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RESUMO

Essa dissertação analisa a questão da segregação urbana na cidade de São
Paulo e sua relação com as políticas habitacionais e o uso do território e com o
projeto arquitetônico dos empreendimentos habitacionais. Um breve histórico da
segregação na cidade e a apresentação dos conceitos de segregação e mescla
socioespacial introduzem a discussão do tema. Como contraponto para a análise da
mescla social em São Paulo apresentou-se a politica habitacional da mixité sociale e
exemplos de empreendimentos que promovem a mescla social na França. A
experiência com mescla, na França, pode se verificar nas mais diferentes escalas cidade, bairro, empreendimento - e serve aqui como um referencial para a análise
dos estudos de caso: Edifício Copan e Conjunto Habitacional CDHU Pirituba A. A
única característica que os assemelha é a condição de abrigar moradores com
distintas faixas de renda num mesmo edifício. São analisados fatores intervenientes
na implantação e consolidação dos empreendimentos em análise. Uma listagem
inicial desses fatores foi preparada a partir de entrevistas com técnicos da CDHU e
referências bibliográficas sobre o Copan. Para aprofundar o entendimento sobre
dificuldades e vantagens em empreendimentos que buscam a mescla social,
realizou-se pesquisa de campo nos Edificio Copan e no Pirituba A, identificando
seus principais problemas, correlacionando-os com as respectivas características de
projeto e de subsidio, tais como: diversidade ou não de tipologias habitacionais;
localização central ou periférica do empreendimento; possuir ou não espaços de
convívio condominial dentro do edifício; diferenciação ou não do custo da unidade
habitacional. Os trabalhos de campo confirmaram grande parte das avaliações
inicialmente formuladas quanto às variáveis que interferem na formulação de
projetos habitacionais destinados a diferentes faixas de renda.

PALAVRAS-CHAVE: Segregação, mescla socioespacial, estudo pós ocupação,
Copan, CDHU

ABSTRACT

Analysis of housing project designed to different income levels: the cases Copan
Building and CDHU Pirituba A

This thesis examines the urban segregation in São Paulo and its relation to
housing policies and land use and architectural design of the housing developments.
The topic is introduced by a brief history of segregation in the city and the
presentation of the concepts of segregation and social and space blend. As a
counterpoint to the analysis of the social blend in São Paulo it was presented the
mixité socialie policy of housing and examples of projects that promote social
blending in France. The experience with blending in France is observed in many
different scales – city, neighborhood, development – and serves here as reference
for the analysis of two case studies: Copan Building and Housing CDHU Pirituba A.
The only similar feature between them is the condition of shelter residents with
different income levels in the same building. We analyze the factors involved in
implementing and consolidating the new developments in the analysis. It was
prepared an initial list of these factors from interviews with experts of CDHU and
references on the Copan building. In order to deepen the understanding of the
difficulties and advantages in ventures that seek the social blending, it was held a
field research in the Copan building and in Pirituba A, identifying their main problems,
correlating them with their design features and subsidies, such as: diversity (or not) of
housing typologies; central or peripheral location of the enterprise; presence or
absence of condominium living spaces within the building; presenting (or not)
differentiation in the cost of the housing unit. The field studies have confirmed many
of the assessments initially made about the variables that influence the formulation of
housing projects aimed at different income levels.

KEY WORDS: segregation, socio-spatial blending, post occupancy study, Copan,
CDHU
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1

INTRODUÇÃO
Mais do que um problema urbano, a segregação social é expressão da

sociedade de classes em que vivemos, assoberbada em nosso país pela precária
distribuição de renda e insuficiência de Estado. Essas condicionantes somadas ao
preconceito resultam em uma sociedade egoísta e intolerante em conviver com a
mistura de classes sociais.
O conceito de segregação urbana é um termo bastante estudado quando se
discutem os atuais problemas das metrópoles contemporâneas. Em cidades como
São Paulo, na maioria das capitais brasileiras e até mesmo em cidades como Paris,
prevalece o discurso de que é preciso enfrentar a exclusão territorial como uma
forma de garantir avanços sociais.
Muitos desses estudos analisam o aumento da segregação territorial nas
regiões metropolitanas do país. Seja ela voluntária ou involuntária (VILLAÇA, 2001),
a alta concentração de indivíduos de mesma classe social, isolados entre si,
estabelece a principal característica do conceito de segregação urbana.
Em São Paulo, desde meados da década de 1970, vem-se praticando um
modelo de produção de habitação social focado na construção de grandes conjuntos
habitacionais na periferia da cidade, onde os terrenos eram mais baratos devido a
falta de infraestrutura. Essa prática foi responsável, por exemplo, pela urbanização
de 15km² da zona leste (MEYER, GROSTEIN, BIDERMAN, 2004, p.66).
Exemplos como Cidade Tiradentes, os Cingapuras, e mesmo alguns
projetos de urbanização de favelas garantem somente o mínimo de habitabilidade e
ignoram essas áreas como parte integrante da cidade; são, por consequência, uma
forma de consolidação da pobreza social e urbana. Estudos consideram ainda que a
segregação socioespacial contribui para o aumento ou a perpetuação da pobreza
(TORRES, 2003)
A massa de proprietários de apartamentos dos conjuntos COHAB, a
exemplo de Santa Etelvina, na Cidade Tiradentes, é aprisionada em
espaços de 40 metros quadrados e não tem alternativas de espaços
públicos para si ou para seus filhos. A eles sobram as ruas sem
tratamento, as gangues, a violência. (SPOSATI, 2001, p.16)
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A partir da década de 1980, como consequência da crescente sensação de
insegurança e do aumento do abismo social que se aprofundava em nossa
sociedade, surgem os condomínios de alto padrão que, configurados entre muros,
rejeitam a cidade e a vida em comunidade (CALDEIRA, 1997). Muitos desses
condomínios localizam-se nas periferias, próximos às áreas onde as classes mais
pobres acabaram por ocupar durante anos. Em contraponto a esses “fortes de
riqueza”, vê-se o crescimento de favelas e ocupações precárias inseridos nos bairros
mais ricos, centrais e consolidados das cidades. Apesar de sua localização
privilegiada, essas favelas são, na definição de Dirce Koga (2003, p.72), “espaços
criados à parte da cidade, estigmatizantes e excludentes na sua origem, produzidos
por uma lógica urbanística perversa que segue o modelo da concentração
econômica para definir o que é e o que não é cidade, ou melhor, quem são e quem
não são cidadãos.”
Portanto, a distância física entre as áreas de pobreza e de riqueza muitas
vezes é pequena e, no entanto, a segregação continua explícita.
Para que seja possível reverter esse processo de segregação territorial, são
necessárias políticas públicas que, mais do que financiar novos empreendimentos
subsidiados, possibilite a mescla social. Ainda que sejam lançados novos programas
de financiamento – como, por exemplo, o novo programa do governo federal Minha
Casa Minha Vida - os planos de intervenção devem visar não somente a provisão de
unidades habitacionais.
[...] é preciso aproveitar os esforços e avanços nacionais para
fortalecer a capacidade de planejamento e gestão territorial nos
municípios, de modo a viabilizar a produção habitacional para a
população com renda de até três salários mínimos em áreas
inseridas nas cidades, com urbanidade e condições para o
desenvolvimento social. (ROLNIK, NAKANO, 2009, p.5)

Não se deve colocar em dúvida as políticas de financiamento habitacionais
em si, elas são certamente necessárias, o questionamento recai sobre a maioria dos
projetos propostos em que a inserção na malha urbana não é completamente
estabelecida e o público continua marginalizado. Não se pode pensar que somente a
provisão de habitação e de infraestrutura básica é suficiente para transformar
espaços degradados e excluídos em parte integrante da cidade.
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Os projetos habitacionais, e especialmente os de ação do poder público,
poderiam ser vistos como exemplo e uma nova oportunidade de desenhar a
paisagem urbana, com a implantação de modelos de ocupação que respeitem o
espaço público e proporcionem o convívio comunitário.
Um dos conceitos hoje utilizados para confrontar a atual situação de
exclusão urbana é o da mescla socioespacial. A partir da década de 1990,
principalmente, novas políticas urbanas foram implementadas na cidade de São
Paulo com o intuito de aumentar a inclusão urbana. Um exemplo desse esforço foi a
política habitacional de ocupação e requalificação de edifícios localizados no centro,
em áreas providas de infraestrutura urbana, transporte, lazer, cultura e com grande
oferta de trabalho. Outra política urbana bastante discutida é a urbanização de
favelas, onde projetos de requalificação espacial, principalmente a partir da provisão
de infraestrutura, são implementados.
A maioria desses projetos não possibilita a real inclusão da população, já
que continuam concentrando somente indivíduos de baixa renda num mesmo
edifício, mantendo o estigma de pobreza.
No entanto, a mescla social não é uma premissa fácil de ser conduzida:
aspectos projetuais, de gestão, sociais e cotidianos interferem diretamente nessa
dinâmica.
Com o intuito de discutir a mescla socioespacial na cidade de São Paulo,
este trabalho apresenta dois estudos de caso: O Conjunto Habitacional CDHU
Pirituba A e o Edifício Copan. A única característica que os assemelha é a condição
de abrigar moradores com distintas faixas de renda num mesmo edifício.
O que difere um estudo de caso do outro é que um deles insere-se na malha
urbana consolidada, é composto por diferentes tipologias habitacionais e não possui
espaços de convívio condominial dentro do condomínio, já o outro se relaciona
pouco com o entorno, localiza-se numa área com menos infraestrutura, contém
somente uma tipologia e proporciona algumas áreas de encontro e lazer dentro do
edifício.
A partir do contexto histórico, dos projetos de urbanismo e arquitetura, das
condições de aquisição das unidades habitacionais e de entrevistas com síndicos e
moradores

dos

conjuntos,

pretende-se

verificar

quais

as

dificuldades

e
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possibilidades provenientes dessa condição - pouco usual na nossa sociedade - de
mistura social.
1.1

Objetivos
Objetivo geral:
Contribuir para a formulação de projetos habitacionais destinados a

diferentes faixas de renda.
Objetivo específico:
Avaliar projetos habitacionais destinados a diferentes faixas de renda a fim
de orientar a concepção de novos empreendimentos que incorporem a mescla
social.

1.2

Metodologia
As perguntas principais desse trabalho são: Como promover um

empreendimento destinado a diferentes faixas de renda? E quais as vantagens e
desvantagens de empreendimentos com mescla de renda?
Inicialmente foram feitas entrevistas com técnicos da CDHU e pesquisas
bibliográficas sobre a Companhia e o Edifício Copan, a fim de recolher informações
e argumentos que conduzissem aos pressupostos iniciais do trabalho.
A partir dessa pesquisa preliminar foram elaborados questionários para
serem aplicados com síndicos e moradores dos conjuntos. O trabalho não apresenta
rigor estatístico, mas sim uma preocupação em selecionar entrevistados que
representassem os distintos segmentos de faixa de renda.

1.3

Estrutura do trabalho
Após essa introdução, no segundo capítulo são apresentados os conceitos de

segregação e mescla socioespacial e apresenta-se um breve histórico da
segregação urbana na cidade de São Paulo. Descreve-se brevemente a política
habitacional francesa da mixité sociale e alguns exemplos de projetos destinados a
diferentes faixas de renda na França e em São Paulo. É preciso esclarecer que,
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obviamente, não se faz nenhuma analogia entre cidades francesas e cidades
brasileiras. A história e a realidade de cada país guarda enorme diferença. Contudo,
nos pareceu interessante ter a França como contraponto para análise de São Paulo,
até para tornar mais evidente que a inclusão social através de políticas habitacionais
é sobretudo um problema de consciência social e de vontade política. Não há
nenhum determinismo para a segregação.
O terceiro capítulo refere-se aos estudos de caso com um relato histórico e a
descrição dos projetos Edifício Copan e Conjunto habitacional CDHU Pirituba A.
Nesse capítulo indica-se ainda a diversidade de faixas de renda em cada um dos
exemplo.
O quarto capítulo é composto pela pesquisa de campo, com a metodologia e a
análise das entrevistas e dos projetos arquitetônicos e urbanísticos dos conjuntos. A
mescla social nos projetos é avaliada nas diferentes escalas de influencia: mescla
social na escala da cidade, do bairro e da construção.
No quinto capítulo apresentam-se as conclusões.
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2.1

A SEGREGAÇÃO E A MESCLA SOCIOESPACIAL

O conceito de segregação socioespacial
O conceito segregação é diretamente contrário ao sentido de interação.

Enquanto interagir denota o conceito de fazer junto, segregar compreende a
definição de eliminar essa possibilidade de troca, anular a ação conjunta.
Pode-se, portanto, definir a segregação territorial como um reflexo da
segregação social, já que a cidade é o cenário onde as ações de exclusão ocorrem,
“o conceito de exclusão social, pelo seu caráter mais abrangente e multidimensional,
pode conter a dimensão territorial como fator conjugado de análise junto à dimensão
populacional.” (KOGA, 2003, p.72)
Para exemplificar essa relação entre segregação social e urbana, Flávio
Villaça analisa os argumentos de Manuel Castells:
Para Castells (1978, p. 203 e 204) a distribuição das residências no
espaço produz sua diferenciação social e há uma estratificação
urbana correspondente a um sistema de estratificação social e, no
caso em que a distância social tem uma forte expressão espacial,
ocorre a segregação urbana” (VILLAÇA, 2001, p.148) e continua: “se
entenderá por segregação urbana a tendência à organização do
espaço em zonas de forte homogeneidade social interna e de forte
disparidade social entre elas, entendendo-se essa disparidade não
só em termos de diferença como também de hierarquia. (CASTELLS
apud VILLAÇA, 2001, p. 148)

No contexto brasileiro, a exclusão social é presente há centenas de anos,
“da senzala aos mocambos e favelas, tivemos o acompanhamento e a presença de
representações sociais que orientavam e sedimentaram a formação de espaço da
exclusão” (EGLER, 2000, p.212). No período da escravatura, a segregação social
era também racial e os indivíduos habitavam o mesmo terreno, muito próximo de
seus senhores.
Foi com a explosão da população urbana no final do século XIX que as
cidades brasileiras tiveram reformas urbanas que culminaram com o aumento da
segregação territorial. Concomitante com as obras sanitaristas para eliminação das
epidemias e proliferação de pragas, promovia-se nas principais cidades “o
embelezamento paisagístico e as bases legais para um mercado imobiliário de corte
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capitalista” (MARICATO, 2001, p.17). Como consequência, a população excluída
desse processo era expulsa para os morros e periferias da cidade.
Após o período de predomínio na economia do setor agrário exportador, o
Estado começa a investir, nos anos 30, em infraestrutura para o desenvolvimento
industrial.
O período da história que compreende a expansão das cidades e sua
consequente segregação espacial será melhor analisada a seguir, com o estudo de
caso de São Paulo.
Para caracterizar os tipos de segregação urbana, reuniu-se conceitos
definidos por alguns estudiosos.
Segundo Patrick Le Guirriec (2008), professor do departamento de
sociologia da Université François Rabelais em Tours, França, a segregação
socioespacial pode ser distinguida em 5 tipos: a institucionalizada, a natural, a
sofrida, a voluntária e a voluntária e sofrida.
A Institucional seria quando a segregação “aparece como efeito de uma
vontade coletiva, de uma organização socioespacial que o grupo dominante impõe.”
A natural, conceito proveniente da escola de Chicago, seria aquela
resultante da competição. Seguindo o conceito de Robert Ezra Park, citado por Yves
Grafemeyer e Isaac Joseph, Patrick Le Guirriec conclui: “a cidade funciona como um
mecanismo de triagem e filtragem que seleciona (…) os indivíduos que devem morar
numa área particular e num meio particular.” (2008, p. 30)
A segregação sofrida está relacionada aqui com o conceito de relegação, em
que os indivíduos são banidos do convívio social. Esse tipo de segregação teria
duas causas principais: a política pública na alocação de moradias sociais e os
ideais do urbanismo moderno (visto principalmente no caso da Europa). Por falta de
opção e incentivadas pelo poder público, a população mais pobre se vê obrigada a
habitar regiões periféricas e carentes de infraestrutura. Sobre esse tipo de
segregação veja-se as considerações do arquiteto Rem Koolhaas durante uma
entrevista:
Em termos de infraestrutura, essas cidades ainda são incrivelmente
dependentes do corpo central. Todas mantêm relações parasíticas;
nenhuma delas é autônoma. São concebidas como cidades
dormitório, cidades secundárias ou cidades para imigrantes. No
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entanto, ninguém optaria por viver lá se pudesse escolher. Isso lhes
confere um caráter melancólico [...] (KWINTER, 2002, p.48)

Pode-se dizer que o caráter melancólico à que o arquiteto se refere está
relacionado à exclusão sofrida por essa população em todas as esferas da
sociedade:

territorial,

econômica

e

cultural.

Os

indivíduos

compartilham

principalmente a pobreza sem ter a opção de mudança enquanto não alcançarem
um novo patamar social.
A segregação voluntária, conceito também utilizado por VILLAÇA (2001) é
quando a segregação não parte do conceito de exclusão, mas sim de uma
preocupação

da

sociedade

de

agregar

semelhantes

para

preservar

a

homogeneidade social na vizinhança.
São inúmeros os exemplos urbanos que refletem esse tipo de segregação.
Um dos mais ilustrativos é o caso Alphaville em Barueri, próximo à São Paulo, onde
inúmeros condomínios murados e com controle de acesso selecionam o público que
percorre suas ruas.
A segregação voluntária e sofrida, ainda segundo Le Guirriec, é
caracterizada pelo estímulo de alguns países que buscaram mão de obra barata nas
antigas colônias que acabaram por ocupar os edifícios mal conservados do centro
da cidade e periferias. Apesar da precariedade de vida, esses indivíduos conseguem
se concentrar numa comunidade organizada. No caso brasileiro pode-se comparar
com o êxodo da população carente de regiões menos ricas que migram para capitais
e outros centros urbanos em busca de oportunidades de trabalho. Ao chegarem
nesses grandes centros, procuram se ajudar, organizando-se na busca de melhorias
para o conjunto da comunidade.

2.2

As causas e os efeitos da segregação socioespacial nas metrópoles
brasileiras
Até agora todas as sociedades se basearam, como vimos, no
antagonismo entre as classes opressoras e as oprimidas. Mas para
oprimir uma classe é preciso que lhe sejam asseguradas ao menos
condições tais que lhe permitam uma existência de escravo. (MARX,
ENGELS, p.36)
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Pode-se dizer que a causa de fundo da segregação urbana provém do
mecanismo de organização da sociedade capitalista. De fato, é visível que as
classes mais abastadas detêm o domínio da cidade, ou seja, daquela provida de
infraestrutura, cultura e lazer. Para o restante das classes sociais despossuídas,
com elevada população de desempregados ou frequentemente com salários muito
baixos, sobra a cidade carente de serviços públicos, especialmente a partir da
chamada globalização que se aprofundou a partir dos anos 80, com a redução da
capacidade de investimento dos estados.
A espacialidade tradicional do capitalismo é aquela das
concentrações espaciais do capital e do trabalho, dos desequilíbrios
regionais, das migrações desterritorializantes, da degradação sócioambiental das periferias das cidades, do urbanismo segregador, da
involução das pequenas cidades, da modernização predatória do
campo, e é assentada nela que se reproduz o sistema. (CUNHA,
1998, p.100)

A espacialidade capitalista constituída a partir da industrialização e da
urbanização teve como consequência a “acumulação e concentração de capitais nos
níveis empresariais e espaciais.” (CUNHA, 1998, p.101). Esse processo de
aglomeração “foi e continua sendo a primeira condição do mercado capitalista”
(BENKO apud CUNHA, 1996, p.59)
A dinâmica do mercado imobiliário e da produção de moradia acentua a
exclusão territorial, em que se vê claramente o controle das melhores parcelas da
cidade e a especulação das terras desocupadas. É a segregação dos mais pobres
por meio da competição pelo uso da terra. Mecanismos de mercado são, em todos
os lugares, uma das origens da fragmentação social do espaço, particularmente
mais visível nas áreas urbanizadas.
As políticas estatais1 também têm grande influência na segregação urbana,
pois o estado pode manter privilégios e excluir parte da cidade dos benefícios da
urbanização por meio da legislação (ROLNIK, 1997).
Muitas ações diretas do poder público valorizam a terra, ações essas que na
maioria das vezes se encontram nas áreas já consolidadas das cidades, quando não

1

Lembrando que o Estado é composto pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário , todos com
forte presença de representantes das classes mais abastadas que lá estão não apenas em defesa do
bem público, mas também de seus interesses de classe e, lamentavelmente, pessoais.
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inseridas nessas áreas, promovem o êxodo das classes mais pobres que partem em
busca de áreas menos valorizadas.
Algumas vezes esse deslocamento das populações de baixa renda é
promovido pelo próprio estado que, construiu e ainda constrói conjuntos
habitacionais em áreas afastadas e desprovidas de cidade.
Nos últimos anos, vê-se a segregação voluntária de indivíduos que se
fecham atrás de muros, formando cidadelas habitadas somente por indivíduos
semelhantes (VILLAÇA, 2001;GUIRRIEC, 2008). Estão fugindo da impressão de
falta de segurança e do aumento da criminalidade das cidades.
As consequências da segregação urbana estão associadas, muitas vezes, à
pior qualidade das habitações, a problemas ambientais e de saúde pública
(CALDEIRA, 2003). A moradia segregada muitas vezes é precária e irregular, ocupa
áreas de preservação ambiental, sem acesso aos serviços de saneamento básico.
Diversos estudos evidenciam ainda que crescer em bairros com alta
concentração de pobreza tem importantes efeitos negativos em
termos de avanço educacional, gravidez na adolescência, atividade
criminal e possibilidades de inserção no mercado de trabalho, entre
outros aspectos. (DURLAUF, 2001; TORRES; FERREIRA; GOMES,
2005; BROOKS-GUNN; DUNCAN, 1997 apud TORRES, MARQUES,
BISHIR, 2006, p.242)

A mobilidade urbana é prejudicada pela ocupação desigual das cidades, já
que condiciona parcela considerável da população que mora nas margens do
espaço urbano ao gasto excessivo de tempo nos deslocamentos e a dificuldade de
acesso à diversas localidades.
A disputa pelas localizações é uma disputa pela otimização (não
necessariamente minimização) dos gastos de tempo e energia. A
segregação e o controle do tempo de deslocamento dos indivíduos
que ela possibilita são decisivos nessa disputa. No entanto, os
homens não disputam enquanto indivíduos, mas enquanto classe, e
essa disputa determinará a estrutura intra-urbana em qualquer modo
de produção – não apenas no capitalismo – e em qualquer sociedade
de classes […] (VILAÇA, 2001, p.333)

A dificuldade no deslocamento de grande parcela da população acarreta
numa saturação do transporte público e no aumento do trafego de veículos
individuais. O uso excessivo do transporte particular estimula o aumento de vias
asfaltadas e piora a qualidade do ar das metrópoles.
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Pode-se, portanto, afirmar que a segregação urbana tem influência na
perpetuação da pobreza e na consolidação de uma dinâmica social de privação ao
acesso às oportunidades, além de afetar a qualidade de vida na cidade como um
todo.

2.2.1 Segregação em São Paulo
“A São Paulo escravagista era pouco segregada” (ROLNIK, 1997, p. 28),
com essa frase, Raquel Rolnik inicia sua análise sobre o espaço da cidade-vila do
século XIX, quando a mesma não ultrapassava os 30 mil habitantes e ocupava três
quilômetros quadrados.
Pode parecer um contrassenso descrever tal sociedade dessa forma, no
entanto, no que se refere ao uso do espaço público, pode-se dizer que nessa época
a proximidade das distintas classes sociais não era vista como uma ameaça, “pois
as distâncias morais supriam as distâncias físicas, o rigor dos sinais de respeito e
hierarquia e as diferenças no vestir corrigiam a familiaridade da vida coletiva (...),
não havia qualquer dimensão em que não estivesse expressa a relação de
dominação” (ROLNIK, 1997, p.30)
Mesmo a tipologia das residências remontava a uma sociedade menos
segregada, já que as mesmas eram construídas diretamente no alinhamento do lote
e muitas vezes abrigavam outras atividades que não só de uso privado. As casas
mais ricas diferenciavam-se das mais pobres “basicamente no material de
construção”(ROLNIK, 1997, p.29)
Foi somente a partir da segunda metade do século XIX que, motivada pelo
título de “metrópole do café”, São Paulo tornou-se a sede do mercado de transação
do produto ocasionando, a partir daí, um acelerado crescimento populacional.
Com o impulso demográfico, a cidade vê-se obrigada a sofrer grandes
modificações na sua estrutura física e econômica, produzindo novas habitações e
equipamentos públicos destinados a suprir a demanda por novas unidades
habitacionais e uma melhora nas condições urbanas.
Nesse período, o processo de expansão urbana não teve uma direção
definida, pois “foi favorecido e caracterizado por sua situação fundiária – um núcleo
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urbano circundado por pequenas propriedades agrícolas” (MENDONÇA, 1999, p.13),
as quais foram sendo loteadas por seus proprietários. Como consequência dessa
urbanização, os novos bairros foram incorporados de forma desconexa com a cidade
consolidada.
Os loteamentos geralmente seguiam diretrizes que revelam sua
origem rural: as ruas eram traçadas segundo ortogonais paralelas às
divisas da gleba, sem relação alguma com o traçado de bairros
vizinhos e com pouca relação com a topografia. (TOLEDO, 1996,
p.19 apud MENDONÇA, 1999, p.14)

O alastramento dos empreendimentos habitacionais foi determinante para a
conformação da cidade, no entanto, os principais condicionantes do desenho foram
o caráter especulativo, visto as inúmeras incongruências do traçado urbano e a falta
de um desenho articulador da cidade como um todo. Mais do que no desenho
urbano, essa redefinição territorial iniciou o processo de segregação territorial que
“seria determinante para a fixação de valores no mercado imobiliário e para a
expressão política da disputa de espaço pelos grupos sociais.” (ROLNIK, 1997, p.28)
O público alvo desses empreendimentos variava, sendo destinados tanto
para as famílias abastadas quanto para os assalariados e trabalhadores da indústria.
Fortalece-se, nesse período, o processo da segregação urbana.
Sobre o espaço doméstico das residências mais abastadas, perceberam-se
algumas mudanças, principalmente no que se refere à sua relação com a rua: as
casas elevam-se do nível da rua, surgem os recuos que primeiramente afastavam
uma casa da outra para, “em seguida, avançar em direção do isolamento total da
casa dentro do lote.”(ROLNIK, 1997, p.31). Na tipologia habitacional incorpora-se a
sala de estar e as circulações que redefinem os acessos de serviço e social.
Tais características surgem num período em que se começa a separar o
convívio das classes mais ricas das mais pobres, as ruas perdem sua característica
de encontro para começarem a se tornar áreas exclusivas de circulação. Impedia-se
“que os diferentes estratos sociais sofressem da mesma maneira os efeitos da crise
urbana, garantindo às elites áreas de uso exclusivo, livres da deterioração, além de
uma apropriação diferenciada dos investimentos públicos.” (BONDUKI, 2002, p.20)
Quanto aos empreendimentos populares, pode-se dizer que esses surgem,
em consequência das condições sanitárias da cidade e que, a partir do Código de
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Posturas de 1886 e do Código Sanitário de 1894, estabeleceram-se os tipos e as
especificações das habitações operárias.
A constituição de um mercado imobiliário dual, no qual os pobres
estavam alocados na periferia, começou com a proibição de instalar
cortiços na zona central definida pelas posturas de 1886 e reiterada
pelo Código Sanitário de 1894, que proibia terminantemente a
construção de cortiços e permitia a construção de vilas operárias
higiênicas fora da aglomeração urbana. (ROLNIK, 1997, p.47)

Os cortiços eram vistos como locais de disseminação de doenças e dos
maus costumes. A população residente dessas habitações era vista com preconceito
pelos higienistas.
[…] indivíduos que vivem na miséria e abrigados aos pares, em
cubículos escuros e respirando gases mefíticos, que exalam de seus
próprios corpos não asseados, perdem de uma vez os princípios da
moral e atiram-se cegos ao crime e ao roubo […] (VEIGA, 1984 apud
BONDUKI, 2002, p.26)

Portanto, “ao mesmo tempo em que a lei alinhavou os territórios da riqueza,
delimitou também aqueles onde deveria se instalar a pobreza.” (ROLNIK, 1997,
p.47). Terrenos municipais eram cedidos a quem quisesse construir casas
populares, porém esses localizavam-se fora da área urbana consolidada.
Assim deu-se o início da segunda forma urbana, denominada centroperiferia e que “dominou o desenvolvimento da cidade dos anos 40 até os anos 80.”
(CALDEIRA, 2003, p.211). Os grupos sociais habitavam regiões distintas da cidade,
as classes médias e altas nas áreas centrais, providas de infraestrutura enquanto as
classes pobres seguiam relegadas nas regiões afastadas.
Fortalecendo a consolidação dessa configuração urbana, esteve a
implantação dos grandes conjuntos habitacionais promovidos pelo poder público nas
décadas de 70 e 80.
A zona leste da cidade, por exemplo, teve 15km² de sua área urbanizada
pelos conjuntos habitacionais (MEYER, GROSTEIN, BIDERMAN, 2004, p.66).
Segundo a homepage da Prefeitura (2010), o Distrito de Cidade Tiradentes abriga o
maior complexo de conjuntos habitacionais da América Latina, com cerca de 40 mil
unidades. A população estimada no distrito é de 220 mil habitantes que, ainda
segundo dados da prefeitura, estão:
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[...] separados por dois níveis de pobreza: há 71 equipamentos na
cidade formal e 3 na informal; a renda média do chefe de família
varia de 500 a 1200 reais na Cidade Formal e de 200 a 500 na
Informal; o analfabetismo vai de 0 a 10% na Cidade Formal, ao
passo que na Informal o índice fica entre 10 e 20%.
(htpp:/www.prefeitura.sp.gov.br acessado em 14 abr. 2010)

Fotografia 1 – Cidade Tiradentes - vista aérea
Fonte: Google Earth (2008)

Ainda conforme informações do site da prefeitura, “ o bairro foi planejado
como um grande conjunto periférico e monofuncional do tipo “bairro dormitório” para
deslocamento de populações atingidas pelas obras públicas, assim como ocorreu
com a Cidade de Deus, no Rio de Janeiro.” O Santa Etelvina, o maior deles pode ser
visualizado em seu momento de implantação na imagem abaixo.
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Fotografia 2 – Conjunto Habitacional Santa Etelvina da COHAB-SP - fase final de
implantação, em 1983
Fonte: IPT (s/d). (s/p). –Folder de divulgação da Divisão de Engenharia Civil.

Fica visível, analisando a vastidão dos conjuntos na zona leste, os inúmeros
problemas ambientais, além dos sociais, que podem surgir da implantação
irresponsável de conjuntos habitacionais.
Um terceiro processo de segregação, reflexo do aumento da sensação de
insegurança, começou no final dos anos 1970 com o surgimento de condomínios
fechados de alto padrão, em sua maioria localizados em regiões periféricas da
cidade de São Paulo ou até mesmo em outros municípios da Região Metropolitana.

Sobrepondo-se ao padrão centro-periferia, as transformações
recentes estão gerando espaços nos quais os diferentes grupos
sociais estão muitas vezes próximos, mas estão separados por
muros e tecnologias de segurança, e tendem a não circular ou
interagir em áreas comuns. (CALDEIRA, 2003, p.211)

TORRES (2003, p.2) reflete sobre a aparente homogeneidade de algumas
áreas da cidade referindo-se, além do surgimento desses condomínios ricos, a “um
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processo de disseminação da pobreza e de pobres por toda a cidade, que levou ao
desenvolvimento de uma nova onda de favelas, marcada por múltiplas invasões de
porções muito pequenas de terra não ocupadas pela urbanização (...)”.

Fotografia 3 – Favela de Heliópolis - vista aérea
Fonte: Google Earth (2008)

Os condomínios horizontais ricos consolidaram-se na paisagem da
metrópole. O condomínio Alphaville São Paulo, o mais representativo, foi lançado
em 1974 nos municípios de Barueri e Santana, a cerca de 30 km da região dos
Jardins, em São Paulo. Com aproximadamente 50 mil habitantes em 15 residenciais
privativos, Alphaville consolidou-se como um modelo de urbanismo que até então
vem sendo repetido em diversas cidades do Brasil.
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Fotografia 4 – Alphaville - vista aérea
Fonte: Google Earth (2008)

Influenciou

também

na

concepção

dos

novos

empreendimentos

habitacionais verticais que oferecem áreas de lazer privativas e exclusivas cada vez
maiores e, consequentemente, promovem o afastamento do convívio público.

2.3

O conceito de mescla socioespacial (mixité sociale)
O conceito de “mixité”, palavra que não é traduzível em qualquer
outra língua, é um conceito francês proveniente da ideologia
universalista da revolução francesa. (GUIRRIEC, 2008, p.34)

O conceito de mescla social, como uma tradução livre do francês mixité
sociale, é diretamente contrário ao sentido de segregação. Pode ser definida como a
vontade de misturar as pessoas com características econômicas e sociais
heterogêneas a fim de evitar a segregação e promover a igualdade de
oportunidades. Exprime um ideal democrático onde as diferenças individuais não
impedem a coexistência harmoniosa e a igual participação na vida pública de
diferentes classes sociais.
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A França de uma certa maneira se distingue da maioria dos países por
priorizar a igualdade de oportunidades, difundindo o ideal de homogeneizar o seu
povo com escola pública gratuita e obrigatória e o serviço militar, “que favorecia o
contato entre as populações tanto de diferentes províncias como das colônias.”
(GUIRRIEC, 2008, p.34)
Até o início do século XX, a França foi bem sucedida em assimilar as
minorias em seu território, inclusive imigrantes de outros países europeus, com a
ajuda da igreja católica que reunia essas populações.
Com a descolonização e a consequente chegada de imigrantes de origem
muçulmana, juntamente à crise econômica da década de 1970, o país vê uma queda
no mercado de trabalho que atingiu principalmente essa nova população. Nas
décadas seguintes, com a chamada globalização e a redução da capacidade de
investimento do Estado, o controle sobre a imigração elevou-se e o atendimento dos
imigrantes ilegais reduziu-se drasticamente.
Há aproximadamente vinte anos, o conceito de mixité sociale tomou força no
debate público da França, sendo considerado como um valor de consenso pela
maioria da população.
No que se refere ao território, o principal objetivo da mixité é ir contra o
processo de segregação espacial da cidade contemporânea. Utilizam o termo
solidariedade territorial.
Particularmente visível nos grandes conjuntos habitacionais franceses, que
concentram populações em grande dificuldade, o processo de segregação espacial
diz respeito à sociedade como um todo. Busca não somente responder a uma
demanda quantitativa por habitação, mas também qualitativa no que se refere a
sustentabilidade da cidade e na coesão social.
No

entanto,

algumas

críticas

são

feitas

ao

processo

de

mixité,

principalmente no que se refere ao remanejamento da população estrangeira: os
vínculos de solidariedade que podem ser interrompidos caso o indivíduo seja privado
da convivência entre seus compatriotas. “(...) pelo alojamento, pelo emprego, pelas
formalidades administrativas, os membros da família servem de apoio para os
recém-chegados.” (GUIRRIEC, 2008, p.35)
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Outra manifestação contrária a mescla de renda é a percepção, de alguns
estudiosos, de que a mixité não teria um motivo social, mas sim financeiro. Seria
uma forma de impedir a concentração de pessoas pobres, visto como “um obstáculo
à valorização material e simbólica do patrimônio imobiliário.” (GUIRRIEC, 2008,
p.35)

2.4

Exemplos de projetos destinados a diferentes faixas de renda

2.4.1 O caso Francês
A França é um país referência quando se trata da questão da habitação de
interesse social e por esta razão está sendo tomada como um contraponto aos
estudos de caso deste trabalho. O propósito, é bom esclarecer, não é a comparação
pura e simples, dada a enorme diferença de contexto entre a economia e a
sociedade francesa e brasileira.
Muito já se realizou nessa área na França e continua-se a formular e estudar
novas práticas. Atualmente, todas as políticas públicas de habitação na França
incorporam a mixité como uma prioridade. O conceito está referenciado no artigo 55
da Lei SRU (Loi Solidarité et renouvellement urbains) de dezembro de 2000, em que
se estabelece a porcentagem mínima de 20% de habitação social por bairro. A Lei
SRU foi resultado de um debate nacional lançado em 1999, que teve como tema
“habitar, deslocar e viver na cidade” (informações coletadas na página eletrônica da
l’Agence d’urbanisme)
O maior sistema de moradia social da França é chamado “sistema HLM”
(“Habitation à Loyer Moderé” ou “Habitação de Aluguel Moderado”), destinado às
classes populares e aos empregados, que recebem auxílios do Estado.
Conforme verificado em documentos recolhidos no site da prefeitura de
Paris, a constituição do parque social de habitação parisiense, focado num público
de menor poder aquisitivo, é uma preocupação desde o século XIX, o que conduziu
à constituição de um acervo de unidades habitacionais público de grande
diversidade. Segundo estudo de 2003, esse parque social tem 220 mil unidades de
diversas características, devido ao tempo em que vem sendo constituído, aos modos
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de financiamento e às características sociais que mudaram com o passar dos anos.
(PARIS, 2003, p.30)
Após a Segunda Guerra Mundial, esse sistema foi utilizado para alojar a
mão-de-obra que trabalhava na reconstrução e na industrialização da França. Em
seguida, a moradia social HLM torna-se importante agente na tentativa de
eliminação da moradia insalubre com a construção de grandes conjuntos
habitacionais.
A partir do fim dos anos 1970 inicia-se um período de crise onde o
desemprego, a precariedade do emprego e o aumento das desigualdades se
generalizam2.
Esses grandes empreendimentos habitacionais foram identificados como
espaços de segregação espacial. Em março de 1973, com a circular Guichard
(realizado pelo ministro Olivier Guichard) identificou-se uma concentração excessiva
de indivíduos da mesma classe social nos bairros desses grandes conjuntos.
Marcadas no inicio por certa diversidade econômica, e pela presença de população
de rendas médias, esses bairros foram progressivamente se degradando a partir dos
anos 70.
As classes médias, perseguindo a sua mobilidade social, saíram desses
locais para terem acesso à propriedade, sendo substituídas por classes mais pobres,
muitas vezes imigrantes estrangeiros. O mal estar foi manifestado na eclosão de
violências urbanas no início dos anos 1980.
Os grandes conjuntos são vistos hoje como símbolos da segregação urbana.
As principais evidências dessa segregação são a má distribuição desse parque de
habitação social no território, concentrando-se principalmente nas zonas urbanas
parisienses e grandes aglomerações, mais particularmente nos bairros periféricos.
Sabe-se que 51% das unidades de habitação social de Île-de-France
concentram-se em menos de 8,5% do território (composto pelas cidades de Paris,
Pontoise, Versalhes, Évry, Melun, Nanterre, Bobigny, Créteil, Montmorency, Mantesla-Jolie, Saint-Germain-en-Laye, Rambouillet, Palaiseau, Étampes, Meaux e
Argenteuil). Desses 3,7 milhões de unidades (HLM), 1 milhão está agrupado em

2

Porém com menor grau de gravidade frente aos observados na sociedade brasileira.
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regiões sensíveis, longe de serviços, de oferta de empregos, de bons
estabelecimentos escolares.
Segundo o censo francês de 1999 as ZUS (zonas urbanas sensíveis)
contam com 16,5% de estrangeiros, sendo que 5,6% é a média nacional.
Na cidade de Paris, verifica-se que as unidades de habitação social
localizam-se, em sua maioria, nos bairros mais periféricos.

Figura 1 – Paris - distribuição do parque habitacional social no território (em azul e rosa)
Fonte: website Prefeitura de Paris (2010)

Os bairros 13º, 17º e 19º têm maior densidade de habitação social de Paris.
Cada um deles possui 20 mil unidades, totalizando 48,4% do parque habitacional
social da cidade.
Ao contrário dos guetos americanos, esses bairros parisienses e da Île-deFrance caracterizam-se pela grande diversidade étnica e podem contar com várias
dezenas de nacionalidades diferentes. A segmentação do parque social se traduz
por uma hierarquia informal dos bairros habitacionais.
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Contrários a esse pensamento de mistura social está uma parte da
população resistente à implantação de habitação social em seus bairros. Isso pode
ser explicado por um conjunto de fatores: pela concepção que alguns proprietários
têm de que o valor do imóvel cai juntamente com o nível social da vizinhança, pelo
preconceito, pela discordância ao acolhimento de imigrantes que estariam
disputando o mercado de trabalho com franceses. Segundo um estudo do instituto
SOFRES de janeiro de 2005, 87% dos entrevistados eram a favor da construção de
habitação social na França, sendo que 73% eram a favor de que habitações fossem
implantadas em seus bairros.
O trabalho La mixité sociale dans le logement (2003) apresentado no
seminário relativo à habitação da ENA (Ecole Nationale d’Administration) tras alguns
exemplos de esforços conduzidos pelo Estado e destinados a diminuir a segregação
territorial, através de uma série de ações na política habitacional que visam à mescla
social. Essas políticas e exemplos executados foram separados nas seguintes
escalas:


A mescla social na escala da região metropolitana



A mescla social na escala da cidade



A mescla social na escala do bairro



A mescla social na escala da construção

A mescla social na escala da região metropolitana
O primeiro aspecto a observar na experiência francesa é a prática já
consolidada de planejamento e ação pública em escala metropolitana. É o
reconhecimento de que é preciso articular decisões que afetem diferentes
municípios e, sobretudo, a capacidade (técnica e política) de realizar esta
articulação.
A região metropolitana de Reine, por exemplo, criou uma autarquia comum
que busca unificar 37 municípios a fim de harmonizar os critérios das políticas
públicas na região.
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Cada prefeitura expõe as necessidades do seu município através do
levantamento dos dados e índices habitacionais locais, para então discutir-se em
conjunto as políticas da região como um todo3.
Esse órgão estabelece ações de urgência, em que se pode priorizar e
direcionar algumas atuações. Essa comissão regional pode investir em projetos
urbanos numa cidade, por exemplo, em troca da autonomia para decidir como
utilizará o parque habitacional, podendo deslocar famílias em situação de urgência
de uma cidade para outra.

A mescla social na escala da cidade
No quadro de recuperação urbana exigido pela Lei SRU (já comentada
anteriormente) a cidade de Versalhes adotou o conceito de mescla social como uma
prioridade da sua política habitacional4. Através do PLU (Programme Local de
l’Habitat) propôs-se um meio de evitar a segregação territorial através da mescla em
todas as escalas, na cidade, no bairro, no edifício, e também nas áreas comuns dos
edifícios (circulações verticais, por exemplo). É um dos municípios mais dinâmicos
do entorno de Paris e contém 6 mil habitações sociais localizadas, em sua maioria,
nos bairros periféricos da cidade.
A política habitacional atual visa à correção e a repartição homogênea
dessas unidades na cidade, buscando a inserção dessas habitações no tecido
urbano consolidado. A intenção é propor a construção de condomínios menores, no
centro da cidade ou em zonas residenciais, a partir da aquisição de edificações e de
suas habitações.
Nos locais onde se verifica o predomínio de habitação social, promove-se a
diversificação da oferta, com a introdução de unidades para estudantes e casas
unifamiliares e a valorização do bairro através da construção de equipamentos
coletivos.

3

O mesmo é feito em relação a outras áreas como transporte, abastecimento de água, coleta de lixo,
educação, etc. Há orçamento específico para as ações em escala metropolitana.
4
Lembrando que Versalhes é conhecida pelo seu Palácio real. A cidade foi criada por ordem de Luiz
XIV, tendo sido sede do poder político de 1682 a 1798. Acabou por ser o berço da Revolução
Francesa.
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Outra proposta é a de proporcionar unidades adaptadas para idosos,
visando entre outras coisas, a rotatividade dentro do parque habitacional social. No
entanto, vale ressaltar que não se pretende propor edifícios habitacionais exclusivos
para idosos.

A mescla social na escala do bairro
O distrito de La Courneuve, da região de Île-de-France apresentou em 2005
uma proposta de renovação urbana: um projeto de requalificação de um grande
conjunto habitacional em que desde o desenho da malha urbana, a oferta de
equipamentos públicos até a demolição de alguns blocos para a inserção de novas
tipologias foram previstos.
Um aspecto importante nesta proposta que visava claramente a mescla
social, foi a diversificação da oferta, conseguida a partir da demolição de três torres.
Com

isso,

760

unidades

habitacionais

transformaram-se

em

712

novos

apartamentos de diferentes tipologias: 40% para habitação social, 30% a 40%
habitações para público de classe média, e 20% a 30% de habitação para pessoas
em ascensão.

Fotografia 5 – La Courneuve – demolição da torre Ravel
Fonte: website - Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (2010)
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Na proposta, as novas edificações são de menor gabarito do que as
demolidas, indo de térreo mais um pavimento até o máximo de térreo mais sete
pavimentos, organizados em volta de jardins e parques públicos.
A reestruturação do bairro se traduz na modificação profunda do quadro
urbano, com a proposta de um novo sistema viário, praças e equipamentos públicos.
Com isso pretende-se que essa área perca o estigma de bairro excluído e torne-se
parte integrante da cidade.

Fotografia 6 – La Courneuve – renovação do sistema viário e calçadas
Fonte: website - Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (2010)

A municipalidade aposta na melhoria dos equipamentos coletivos como uma
forma a promover a qualidade de vida dos moradores assim como proporcionar um
fluxo de pessoas de outras regiões para esses bairros.

A mescla social na escala da construção
O residencial Thermes de Passy localizado no bairro 16º arrondissement, é
um ótimo exemplo de projeto do esforço pela mescla social. Foi a primeira operação
dessa característica gerida pelo Logement Français, um dos principais grupos de
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gestão de habitação social na França que, segundo dados coletados na página
eletrônica do órgão, é responsável hoje pelo atendimento a 200 mil pessoas.

Figura 2 – Paris - bairros
Fonte: Wikipedia (2010)

Figura 3 – Thermes de Passy - localização do empreendimento no bairro (em vermelho)
Fonte: website - Logement Français (2010)

O empreendimento surgiu a partir de um pedido da Cidade de Paris numa
operação conjunta com um promotor privado de Passy (16º arrondissement), bairro
nobre e que inicialmente não continha habitação social em seu território.
A propriedade tem mais de 350 unidades organizadas em torno de 1.000 m2
de instalações públicas (parques, áreas de lazer, creche). Foram propostas 6
tipologias diferentes que vão da quitinete de 34 m² ao apartamento de 5 cômodos de
112 m².
Dentre o total das unidades, 23 habitações sociais foram compradas
antecipadamente pelo poder público. As unidades estão distribuídas em torno da
circulação vertical, em oito andares, e adjacente a 37 apartamentos particulares.
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A coexistência na escadaria do edifício, bem como integração no bairro
parece ser bem sucedido.
Um dos motivos que teria sido responsável pela consolidação do
empreendimento foi o tratamento da fachada que não distingue os apartamentos
sociais dos privados. O edifício inseriu-se de forma harmoniosa no bairro, não
levantando nenhuma oposição dos habitantes do entorno.

Fotografia 7 – Thermes de Passy - vista externa do edifício
Fonte: website - Logement Français (2010)

Por outro lado, o controle social exercido pelos habitantes, com aplicação de
multas e penalizações aos moradores que não cumprirem com as regras do
condomínio, é considerado como um dos motivos do bom funcionamento do
conjunto.
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O empreendimento está inserido num local repleto de equipamentos
públicos. Uma midiateca foi aberta no térreo do edifício incentivando a troca de
experiências também com os moradores do entorno. Não possui área privativa
exclusiva para moradores.
As famílias que habitam os apartamentos públicos do empreendimento
foram

definidas

após

um

acompanhamento

por

assistentes

sociais

que

determinaram quais estavam aptas a conviver em condomínio.

2.4.2 O caso Paulistano
A necessidade de diminuição do déficit habitacional na metrópole paulistana
é uma das mais importantes e recorrentes questões discutidas na sociedade atual.
Os resultados da pesquisa da Fundação Seade apontam, em
dezembro de 2007, um total de 1.539.271 habitantes em favelas,
125.401 habitantes em núcleos urbanizados e 1.783.562 habitantes
em loteamentos irregulares, totalizando 3.448.234 habitantes em
assentamentos precários no município de São Paulo. Considerando
a população do município, projetada pela mesma Fundação para
2007 como sendo de 10.834.244 habitantes, os moradores em
assentamentos precários correspondem a 31,83% do total. Se
somarmos os 48 mil habitantes em cortiços das áreas centrais, esta
proporção passa a 32,27%. (SÃO PAULO, 2008, p.29)

Algumas políticas habitacionais surgiram, nas duas últimas décadas, como
uma tentativa de enfrentar a segregação espacial na cidade.
Os movimentos populares por habitação na área central de São Paulo
tiveram seu apogeu a partir da década de 90. De acordo com SANCHES (2008),
essa demanda originou diferentes modalidades de programas habitacionais,
desenvolvidos pelos governos federal, estadual e municipal, que ora foram
desarticulados e se sucederam ao longo das gestões, ora se sobrepuseram:
Entre os programas habitacionais que buscaram a redução da segregação
urbana estão:
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Programa de Habitações Populares da Região Central de São Paulo
(PHPRCSP), constituído da Produção de Habitação de Interesse Social e
do Programa de Recuperação de Cortiços; que previam a permanência
da população no mesmo local de moradia, a desapropriação do imóvel
encortiçado, com posterior construção por mutirão, o fortalecimento da
organização e participação comunitárias, a criação de instrumentos
jurídicos para proteção moradores.



Programa de atuação em cortiços – PAC/CDHU, que previa o
financiamento para unidades novas do programa, ou o financiamento
para compra de imóveis no mercado.



Programa de Arrendamento Residencial – PAR/CEF, que no caso de São
Paulo, devido à forte pressão dos movimentos populares, inclusive com
invasão de edifícios, se aplicou melhor em reformas/reabilitação de
edifícios

para

habitação,

prevalecendo

a

concessão

onerosa

originalmente prevista no programa, onde o morador tem a opção de
compra após 15 anos adimplente.


Programa Morar no Centro, que previa duas modalidades de intervenção
urbana:

projetos

habitacionais

em

terrenos

ou

edifícios

vazios

(construção de novas unidades em terrenos subutilizados e reforma de
imóveis para conversão de uso para HIS) e perímetros de reabilitação
integrada do habitat (PRIH – com intervenções em áreas delimitadas,
conjunto de quadras caracterizado por moradias precárias, degradação
do espaço urbano, concentração de cortiços, imóveis subutilizados na
área central. Essa modalidade foi implantada entre os anos 2001 e 2004,
sendo paralisada com a mudança de gestão.).
O programa Morar no centro tinha como principais diretrizes a diversidade
social nos bairros centrais, priorizar a reforma de edifícios ociosos e combinar
soluções habitacionais com geração de renda.
Quanto à modalidade de atendimento, o Programa Morar no Centro previa:
locação social, bolsa aluguel, moradia transitória e programa de intervenção em
cortiços.
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Pode-se verificar os diferenciais entre as modalidades de atendimento na
seguinte tabela.
Tabela 1 – modalidades de atendimento

Atendimento

Renda (SM)

Locação Social

Bolsa Aluguel

População de renda
mínima, que não
entram em outros
programas

População
área
intervenção
prefeitura

1-3

1-10

Período

Moradia transitória

População em área de
em
intervenção da prefeitura
de
ou em área de risco; foi
da
substituído pelo bolsa
aluguel

30
meses,
renováveis,
situação
de
intervenção

Benefício (R$)
Comprometimento
Morador (R$)

Variável segundo a
Até 300
renda

-

15% renda

17% renda

-

Fonte: elaborado pelo autor

A partir da transformação de edifícios abandonados e novas unidades em
terrenos vazios para moradia social, pretendia-se evitar o processo de expulsão das
classes mais pobres dessas áreas centrais. Este esforço visava tanto combater a
periferização e seus efeitos colaterais, tais como aumento do trânsito e da poluição,
como atendia à demanda da população que residia precariamente no centro, mas
que ali encontrava trabalho e infraestrutura de saúde e educação para a família. No
entanto, não houve tempo para consolidar o programa que foi menosprezado pela
gestão iniciada em 2005.

Programa de locação social
O atendimento da demanda habitacional através de locação social difundiuse na França, Alemanha, Inglaterra, Portugal, Holanda. No Brasil, a inovação da
modalidade de atendimento teve São Paulo como experiência pioneira, com a
realização de um parque imobiliário público (inspirado no modelo Francês),
rompendo com a propriedade das unidades. Previa concepção integrada,
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localizando o empreendimento próximo a várias funções da cidade: trabalho, cultura,
lazer e educação.
Criado em 2002, pela Secretaria Municipal de Habitação, teve como objetivo
atender famílias com renda de até 3 SM, que não possuem condições econômicas
de serem incluídas em programas de arrendamento e financiamento habitacional. Os
empreendimentos são construídos e geridos pela prefeitura, através da COHAB-SP,
que recebe aluguéis com valores conciliados a 15% da renda familiar.
São critérios de seleção, além da renda familiar entre 1 e 3 SM: famílias
alojadas em áreas de risco; candidatos de maior idade; famílias pouco numerosas;
casais com no máximo um filho; pessoas sozinhas; pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida.
Foram projetados e estavam em fases diversas de realização (licitação da
obra, aquisição dos prédios antigos, etc.) 14 empreendimentos para essa
modalidade, com o total de 2150 unidades, porém, com a mudança de gestão
municipal, só foram entregues três deles:
Tabela 2 – empreendimentos de locação social em São Paulo
Empreendimento

No de unidades hab.

Parque do Gato

486

Olarias

137

Vila dos Idosos

145

Total

768

Fonte: elaborado pelo autor

Por ser um programa inovador e apresentar desafios, a prefeitura, através
da COHAB e SEHAB, além de conceber todo o arcabouço do programa em
discussões técnicas com o BID, também financiou uma Cooperação Técnica de
Apoio com recursos administrados pelo BID. Foram contratadas consultorias e
solicitados estudos sobre as seguintes atividades:


Estudo do mercado de locação na área central de São Paulo;



Gestão de condomínios em HIS;
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Experiências de gestão de habitações de locação social na Europa;



Experiências internacionais de gestão – parques públicos de locação
social;



Metodologia para plano de trabalho social;



Desenho das modalidades de gestão de condomínios;



Sistemas de subsídios;



Desenvolvimento e implementação de um sistema de monitoramento de
avaliação para o programa de locação social da PMSP;



Proposta de estrutura institucional para a unidade de gestão.

Exemplos
Os projetos a seguir são exemplos de habitação de interesse social que
buscaram a mescla socioespacial nas escalas:


A mescla social na escala da cidade



A mescla social na escala do bairro



A mescla social na escala da construção

A mescla social na escala da cidade
No que se refere ao zoneamento urbano da cidade, podemos destacar as
ZEIS (zonas especiais de interesse social), áreas da cidade cujo uso obrigatório é
habitação de interesse social. As ZEIS são porções do território destinadas à
recuperação urbanística, à regularização fundiária, à produção de HIS e HMP
(habitação de mercado popular), incluindo a recuperação de imóveis degradados,
provisão de equipamentos sociais e culturais, espaços públicos, serviços e comércio.
As ZEIS são parte da diretriz e ações estratégicas das politicas públicas para
habitação na cidade. Propõe:


Reversão da atual tendência de periferização.
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Recuperar e regularizar áreas de favelas, loteamentos precários e
empreendimentos de HIS: ZEIS 1



Promover HIS em áreas não edificadas ou sub utilizadas: ZEIS 2



Garantir o uso habitacional e a produção de HIS nas áreas dotadas de
infra estrutura: ZEIS 3



Atendimento habitacional de famílias removidas de áreas de risco e de
preservação permanente ou para o desadensamento de ZEIS 1 situadas
na mesma sub-bacia hidrográfica áreas em mananciais: ZEIS 4

A distribuição das áreas de ZEIS no território é bastante heterogênea,
ocupando em sua maioria as áreas periféricas da cidade. Muitas dessas manchas já
se encontram em assentamentos precários e favelas, grande parte localizam-se em
áreas de preservação ambiental, nas margens das represas e córregos da cidade.
Verifica-se a partir da sobreposição dos mapas das ZEIS e dos transportes
públicos que, com exceção de algumas áreas localizadas principalmente na região
central (ZEIS 3), a maioria dessas áreas não é adequadamente abastecida pelo
transporte de massa (metrô e trens), além de não possuir equipamentos de lazer e
cultura e não suprir a demanda por emprego local5.

5

Por esta razão, na gestão 2001 – 2004, que produziu o Plano Diretor, estava sendo elaborado um
plano de desenvolvimento da região Leste da Cidade. O objetivo era não somente de urbanizar e
regularizar através do instrumento ZEIS áreas já ocupadas por habitações precárias, mas também de
criar oportunidades de educação, emprego e renda na região.
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Figura 4 – São Paulo - ZEIS

Figura 5 – São Paulo – transporte de massa

Fonte: Plano Diretor Estratégico (2010)

Fonte: Plano Diretor Estratégico (2010)

Um exemplo de HIS localizado na ZEIS 3 é o projeto de requalificação do
Hotel São Paulo.
O Hotel São Paulo foi um dos mais importantes da cidade, recebendo
hóspedes importantes nas décadas de 40, 50 e 60. No fim da década de 70 o hotel
entrou em decadência e ficou abandonado por vários anos. Em 1999, movimentos
de moradia ocuparam do edifício. Mais de 200 pessoas moraram lá até janeiro do
ano seguinte, quando houve a reintegração de posse e as famílias foram
despejadas.
Depois de alguns anos de negociação, e das licitações do projeto e da obra
conduzidas pela COHAB, em 2003, a Prefeitura, com financiamento do PAR-CEF,
começou a reforma, que custou em torno de R$ 4,6 milhões.
A obra estava praticamente pronta em 2004, mas com a mudança de gestão
na administração municipal o edifício foi finalizado e entregue somente em 2007. No
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total, o Hotel São Paulo tem 152 apartamentos distribuídos por 19 dos 23 andares.
Nos outros pavimentos o projeto original previa locais de atendimento à comunidade,
como um posto de saúde e uma creche. O posto de saúde começou a funcionar em
2009, porém até o presente o espaço destinado à creche continua em estado de
abandono. São diversas tipologias habitacionais, de 1 e 2 dormitórios.

Fotografia 8 – Hotel São Paulo - fachada

Fotografia 9 – Hotel São Paulo – circulação

Fonte: fotografia tirada pelo autor (2008)

Fonte: fotografia tirada pelo autor (2008)

A mescla social na escala do bairro
O residencial Vila dos Idosos é um empreendimento destinado a pessoas de
mais de 65 anos, localiza-se no Bairro do Pari, em região consolidada e atendida por
equipamentos públicos. É um dos casos de HIS concebidos para a modalidade de
locação social.
O terreno de 7.361,75 m² era uma área remanescente da Secretaria da
Cultura, com uma biblioteca instalada. Em 2001 a SEHAB e a COHAB iniciaram a
negociação da transferência administrativa da área para a SEHAB, viabilizando o
empreendimento habitacional nesta área central. A transferência administrativa foi
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possível sem necessidade de doação, uma vez que o imóvel foi destinado ao
programa de locação social, permanecendo, portanto, em propriedade da Prefeitura
Municipal de São Paulo.
A área construída do conjunto é de 8.193,00 m², sendo a obra iniciada em
2004, licitada pela COHAB.
Dispõe de 145 apartamentos distribuídos em 4 pavimentos. As tipologias
podem ser divididas em:


88 quitinetes de 29m²;



57 apartamentos com 1 dormitório, de 43m².

A proposta arquitetônica vencedora na licitação promovida pela COHAB é
do arquiteto Hector Vigliecca que, juntamente com a colaboração dos integrantes do
movimento por moradia, concebeu o projeto do residencial.
A implantação do conjunto insere-se na paisagem urbana de forma
diferenciada: um edifício laminar que envolve a biblioteca municipal, incorporando-a
visualmente ao conjunto proposto. Seu desenho cria uma praça central de uso semipúblico.
O baixo gabarito da edificação estabelece um dialogo delicado com o
entorno, predominantemente residencial e de até dois pavimentos.
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Fotografia 10 – Vila dos Idosos – terreno antes da construção do conjunto
Fonte: MELENDEZ (2008)

Figura 6 – Vila dos Idosos - implantação
Fonte: MELENDEZ (2008)
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A circulação horizontal é externa, o que proporciona ventilação cruzada nas
unidades, economia em iluminação e material de revestimento. Em alguns
momentos, volta-se para o interior do lote, em outros, vira-se para a cidade. A
integração visual entre o interior do edifício e o meio externo faz desse espaço uma
varanda comunitária, uma área humanizada que possibilita um maior convívio entre
os moradores do conjunto, e também estabelece contato com a cidade.
O conceito de rua de convivência está baseado na ideia de que os
moradores têm algo em comum, que tem expectativas mútuas,
mesmo que seja apenas porque estão conscientes de que
necessitam um do outro. (HERTZBERGER, 1999, pg. 41)

Fotografia 11 – Vila dos Idosos – circulação
Fonte: fotografia tirada pelo autor (2010)

Os acessos das unidades voltam-se para o corredor de convívio. Ao lado da
entrada de cada apartamento encontra-se um banco duplo de concreto; as quitinetes
têm bancos simples. Esse desenho peculiar configura a entrada das unidades e
estabelece uma demarcação de intervalo – ou transição - que, conforme
HERTZBERGER (1999, pg.40) “O conceito de intervalo é a chave para eliminar a
divisão rígida entre as áreas com diferentes demarcações territoriais”. Essa sugestão
espacial estimula a “expansão da esfera de influência pessoal, e, deste modo, a
qualidade do espaço público será consideravelmente aprimorada no interesse
comum” (HERTZBERGER, 1999, pg. 41).
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Figura 7 - Vila dos Idosos - croquis planta e elevação da entrada da tipologia
Fonte: MELENDEZ (2008)

Quando questionados, a maioria dos moradores entrevistados dos dois
residenciais disse estar satisfeito com a casa. No caso da Vila dos Idosos, onde foi
realizada uma pesquisa de campo em agosto de 2009, 62,5% responderam que a
atual moradia era melhor ou muito melhor do que a anterior.
Uma crítica feita por alguns moradores do residencial para idosos foi
justamente a exclusividade de moradores acima de 65 anos. Eles se disseram
segregados na região, preferindo morar entre diversas faixas etárias6.

A mescla social na escala da construção
Outro exemplo de projeto habitacional que buscou a mescla de renda, mas
agora na escala do edifício, foi o Residencial Cidade de São Paulo.
Não houve tempo hábil para a solução de problemas de engenharia
financeira para esse projeto que pretendia algumas inovações:


Financiamento habitacional que tinha como principal característica a
parceria público-privada7.

6

Tal problema se deve ao fato de que a demanda que discutiu o pré projeto do empreendimento com
Sehab/Cohab e, depois, com o escritório do arquiteto Hector Vigliecca foi alterada quando da
finalização da obra, já em outra gestão. É de fato polémico o projeto para uso exclusivo de idosos
devido a que a convivência com mais jovens pode ser um motivo de alegria na vida dos idosos.
Contudo, este projeto, particularmente, foi desenvolvido sob encomenda de um grupo que tinha uma
forte identidade própria e assim desejava viver. Quando boa parte do grupo deixou de ser atendida,
passando a ser atendidas pessoas com outras expectativas, surgiu a insatisfação .
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Projeto arquitetônico que apresenta perfis de tipologias e padrão
construtivo diferenciados.



Promover o benefício indireto ao funcionalismo público municipal, dando
oportunidade a essas pessoas de tomar recursos financeiros junto à
CAIXA com taxas mais baratas e prazo de pagamento maior em relação
às condições vigentes no mercado de crédito imobiliário atual.



Promover a mescla social a partir de preços diferenciados que permitia o
acesso de pessoas de renda familiar entre 5 e 12 SM.

O projeto localizava-se na zona leste de São Paulo, em frente à Estação de
metrô Corinthians-Itaquera e junto à Av. Luiz Ayres, continuação da Radial Leste.
Foram propostos 14 edifícios, divididos em 7 condomínios8, totalizando 1686
unidades habitacionais.

Tabela 3 – Residencial Cidade de São Paulo - tipologias
Tipologia

Descrição

Área útil

Oferta

1

3 dorm. com terraço e garagem

60m²

140

2

2 dorm. com terraço e garagem

54m²

852

3

2 dorm. sem terraço com garagem

48m²

396

4

2 dorm. sem terraço e sem garagem

48m²

298

Fonte: COHAB-SP (2003)

Dois edifícios em L dispostos frente a frente, cujo pátio central resulta numa
área de lazer. Sob essa área, está localizado o estacionamento. Para contribuir para

7

Este empreendimento seria a primeira experiência de FIDC – Fundo de Investimento de Direito
Creditório em São Paulo. E justamente pelo pioneirismo, em época anterior ao atual ciclo de
expansão do mercado imobiliário, apresentou certo grau de complexidade em sua viabilização que
exigiria mais tempo e cuidados do que teve aquela administração da Cohab-SP, uma vez que a
mudança da administração municipal provocou a descontinuidade do projeto.
8
A divisão em 7 condomínios, ao invés de um grande conjunto residencial, como era prática
tradicional na COHAB-SP, deveu-se à preocupação com a gestão no pós ocupação e com a
sustentabilidade do empreendimento no longo prazo.
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a definição de diferentes preços também se adotou a estratégia de unidades, entre
as menores, com garagem e sem garagem.

Figura 8 – Residencial Cidade de São Paulo - pavimento tipo
Fonte: COHAB-SP (2003)

As unidades estão dispostas ao longo de uma circulação horizontal que se
volta para a área comum.

Figura 9 – Residencial Cidade de São Paulo - Perspectiva eletrônica do
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Fonte: COHAB-SP (2003)

Além do programa habitacional, o projeto previa áreas comerciais e
institucionais. As institucionais seriam destinadas pela prefeitura para a implantação
de equipamentos de educação (um mini CEU), cultura, esportes e lazer. A área
comercial estava sendo licitada, em 2004, com base em diretrizes de projeto,
visando abrigar também lojas de conveniência que estudos de mercado apontaram
que havia carência na região.
O projeto foi interrompido pela gestão seguinte, nem mesmo as
características de financiamento criadas para esse empreendimento foram utilizadas
posteriormente.
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3

ESTUDO DE CASO
A escolha dos empreendimentos para o estudo desse trabalho surgiu do

conhecimento prévio quanto ao tipo de público atendido em cada um deles: os dois
possuírem moradores de diferentes faixas de renda convivendo e dividindo o mesmo
espaço condominial.
Na esfera pública selecionou-se a CDHU que em sua política de subsídios
destina unidades habitacionais a indivíduos de 1 a 10 salários mínimos.
A partir do final dos anos 90, em busca do equilíbrio econômico de seus
contratos, a empresa procurou uma fórmula para compor a demanda de seus novos
empreendimentos com beneficiários com distintos níveis de renda e com valores de
prestação condicionados a esta renda. O propósito claro, portanto, era de mescla
social.
Após inúmeras entrevistas com diferentes pessoas da empresa, estipulou-se
alguns requisitos para definição do empreendimento a ser estudado:


Ter mais de 10 anos de ocupação – pois tornaria possível comparar os
dados do momento da comercialização com os da população hoje
residente.



Ser dirigido para demanda aberta – pois existem alguns conjuntos
destinados à remoção de áreas de risco, ou seja, o público já é prédefinido sem o sorteio, portanto a mescla social não é uma premissa
nesses empreendimentos.

Escolheu-se o Conjunto Pirituba A como o estudo de caso, pois, dentre as
opções dadas por funcionária da CDHU9, além de cumprir os requisitos para
seleção, a pessoa responsável pelo conjunto (síndica) seria mais acessível.
O Copan é o outro empreendimento que será analisado. Seu projeto
arquitetônico já previa a mescla social, conforme declarou o próprio arquiteto Oscar

9

CDHU – Romilda Amaral. Membro do Núcleo de Orientação Social. Entrevista realizada em junho
de 2010
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Niemeyer, “Projetei os corredores como se fossem ruas, onde os diferentes tipos de
pessoas e classes pudessem se encontrar”. (OLIVEROS, 2007). O projeto possui
diferentes tipologias que viabilizam a diferenciação dos preços dos apartamentos e,
consequentemente, a mescla social de moradores.
O que difere um estudo de caso do outro é que um deles insere-se na malha
urbana consolidada, é composto por diferentes tipologias habitacionais e não possui
espaços de convívio condominial dentro do condomínio, já o outro se relaciona
pouco com o entorno, localiza-se numa área com menos infraestrutura, contém
somente uma tipologia e proporciona algumas áreas de encontro e lazer dentro do
edifício.

3.1

CDHU
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São

Paulo, a CDHU, é a empresa do governo estadual responsável pela produção de
habitação de interesse social tanto na capital quanto no interior do estado.
Segundo dados atuais consultados na página eletrônica do órgão, cerca de
2 milhões de pessoas residem em casas promovidas pela CDHU, hoje distribuídas
em 96% dos municípios do estado. Sua abrangência ressalta a importância da
instituição no sistema habitacional brasileiro.
Sabe-se que o principal motivo para a mescla social nos empreendimentos
da CDHU é o equilíbrio econômico dos mesmos, pois a empresa aplica o subsídio
cruzado, em que os mutuários de maior renda suportam os subsídios concedidos às
famílias de menor renda.

3.1.1 Histórico da Companhia
A evolução histórica da CDHU é condizente com o desenvolvimento da
questão habitacional do país, cujos movimentos de centralização e descentralização
das políticas públicas permearam desde o nascimento da Companhia até como a
vemos nos dias atuais.
Pode-se dizer que as primeiras atuações do Estado brasileiro com políticas
públicas específicas para habitação remontam aos tempos de ditadura Vargas, “o
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problema da moradia emergiu como aspecto crucial das condições de vida do
operariado, pois absorvia porcentagem significativa dos salários e influía no modo de
vida e na formação ideológica dos trabalhadores” (BONDUKI, 2002, p.73).
Apesar do processo de urbanização da sociedade brasileira que começa a
se intensificar a partir dos anos 40, o Estado brasileiro não foi capaz de produzir uma
política de habitação de caráter nacional, até a criação do BNH, em 1964. Percebese que, anterior a esse período, o interesse dos estados era criar órgãos regionais
próprios para o enfrentamento da questão habitacional, surge a partir daí, em 1949,
o primeiro órgão do estado de São Paulo destinado ao tratamento da questão, a
CECAP, Caixa Estadual de Casas para o Povo.
Cabia à CECAP, em 1964, “apenas a função de agente promotor dentro do
sistema SFH/BNH, exercendo a Caixa Econômica do Estado de São Paulo, CEESO,
aquela de agente financeiro” (ROYER, 2002, p.36). Somente em 1975, sob o novo
título de Companhia Estadual de Casas Populares, a CECAP transforma-se em
sociedade de economia mista, passando a ter “diretoria profissionalizada, conselho
de administração e conselho fiscal, contabilidade própria, corpo de funcionários sob
sua responsabilidade, e, principalmente, possibilidade de celebrar contratos
escapando dos rígidos controles do Direito Público” (ROYER, 2002, p.36).
Nesse mesmo período a CECAP passa de agente promotor do SFH para
agente financeiro e promotor do sistema.
O modelo da Companhia, orientado a uma política participativa e
descentralizada, vai partir para uma linha de contenção da crescente
insatisfação popular. Impossibilitada de incorporar as novas
demandas no modelo em funcionamento, passa a responder com
políticas mais agressivas de ataque ao déficit habitacional,
construindo muito mais unidades do que fizera antes. Desse
amálgama que conjuga novas demandas, autonomização da política
no Estado e existência de fonte financeira estável nasce a CDHU,
pela transformação da CDH e pela mudança no conceito e na escala
da produção habitacional de São Paulo. (ROYER, 2002, p.58)

Sob o Governo de Orestes Quércia, o sistema de mutirão do tempo de
Montoro é erradicado. O argumento era que para construir muitas unidades, a
contratação era o melhor caminho para se obter os resultados qualitativos e
quantitativos esperados. “Para dar o salto de 2 mil para 100 mil casas por ano (…) a
empresa (…) passou a ser uma gerenciadora de construtores, precisou se organizar
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para contratar projetistas, consultores, empresas de gerenciamento e empreiteiras
em larga escala.” (SÃO PAULO CDHU, 1988, p26 apud ROYER, 2002, p.63)
A principal modalidade de execução utilizada pela empresa era a de
empreitada global na qual a CDHU contratava empreiteiras e empresas da
construção civil para o desenvolvimento de projetos.
O primeiro dos novos programas que introduziram esse pensamento foi o
SH1, que consistia na construção de 20 mil unidades na zona leste.
No SH1, do universo de 23.388 cadastros de famílias interessadas
(…), 63,3% (…) declararam renda de até três salários mínimos, 27%
(…), renda de três a cinco salários mínimos e 9,7% (…), acima de
cinco salários. (ROYER, 2002, p.62)

O padrão de qualidade também foi modificado para que o recurso disponível
rendesse mais. Foi então proposta uma modificação de projeto: o padrão habitual da
CDH era de casas de 42m2, com laje revestida por dentro e por fora. O novo tipo de
casa passou a ter 35m2. “Para ganhar custo, o projeto diminuía acabamentos, tirava
uma parede interna (quarto e sala conjugados), eliminava o forro e deixava o piso só
no cimento” (SÃO PAULO CDHU, 1988, p.30 apud ROYER, 2002, p.64)
Para garantir a produção em massa e a parceria com a iniciativa privada,
surge, em 1989, a Lei 6.556/89 em que se tem a vinculação do adicional do ICMS
para habitação; a Lei 7.003/90 refere-se à alocação de recursos financeiros
diretamente para a CDHU e a Lei n 7.446/91, aos recursos para famílias até 3
salários e o comprometimento de 15% com prestação.
No Governo Fleury, criou-se a taxa de provisão de subsídios “que,
integralizada ao preço de venda do imóvel, resulta num mecanismo de transferência
de renda das faixas de maior renda para as de menor”. É o subsidio cruzado: taxa
proporcional de provisão de subsidio – mutuários de maior renda suportam os
subsídios concedidos às famílias de menor renda.
Iniciou-se

uma

ação

conjunta

entre

CDHU

e

as

construtoras

e

incorporadores que, isoladamente ou em consórcio, se propunham a fornecer
conjuntos habitacionais construídos em terrenos de sua propriedade ou mesmo a
serem adquiridos para tal fim. Portanto, deixou sobre responsabilidade do setor
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privado a escolha dos terrenos dos empreendimentos, em prejuízo do planejamento
e da ordenação das cidades.
Na gestão de Mario Covas, vale ressaltar as críticas feitas pelo mesmo aos
governos anteriores, pela concentração do atendimento da CDHU no interior do
Estado “81,86% da produção em detrimento da Região Metropolitana e da Capital,
com apenas 18,14% (…)” (ROYER, 2002, p.78). É fato expresso nos números de
balanço da CDHU que historicamente a produção de habitação tem se voltado para
o interior, quando se sabe que o déficit se concentra na RMSP. O que revela que a
empresa – ou o governo do Estado – apesar dos esforços realizados, ainda não
conseguiu superar as dificuldades, isto é, não conseguiu produzir mecanismos
inovadores capazes de prover habitação para a baixa renda nesta região onde o
preço da terra é mais elevado. Talvez porque missão tão desafiadora só consiga ser
realizada em sintonia com as demais esferas de governo.
Ainda sobre a gestão de Covas, o informativo final do governo, o Você
Sabia?, publicado em 1998, apontava três grandes inovações na área habitacional:
(GESP apud ROYER, 2002, p.83).


Os sorteios públicos – “para eliminar de uma vez por todas qualquer
possibilidade de favorecimento ou uso político do programa habitacional"



A garantia à mulher – contratos são sempre feitos, não no nome do
marido, não no nome do casal, mas no nome da mulher.



E a cota para deficientes – 5% das moradias para portadores de
deficiências

Juntamente com essas inovações, foram lançados os programas Habiteto,
programa paulista de mutirão e o QUALIHAB, além do aumento de 10m2 na UH
produzidos sob empreitada. Outro ponto apresentado com orgulho pela gestão é a
Urbanização de Favelas e Cortiços.

3.1.2 A política habitacional e urbana da CDHU
Em linhas gerais, a CDHU declara em sua página eletrônica que seu
principal objetivo é manter a produção de habitações em grande escala, a preços de
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custo, visando combater o déficit habitacional primário do Estado que hoje chegaria
a 400 mil unidades.
[…] até 1986 a CDHU atendeu 19 municípios - 3% de um total de
572 -, em 1999, portanto, em um intervalo de pouco mais de uma
década - atendeu a 515 municípios - 80% de um total de 645 -,
totalizando um acumulado de 96% em 2008. (CDHU, 2010)

No entanto, Pesquisa da Fundação João Pinheiro, realizada em 2009 apura
que o déficit habitacional no ano de 2007 no estado de São Paulo foi de 1,234
milhão de moradias, das quais 629 mil em sua região metropolitana (RM).10
O estatuto da CDHU, apresenta os objetivos para a atuação da Companhia
voltada para o desenvolvimento urbano. Destacam-se:


Elaborar ou contratar a elaboração de projetos e suas implantações e
promover medidas de apoio à realização de planos e Programas
Estaduais e/ou Municipais de habitação prioritários para o atendimento à
população de baixa renda (…)



Atuar junto aos órgãos do governo e concessionários de serviços
públicos visando à urbanização de áreas destinadas a programas
habitacionais, de acordo com as orientações e regulamentos municipais
para o desenvolvimento urbano local.



Promover as atividades necessárias ao desenvolvimento, no Estado de
São Paulo, do Plano Nacional de Habitação Popular (PLANHAP), em
consonância

com

as

diretrizes

de

desenvolvimento

urbano

e

habitacional estabelecidos nos níveis Estadual e Municipal e outros
planos similares.


Promover a elaboração de projetos visando à construção e a ampliação
de equipamentos urbanos e/ou comunitários e outras edificações
destinadas à prestação de serviços públicos, incluídas nos programas
de ação de órgãos a Administração Estadual e Municipal, mediante
convênios celebrados com as Secretarias de Estado, entidades

10

Fundação João Pinheiro “Déficit Habitacional no Brasil em 2007”. Belo Horizonte, 2009.
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centralizadas

e

descentralizadas,

devidamente

autorizados

pelo

Governo do Estado.


Estabelecer convênios com instituições do Estado e Municípios,
principalmente com os de planejamento e desenvolvimento urbano, para
projetos de grande porte que exigem que ocupação da área, sistema
viário e o transporte devem ser tratados de modo integrado objetivando
a sua sustentabilidade sócio-econômica-ambiental.

O público atendido pela CDHU abrange uma população inserida na faixa
salarial de 1 a 10 SM.
Os valores máximos das prestações a serem pagas pelos mutuários seguem
a seguinte regra, de acordo com o rendimento familiar:


De 1,00 a 3,00 salários mínimos – até 15% de comprometimento da
renda familiar



3,01 a 5,00 salários mínimos – de 15 a 20% de comprometimento da
renda familiar



5,01 a 8,5 salários mínimos – de 20 a 25% de comprometimento da
renda familiar



8,5 a 10 salários mínimos – de 25 a 30% de comprometimento da renda
familiar

É possível verificar nos dados gerais de renda dos mutuários da CDHU da
cidade de São Paulo e conforme entrevista11 que a maior demanda por habitação na
CDHU está entre indivíduos de 1 a 2,5 salários mínimos. Constatou-se que 50% dos
moradores encontram-se nessa faixa salarial. Vale ressaltar que a renda declarada
pelo mutuário pode ser subestimada, tendo em vista a relação entre o preço da
prestação em função da renda.

11

CDHU - Martin Navarro, gerente de Operações, Financiamentos, Contratos e Seguros Imobiliários
Entrevista realizada em março de 2010.
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Tabela 4 – CDHU – total de mutuários da cidade de São Paulo distribuídos por
renda
Salários Mínimos

N de Moradores

%

Menos que 1 0.99999 2125

3%

de 1 a 2.5

2.6

32400

50%

Intervalo de 2.6 a 5

5.1

19949

31%

de 5.1 a 7.5

7.6

6966

11%

de 7.6 a 10

10

3394

5%

Total

64834

100%

Fonte: elaborado pelo autor. Dados primários fornecidos pela CDHU

Gráfico 1 - Distribuição dos moradores por Salários Mínimos
Fonte: elaborado pelo autor. Dados primários fornecidos pela CDHU

Para atender a essa principal demanda, é necessária uma política de
subsídio, pois essa população não consegue acessar linhas de crédito habitacionais
convencionais.
Na CDHU são aplicados os seguintes modelos de subsídio (CDHU, 2010):


Subsídio cruzado: descontos ou bonificações nas prestações das
famílias com mais baixas rendas, que variam de acordo com os limites
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de comprometimento de renda estabelecidos e são regressivos ao longo
do prazo de financiamento. Em contrapartida, as famílias com maior
capacidade de pagamento têm suas prestações majoradas em até 10%
(sem ultrapassar o máximo de 30%) .


Subsidio na cabeça: criado para programa de atuação em cortiços é a
concessão de subsídios em volume fixo por família, na forma de um
desconto sobre o valor do imóvel, independente da renda familiar,
combinado com a concessão de financiamento a taxas de juros
próximas às do sistema financeiro de habitação (SFH), mais favoráveis
que as oferecidas pelo mercado.



Equalização de taxas de juros: inspirado no PHAI (Programa
Habitacional de Integração, que consiste na concessão de Carta de
Crédito para aquisição de unidades habitacionais, novas ou usadas no
mercado), obtenção de financiamento junto a agentes do mercado
(Banco Nossa Caixa, por exemplo) com taxas de juros inferiores às
habitualmente praticadas. A diferença entre as taxas de juros, acrescida
em determinados casos da isenção de taxas bancárias, é subsidiada
pela CDHU.

Pode-se dizer que o subsidio cruzado é o modelo mais utilizado atualmente.
Segundo informado pela CDHU12, a curva de viabilidade econômica do
empreendimento é feita a partir da condição ideal de público, em que se define a
porcentagem de indivíduos com suas respectivas rendas e o valor da parcela a ser
pago. O que se verifica nessa curva original é uma porcentagem de indivíduos de
maior renda, ao contrário do que se observa na demanda, na inscrição para o
sorteio de unidades habitacionais. No entanto, a curva dificilmente é respeitada,
pois, na prática, há forte pressão para se alcançar a demanda mesmo que em
detrimento do equilíbrio financeiro, sobrando à Companhia e ao Estado o restante da
dívida.

12

CDHU - Gilberto Cará, membro da equipe técnica da Gerência de Análise de Investimentos.
Entrevista realizada em março de 2010
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A totalidade dos funcionários entrevistados13 ressaltou a pequena procura do
público com mais de 7 salários mínimos pelos apartamentos e casas da Companhia.
Por mais que a diretriz da empresa estimule o equilíbrio financeiro, ele é
praticamente impossível de atingir, pois um número reduzido de pessoas dessa faixa
de renda se inscreve para o sorteio. Alguns dos motivos citados foram: o preconceito
com os empreendimentos da CDHU; a localização periférica da maioria dos
conjuntos; a incerteza quanto à futura manutenção e gestão dos conjuntos; entre
outros.
Os terrenos para implantação dos conjuntos são escolhidos conforme alguns
aspectos: mercadológicos - terrenos mais baratos viabilizam a construção; políticos
– prefeituras doam os terrenos para a CDHU em áreas de visibilidade; sociais –
realocação de famílias de áreas de risco. De acordo com relato concedido14, no caso
da região metropolitana de São Paulo, a oferta de terrenos está bastante escassa,
inviabilizando a implantação de conjuntos grandes. A CDHU não costuma propor
empreendimentos nas áreas centrais e vazios urbanos.
A maioria dos empreendimentos da Companhia é caracterizada por grandes
conjuntos de edifícios de 4 pavimentos, sem elevador, com 4 apartamentos por
andar e tipologias habitacional de 2 dormitórios com aproximadamente 45 m².
Atualmente, segundo Marcio Penteado, a companhia tem também ofertado unidades
de 3 dormitórios com 67,17 m²
Quanto à inserção do conjunto na malha urbana, pouco se avança em
desenho de projeto. Segundo a CDHU15, o projeto de implantação do conjunto
dificilmente considera o entorno, sendo concebido como um condomínio fechado e
desconectado da cidade.
Após a entrega das unidades, funcionários do Núcleo de Orientação Social
da CDHU dão suporte à implantação da gestão condominial. Atuam até 18 meses
após a inauguração, assessorando na eleição de síndicos e na formação dos
conselhos administrativos dos conjuntos.

13

CDHU – Gilberto Cará, Marcio Penteado e Martim Navarro. Entrevistas realizadas entre março e
junho de 2010
14
CDHU – Nilceia Bianchini. membro da equipe de prospecção de terrenos. Entrevista realizada em
junho de 2010
15
CDHU – Marcio Penteado. membro da equipe técnica da Gerência de Desenvolvimento de
Produtos. Entrevista realizada em março de 2010
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Os funcionários da CDHU16 são requisitados para ajudar em grandes
conflitos e para encaminharem a solicitação de revisão de parcelas devido à
diminuição da renda do mutuário. Só fazem o acompanhamento prévio à ocupação
dos conjuntos quando o projeto é feito por mutirão ou quando da remoção de áreas
de risco ou de proteção ambiental.
Além da provisão de novas unidades habitacionais, a CDHU promove ações
de desenvolvimento urbano como o Programa de Atuação em Favelas e Áreas de
Risco e o Programa de Atuação em Cortiços.
Alguns programas habitacionais e ações da CDHU presentes no plano
plurianual PPA 2008-2011:


PHAI – Programa Habitacional de Integração



Atuação em Cortiços



Urbanização de favelas



Reassentamento – Paraisópolis, Águas Espraiadas



Mananciais do Alto Tietê – Urbanização e Reassentamento 23



Recuperação Socioambiental da Serra do Mar – Urbanização e
Reassentamento 24



Programa: Regularização Fundiária de Interesse Habitacional /Ação:
Apoio à Regularização Fundiária



Programa: Requalificação de Moradias / Ação: Melhorias Habitacionais e
Urbanas

A diversidade de programas visa corresponder às diferentes demandas
atuais por habitação no Estado.
Conforme analisado por ROYER (2002) a caracterização geral da produção
nos programas, vinculando a eficiência da política à execução dos projetos por
empreiteiras, evidencia a forte vinculação da CDHU ao subsetor de edificações da
indústria da construção civil e a opção por um desenho da política que privilegia a
produção de unidades habitacionais em larga escala.
A medida da eficiência e da eficácia da política é ainda o número de
unidades habitacionais entregues. Apesar da existência de programas alternativos

16

CDHU – Romilda do Amaral. membro do Núcleo de Orientação Social. Entrevista realizada em
agosto de 2010
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desenvolvidos, raramente eles são promovidos à condição de política pública ou de
projeto.

3.1.3 O projeto do C.H. Pirituba A
O conjunto habitacional Pirituba A, entregue no dia 29 de maio de 1999,
situa-se no distrito de São Domingos, subprefeitura de Pirituba, zona norte da
capital, entre as rodovias Anhanguera e Bandeirantes e a Marginal Tietê ao sul.

Fotografia 12 – C.H. Pirituba A - vista aérea de parte do distrito de São Domingos. Em
amarelo, perímetro do conjunto.
Fonte: Google Earth (2008)

O distrito é considerado como de baixa renda, 36% vivem com renda até 2
salários mínimos, 77% até 5 salários (DATAFOLHA, 2009, p.300).
Dista do centro da cidade aproximadamente 20 quilômetros, sendo
necessários 35 minutos para percorrer esse percurso de carro. De ônibus, 1 hora e
30 minutos, desde a Praça da Sé. “A oferta de transporte coletivo no distrito é
limitada. Não há linhas de metrô nem de trem” (DATAFOLHA, 2009, p.301).
Quarteirões adjacentes ao sul do terreno são ocupados por um comércio
local consolidado, a leste um condomínio habitacional, ao norte, uma rede de alta
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tensão e a oeste, o fundo de lotes ocupados por galpões (comércio) e um
estacionamento.

Fotografia 13 – C.H. Pirituba A - vista aérea do conjunto. Em amarelo, perímetro do
conjunto.
Fonte: Google Earth (2008)

O empreendimento destaca-se dos vizinhos devido ao tamanho do lote e a
sua tipologia vertical, que contrasta com o bairro de predominância unifamiliar de
baixo gabarito. São 6 blocos de 10 pavimentos, com 42 apartamentos cada,
totalizando 252 unidades habitacionais.
Cada torre está equipada com um elevador, com a possibilidade de instalar
o segundo. Até o momento isso não ocorreu em nenhum dos blocos.
Entre os edifícios, um estacionamento com 107 vagas - eram 84 vagas de
projeto, moradores fizeram um rearranjo para incorporar mais algumas.
Como a maioria dos empreendimentos da CDHU, o conjunto possui apenas
uma tipologia de apartamento: 46,66 m2 divididos em dois dormitórios, sala, cozinha,
área de serviço e banheiro.
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Além dos apartamentos, destaca-se a presença de sala de ginástica, uma
lan house e salão de beleza no térreo dos blocos e uma quadra esportiva em obras.
O conjunto apresenta-se em bom estado de conservação, a fachada externa
dos edifícios reformada e as áreas comuns bem preservadas e limpas.

3.1.4 Diversidade de faixas de renda no empreendimento Pirituba A
Primeiramente são analisados os dados da planilha de comercialização da
CDHU. Foi possível constatar que entre os mutuários do conjunto 58% estariam na
faixa salarial de 1 a 5 SM no momento da comercialização.
Tabela 5 - C.H Pirituba A – mutuários distribuídos por renda
SM

N de Moradores

%

Menos que 1

0,99999 0

0%

de 1 a 2.5

2,6

35

15%

Intervalo de 2.6 a 5

5,1

104

43%

de 5.1 a 7.5

7,6

61

25%

de 7.6 a 10

10

41

17%

Total

241

100%

Fonte: elaborado pelo autor. Dados primários fornecidos pela CDHU

A porcentagem de rendas de 7.6 a 10 SM é relativamente alta (17%) se
compararmos com os dados dos mutuários da capital (5%)
Após visita ao local, buscou-se, a partir das entrevistas, saber se a mescla
social ainda é uma realidade. As cinco pessoas entrevistadas confirmaram que o
conjunto ainda abriga indivíduos de diferentes classes sociais. Afirmaram que o
conjunto é habitado por pessoas de 1 a 10 salários mínimos.
É interessante observar, a partir deste caso, que famílias com rendimentos
maiores – próximos de 10 SM – procuram empreendimentos CDHU quando estes se
consolidam como conjuntos bem administrados e conservados.
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3.2

O Edifício Copan
O Edifício Copan é um dos mais importantes exemplares da arquitetura

residencial do século XX. Seu projeto se destaca dentre a maioria dos
empreendimentos habitacionais até os dias de hoje. É um exemplo amplamente
estudado nas escolas de arquitetura de todo o país.
Visto como uma pequena cidade, o Copan abriga uma população bastante
heterogênea, sendo a diversidade de usos outra característica marcante.
Projetado por Oscar Niemeyer, o edifício é um ícone paulistano e um retrato
do modo de vida urbano.

3.2.1 Contexto Histórico

Fotografia 14 – Edifício Copan - construção
Fonte: website Copan-SP (2010)

O edifício Copan é o reflexo da década de 1950, em que a cidade passa por
um acelerado processo de crescimento populacional - 65,9%, segundo dados
publicados no artigo Metrópole Brasileira, de 1952, da revista Paulistânia (apud
MENDONÇA, 1999, p.57) - e de sua malha urbana.
O sentimento de orgulho da população paulistana foi caracterizado por
alguns eventos e festividades inaugurados por ocasião das comemorações do IV
centenário da capital, como a Feira Internacional de São Paulo, que inaugurou o
Parque do Ibirapuera e a comemoração do levante de 1932, no dia 9 de julho. O
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chamado Maciço Turístico Copan foi um empreendimento lançado com o intuito de
explorar o setor turístico da cidade e utilizou-se das festividades do centenário da
cidade como um estímulo comercial (MENDONÇA, 1999, p.99).
A Companhia Pan-Americana de Hotéis e Turismo, Copan, é resultante da
associação da CNI (Companhia Nacional de Indústria e Construção) com a
Intercontinental Hotels Corporation de New York. A CNI foi criada pelo proprietário
do BNI (Banco Nacional Imobiliário) Orozimbo Roxo Loureiro para viabilizar a
realização de empreendimentos imobiliários, especialmente habitacionais.
Antes de passar para as mãos do arquiteto Oscar Niemeyer, o projeto inicial
partiu de um arquiteto americano, porém este “não foi bem visto nem do ponto de
vista das soluções formais, nem em relação ao custo da construção” (LEMOS, 2004
apud BARBARA, 2004, p.214). A recusa do projeto americano motivou a dissolução
da sociedade das duas companhias.
A primeira versão do projeto proposta pelo autor Niemeyer contava com 600
quartos de hotel, salões, restaurantes e lojas, cinema para 3500 pessoas, teatro
para 700, garagem para 500 veículos, 900 apartamentos diferenciados e uma
galeria comercial com mais de 100 lojas. Esse projeto foi aprovado em 1952.
Sem a parceria estrangeira, segundo o arquiteto Carlos Lemos (arquiteto
colaborador do projeto em São Paulo), ficou reduzida a importância do hotel. “O
hotel iria consumir todo o dinheiro. Era um hotel de cinco estrelas, que predominava
no conjunto. Então pensaram em fazer o contrário: mais apartamentos para vender e
menos quartos de hotel”. (LEMOS, 2004 apud BARBARA, 2004, p.215)
O Copan foi incorporado com o chamado “preço de custo” e a maioria das
unidades foram vendidas rapidamente. O condômino adquiriria ”diretamente do
proprietário do imóvel ou do empreendedor imobiliário uma parcela do terreno (cota
ideal) e se obrigaria a pagar todos os custos relativos aos projetos e obra,
acrescidos de uma porcentagem em geral de 15% a 20% - a título de administração
das edificações e do condomínio” (BARBARA, 2004, p.218).
No entanto, em 1954, uma intervenção do Banco do Brasil no BNI levou a
retração das obras do Copan que já estavam nas fundações.
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Após algumas dificuldades financeiras e processos de falência, o
empreendimento passa a ser administrado pelo Banco Brasileiro de Descontos –
Bradesco – em 1957 com as obras não muito avançadas.
Quando o Bradesco assumiu, retomou os apartamentos dos proprietários
inadimplentes,

recuperando

80%

do

empreendimento.

O

Bradesco

pediu

modificações de projeto, dividindo as unidades maiores de quatro dormitórios em
três menores e a substituição do edifício hotel por uma sede do próprio Bradesco,
substituindo o térreo de acesso público, por uma agência bancária. Em 1961, “as
partes de alvenaria e concreto armado foram concluídas”.
As modificações, feitas de forma inconsequente e autoritária, fizeram com
que Oscar Niemeyer, durante muitos anos, recusasse a autoria do edifício.

3.2.2 O projeto

Implantação
O Copan localiza-se no distrito da República, subprefeitura da Sé, região
central de São Paulo. Próximo à estação de metrô República e abastecido por
inúmeras linhas de ônibus. Região de alta densidade, com edifícios altos, comércio e
serviços numerosos, assim como áreas de lazer e cultura.
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Fotografia 15 – Edifício Copan - A vista aérea do conjunto
Fonte: Google Earth (2008)

A lâmina retangular, projetada para abrigar o hotel, situa-se na parte
resultante do terreno, separada pela nova rua interna e a Avenida Ipiranga. O projeto
original previa uma maior permeabilidade desse edifício, o que melhorava a conexão
da avenida com o embasamento-galeria. A ocupação com a agência bancária
comprometeu da vitalidade da área comercial voltada à Rua Vila Normanda.
O projeto do embasamento inicia-se com o desenho da Rua Vila Normanda
que, sinuosamente, organiza a implantação do conjunto e liga a av. Ipiranga e a
antiga Rua Vila Normanda.
Lojas, serviços, cafés, restaurantes, um cinema (hoje ocupado por uma
igreja) e terraço com um teto jardim. Lâmina habitacional, com 1160 apartamentos
para abrigar cerca de 5000 pessoas. A maior diferenciação do Copan perante outros
empreendimentos da cidade é a grande variedade de tipologias habitacionais e o
uso misto.
Com essa diversidade programática e um desenho de implantação que
reforça sua inserção na malha urbana e a continuidade das vias existentes com
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generosos acessos públicos de pedestres, o edifício funciona como um verdadeiro
equipamento urbano, onde as mais diversas esferas da cidade convivem num
mesmo espaço construído.

Lâmina habitacional
A lâmina habitacional está dividida em 6 blocos de acordo com a área e o
programa dos apartamentos que variam de 32 a 180m2. Vinte elevadores, seis
escadas e uma rampa completam o desenho do pavimento tipo.
Como naquele tempo não havia pesquisa de mercado, e era o
começo daquele boom dos apartamentos, descobriram que o
apartamento com sala/quarto ou quitinete… tinha vários nomes,
vendia que nem pão quente. Tudo o que se oferecia, vendia
facilmente. E o Loureiro achou – não só ele, mas o Frias, que era
sócio dele também -, acharam prudente e engraçado fazer um
programa dos mais variados: apartamentos de sala-quarto, depois de
dois quartos, depois de três quartos, quatro quartos etc. (LEMOS
apud BARBARA, 2004, p. 215)

Os blocos são divididos em:
Bloco A: apartamentos de 2 dormitórios com 90m2
Bloco B: quitinetes e apartamentos de dormitório integrado à sala.
Bloco C: 64 apartamentos de 3 dormitórios Variam de 130 a 147 m2
Bloco D: 3 dormitórios com 180m2
Blocos E e F: 328 unidades com plantas variadas
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Figura 10 – Edifício Copan – pavimento tipo do 1º ao 12º - blocos separados por tons de
cinzas
Fonte: elaborado pelo autor, a partir de desenho feito pelo arqtº. Walter Galvão (2002) –
Acervo FAUUSP

Unidades econômicas: quitinetes e 1 dormitório
São 448 quitinetes e 192 apartamentos de um dormitório integrado com sala.
“Há duas tipologias, de menor área, que ocupam uma porção bastante
expressiva do edifício (quase 50% da área do pavimento tipo), representando uma
quantidade significativa de habitações econômicas.” (BARBARA, 2004, p.209) A
opção por um número grande de quitinetes acompanhava o aumento da demanda
por habitação econômica, impulsionada pelo crescimento populacional do início do
século XIX, principalmente de imigrantes que, "sem recursos para alugar um imóvel
residencial tradicional, (mercado que havia se complicado após a “Lei do inquilinato”
de 42), acabam se instalando em pensões ou em quartos de casa de família.
Somente a partir da descoberta meio por acaso desse tipo de demanda, é que
surgem empreendimentos como edifícios de quitinetes”. (MENDONÇA, 1999 apud
BARBARA, 2004, p. 226)
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O Copan foi o primeiro edifício aprovado pela prefeitura de SP com sanitário
na parte interna do apartamento, com ventilação forçada. A demanda por quitinetes
foi descoberta por acaso quando se tentou vender quartos de um antigo hotel.
Edifícios com quitinetes durante um bom tempo foram aprovados como hotel, pois o
código de obras não permitia, para edifícios residenciais, sanitários ventilados por
dutos. (MENDONÇA, 1999)
Conforme

verificado

em

planta

publicada

na

revista

L´architecture

d´Aujourd´hui (1952) e destacado por BARBARA (2004), algumas modificações no
projeto do pavimento tipo podem ser observadas:


Não existia bloco A. O bloco de quitinetes e apartamento com um quarto
se estendia até o final da lâmina. Havia, no entanto, dois tipos de
quitinetes. Possuíam acesso independente à cozinha e ao banheiro.



Propunha-se uma conexão entre todos os blocos e entre todas as
circulações verticais do edifício. A partir da rampa de acesso ao bloco
principal de elevadores, a circulação horizontal tangenciava toda
fachada sul dos blocos D E e F.



Blocos E e F possuía apartamentos maiores, de quatro dormitórios.
Plantas foram alteradas quando Bradesco assumiu empreendimento,
depois da obra começada.

Figura 11 – Edifício Copan – planta do projeto original
Fonte: revista L´architecture d´Aujourd´hui, p.42/43 (1952)
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O embasamento
A galeria comercial do pavimento térreo ocupa mais de 6 mil metros
quadrados do terreno (GALVÂO, 2007).
Podemos considerar que o embasamento do Copan redesenha a topografia
do térreo, conectando os diferentes acessos. Para projetar o embasamento,
Niemeyer utiliza-se da ideia de pilotis ocupado em que “o pilotis se desdobra num
embasamento: uma construção horizontal, independente da lamina, que se expande
para além da projeção do edifico indo buscar o espaço eminentemente publico, a
calçada e a rua” (BARBARA, 2004, p.275).
O terraço fechado e o mezanino servem de apoio para algumas lojas e
restaurante, o que resulta numa pequena parcela aberta ao público. Escadas
rolantes e o cinema nunca foram construídos. O terraço foi bastante modificado pela
ocupação do pavimento por uma empresa que comprou o espaço “e avançou o
fechamento até o limite da projeção lâmina” (BARBARA, 2004, pag.221).
Os subsolos abrigam as 330 vagas de automóveis em uma área de 12.144
m².

3.2.3 Diversidade de faixas de renda no Edifício Copan
Um dos motivos para a mescla social no edifício é a vasta opção de
tipologias que comporta todos os tamanhos de famílias e estilos de vida. O projeto
proporciona diversas plantas com o intuito de abranger um público heterogêneo, de
diferentes faixas de renda.
A localização central é outro aspecto considerado importante na definição do
seu público, que opta por vivenciar todo o potencial de infraestrutura da cidade.
Conforme confirmado pelo síndico e moradores do condomínio, a mistura
social no Copan é uma realidade.
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4

PESQUISA DE CAMPO: AVALIAÇÃO DO COPAN E DO PIRITUBA A
Neste capítulo serão apresentados os resultados de pesquisa de campo

realizada em agosto de 2010 e abril de 2011.

4.1

Metodologia da pesquisa de campo
As perguntas principais desse trabalho são: Como promover um

empreendimento destinado a diferentes faixas de renda? E quais as vantagens e
desvantagens de empreendimentos com mescla de renda?

Objetivo:
1. Verificar se os empreendimentos habitacionais concebidos pela
CDHU para abrigar famílias de diferentes faixas de renda preservam
esta característica no decorrer do processo de consolidação, e
identificar os fatores que colaboram para modificar ou para
consolidar o perfil dos moradores.
2. Verificar se o Copan contém moradores de diferentes faixas de renda
e identificar os fatores que colaboraram para modificar ou para
consolidar o perfil dos moradores.
Alguns pressupostos levantados e que deverão ser respondidos pelo
questionário:


O “subsídio cruzado”, utilizado pela CDHU, segundo o qual os mutuários
de maior renda suportam os subsídios concedidos às famílias de menor
renda, num mesmo espaço condominial e sem diferenciação de tipologia
habitacional, tende a gerar a) conflitos - colocando obstáculos à
convivência pacífica das famílias e mesmo à adoção consensual de
melhorias no condomínio e b) elevação da inadimplência em razão do
descontentamento.



O fato de o empreendimento abrigar famílias de diferentes faixas de
renda requer maior cuidado com definição de valores de condomínio, de
modo a não levar os mais pobres à inadimplência e podendo, no limite,
acarretar a perda do imóvel pelas vias legais.
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Os projetos da CDHU não acompanham uma pesquisa de mercado
quanto à demanda por novas tipologias (número de dormitórios, área
útil, quantidade de vagas, presença de varanda), não propõe
diversidade. Segundo ex-funcionária da CDHU17, verifica-se atualmente
uma diminuição do tamanho das famílias, porém o único produto
oferecido pela CDHU são unidades de 2 e 3 dormitórios.



A convivência, mesmo que eventual, nas áreas comuns do condomínio,
favorece a troca de experiências sociais das famílias promovendo maior
sensibilidade

e

solidariedade

quando

da

tomada

de

decisões

relacionadas a sugestões de organização, melhorias e procedimentos
propostos pela administração do condomínio.


A localização periférica do empreendimento, a pouca infraestrutura no
entorno e a precariedade da manutenção do condomínio, levou à
desvalorização das unidades habitacionais diminuindo as diferenças por
faixa de renda, prevalecendo as famílias de menor renda.



A localização central do Copan, a valorização imobiliária, a grande oferta
de infraestrutura do entorno e a presente gestão condominial induz à
presença de indivíduos de maior renda.



Projeto arquitetônico pode valorizar o empreendimento. Mesmo
tratando-se

de

uma

região

hoje

degradada

e

em

constante

esvaziamento, o Copan agrega moradores de maior poder aquisitivo
com aqueles de menor renda que optam por morar de aluguel, próximo
ao trabalho.


Projeto arquitetônico pode desvalorizar o empreendimento. A baixa
qualidade arquitetônica dos conjuntos da CDHU impulsiona uma reação
predatória por parte dos moradores e um estigma de pobreza por parte
da sociedade como um todo.

17

SPU – Liliana Jalfen. Ex-funcionária da CDHU, da área de projetos. Entrevista realizada em março
de 2010
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4.2

Definição da amostra
Num primeiro momento, a definição da amostragem pretendia a avaliação do

questionário. Portanto, optou-se por aplicar um questionário piloto a poucos
moradores. Consideraram-se as respostas mais do que como dados estatísticos,
mas sim como relatos que fossem novas fontes de evidência e que auxiliassem na
formulação de novas perguntas. (YIN, 2010)
Com essa estratégia buscou-se verificar não só o conteúdo, mas também a
forma das perguntas, fazendo surgir, principalmente, novos elementos de análise e a
substituição de alguns termos utilizados.
Posteriormente, as entrevistas se tornaram base de argumentação para a
avaliação dos projetos arquitetônicos e de urbanismo.
As primeiras entrevistas foram feitas com os síndicos dos empreendimentos,
com os quais se conseguiu informações quanto à dinâmica dos condomínios e
principais

dificuldades

encontradas.

Posteriormente

entrevistaram-se

alguns

moradores. O trabalho não apresenta rigor estatístico, mas sim uma preocupação
em selecionar entrevistados que representassem os distintos segmentos de faixa de
renda.
Na CDHU, cinco pessoas, entre 1,58 e 8,40 SM foram entrevistadas.
No Copan, dez moradores foram abordados, residentes nas diferentes
tipologias.

4.3

Elaboração do questionário
O questionário partiu de pressupostos levantados na pesquisa bibliográfica e

nas entrevistas com os funcionários da CDHU, em conversas com moradores dos
empreendimentos e a partir de proposições que se transformaram em base para a
investigação (YIN, 2010, p. 133).
Para responder aos pressupostos levantados, dividiu-se o questionário em 4
grupos de questões:
1. Caracterização do morador
2. Continua havendo mescla?
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3. Como é reconhecida a diferença de renda?
Positivo em que aspecto?
Negativo em que aspecto?
4. Quais aspectos do projeto interferem na mescla de renda?
Os dois questionários são semelhantes, mas não idênticos, já que a intenção
não é fazer uma comparação entre os dados dos conjuntos, mas analisar cada um
individualmente.
A primeira versão do questionário buscava o entendimento geral dos
principais aspectos dos conjuntos. Um novo questionário foi desenvolvido para que,
de forma mais direta, fosse possível avaliar os estudos de caso quanto ao seu
projeto arquitetônico e urbanístico.

4.3.1 Questionário - CDHU
As primeiras versões dos questionários são apresentadas nos Anexos A e B.
A primeira versão do questionário da CDHU focava na caracterização social
dos moradores e em como era percebida a mescla de renda.
Logo após a aplicação da primeira entrevista, foram identificados alguns
problemas no questionário.
Os principais foram quanto à forma de algumas questões que se referiam a
renda e indícios de novas respostas que não estavam sendo contempladas no
questionário original.


Questão 11 – Faixa de renda familiar (em salários mínimos) - não
deveria ser feitas em salários mínimos, mas sim em reais;



Questão 19 – Residência anterior - especificar qual bairro anterior



Questão 25 – Seus vizinhos possuem renda maior ou menor que a sua?
- pergunta causou estranheza e precisou ser reformulada;



Questão 31 – Os habitantes do seu bairro possuem renda maior ou
menor que a sua? - pergunta causou estranheza e precisou ser
reformulada;
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Questão 32 – Quanto sua prestação representa de sua renda? Qual
valor? - perguntar dados inteiros e depois fazer a porcentagem



Questão 47 – inserir a opção facilidade de financiamento



Questões 48 a 55 – graduação péssimo foi substituída por ruim



Questão 56 – substituição do termo serviço por equipamento público/
infraestrutura e desmembrar alguns deles



Questão

57

–

pergunta

excluída,

tornou-se

obsoleta

após

o

desmembramento da questão anterior


Questão aberta 5 - Introdução de uma nova pergunta

As alterações e novas perguntas foram incorporadas nas entrevistas
seguintes.
Na segunda etapa das entrevistas o questionário foi novamente revisado.
Esse buscou se aprofundar na avaliação do projeto arquitetônico e urbano dos
estudos de caso. Logo, as perguntas foram direcionadas à relação dos moradores
com aspectos de projeto e localização dos empreendimentos.

4.3.2 Questionário - Copan
Os questionários, para o Copan, apresentam-se nos Anexos C e D. O
aprendizado prévio com o questionário da CDHU foi incorporado para esse caso.
Após conversa com o síndico, simplificou-se o questionário, pois os
moradores do edifício evitaram responder questões relacionadas à renda familiar.
Esse buscou se aprofundar na avaliação do projeto arquitetônico e urbano,
do relacionamento entre moradores e gestão.

4.4

Resultados da pesquisa de campo

4.4.1 CDHU - resultados
Primeiramente foi realizada uma conversa com a síndica do edifício, Zenaide
Ferreira, que ocupa o cargo desde a inauguração do conjunto. A contribuição do seu
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relato

foi

essencial

para

o

entendimento

da

dinâmica

do

condomínio.

Posteriormente, 5 pessoas foram entrevistadas, incluindo a própria síndica que
também respondeu ao questionário de morador.
Ficou claro que as conquistas do conjunto se devem muito à organização do
conselho do condomínio, que estabeleceu, desde o início da ocupação, uma série
de itens que deveriam ser respeitados por todos.
A primeira ação que a síndica achou necessário estabelecer foi a noção de
valorização do indivíduo e da propriedade.
No momento em que mudou para o conjunto percebeu que muitos imóveis
do entorno continham placas de aluga-se e vende-se. Lembra que ficou preocupada
com a situação, “por que será que tem tanta gente saindo do bairro? Será que é
porque aqui não é uma boa vizinhança?” pensou. Foi então que percebeu que o
motivo de tantas placas era justamente a implantação do conjunto da CDHU, que
amedrontava a população do entorno. Esse foi o principal motivo para sua atuação
como síndica, com a intenção principal de estabelecer o sentimento de orgulho pelo
empreendimento.
Implanta, desde então, uma consciência de preservação do patrimônio, a
partir de melhorias graduais que vão sendo incorporadas pelos moradores, os quais
se tornaram os principais agentes controladores da ordem social.
Algumas benfeitorias realizadas, pós-ocupação, são: sistema de segurança,
guarita, lan house, sala de ginástica, salão de cabeleireiro, biblioteca, salão de
festas, medição individual de gás e água. Os serviços foram implantados nos térreos
dos blocos, alugados por moradores e atendem prioritariamente o público interno,
porém não proibindo o acesso de pessoas de fora.
Zenaide acredita que 60% das famílias são as mesmas que foram
sorteadas. Quando questionada sobre os motivos da saída, listou três pontos
principais:
1. Muitos não se adaptaram a viver em coletividade. Utilizavam as áreas
comuns para fazer churrasco, estendiam o varal nas janelas. Surgiram
problemas de relacionamento com vizinhos e multas aplicadas pelo
condomínio.
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2. Receio de alguns moradores que não acreditaram na consolidação do
conjunto, que ficaram com medo do futuro do condomínio. Algumas
pessoas que venderam por esse motivo chegaram a dizer à síndica que
se arrependeram.
3. Pessoas que se inscreveram na CDHU, mas já tinham imóvel próprio,
usaram como investimento.
Quando questionada se tiveram pessoas que saíram por causa do custo do
condomínio, a síndica argumentou que, devido ao bônus da CDHU aos moradores
de rendas mais baixas, o custo da parcela juntamente com o condomínio não
ultrapassava o valor de um aluguel na região. Outro aspecto seria o reajuste de
parcela que a CDHU proporciona caso o morador tenha sua renda comprometida.
Portanto, não acredita que esse motivo seja muito significativo.
No entanto, três entrevistados consideram o preço do condomínio como um
motivo para saída de alguns moradores. Uma entrevistada concordou com a síndica
nos pontos 1 e 3 (pessoas já tinham moradia própria, falta de costume em conviver
em condomínio).
Um problema que a síndica acredita dificultar a consolidação de um morador
é a falsa impressão de alguns que ganharam o apartamento do Estado e que não
precisam pagar por ele - ou porque acreditam que nada acontecerá se ficarem
inadimplentes. O pagamento da prestação e do condomínio acaba ficando em
segundo plano, atrás de investimentos pessoais como a compra de carro, moto,
reforma de apartamento e etc.
Zenaide afirma que analisa a realidade de cada morador individualmente,
para justamente ter uma noção real dos motivos que fazem com que determinadas
famílias não consigam pagar seu condomínio. Tem consciência de que não são
necessariamente os de menor renda os maiores inadimplentes, mas sim os
moradores que não priorizam a habitação onde moram.
Sua preocupação social, com os moradores que tem reais dificuldades de
pagar as contas do condomínio, é refletida na exigência feita à empresa terceirizada
responsável pela administração do condomínio que desse a oportunidade de
emprego aos moradores do conjunto. São porteiros, faxineiras e faxineiros.
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Um exemplo é uma moradora que tem uma filha portadora de necessidades
especiais e que tinha dificuldade de trabalhar fora de casa, conseguiu um emprego
de faxineira no condomínio.
As rendas familiares das pessoas entrevistadas estão entre 1,58 SM e 8,40
SM.
Uma das maiores dificuldades atualmente é a divisão das vagas entre os
moradores. Mesmo os moradores que não possuem carro indicaram essa como a
questão mais problemática atualmente no condomínio. Na questão 50, que se refere
ao número de vagas de estacionamento, quatro entre cinco pessoas indicaram como
péssimo.
O sistema adotado é o do sorteio, realizado a cada seis meses. Os prérequisitos para participar do sorteio é o morador possuir veículo próprio e estar em
dia com o condomínio. Essa ação funcionou como um importante estímulo para o
pagamento das taxas condominiais.
Posteriormente o que influenciou na diminuição da inadimplência foi a
adoção do sistema de medição individualizada de água.
O sistema utilizado no conjunto é um sistema “pré-pago” em que o morador
possui um cartão que habilita a distribuição da água ao seu apartamento. O refil é
feito na sede do condomínio, e o sistema de recarga é interrompido a partir da
segunda mensalidade de condomínio atrasada.
Além da conta de água do condomínio terem diminuído pela metade, essas
ações ajudaram a reduzir ainda mais a inadimplência, chegando hoje próximo de
20%. Uma das entrevistadas confirmou não ficar mais inadimplente desde que esse
sistema foi adotado.
Zenaide assegurou que os moradores de renda de 1 a 3 SM não estão
nesse grupo. Deu dois exemplos: um morador que fez muitas reformas no
apartamento e deve 15 mil reais ao condomínio (dívida adquirida antes da adoção
da medição individual de água), e outra moradora que nunca conseguiu reformar o
apartamento, mas que nunca atrasou o condomínio.
Conforme dados fornecidos pela CDHU, é possível averiguar a afirmação da
síndica. Quanto ao pagamento das prestações da CDHU, tem-se o seguinte quadro:
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Tabela 6 - C.H Pirituba A - mutuários inadimplentes

SM

Quantidade de pessoas com

Média de meses de prestações

prestações atrasadas

com atraso do grupo de renda

Menos que 1 0,99999
de 1 a 2.5

2,6

37%

5,7

Intervalo de 2.6 a 5

5,1

46%

6,5

de 5.1 a 7.5

7,6

46%

5,65

de 7.6 a 10

10

39%

4,11

Fonte: elaborado pelo autor. Dados primários fornecidos pela CDHU

É possível, portanto, concluir que a inadimplência é alta, porém é menor nas
faixas de mais baixa e mais alta renda e maior nas faixas intermediárias de renda.
O condomínio é 140 reais, mais uma taxa definida em assembleia para a
segurança do edifico de 10 reais.
A síndica considera que o nível social dos moradores do condomínio na
média aumentou, tanto daqueles que estão desde o início, como aqueles que
entraram depois.
O preço de mercado do imóvel hoje é de 75 mil reais, considerando que o
novo morador ainda terá que assumir o restante do financiamento e, caso queira
regularizar a situação com a CDHU, deve ter uma renda compatível ou maior do que
a do morador anterior, nunca menor.
A presença nas reuniões de condomínio é baixa, sendo maior quando a
pauta é o sorteio das vagas ou o aumento do condomínio. A média de presença nas
reuniões é de até 40%.
Percebe-se uma insatisfação entre os moradores que pagam parcelas
maiores que, apesar de acharem justa a política de subsídio da CDHU, não
concordam em arcar com custos diferentes dos seus vizinhos pelo mesmo tipo de
apartamento.
Quando questionados sobre o valor da prestação, a maioria respondeu que
concorda com a cobrança. Uma das entrevistadas, que declarou a renda de 1,58
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SM, reclama da prestação, pois está acima do limite de comprometimento do seu
rendimento, que seria de no máximo 15% e hoje está a 30%. Já solicitou a revisão
do bônus à CDHU, porém não teve sucesso, pois já possuía outro acordo com a
Companhia. Isso acarretou numa inadimplência de 8 meses com a companhia e três
meses com o condomínio (adquirida antes da adoção da medição individualizada de
água).
Todos entrevistados disseram gostar de morar no bairro e no conjunto, pois
consideram ser o bairro tranquilo. No entanto, as opções de cultura e lazer foram
consideradas péssimas. Isso refletiu na pergunta 59, em que a maioria respondeu
que gostaria de ter mais equipamentos de lazer no condomínio. A saúde também foi
considerada como uma fragilidade na região.
Quanto as questões de projeto, metade reclamou da impossibilidade de
reformar a planta dos apartamentos. Quatro

entrevistados

consideram

o

apartamento pequeno e 3 pessoas gostariam de mais um dormitório.
Sobre a presença de pessoas de diferentes faixas de renda, todos
concordam que o condomínio abriga moradores de 1 a 10 SM até os dias de hoje.
Somente uma pessoa não soube responder se a renda dos moradores aumentou ou
diminuiu com o passar dos anos, o restante indica que o poder aquisitivo da média
dos moradores aumentou.
Quatro entrevistados acreditam que a média dos moradores possui renda
maior que as suas, uma pessoa indicou que seria igual. Essa última foi a
entrevistada que declarou a maior renda entre todos.
Uma moradora que adquiriu o apartamento de um sorteado relatou que
sofreu críticas de pessoas que não a consideravam merecedora de morar ali, pois
não havia sido sorteada.
Quanto aos motivos que fizeram os moradores se mudarem para o
condomínio, a oportunidade de financiamento foi citada pelos 3 entrevistados que
estão desde o início. Os outros dois que adquiriram o imóvel depois, indicaram a
organização do conjunto como as suas motivações.
Para a análise arquitetônica e urbanística dos estudos de caso, optou-se por
avaliar o projeto C.H. Pirituba A nas suas diversas escalas de influência.
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A mescla social na escala da cidade
Conforme verificado na pesquisa de dados do bairro e nas entrevistas e
visitas ao local, a região em que se insere o conjunto Pirituba A possui poucas
opções de lazer, cultura e emprego. O deslocamento diário torna-se mais extenso e
cansativo, pois a maioria desses equipamentos localiza-se principalmente em
regiões centrais da cidade. Pode-se dizer que o bairro esvazia-se durante o horário
comercial.
O caminho inverso também é prejudicado, já que a falta desses
equipamentos não estimula o fluxo de moradores de outras regiões da cidade para o
bairro.
Fazendo o contraponto com o caso da França, pode-se

verificar

no

exemplo de Versalhes, que nos locais onde há o predomínio de habitação social,
promove-se a valorização do bairro através da construção de equipamentos
coletivos,

ao

passo

que

aqui

a

preocupação

ainda

permanece

voltada

especificamente à habitação. As ações de diversas áreas ainda não se associam.
O transporte público na região do Pirituba A é feito exclusivamente por
ônibus e vans. Apesar de não ser um local extremamente afastado do centro, a
insuficiência no transporte de massa fortalece o isolamento da área. O fato de estar
rodeada por grandes rodovias transforma o bairro numa espécie de ilha na malha
urbana.
Na França, o transporte público é pensado e resolvido juntamente com as
propostas de implantação de programas e projetos habitacionais. Apesar de alguns
empreendimentos localizarem-se em áreas afastadas dos centros urbanos, o
transporte público é altamente pulverizado no território, possibilitando a mobilidade
urbana dos cidadãos.

A mescla social na escala do bairro
O conjunto Pirituba A é um projeto habitacional que estabelece pouca
relação com o seu entorno: as áreas de convívio são isoladas do espaço urbano,
mesmo contendo estabelecimentos de serviço abertas para o público externo ao
condomínio.
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A presença de muros que contornam o perímetro do terreno e a guarita que
controla o acesso não é uma exclusividade desse empreendimento, mas uma
tendência dos projetos residenciais como um todo, cujos habitantes buscam assim
aumentar a sua sensação de segurança. Tal aspecto dificulta a relação dos
moradores com a rua e os habitantes do entorno, já que as áreas indicadas para
equipamentos de serviço no térreo não estão voltadas para o espaço público.

Fotografia 16 – C.H. Pirituba A – muros contornam conjunto
Fonte: fotografia tirada pelo autor (2010)

A implantação do conjunto Pirituba poderia estabelecer uma transição entre
as áreas públicas e privadas locando-se os estabelecimentos de serviços tangentes
ao passeio público, na parte frontal do lote ou mesmo como um eixo de conexão
entre as duas ruas, ao invés de ocupar somente a projeção dos edifícios
residenciais.
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Figura 12 – C.H. Pirituba A – implantação
Fonte: feito pelo autor a partir de desenho cedido pela CDHU (1998)

Conforme podemos verificar no desenho de implantação, os blocos
residenciais localizam-se afastados do passeio público (cinza escuro). Os
equipamentos coletivos - biblioteca, lan house, sala de ginástica, salão de festas e
cabeleireiro - localizam-se no térreo dos blocos (cinza claro).
Alguns dos projetos da França estabelecem uma melhor relação com a
malha urbana, pois a ocupação periférica dos quarteirões gera um miolo de quadra
que abriga tanto áreas de lazer exclusivas para os moradores do edifício, quanto
locais de acesso público. A segurança desses espaços é feita através do controle
social dos próprios moradores.
É comum ainda verificar nos projetos franceses a presença de equipamentos
públicos dentro do próprio edifício, como por exemplo, creches, escolas, correios e
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postos de saúde. O empreendimento Thermes de Passy propõe uma midiateca em
seu interior. Em alguns casos há espaços para pequenos comércios e serviços
privados. Assim, tanto pode ocorrer o benefício da prestação de serviços essenciais
à população residente e do entorno, como o de uma creche, como a vantagem de
recursos adicionais ao condomínio originados com os alugueis de salas para
comércio ou serviços privados.
Aposta-se na melhoria dos equipamentos coletivos como uma forma a
promover a qualidade de vida dos moradores e assim proporcionar um fluxo de
pessoas externas ao condomínio. Os projetos arquitetônicos estabelecem uma
hierarquização das áreas publicas e privadas, com os acessos diferenciados e as
áreas coletivas ligadas diretamente ao passeio. Esse aspecto fortalece a
consolidação do edifício na malha urbana e, consequentemente, dos seus
moradores.
No residencial Vila dos idosos, a implantação do projeto tira bom partido da
biblioteca anteriormente instalada no terreno, com a lâmina que envolve a edificação
existente, reforçando a relação do conjunto com o equipamento público. No entanto
a praça do conjunto, hoje cercada, não é acessada pelos usuários da biblioteca.
A implantação do conjunto Pirituba A desconsidera as condições
topográficas e urbanas do sítio: o desnível do terreno foi resolvido através de
terraplanagens para a locação dos edifícios, desconsiderando as conexões viárias
existentes. Não é possível acessar o conjunto pelas duas ruas que tangenciam o
terreno, situadas em cotas distintas, mas somente pela inferior.
A tipologia vertical do edifício destaca-se do entorno predominantemente
baixo. Invariavelmente, o empreendimento chama atenção na paisagem do bairro
por sua escala e quantidade de edificações reunidas. Conforme indicado pela
sindica, o empreendimento surgiu em meio à desconfiança e preconceito dos
moradores do bairro, que se sentiam ameaçados pela má qualidade dos projetos,
pelo estigma de pobreza e má administração da maioria dos conjuntos da CDHU. O
projeto em nada melhora as condições urbanísticas da região, sua fachada é
modesta e não valoriza a paisagem do bairro.
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Fotografia 17 – C.H. Pirituba A – entorno unifamiliar de baixo gabarito
Fonte: fotografia tirada pelo autor (2010)

Conforme indicado na pesquisa, um dos motivos que teria sido responsável
pela consolidação do residencial Thermes de Passy foi o tratamento da fachada, que
não distingue os apartamentos sociais dos privados. O edifício inseriu-se de forma
harmoniosa no bairro, não levantando nenhuma oposição dos habitantes do entorno.
Certamente é possível desenvolver um tratamento de fachada que torne o
empreendimento atraente sem que isto signifique elevação de custos aos cofres
públicos, seja pelo uso de recursos/materiais inovadores, seja pelo estabelecimento
de parceria público privada (explicita, transparente) para absorção de eventual custo
maior18.

18

Algo próximo à “esta praça é conservada pela empresa XXX”. Solução semelhante estava sendo
construída para o Edifício São Vito em 2004.
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A mescla social na escala da construção
O problema central na proposta da CDHU, no que se refere ao convívio de
moradores de diferentes rendas, é quanto ao pagamento de valores distintos por
uma unidade habitacional que é idêntica. Ou seja, o valor não tem correspondência
com as características físicas do projeto da unidade.
A falta de tipologias diferenciadas e a pouca flexibilidade do projeto provoca,
além dos conflitos sociais já explicitados anteriormente, um desincentivo na
consolidação de famílias com características distintas.

Figura 13 – C.H. Pirituba A – pavimento tipo
Fonte: CDHU (1998)

O residencial francês Thermes de Passy é um exemplo de empreendimento
de tipologia variada, são inúmeros apartamentos com diferentes características e
metragens. Porque a propriedade de algumas unidades habitacionais é do Estado e
o aluguel subsidiado, vê-se nesse caso uma maior diversidade e rotatividade de
moradores.
Outro exemplo interessante indicado na pesquisa é a proposta do
Residencial São Paulo, em que diferentes unidades foram previstas para facilitar a
graduação dos valores dos apartamentos e assim proporcionar a mescla das rendas
familiares.
Verifica-se ainda que as áreas livres do térreo do Pirituba A foram sendo
ocupadas por estacionamento de veículos, pois a falta de transporte de massa induz
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à compra de meios de locomoção particulares, restando como espaço de interação
dos moradores somente as escadas e entradas das torres de circulação. Essas
áreas são pequenas e enclausuradas, pouco estimulam o lazer dos moradores.

Fotografia 18 – C.H. Pirituba A – estacionamento interno
Fonte: fotografia tirada pelo autor (2010)

No caso do residencial Vila dos Idosos, percebem-se vários aspectos de
projeto que incentivam a convivência dos moradores. A circulação horizontal é
externa: em alguns momentos, volta-se para o interior do lote, em outros, vira-se
para a cidade. A integração visual entre o interior do edifício e o meio externo faz
desse espaço uma varanda comunitária, uma área humanizada que possibilita um
maior convívio entre os moradores do conjunto, e também estabelece contato com a
cidade. O empreendimento não possui vagas de veículos internamente ao lote,
somente para visitantes, restando grande parcela do térreo para ser usada como
praça.
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4.4.2 Copan - resultados
A primeira entrevista foi feita com o síndico do edifício, Affonso Celso
Prazeres de Oliveira, morador do edifício há 43 anos, no cargo desde 1993.
Sua primeira colocação foi que, ao contrário do que havia sido levantado
pela pesquisa, o Copan não foi concebido para um público heterogêneo, que esse
seria um mito criado devido às posições políticas do arquiteto Oscar Niemeyer.
Quando confrontado com a informação obtida na dissertação de BARBARA
(2004) através de entrevistas com o colaborador Carlos Lemos e sobre a primeira
versão do projeto do Copan propor uma conexão entre as circulações de todos os
blocos, o síndico foi enfático ao insistir que essa era uma inverdade. No entanto,
conforme na versão apresentada à revista L’Architecture d’Aujourd’hui (1952) é
possível confirmar tal afirmação.

Figura 14 – Edifício Copan – planta do projeto original – circulação em cinza
Fonte: feito pelo autor a partir da revista L´architecture d´Aujourd´hui, p.42/43 (1952)

No entanto, o administrador admitiu que no Copan são encontradas todas as
estratificações sociais, “desde o fusquinha até a mercedes”. Segundo ele, elas estão
separadas, em sua maioria, por tipologia. Os blocos A, C e D abrigam moradores de
maior poder aquisitivo, B, E e F os de menor renda.
Foram entrevistados pelo menos um morador de cada tipologia.
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Sobre a presença de pessoas de diferentes faixas de renda, todos
concordam que o condomínio abriga moradores de classes sociais diversas.
Segundo a maioria dos entrevistados, a renda dos moradores aumentou com o
passar dos anos.
Affonso analisa ainda que a convivência entre as diferentes faixas de renda
não é cotidiana, pois os blocos são isolados entre si. Isso não impede de existir “dois
milionários, um no E e outro no F”. Indica ainda que a convivência entre moradores é
esporádica, acontecendo mais nas áreas públicas da galeria e no mezanino.
O mesmo relato é dado pelos outros entrevistados, que admitiram encontrar
os vizinhos somente nos equipamentos do térreo e na Rua Vila Normanda, onde
alguns passeiam com seus cachorros e levam seus filhos pra brincar.
Nesse aspecto, surge a única indicação de insatisfação de metade dos
moradores, o fato de não ter acesso a áreas de convívio internas, que possibilitem a
realização de reuniões e festas. Nesse aspecto, esses moradores avaliaram como
regular. Todos os outros aspectos de projeto foram avaliados como bom ou ótimo.
Todos os entrevistados disseram utilizar o transporte público cotidianamente.
A maioria trabalha no entorno e costuma utilizar os serviços do prédio e do entorno.
Segundo o administrador, menos de 10% são moradores desde a
inauguração do edifício.
O valor do condomínio é gerado a partir da metragem quadrada de
apartamento, logo são 19 valores diferentes que variam de 176,00 a 546,00 reais.
Apenas 2% dos apartamentos estão inadimplentes no condomínio, não
sendo possível identificar quais tipologias tem maior ou menor incidência.
Sobre o registro de presença nas reuniões de condomínio, respondeu que o
maior índice registrado foi de 56%, mas que normalmente fica em torno de 40%.
Identificou os moradores de menor poder aquisitivo como os que frequentam mais
essas reuniões e se mostram mais interessados pelos problemas do condomínio.
São feitas melhorias no Copan de todos os tipos. O interior do edifício está
considerado finalizado. Atualmente está sendo estudada a reforma da fachada.
Os moradores entrevistados elogiaram a gestão do condomínio e a
manutenção do edifício.
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O administrador indicou a manutenção do edifício e principalmente a
questão do restauro da fachada como o principal problema do condomínio. De
aspectos positivos, levantou o valor simbólico do edifício para a cidade e para o
centro.
Diferentemente do Pirituba A, no Copan a falta de uma vaga por unidade
não foi elencado como um problema do condomínio.
Acredita que o principal motivo que leva à saída de alguns moradores é o
fator econômico. Avalia que a valorização do imóvel e do centro como um todo
acaba influenciando na saída de pessoas de menor poder aquisitivo. Entre os 10
entrevistados, 7 concordam com essa afirmação, os demais acham que a escolha
por outros bairros mais tranquilos podem ser o motivo.
Todos os entrevistados sentem-se bem morando no edifício e no bairro,
apesar de constatarem o aumento da presença de jovens de rua usuários de crack
nas calçadas do entorno.
Quando questionados sobre a renda média de seus vizinhos, os moradores
dos apartamentos menores concordaram que vivem com salários menores que os
demais.
Oito entrevistados só enxergam vantagens na convivência entre pessoas de
classes sociais distintas. Os outros dois indicam incompatibilidade de opiniões
quanto às decisões de condomínio entre os moradores dos apartamentos maiores e
menores.
Nenhum dos entrevistados mostrou-se descontente com o projeto da
tipologia. Somente uma entrevistada morava num apartamento reformado em que a
cozinha e foi aumentada. No entanto, a atual moradora não concorda com a
modificação.
Outra informação interessante do Copan, é que o condomínio é
subvencionado em 37,4% dos seus gastos por ações da própria administração. Esse
orçamento é proveniente do aluguel das lojas da galeria e de espaços do
condomínio para filmagens de filmes, novelas e publicidades. Esse subsídio
possibilita a redução do preço do condomínio para os moradores, favorecendo a
permanência de moradores de menores rendas.
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A mescla de renda
Para a análise dos estudos de caso, optou-se por avaliar os projetos nas
suas diversas escalas de influência.

A mescla social na escala da cidade
O Copan é uma referência na cidade, sendo o próprio edifício um propósito
de atração de moradores e de visitantes de outras localidades.
Insere-se na região central da cidade a menos de 300 metros da estação de
metrô República. O entorno tem um uso misto, com grande oferta de empregos,
lazer e cultura, saúde e educação. Um público heterogêneo disputa as calçadas do
bairro em busca desses serviços.
Sua localização privilegiada possibilita que os moradores do edifício
acessem tanto os serviços urbanos do entorno quanto de outros bairros da cidade a
partir do transporte de massa.
Apesar do gradativo movimento de desvalorização do centro, que culminou
no esvaziamento de edifícios residenciais da região, ainda se encontram todas as
classes sociais residindo no bairro.
O hotel São Paulo é outro bom exemplo de empreendimento no centro de
São Paulo em que se aproveita da infraestrutura consolidada da região e viabiliza a
mobilidade urbana de seus moradores. Conforme conversado com alguns
moradores na ocasião da visita, o aspecto localização era citado frequentemente
como o melhor aspecto do edifício.
O Copan também foi escolhido, por mais da metade dos entrevistados,
devido a sua localização na cidade. Todos assumem utilizar o transporte público
regularmente e deslocar-se para outras regiões da cidade com mais facilidade do
que quando habitavam outros bairros.

A mescla social na escala do bairro
A

implantação

do

Edifício

Copan

destoa

da

maioria

dos

novos

empreendimentos da cidade: de edifício recuado das divisas do lote limitado por
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muros que separam do espaço publico.
O embasamento comercial desenha o térreo e tangencia o passeio, o qual
invade o complexo com a calçada que adentra a galeria comercial até as portarias
dos blocos de circulação.

Fotografia 19 – Edifício Copan – entrada da galeria comercial; portaria do bloco D à direita
Fonte: fotografia tirada pelo autor (2011)

Fotografia 20 – Edifício Copan – rua Vila Normanda – comércio voltado para o espaço
público
Fonte: fotografia tirada pelo autor (2011)
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Os serviços e comércio do térreo do edifício estimulam o convívio entre
moradores e o publico externo. Todos os entrevistados utilizam os serviços da
galeria diariamente.
Na França, com a lei que obriga a construção de HIS em todos os bairros,
muitas habitações sociais são propostas nas áreas centrais, usando todo potencial
de infraestrutura local. Assim como no Copan, muitos empreendimentos propõem
equipamentos públicos dentro do próprio empreendimento.
O projeto arquitetônico do Copan é um marco na paisagem. O edifício se
destaca no bairro pelo seu desenho sinuoso e implantação diferenciada. No entanto,
a escala e os usos do prédio são adequados ao local em que está inserido, perto de
outras edificações verticalizadas com o térreo comercial.

A mescla social na escala da construção
O Copan possui moradores das mais diversas classes sociais. Os principais
motivos para essa condição são a localização central, a diferenciação das tipologias
e o subsídio ao condomínio (a partir da locação de suas instalações para filmagens)
É possível afirmar que as rendas dos moradores está definida, em sua
maioria, pela tipologia. Os apartamentos menores, sem vaga de garagem, abrigam
os indivíduos de menor renda.
A falta de áreas de convívio privativas no edifício impõe uma dificuldade de
convívio entre os moradores que muitas vezes não encontram os vizinhos. Essa
condição, no entanto, é redefinida a partir do contexto urbano, já que os moradores
acabam usufruindo da infraestrutura pública do empreendimento e do entorno, como
praças, centros culturais, comércio e a própria Rua Vila Normanda. Alguns
entrevistados indicaram a falta de áreas comuns como uma falha no edifício.
O projeto Thermes de Passy é um exemplo semelhante no que se refere à
falta de espaço comunitário dentro do edifício. Ele se apoia na localização do
conjunto, bairro nobre e central de Paris, em que, teoricamente, não se tem a
necessidade de propor espaços coletivos dentro do próprio edifício.
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O elemento arquitetônico de concreto (brise) atravessa toda a fachada norte
do edifício, não sendo possível distinguir, de fora do empreendimento, quais
apartamentos são menores ou maiores.

Fotografia 21 – Edifício Copan –fachada não distingue tipologias
Fonte: fotografia tirada pelo autor (2011)

Tal condição, conforme já explicitado anteriormente, foi um dos motivos
indicados como o responsável pela consolidação do empreendimento Thermes de
Passy, cujo tratamento da fachada não distingue os apartamentos sociais dos
privados.
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5

CONCLUSÕES
A análise histórica da segregação na cidade de São Paulo nos demonstra o

quanto a exclusão territorial é uma condição incorporada pela sociedade e pelo
desenho urbano. A discussão em torno desse problema é cada vez maior, no
entanto, ainda não atingiu uma esfera abrangente da sociedade. Parte significativa
desta sociedade continua a esconder-se em condomínios fechados, afastada da
convivência pública da rua e preferindo somente a relação entre semelhantes.
Quando, em um contraponto, se verifica o exemplo da França, percebe-se
que o país avançou bastante nas discussões urbanas de mescla social, tendo
introduzido em sua legislação um artigo que obriga a incorporação de porcentagem
considerável de habitação social em todo o tecido urbano.
As políticas públicas com ênfase em habitação social tiveram força nos anos
70, quando a classe média já havia abandonado os grandes conjuntos habitacionais
e foram substituídas, sobretudo, por famílias de origem estrangeira (africanos,
sobretudo). Fica a dúvida sobre a real origem da política da mixité: uma orientação
para impedir a construção de blocos de habitação étnicos? Impedir a formação de
guetos? Diminuir a segregação espacial e, consequentemente estimular a inclusão
social?
Somente em 2000 é aprovada a lei SRU que fixa abertamente a mixité
sociale como um objetivo político e reclama o princípio da igualdade para todos, sem
distinção, em termos de mobilidade residencial. Aqui, essa mobilidade urbana ganha
um status de direito, tendo a intenção de reverter a observada tendência
segregacionista crescente nos bairros das metrópoles francesas.
A base da política habitacional na França transformou-se então na
reformulação de antigos grandes conjuntos habitacionais em bairros abertos com
ruas (como qualquer outro bairro) e a dispersão das novas moradias sociais oficiais
no território. Será ela um remédio para a fratura social entre as periferias populares e
a França “original”? Ou um mecanismo de dissolução da cultura estrangeira?
Por enquanto a mixité é apoiada pela maioria da população e o poder
público francês tem se esforçado para garantir a sua aplicação.
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Como pensar esta política para as cidades brasileiras? Em outras palavras,
como contribuir na área urbana para que o capitalismo no Brasil se torne um pouco
menos selvagem?
A mescla pode ser vista como um passo em direção à redução da
desigualdade social. Deve ser incorporada como um conceito de desenho urbano e
arquitetônico em todas as escalas: da cidade, do bairro e da construção.
No país o que impera é uma desigualdade de acesso à terra e às
amenidades urbanas. O princípio deveria ser o direito à moradia e à mobilidade
residencial, promover a possibilidade de escolha. É preciso quebrar o “determinismo
geográfico” que prevalece nas cidades brasileiras, sobretudo nas metrópoles.
Outra característica importante das nossas cidades é a “desdensificação”
das áreas melhor atendidas por infraestrutura e o consequente adensamento de
áreas periféricas, um processo de injustiça e deseconomia urbanas: a infraestrutura
é mal distribuída e o emprego é mais concentrado em regiões específicas. A
aplicação simples de um programa padronizado poderia perpetuar o desequilíbrio já
instaurado.
Assim, a sustentação de uma política de “cotas de solo urbano” como estas
precisam ter bases diferentes com propostas específicas para cada cidade.
As ZEIS são políticas neste sentido. No entanto, conforme verificado na
pesquisa, em São Paulo essas áreas são localizadas em sua maioria em áreas
periféricas da cidade, longe do transporte de massa. Este é o efeito do enorme
atraso no enfrentamento do problema19. Contudo, ampliar a aplicação das ZEIS já
demarcadas seria uma opção para introduzir a consciência da importância da
mescla social, avançar em sua direção. Lamentavelmente o que se verificou, na
última revisão do plano diretor, foi justamente um esforço na desmarcação das ZEIS
melhor localizadas.
Nessas áreas são propostas, na maioria das vezes, somente unidades
habitacionais, não seguindo a definição original das ZEIS que as considera porções
do território destinadas à recuperação urbanística, à regularização fundiária, à
produção de HIS e HMP (habitação de mercado popular), incluindo a recuperação

19

Lembrando que o Estatuto das Cidades que institui o mecanismo das ZEIS só foi aprovado em
2001.
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de imóveis degradados, provisão de equipamentos sociais e culturais, espaços
públicos, serviços e comércio.
É necessária a atuação do Estado através de políticas públicas e de
legislações urbanas que viabilizem e estimulem a concepção de projetos que
busquem a indistinção da habitação de interesse social para que elas se
transformem, de fato, em parte integrante da cidade.
Não se pode perder a capacidade de planejamento das cidades deixando as
decisões a mercê do mercado imobiliário que atua em consonância com os seus
interesses próprios e de uma parcela reduzida da população. O Estado (CDHU,
COHABs, Secretarias de Habitação) não pode continuar buscando somente a
provisão de grandes quantidades de unidades habitacionais, abrindo mão da
escolha da localização dos terrenos de seus empreendimentos, deixando-o por
conta das incorporadoras.
É preciso dizer que na verdade este modelo, do qual a França procura fugir
desde os anos 70, mas não só ela, não foi rompido no Brasil até o presente. Há um
problema de fundo que é o enrijecimento do setor público, pela lei de licitações, por
exemplo, que o torna pouco eficiente na produção habitacional. Por outro lado, já se
sabe que ficando a solução por conta das construtoras esta será baseada em
redução de custos, em particular do terreno nas grandes metrópoles, o que significa
grandes conjuntos (produção em escala) na periferia. Parece mais do que claro que
o setor público, nas três esferas de governo precisa contar com o auxilio das
empresas de construção, mas precisa formular e lhes fornecer diretrizes para as
construções habitacionais de interesse social, além de usar as inúmeras
possibilidades criadas pelo Estatuto das Cidade. Diretrizes tais como subdividir o
que seria um grande conjunto em condomínios menores com gestão própria;
inclusão de áreas comerciais, de serviços e institucionais para atendimento às
necessidades básicas da população residente, etc. Tais medidas são importantes
para evitar a degradação e a queda da qualidade de vida nestes empreendimentos.
E, nas metrópoles em que há elevado número de imóveis vazios, é importante
incentivar o seu direcionamento para habitação, preferencialmente com mescla
social e uso misto.
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Os exemplos de projetos franceses escolhidos para demonstrar a política de
mixité refletem a complexidade do tema que precisa ser considerado nas mais
diversas escalas de influência.
Percebe-se que, além de uma política pública condizente com o conceito de
mescla, há o incentivo do desenho de projetos mais abrangentes, que pretendem
transformar não só o projeto habitacional, mas também o desenho urbano, a malha
viária e toda a infraestrutura local.
Outro aspecto importante da França é o parque habitacional público. Com o
Estado proprietário do imóvel anula-se o valor mercadológico da unidade
habitacional,
Na tentativa de buscar exemplos de políticas habitacionais e projetos que
tiveram como premissa a inclusão social na cidade de São Paulo, foram encontrados
poucos exemplos executados durante um curto período de tempo. Esses exemplos
focaram-se na mescla social na escala da cidade e do bairro, com conjuntos
habitacionais inseridos na malha urbana consolidada.
No entanto, a maioria desses projetos não possibilita a real inclusão da
população, já que continuam concentrando somente indivíduos de baixa renda num
mesmo edifício, dificultando a gestão independente do condomínio e mantendo o
seu estigma de pobreza. É comum o preconceito com empreendimentos sociais,
haja vista o depoimento da sindica do Pirituba A, que se emocionou ao relembrar do
momento em que mudava para o condomínio e que se viam muitas casas vizinhas a
venda.
Uma característica interessante que assemelha os dois estudos de caso é a
boa administração condominial. No caso do Copan um período de grande
deterioração foi interrompido por um esforço administrativo de se colocar as contas
do condomínio em dia e reestabelecer a ordem. No Pirituba A verificou-se que a
manutenção e organização condominial foi sempre uma prioridade da administração
do condomínio.
Os estudos de caso possuem a prestação (Pirituba) e condomínio (Copan)
subsidiados, um pelo Estado e o outro pelo aluguel de suas instalações, reforçando
a necessidade de investimento externo para a consolidação de famílias de menor
poder aquisitivo.
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Apesar da constatação de que os dois empreendimentos possuem
habitantes

de

diferentes

classes

sociais,

verificou-se

uma

pressão

na

homogeneização dos moradores devido à rápida valorização dos imóveis.
Ao contrário do que ocorre na França, os apartamentos da CDHU
transformam-se, muitas vezes, em moeda de troca. Muitos escolhem recolher o
dinheiro do apartamento e voltar a viver em condições menos favoráveis, até mesmo
em assentamentos precários. Portanto, programas como Locação Social deveriam
ser mais explorados pelo Estado e municípios.
Tratando-se de população com gravíssimas restrições de crédito, o subsidio
cruzado da CDHU revelou-se inoportuno, gerando inúmeros conflitos nos conjuntos
habitacionais pela convivência, no mesmo espaço, de mutuários com prestações
muito diferentes para o mesmo tipo de apartamento.
Melhor solução parece ser o projeto contemplar uma maior variedade de
tipologias habitacionais que possam incorporar famílias de diferentes composições e
características sociais.
Projetos arquitetônicos que proponham equipamentos públicos devem ser
estimulados de forma a viabilizar a integração do conjunto no bairro e na cidade
como um todo. Conforme verificado no exemplo de Versalhes, nos locais onde se
verifica o predomínio de habitação social, promove-se a valorização do bairro
através da construção de equipamentos coletivos.
Finalmente, é preciso priorizar a escolha de locais abastecidos de transporte
publico de massa e outras infraestruturas urbanas, para que a mobilidade urbana
seja completa e os conjuntos tornem-se parte integrante da cidade.
O Copan é um edifício residencial que possibilita e estimula a mescla social.
É quase um modelo de como deve ser concebido um empreendimento habitacional
cujo interesse é a mistura de classes. Todas as escalas de influência estão
atendidas: localiza-se em região central abastecida por toda infraestrutura, seu uso
misto estimula sua conexão com o bairro, a diferenciação tipológica das unidades e
a importância de seu projeto arquitetônico promovem a mescla social na escala da
construção, o condomínio é subsidiado diminuindo o custo mensal dos moradores.
O C.H. Pirituba A, no entanto, estabelece pouca relação com a cidade, pois
não é abastecido por transporte de massa e infraestrutura de lazer, seu projeto
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arquitetônico não promove boa interação com o bairro e a uniformização da tipologia
impõe dificuldades de convivência e de gestão no condomínio. Com tipologias
diferenciadas – apartamento com e sem vaga, dois ou três dormitórios, maiores e
menores metragens, varanda ou sem varanda – a prestação e o condomínio
poderiam ser progressivos, justificando um custo inferior para famílias de menor
renda.
É preciso priorizar a incorporação de diferentes programas que promovam o
crescimento educacional e profissional do indivíduo dentro do conjunto habitacional
assim como o seu lazer. Ou seja, é preciso incentivar a articulação entre os entes
públicos das três esferas a trabalhar de forma conjunta com a população de baixa
renda. Onde leva a política habitacional, levar também a política educacional –
decisiva para a alteração da qualidade de vida – e a política de emprego e renda, de
esportes, de saúde, etc.
De fato, a discussão em torno da segregação urbana é bastante incipiente. A
sociedade não questiona a atual condição das metrópoles em que se vê, a cada dia,
novos empreendimentos exclusivos e segregados do espaço público.
O estudo para o projeto residencial destinado a diferentes faixas de renda
em São Paulo deve ser visto como uma nova perspectiva para a politica
habitacional. A CDHU implementa a mistura social através do subsidio cruzado,
porém o foco nunca foi a diminuição da segregação, mas sim o equilíbrio econômico
do empreendimento. É necessário um aprofundamento no projeto arquitetônico em
direção à consolidação de empreendimentos mesclados que possibilitem o resgate à
cidadania de seus ocupantes.
Buscando exemplificar aspectos discutidos nessa dissertação, apresento um
projeto de habitação social realizado por mim juntamente com o arquiteto Luis
Eduardo Loiola e Maria Elisa Friedmann, ganhador do concurso Premio Caixa – IAB
2004. Nesse projeto estabeleceu-se as seguintes prioridades: mescla de tipologias,
incorporação de programas dedicados à educação e lazer, implantação que
estabeleça relação com o entorno, além de questões construtivas que viabilizassem
um bom conforto ambiental e economia na construção.
PROJETO PRÊMIO CAIXA IAB 2004 - MEMORIAL DESCRITIVO
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O terreno situa-se na Rua Brigadeiro Tobias, centro velho de São Paulo,
dispondo de todos os serviços de infra-estrutura e meios de transporte, como
estações de metrô, trens metropolitanos e numerosas linhas de ônibus.
O lote está situado em região degradada, mas em gradual processo de
transformação em função de iniciativas recentes como: restauro do prédio dos
Correios, do complexo da Estação da Luz, do Mercado Municipal e mudanças das
sedes de diversos órgãos públicos para edifícios da região.
Seu entorno imediato caracteriza-se pela forte verticalização e pela
predominância de edificações mistas (edifícios residenciais com térreo comercial).
Destaca-se a grande quantidade de lotes subutilizados ocupados por
estacionamentos e áreas comerciais insalubres.
A modalidade escolhida para financiamento do conjunto foi CARTA DE
CRÉDITO ASSOCIATIVO RECURSOS FGTS INDIVIDUAL, pois, além das
características do terreno se enquadrarem nas previstas nessa modalidade, esse
programa atende ao perfil do trabalhador urbano.
PROJETO
O conjunto proposto é composto por dois blocos interligados por passarelas
sob uma cobertura comum. O programa do projeto prevê: 12 pavimentos de
apartamentos, creche para atender tanto aos moradores quanto à comunidade local,
área comunitária e praça em dois níveis.
A implantação do edifício visa dar continuidade à malha urbana. Para tanto
optou-se por seguir os alinhamentos das construções adjacentes e igualar o gabarito
do projeto com o do edifício ao lado. Desse modo estabelece-se diálogo e harmonia
entre o novo edifício e seu entorno.
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Figura 15 – Premio Caixa IAB 2004 – elevação
Fonte: elaborado por Maria Cristina Motta, Luis Eduardo Loiola e Elisa Friedmann (2004)

A ocupação periférica do terreno e a disposição perpendicular entre os
blocos favorecem a iluminação e a ventilação dos apartamentos. Essa disposição,
juntamente com o desnível existente no terreno, resultou na implantação da praça e
da creche localizadas a três metros abaixo da cota da rua. A praça foi concebida
como um espaço de encontro, lazer e estar para aos moradores do edifício, para as
crianças da creche e para a comunidade local. Uma escadaria situada sob um dos
blocos de apartamentos e uma rampa situada no recuo lateral do lote dão acesso à
praça e à creche.
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Figura 16 – Premio Caixa IAB 2004 – planta da praça rebaixada
Fonte: elaborado por Maria Cristina Motta, Luis Eduardo Loiola e Elisa Friedmann (2004)

Ao recuar a edificação paralela à rua e ao manter a cobertura no
alinhamento do lote, criou-se uma moldura – um enquadramento da edificação que
tem como objetivo estabelecer uma referência visual na Rua Brigadeiro Tobias. Essa
configuração garantiu ainda o alargamento da calçada fazendo com que a rua
penetre no espaço do conjunto. Os bancos, as jardineiras e a vegetação foram
propostos com a intenção de afirmar esse espaço como área de estar e encontro.
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Figura 17 – Premio Caixa IAB 2004 – planta do térreo
Fonte: elaborado por Maria Cristina Motta, Luis Eduardo Loiola e Elisa Friedmann (2004)

Priorizando a economia na execução do conjunto, projetou-se um sistema
construtivo simples em que a circulação vertical está concentrada em um único
núcleo central que atende aos dois blocos de apartamentos. A partir desse núcleo a
estrutura de concreto segue um módulo de 5m x 5m, o que viabilizou o
dimensionamento racional de vãos de portas e janelas.
Devido à boa infraestrutura de transporte, não foi incorporado ao projeto
estacionamento de veículos. Este precisaria ser subterrâneo e elevaria muito os
custos da obra.
PAV TIPO
O pavimento tipo é composto por três apartamentos de dois dormitórios e
duas quitinetes. Todos os apartamentos são voltados para o interior do lote, pois
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dessa maneira garante-se vista e boas condições de conforto ambiental,
independentemente do que ocorra em seu entorno.

Figura 18 – Premio Caixa IAB 2004 – planta do pav. tipo
Fonte: elaborado por Maria Cristina Motta, Luis Eduardo Loiola e Elisa Friedmann (2004)

A circulação horizontal é externa, o que proporciona ventilação cruzada nas
unidades, economia em iluminação e material de revestimento. A integração visual
entre o interior do edifício e o meio externo faz desse espaço uma varanda
comunitária, uma área humanizada que possibilita melhor convivência entre os
moradores do conjunto.
UNIDADE HABITACIONAL
Optou-se por duas tipologias habitacionais, pois dessa maneira obtém-se
maior variedade de perfis de moradores, misturando-se famílias com idosos,
estudantes e jovens casais, algo importante para dinâmica do edifício e do centro da
cidade como um todo.
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A planta da tipologia de dois dormitórios é um retângulo dividido em área
íntima e área social. Na área social, uma grande abertura entre a cozinha e a sala
integra esses ambientes e enfatiza a cozinha como área de estar.

Figura 19 – Premio Caixa IAB 2004 – planta dos apartamentos
Fonte: elaborado por Maria Cristina Motta, Luis Eduardo Loiola e Elisa Friedmann (2004)

Na área íntima, foi incorporada ao corredor uma bancada de concreto
destinada ao estudo. Acreditamos que ao determinar espaços não improvisados
para o aprendizado, afirma-se o compromisso da arquitetura com a educação que é,
de fato, importante fator de distribuição de renda e inclusão social.
A quitinete pode ser transformada em apartamento de um dormitório, de
acordo com a necessidade do morador.
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Figura 20 – Premio Caixa IAB 2004 – planta do último pavimento
Fonte: elaborado por Maria Cristina Motta, Luis Eduardo Loiola e Elisa Friedmann (2004)

O último pavimento é uma área designada às atividades comunitárias
contendo um salão e uma praça que podem ser utilizados para festas, reuniões de
condomínio, cursos e estar.
O projeto do conjunto viabiliza a criação de 62 unidades habitacionais,
totalizando 202 novos moradores para a região.
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Figura 21 – Premio Caixa IAB 2004 – corte perpendicular à rua
Fonte: elaborado por Maria Cristina Motta, Luis Eduardo Loiola e Elisa Friedmann (2004)

Figura 22 – Premio Caixa IAB 2004 – perspectiva do entorno
Fonte: elaborado por Maria Cristina Motta, Luis Eduardo Loiola e Elisa Friedmann (2004)
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Figura 23 – Premio Caixa IAB 2004 – perspectiva da calçada
Fonte: elaborado por Maria Cristina Motta, Luis Eduardo Loiola e Elisa Friedmann (2004)

Figura 24 – Premio Caixa IAB 2004 – perspectiva da praça rebaixada - creche
Fonte: elaborado por Maria Cristina Motta, Luis Eduardo Loiola e Elisa Friedmann (2004)
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Figura 25 – Premio Caixa IAB 2004 – corte perspectivado
Fonte: elaborado por Maria Cristina Motta, Luis Eduardo Loiola e Elisa Friedmann (2004)

Portanto, o Estado deve introduzir essa discussão a partir da implementação
de políticas públicas que tenham a inclusão e a mobilidade urbanas como principal
premissa. Ao construir, reabilitar e planejar novas habitações de interesse social
mescladas vislumbra-se uma oportunidade de construir, reabilitar e planejar cidades
mais justas e inclusivas.
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ANEXOS
 ANEXO A - Modelo de questionário para avaliação dos empreendimentos
da CDHU
Síndico ou administrador

Entrevistador
Empreendimento

data___/___/___

Tipologia

1. É morador do edifício? sim___ não___
2. Desde quando atua como síndico?
3. Quantas famílias estão no empreendimento desde o início?
Até 25%___ entre 25 e 50%___ entre 50 e 75%___ entre 75 e 100%___
4. Quantos apartamentos são inadimplentes na prestação do apartamento?
Até 10%___ entre 10 e 40%___ entre 40 e 70%___ mais de 70%___
5. Os moradores inadimplentes na prestação situam-se em que faixa de renda?
1 a 2,5___ 2,6 a 5___ 5,1 a 7,5___7,6 a 10___
6. Qual o valor mensal do condomínio? (R$)_____
7. O valor do condomínio é igual para todos os apartamentos?
Sim___ não___
8. Se não, o que interfere na diferenciação do valor do condomínio?
tamanho da UH___ vaga de estacionamento___ andar da UH___ outro___
9. Quantos apartamentos são inadimplentes no condomínio?
Até 10%___ entre 10 e 40%___ entre 40 e 70%___ mais de 70%___
10. Os moradores inadimplentes no condomínio situam-se em que faixa de
renda?
1 a 2,5___ 2,6 a 5___ 5,1 a 7,5___7,6 a 10___
11. Há medidor de água individualizado? Sim___ não___
12. Qual o valor médio individual? (R$)
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Até 20,00___ de 21,00 a 40,00___ de 41,00 a 60,00___ mais de 61,00___
13. Existem outras taxas divididas em comum? Sim___ não___
Quais?
14. Quantos apartamentos são inadimplentes nessas outras despesas?
Até 10%___ até 40%___ até 60%___ mais de 80%___
15. Os moradores inadimplentes nessas outras taxas situam-se em que faixa de
renda?
1 a 2,5___ 2,6 a 5___ 5,1 a 7,5___7,6 a 10___
16. Quais alternativas foram tentadas para o saneamento das dívidas dos
moradores com o condomínio?
17. Possui quantas vagas de veículos por morador?
18. Qual o critério utilizado para distribuição das vagas?

19. Qual a presença de moradores registrada nas reuniões de condomínio
Até 10%___ até 40%___ até 60%___ mais de 80%___
20. Os moradores com maior registro de presença situam-se em que faixa de
renda?
1 a 2,5___ 2,6 a 5___ 5,1 a 7,5___7,6 a 10___
21. São feitas melhorias no condomínio? Sim___ não___
22. Que tipo de melhoria?
Acabamentos___ equipamentos___ infra-estrutura (hidráulica, elétrica…)___ outro
___(qual?)
Perguntas abertas
1. Quais os principais problemas e os principais aspectos positivos do
empreendimento?
2. Qual seria, em sua opinião, o principal motivo que leva à saída de
alguns moradores?
3. Você acredita que o condomínio é habitado por pessoas de diferentes
faixas de renda?
Quais as vantagens e desvantagens dessa condição?
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4. Você acredita que a média de renda dos moradores do condomínio
aumentou ou diminuiu com o passar dos anos?
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 ANEXO B - Modelo de questionário para avaliação dos empreendimentos
da CDHU
Morador

Entrevistador
Empreendimento

data___/___/___

Tipologia

Grupo 1 - Caracterização do entrevistado e dos moradores da UH
1. Nome
2. Apto______ bloco______ andar______
3. Homem___ mulher___
4. Idade_______________________
5. Escolaridade____________________
6. Profissão____________________
7. Quantas pessoas moram no apartamento? ____
8. Quantas crianças moram no apartamento? ____
9. Faixa de renda familiar (em salários mínimos)
1 a 2,5___ 2,6 a 5___ 5,1 a 7,5___7,6 a 10___
10. Utiliza o transporte público?
11. Chefe da família

Sim____ não____

casado____ solteiro____ separado____ viúvo____

12. Possui veículo particular? Carro___ moto___ bicicleta___ outro___
13. Participou ou participa de associação ou movimento de moradia?
Sim___ não___
14. Possui outro imóvel?
Sim___ não___
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Grupo 2 – sobre a mescla de renda
15. Desde quando mora no edifício?
Menos de 1 ano___ de 1 a 5 anos___ de 5 a 9 anos___ Desde a
inauguração___
16. Residência anterior
Aluguel___ com familiar___ favela/cortiço___ outro ___
17. Comprou o apartamento de um morador ou da CDHU?
Morador ___ CDHU___
18. Qual o motivo da venda do apartamento? (se de morador)
19. Qual o tipo de contrato de compra e venda foi realizado?
20. Desde que mudou para o condomínio sua renda:
Aumentou___ diminuiu____ manteve a mesma____
21. Já solicitou à CDHU a revisão da sua prestação? Por que motivo?
22. Seus vizinhos possuem renda maior ou menor que a sua? Maior___
menor___ não sabe___
23. Você se relaciona socialmente com seus vizinhos?

Sim___ não___

Como?
24. Gosta de morar no condomínio?

Sim___ não___

Por quê?
25. Como se sente morando no condomínio? Integrado___ segregado___
Por quê?
26. Gosta de morar nesse bairro?

Sim___ não___

Por quê?
27. Como se sente morando nesse bairro? Integrado___ segregado___
Por quê?
28. Os habitantes do seu bairro possuem renda maior ou menor que a sua?
Maior___ menor___ não sabe___
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Grupo 3 – como é reconhecida a mescla de renda
29. Quanto sua prestação representa de sua renda? Qual valor?
Até 15% da renda___15 a 20%___20 a 25%___25 a 30%___
30. Concorda com o valor da sua prestação? Sim___ não___
Por quê?
31. Você sabe qual o valor da prestação pago pelos seus vizinhos?
Sim___ não___
32. Concorda com o valor de prestação pago pelos seus vizinhos?
Sim___ não___ Por quê?
33. Quanto seu condomínio representa de sua renda? Qual valor?
Até 15% da renda___15 a 20%___20 a 25%___25 a 30%___
34. Você sabe qual o valor de condomínio pago pelos seus vizinhos?
Sim___ não___
35. Concorda com o valor de condomínio pago pelos seus vizinhos?
Sim___ não___ Por quê?
36. Possui vaga de garagem?

Sim__ não ___ Por quê?

37. Você fez reformas no apartamento?

Sim___ não___

38. Que tipo de reforma?
Acabamento___

modificação

na

planta___

infra-estrutura

(hidráulica,

elétrica…)___ outro ___(qual?)
39. Participa das reuniões de condomínio? Sim___ não ___
Por quê?
40. São feitas melhorias no condomínio? Sim___ não___
41. Que tipo de melhoria?
Acabamentos___ equipamentos___ infra-estrutura (hidráulica, elétrica…)___
outro ___(qual?)
42. Geralmente você é a favor ou contra as reformas do condomínio?
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A favor___ contra___ por quê?
43. Participa de outras atividades coletivas? Sim___ não___
Por quê?
Grupo 4 – aspectos de projeto
44. Porque você escolheu morar nesse edifício?
Preço___ localização___ tamanho do apartamento___ projeto do edifício__
Outro___ (qual?)
Qual a sua opinião quanto:
45. Tamanho do apartamento
Ótimo___ bom___ razoável___ péssimo___
46. Número de dormitórios
Ótimo___ bom___ razoável___ péssimo___
47. Número de vagas de estacionamento
Ótimo___ bom___ razoável___ péssimo___
48. Manutenção das áreas comuns
Ótimo___ bom___ razoável___ péssimo___
49. Estética do edifício/ condomínio
Ótimo___ bom___ razoável___ péssimo___
50. Segurança
Ótimo___ bom___ razoável___ péssimo___
51. Vizinhança
Ótimo___ bom___ razoável___ péssimo___
52. Infra-estrutura do bairro
Ótimo___ bom___ razoável___ péssimo___
53. Qual o serviço que sente mais falta no bairro?
54. Qual o serviço mais comum encontrado no bairro?
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55. O que você gostaria de mudar no projeto/planta do apartamento?
56. O que você gostaria de mudar no projeto/planta do condomínio?

Perguntas abertas
5. Quais os principais problemas e os principais aspectos positivos do
empreendimento?
6. Qual seria, em sua opinião, o principal motivo que leva à saída de
alguns moradores?
7. Você acredita que o condomínio é habitado por pessoas de diferentes
faixas de renda?
Quais as vantagens e desvantagens dessa condição?
8. Você acredita que a média de renda dos moradores do condomínio
aumentou ou diminuiu com o passar dos anos?
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 ANEXO C - Modelo de questionário para avaliação - Copan
Síndico ou administrador

Entrevistador
Empreendimento

data___/___/___

Tipologia

1. É morador do edifício? sim___ não___
2. Desde quando atua como síndico?
3. Quantas famílias estão no empreendimento desde o início?
Até 25%___ entre 25 e 50%___ entre 50 e 75%___ entre 75 e 100%___
4. Qual o valor mensal do condomínio? (R$)_____
5. O valor do condomínio é igual para todos os apartamentos?
Sim___ não___
6. Se não, o que interfere na diferenciação do valor do condomínio?
tamanho da UH___ vaga de estacionamento___ andar da UH___ outro___
7. Quantos apartamentos são inadimplentes no condomínio?
Até 10%___ entre 10 e 40%___ entre 40 e 70%___ mais de 70%___
8. Os moradores inadimplentes no condomínio situam-se em que faixa de
renda?
1 a 2,5___ 2,6 a 5___ 5,1 a 7,5___7,6 a 10___
9. Há medidor de água individualizado? Sim___ não___
10. Qual o valor médio individual? (R$)
Até 20,00___ de 21,00 a 40,00___ de 41,00 a 60,00___ mais de 61,00___
11. Existem outras taxas divididas em comum? Sim___ não___
Quais?
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12. Quantos apartamentos são inadimplentes nessas outras despesas?
Até 10%___ até 40%___ até 60%___ mais de 80%___
13. Os moradores inadimplentes nessas outras taxas situam-se em que faixa de
renda?
1 a 2,5___ 2,6 a 5___ 5,1 a 7,5___7,6 a 10___
14. Quais alternativas foram tentadas para o saneamento das dívidas dos
moradores com o condomínio?
15. Possui quantas vagas de veículos por morador?
16. Qual o critério utilizado para distribuição das vagas?
17. Qual a presença de moradores registrada nas reuniões de condomínio
Até 10%___ até 40%___ até 60%___ mais de 80%___
18. Os moradores com maior registro de presença situam-se em que faixa de
renda?
1 a 2,5___ 2,6 a 5___ 5,1 a 7,5___7,6 a 10___
19. São feitas melhorias no condomínio? Sim___ não___
20. Que tipo de melhoria?
Acabamentos___ equipamentos___ infra-estrutura (hidráulica, elétrica…)___
outro ___(qual?)

Perguntas abertas
9. Quais os principais problemas e os principais aspectos positivos do
empreendimento?
10. Qual seria, em sua opinião, o principal motivo que leva à saída de
alguns moradores?
11. Você acredita que o condomínio é habitado por pessoas de diferentes
faixas de renda?
Quais as vantagens e desvantagens dessa condição?
12. Você acredita que a média de renda dos moradores do condomínio
aumentou ou diminuiu com o passar dos anos?
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 ANEXO D - Modelo de questionário para avaliação - Copan
Morador

Entrevistador
Empreendimento

data___/___/___

Tipologia

Grupo 1 - Caracterização do entrevistado e dos moradores da UH
1. Nome
2. Apto______ bloco______ andar______
3. Homem___ mulher___
4. Idade_______________________
5. Escolaridade____________________
6. Profissão____________________
7. Quantas pessoas moram no apartamento? ____
8. Quantas crianças moram no apartamento? ____
9. Utiliza o transporte público?
10. Chefe da família

Sim____ não____

casado____ solteiro____ separado____ viúvo____

11. Possui veículo particular? Carro___ moto___ bicicleta___ outro___
12. Possui outro imóvel?
Sim___ não___
Grupo 2 – sobre a mescla de renda
13. Desde quando mora no edifício?
de 1 a 5 anos___ de 5 a 15 anos___ de 15 anos a 30 anos___ Desde a
inauguração___
14. Residência anterior
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Aluguel___ com familiar___ favela/cortiço___ casa própria ___ Bairro?
15. Comprou o apartamento de um morador ou da incorporadora?
Morador ___ incorporadora ___
16. Qual o motivo da venda do apartamento? (se de morador)
17. Desde que mudou para o condomínio sua renda:
Aumentou___ diminuiu____ manteve a mesma____
18. Você se relaciona socialmente com seus vizinhos?

Sim___ não___

Como?
19. Como foi a sua adaptação no edifício?
Ótimo___ bom____ razoável___ ruim___
20. Gosta de morar no condomínio?

Sim___ não___

Por quê?
21. Como se sente morando no edifício? Integrado___ segregado___
Por quê?
22. Gosta de morar nesse bairro?

Sim___ não___

Por quê?
23. Como se sente morando nesse bairro? Integrado___ segregado___
Por quê?
24. Você acha que a maioria dos habitantes do seu bairro possui renda maior ou
menor que a sua? Maior___ menor___ igual___
25. Você acha que a maioria dos moradores do edifício possui renda maior ou
menor que a sua? Maior___ menor___ igual___
Grupo 3 – como é reconhecida a mescla de renda
26. Concorda com o valor do seu condomínio? Sim___ não___
Por quê?
27. Você concorda com a cobrança diferenciada de condomínio entre os
moradores do edifício? Sim___ não___
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Por quê?
28. Possui vaga de garagem?

Sim__ não ___ Por quê?

29. Você fez reformas no apartamento?

Sim___ não___

30. Que tipo de reforma?
Acabamento___

modificação

na

planta___

infra-estrutura

(hidráulica,

elétrica…)___ outro ___(qual?)
31. Participa das reuniões de condomínio? Sim___ não ___
Por quê?
32. São feitas melhorias no condomínio? Sim___ não___
33. Que tipo de melhoria?
Acabamentos___ equipamentos___ infra-estrutura (hidráulica, elétrica…)___
outro ___(qual?)
34. Geralmente você é a favor ou contra as reformas do condomínio?
A favor___ contra___ por quê?
35. Participa de outras atividades coletivas? Sim___ não___
Por quê?
Grupo 4 – aspectos de projeto
36. Porque você escolheu morar nesse edifício?
Preço___ localização___ projeto do edifício___ Outro___ (qual?)
Qual a sua opinião quanto:
37. Tamanho do apartamento
Ótimo___ bom___ razoável___ ruim___
38. Número de dormitórios
Ótimo___ bom___ razoável___ ruim___
39. Número de vagas de estacionamento
Ótimo___ bom___ razoável___ ruim___
40. Manutenção das áreas comuns
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Ótimo___ bom___ razoável___ ruim___
41. Estética do edifício/ condomínio
Ótimo___ bom___ razoável___ ruim___
42. Segurança
Ótimo___ bom___ razoável___ ruim___
43. Vizinhança/ entorno
Ótimo___ bom___ razoável___ ruim___
44. Transporte
Ótimo___ bom___ razoável___ ruim___
45. Lazer
Ótimo___ bom___ razoável___ ruim___
46. Cultura
Ótimo___ bom___ razoável___ ruim___
47. Educação
Ótimo___ bom___ razoável___ ruim___
48. Saúde
Ótimo___ bom___ razoável___ ruim___
49. Comércio
Ótimo___ bom___ razoável___ ruim___
50. O que você gostaria de mudar no projeto/planta do apartamento?
51. O que você gostaria de mudar no projeto/planta de outras áreas do edifício?

Perguntas abertas
1. Quais os principais problemas e os principais aspectos positivos do
empreendimento?
2. Qual seria, em sua opinião, o principal motivo que leva à saída de
alguns moradores?

139

3. Você acredita que o condomínio é habitado por pessoas de diferentes
faixas de renda?
Quais as vantagens e desvantagens dessa condição?
4. Você acredita que a média de renda dos moradores do condomínio
aumentou ou diminuiu com o passar dos anos?

