
DIREITO À CIDADE:
Habitação de interesse social no centro de São Paulo
A garantia à moradia digna e à inclusão social é um 
direito universal de todo cidadão. 
Mas, ao contrário de como historicamente tem sido tratada 
no país, não deveria se constituir apenas num simples 
espaço edificado mínimo. Considerando os recorrentes con-
flitos e as desigualdades socioespaciais, o direito à mora-
dia deve abranger também o acesso à vitalidade e às 
oportunidades do ambiente urbano, colocando em pauta, 
além da habitação social, a sua localização na cidade. 

A organização das camadas sociais no território urbano é 
reflexo direto de como a localização vincula-se ao valor 
fundiário da terra. Desta maneira, percebemos que em 
nossas cidades as camadas mais pobres passam a morar 
nas piores localizações enquanto que, os locais mais privile-
giados da cidade estão disponíveis apenas para uma 
pequena parcela da população.
É necessário fortalecer políticas que possam reverter esta 
situação, controlando o processo de produção da cidade de 

um modo mais equilibrado, ou seja, que contemple a distri-
buição mais equitativa dos serviços e infraestruturas no 
espaço urbano. É evidente a necessidade de diversifica-
ção de usos das áreas centrais e a garantia que este 
espaço possa absorver habitação para a população de 
baixa renda. 
Promover habitação social em áreas urbanizadas é uma ma-
neira de garantir à população o acesso à infraestrutura, 
serviços e equipamentos públicos, qualificando sua vida, 
e ainda, gerando vitalidade ao espaço urbano. 

Assim, é possível construir uma cidade mais afável, ge-
rando mais urbanidade e justiça social, pois, conside-
rando o acesso à moradia vinculado ao direito à cidade, 
indicamos o caminho para a construção de uma cidade 
mais justa e igualitária.

“Partimos de um pressuposto já consagrado de que é fundamental a manutenção de uso diversificado, e portanto uso residen-
cial nas áreas urbanas centrais. Assumimos outro pressuposto que é o de não expulsão da população originalmente aí mora-
dora, por razões que são éticas e sociais. Condenar a população de baixa renda a viver exclusivamente o exílio da periferia 
urbana, onde são menores as oportunidades de trabalho, de educação, de saúde, e dificuldade de mobilização de um modo 
geral, é penalizá-la duplamente. Defende-se aqui, para todos, o DIREITO À CIDADE, à festa que ela representa, com todos os 
seus estímulos e oportunidades.” (MARICATO, 1994).
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TRÊM METROPOLITANO
METRÔ LINHA AZUL
METRÔ LINHA VERMELHA

ÁREA DO PROJETO

25 EDIFÍCIO BANESPA
26 PÁTEO DO COLÉGIO
27 PARQUE DÃO PEDRO II
28 PRAÇA DA SÉ

19 TEATRO MUNICIPAL
20 VIADUTO DO CHÁ
21 VALE DO ANHANGABAÚ
22 PRAÇA SÃO BENTO
23 RUA 25 DE MARÇO
24 MERCADO MUNICIPAL

13 MAKENZIE
14 PRAÇA ROOSEVELT
15 PUC
16 TEATRO CULTURA ARTÍSTICA
17 BIBLIOTECA MARIO DE ANDRADE
18 PRAÇA DA BANDEIRA

07 LARGO DO AROUCHE
08 ETEC NOVA LUZ
09 HOSPITAL SANTA CASA
10 PRAÇA DA REPÚBLICA
11 PARQUE BUENOS AIRES
12 BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO

01 MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA
02 TEATRO SÃO PEDRO
03 PRAÇA PRINCESA ISABEL
04 SALA SÃO PAULO
05 PINACOTECA DO ESTADO
06 LARGO DE SANTA CECÍLIA
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A região central da cidade de São Paulo é formada por 10 distritos: Sé (1), República (2), Bom 
Retiro (3), Pari (4), Brás (5), Cambuci (6), Liberdade (7), Bela Vista (8), Consolação (9) e Santa 
Cecília (10), sendo os distritos Pari e Brás administrados pela Subprefeitura da Mooca e o res-
tante sob a administração da Subprefeitura da Sé.

Município de São Paulo com destaque para os 10 distritos que compõe a área central.

Moradia é central:
É um fato óbvio que as pessoas precisam pagar para ter acesso a um 
pedaço de chão, um lugar para morar. Esta amarração da habitação à 
terra, representa o grande obstáculo para a produção de moradia em 
larga escala de maneira a suprir as reais necessidades de toda popula-
ção. 

A localização é ponto fundamental, se não o mais importante, para a im-
plantação da habitação na cidade, pois, os principais locais de referência 
para os cidadãos são, sem dúvida, seus locais de moradia e trabalho. 
Analisando nossas cidades, compreendemos o processo segregador da 
sua construção, onde a população mais pobre é expulsa dos espaços 
valorizados, seja pelo valor da terra, de impostos ou até pela pressão por 
remoção.
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Moradia é central: Caracterização da área de estudo
Por outro lado, os centros urbanos das 
grandes cidades permanecem como 
regiões de alta concentração de postos de 
emprego, para onde, milhares de pessoas 
se dirigem diariamente. Entretanto, e em 
decorrência disto, estas regiões apresentam 
um número significativo de imóveis e domicí-
lios vazios e subutilizados. 
A consequência deste fenômeno para 
nossas cidades é desastrosa, e ainda mais 
para a população de mais baixa renda, ex-
pulsa das melhores localizações para as 
áreas mais afastadas e carentes enquanto 

que áreas dotas de infraestrutura ficam ocio-
sas e desocupadas.
Somado a isso, ainda é hegemônica a 
produção de habitação para a população de 
baixa renda em áreas afastadas da cidade, 
desta maneira esta população é forçada a 
viver em uma constante situação de carên-
cia, tanto de infraestrutura e serviços públi-
cos quanto de ofertas de emprego. 
Fica claro que a região central apresenta 
inúmeras vantagens para a localização da 
habitação, e a moradia no centro da cidade 
representa papel fundamental na reestrutu-

ração das atividades urbanas e consequent-
emente na urbanidade da cidade. Além 
disso, para a população de baixa renda as 
vantagens são ainda maiores. Morar no 
centro permite o acesso  direto à infraestru-
tura, serviços públicos, ofertas de emprego, 
transporte público, cultura, lazer e convívio 
social. Ou seja, estamos tratando da habita-
ção social como ferramenta de inclusão 
sócio espacial e de qualificação da vida das 
pessoas além de resgatar o espaço urbano 
das nossa cidades. 
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A escolha da área para desenvolvimento 
deste trabalho surgiu com base no estudo 
da região central da cidade de São Paulo, a 
partir  das Zonas Especiais de Interesse 
Social em áreas providas de infraestrutura do 
município de São Paulo (ZEIS 3). O perí-
metro selecionado é a ZEIS 3 – C 014, local-
izada em uma importante e valorizada área 
da região central. Compreende em seu perí-
metro uma área aproximada de 20.000m², 
em uma localização bastante interessante. 
Encontra-se muito próxima da estação Santa 
Cecília do metrô (Linha vermelha) e tendo 
como alguns de seus limites o Terminal 
urbano Amaral Gurgel, o Elevado Costa e 
Silva (Minhocão) e também a Avenida São 
João. 

Delimitação da área de intervenção
O Largo Santa Cecília é uma região extrema-
mente importante no centro de São Paulo, 
tem fundamental papel na dinâmica da 
região e na vida de seus habitantes. O Largo 
serve também de espaço para a tradicional 
feira livre aos domingos, assim como para 
muitas outras atividades que se utilizam de 
suas ruas ou da praça em frente a igreja. 
Conta também com uma das mais impor-
tantes áreas verdes da região.

O elevado Presidente Costa e Silva, o 
famoso “Minhocão”, é o ícone da degrada-
ção da região central, com sua pista elevada 
de trânsito rápido é gerador de ruídos além 
de impedir a iluminação e, em muitos casos, 
a passagem ao nível da rua, desta maneira, 

marca nitidamente uma ruptura no tecido 
urbano da cidade.

Avenida São João é uma das principais ave-
nidas da região central da cidade de São 
Paulo, referência unânime para a população 
desde o começo do século XX. Possui alta 
densidade construtiva e é local de residên-
cia de milhares de pessoas. O alinhamento 
dos edifícios sobre a via, configura clara-
mente o perfil da avenida linearmente até o 
centro velho, onde ao final, e em seu foco, 
encontram-se dois dos edifícios mais em-
blemáticos da capital paulista, o Ed. Marti-
nelli e a antiga sede do Banco do Estado de 
São Paulo, o Banespa.
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“MINHOCÃO”
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CORTE ATRAVÉS DOS DOIS BLOCOS - RELAÇÃO COM O MINHOCÃOCORTE - RELAÇÃO ENTRE EDIFÍCIO/CRECHE E MINHOCÃO

Espaço da cidadania O programa:
A integração do conjunto ao entorno urbano se dá pela fluidez 
de seu espaço, rompendo com as barreiras físicas anteriores 
como aquelas resultantes da implantação do antigo Terminal 
urbano Amaral Gurgel e da falta de usos diversificados no en-
torno. 
A implantação procura se abrir para a cidade, e a diversi-
dade de usos no térreo, com pequenos comércios e ser-
viços de caráter local promovem a apropriação do espaço 
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A diversificação de usos no térreo do edifício foi fun-
damental para a elaboração da proposta,  promovendo a 
vitalidade do espaço público e potencializando a sua ap-
ropriação.
A implantação de uma agência da Caixa Econômica 
Federal no térreo, é bastante inovadora, uma parceria 
possibilitaria a negociação    de parte do terreno, barate-
ando os valores �nais das unidades habitacionais.

e a presença de pessoas de toda a região. A presença de 
uma agência da Caixa Econômica Federal e da Creche Mu-
nicipal, busca, além de suprir as demandas locais, promover 
a diversificação do espaço e proporcionar estratégias de ne-
gociação da área para viabilização do empreendimento, co-
locando em pauta a ação conjunta do Município e das enti-
dades financiadoras para a promoção de HIS na região 
central.

A Creche Municipal deverá funcionar em período inte-
gral, a população de baixa renda se caracteriza por famí-
lias com �lhos pequenos, logo, além da demanda exis-
tente na região, �ca clara anecessidade de implantação 
deste equipamento. 
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PERSPECTIVA DA ESQUINA AV. SÃO JOÃO

 apresente grande número de instituições 
públicas e equipamentos culturais de uso 
público, o entorno da área de intervenção 
apresenta grande carência deste tipo de 
atividades.

O Galpão do Folias, está situado na Rua 
Ana Cintra há mais de treze anos, é um dos 
poucos equipamentos culturais deste en-
torno imediato. Um grupo teatral que conta 
com mais de 60 artistas/criadores com im-
portante papel de fomento da cultura e 
trabalha diretamente com alunos da rede 
pública. Aliás, os moradores do bairro de 
Santa Cecília contam com benefícios para 
assistir as peças e são presença constante 
nas atividades do Folias.

Considerando tudo isso, foi de fundamental 
importância a incorporação desta institu-
ição no projeto, pois, acreditamos que é 
importante manter as atividades que hoje 
se desenvolvem no local e principalmente 

aquelas que qualificam a vida dos habitan-
tes da região. A relocação do antigo 
“Galpão do Folias” foi implantada no eixo 
focal da grande praça de acesso sul. Fun-
ciona como uma referência que permite aos 
usuários e transeuntes uma melhor leitura 
do espaço. O Galpão desenvolve um 
papel muito importante no bairro, e tem 
atuação engajada nas discussões da 
cidade e nas reinvindicações da popula-
ção, servindo de espaço para debates, 
palestras, bem como de atividades 
artísticas. 

O Galpão é um exemplo de Tetro Operário, 
se abre para a rua e se configura como 
reduto de atuação política dos cidadãos. 
O novo projeto mantém suas características 
mais importantes, se abre completamente 
para a praça quando as atividades são 
públicas, e se fecha, através de seus pai-
néis, quando há necessidade de um ambi-
ente mais controlado.

o novo "galpão do folias"

A qualidade do projeto consiste em atender a demanda da população de 
baixa renda por acesso à moradia digna e propor soluções que con-
tribuem consideravelmente com a vitalidade do espaço público, a 
redução dos estigmas e principalmente, a integração da população e do 
conjunto na cidade.
A implantação do conjunto garante permeabilidade física e visual através 
de toda a área. A criação de espaços públicos e semi públicos compartil-
hados entre o conjunto e a cidade, promovem a conexão necessária com 
a toda a região, servindo de espaço de convívio e suas atividades diver-
sas, como comércio e serviços, promovem a presença de pessoas e a 
vitalidade urbana.
A locação de equipamentos como a Caixa Econômica, a Creche munici-
pal conformam-se como alternativas para viabilizar economicamente o 
conjunto em uma área tão valorizada. Poderiam ser constituídas parcerias 
entre o setor público e privado de modo que o custo da terra não seja 
mais um empecilho na construção de uma cidade mais digna e justa para 
seus cidadãos.
Finalmente, a reorganização de toda a área, anteriormente fragmentada, 
conforma um conjunto coeso e contínuo com o espaço urbano. Os aces-
sos facilitama permeabilidade e a visibilidade do conjunto e de suas ativi-
dades, as conexões foram amplificadas e promovem a relação direta 
entre a área e os equipamentos existentes.
Com tudo isso, é possível sonhar com uma cidade mais justa e igualitária, 
onde a população mais carente tem acesso à moradia digna e mais do 
que isso, a Habitação de Interesse Social funciona como um instrumento 
de requalificação do espaço urbano, repovoando o centro, gerando vitali-
dade urbana, diversidade e inclusão socioespacial.
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