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Resumo: Este artigo se propõe a analisar a política de urbanização de favelas conduzida 
pela Prefeitura do município de São Paulo até 2016. Especial destaque é dado para as 
falhas que a Prefeitura comete durante a fase de concepção dos projetos, de tomada de 
decisões estratégicas, de execução das obras e do pós-urbanização. Também se considera 
a importância da participação popular no processo de urbanização. O artigo, originado de 
um Trabalho Final de Graduação, visa ao questionamento de algumas das práticas atuais 
conduzidas pela Secretaria Municipal de Habitação da cidade para que se atinjam melhores 
resultados. 
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Abstract: This paper aims at assessing the current slum-upgrading policy conducted by the 
São Paulo City Hall. Special highlight is given towards the mistakes the City Hall has been 
making throughout different stages: designing, strategic decision-making, works execution 
and post-works. The importance of the people’s participation during the upgrading process is 
also considered. This paper, which comes from an Undergraduate Final Thesis, aims at 
questioning some of the current practices carried out by the São Paulo City Housing 
Department so that better results can be reached.  
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1. Introdução 

Este artigo origina-se do Trabalho Final de Graduação intitulado “Sapé, Favela, Cidade”, 

apresentado pelo autor à FAUUSP em dezembro de 20162. O TFG mencionado – assim 

como este artigo – trata da recente política de urbanização de favelas no município de São 

Paulo, política essa que está intrinsecamente ligada à gestão habitacional do município. 

Entende-se no presente artigo que urbanizar favelas implica prover a população que 

habita esses assentamentos com unidades habitacionais em boas condições, com 

infraestrutura urbana e com equipamentos – educacionais, de saúde, de assistência social, 

de lazer, entre outros. Em suma, urbanizar uma favela é dotá-la de qualidade urbanística.  

Sabe-se, entretanto, que muitas tentativas recentes de urbanização de favelas em São 

Paulo alcançaram resultados muito aquém do esperado tanto pelo poder público quanto 

pelos moradores dos assentamentos atendidos. Esse artigo busca justamente entender a 

razão pela qual tantas tentativas obtiveram tão pouco êxito. Para se chegar a tal 

entendimento, um estudo de caso foi escolhido a fim de ilustrar a situação com que o poder 

público se depara antes das obras de urbanização. Também se busca ilustrar as condições 

observadas durante as obras e durante o pós-urbanização. 

O estudo de caso em questão é a Favela do Sapé, localizada na região oeste do 

município de São Paulo. Essa favela vem passando por obras desde 2012 e, atualmente, 

encontra-se na fase final de seu processo de urbanização. Contudo, muitos pontos previstos 

no plano urbanístico da favela e no projeto arquitetônico dos condomínios residenciais não 

foram implantados. Não há, inclusive, previsão para a concretização de alguns desses 

pontos. 

Tendo em vista tal situação, cabe ao presente artigo identificar as falhas realizadas pelo 

poder público paulistano e pelas demais instituições responsáveis por levar a cabo as 

urbanizações de favelas em São Paulo, a saber, os escritórios de arquitetura envolvidos nos 

projetos, bem como as gerenciadoras físicas e sociais que supervisionam as obras. Além 

disso, outras falhas são apontadas, tais como aquelas existentes na tomada de decisões 

pela Prefeitura desde o cerne da concepção dos projetos até o momento de se realizarem 

as atividades de pós-ocupação nos assentamentos urbanizados. A capacidade de ação dos 

                                                 

2 Este Trabalho Final de Graduação teve como objetivo entender as atuais práticas de urbanização de favelas em 

São Paulo, bem como inseri-las num contexto histórico que abarcasse o período iniciado com o surgimento desse 

tipo de assentamento na cidade e findo nos meses que marcaram o fim da gestão de Fernando Haddad (2013-

2016). Por fim, o TFG propôs-se a discutir novas diretrizes para a urbanização de favelas em São Paulo, bem 

como novas ideias de desenho voltadas ao projeto de unidades habitacionais. 
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órgãos públicos, bem como a forma como a população desses assentamentos se relaciona 

com todo o processo de urbanização também é analisada. 

Para tanto, utilizam-se como material de base as informações primárias e secundárias 

coletadas para a realização do TFG que origina esse artigo. São consideradas falas 

oriundas de conversas entre o autor e arquitetos e assistentes sociais envolvidos nas obras 

de urbanização do Sapé, assim como depoimentos de moradores do assentamento ao 

autor. Fotos feitas in loco, informações obtidas por fontes bibliográficas e cedidas pela 

própria Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo (SEHAB) também foram úteis a 

este artigo.   

2. A urbanização de favelas enquanto política pública 

As favelas teriam surgido no Brasil na virada do século XIX para o XX, quando o Morro 

da Providência, no centro do Rio de Janeiro, foi ocupado por ex-combatentes desassistidos 

da Guerra de Canudos (ALVITO; ZALUAR, 2003). Em São Paulo, o surgimento de tal tipo 

de assentamento deu-se na década de 1940 e esteve estritamente ligado à Lei do 

Inquilinato (1942). Ao decretar o congelamento do preço dos aluguéis no Brasil, essa lei do 

governo de Getúlio Vargas tornou a locação de cômodos encortiçados economicamente 

inviável para seus proprietários, que passaram a dificultar tal prática. Assim, grande parte da 

população que habitava os cortiços paulistanos viu-se forçada a buscar novas saídas 

habitacionais, como os loteamentos irregulares e as favelas3 (BONDUKI, 1998).  

Praticamente imediatamente ao surgimento das favelas em São Paulo, vieram as 

primeiras respostas do poder público paulistano no sentido de solucionar aquilo que 

começava a ser visto como uma questão problemática e que seria tratada a partir de uma 

ótica remocionista (Ibid.). 

De fato, ao longo dos anos, solucionar o “problema-favela” em São Paulo significou 

remover esses assentamentos e realocar oficialmente sua população em conjuntos 

habitacionais ou fazer vistas grossas ao reassentamento dessa população em loteamentos 

em geral construídos na periferia da cidade. Também se estimulava que a população 

oriunda das favelas retornasse à sua terra-natal (ZUQUIM, 2012). Tal conjunto de ações 

constituiu a política que ficou conhecida como desfavelamento.  

                                                 
3 Grosso modo, as favelas podem ser caracterizadas como aglomerados subnormais, ou conjuntos de no mínimo 

51 casas carentes de serviços públicos essenciais (como abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica, 

coleta de esgoto e de lixo), localizadas em terrenos de propriedade alheia e dispostos de maneira “desordenada e 

densa” (IBGE, 2011).  
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Com a multiplicação das favelas em São Paulo após os anos 1970, o poder público 

percebe que as dimensões alcançadas pelo “problema” das favelas fazem necessárias 

novas abordagens. Assim, em oposição à remoção total das residências em favelas, surge a 

remoção parcial. No modelo de remoção parcial, 

 

grande parte das moradias existentes é mantida, removendo-se as que estão em áreas de risco e 
as que estão nos locais objetos de melhorias, como alargamento de vielas, obras de saneamento, 
adequação de beiras de córregos à legislação, etc. Neste caso, as novas habitações são 
construídas apenas para abrigar os moradores removidos (FORMICKI; IWAI; MARIUTTI; 
VALENTIM; VENTURA; SUGAI; YOSHINAGA, 2016). 

 

Após a urbanização baseada nesse tipo de remoção, costuma seguir-se a regularização 

fundiária das residências remanescentes. A regularização fundiária consiste em se 

adequarem urbanística, ambiental e juridicamente os lotes de favelas e loteamentos 

irregulares de modo que, ao cabo, sejam reconhecidos os títulos de propriedade dos 

imóveis nas áreas em questão4.   

3. Os resultados oriundos da prática recente de urbanização de favelas no Município 
de São Paulo  

Ainda que, em pelo menos um caso recente, a Prefeitura de São Paulo tenha conduzido 

uma urbanização oriunda de uma remoção total5, a regra até o fim da gestão de Fernando 

Haddad (2013-2016) foi executar urbanizações parciais. Um exemplo emblemático desse 

segundo tipo de urbanização ocorreu na Favela do Sapé. 

Este assentamento localiza-se na Zona Oeste do município e, mais especificamente, no 

Distrito Rio Pequeno (Prefeitura Regional do Butantã). Antes do início das obras de 

urbanização, o Sapé possuía 2.362 domicílios, dos quais 1.496 haviam sido removidos até 

dezembro de 2016 (FORMICKI, 2016). Até essa data, 288 unidades habitacionais haviam 

sido entregues na favela, o que resultou em um déficit de 1.208 famílias sem atendimento 

habitacional6 (Ibid.). Ainda em dezembro de 2016, havia 174 unidades habitacionais em 

execução e que seriam entregues nos próximos meses. 

 

                                                 
4 Fonte: <http://www.servicos.cohab.sp.gov.br/regularizacao/o_que_e.htm> Acesso em: 26 fev. 2017. 

5 Esse caso corresponde à Favela Real Parque, localizada no bairro do Morumbi. Essa favela foi totalmente 

substituída por conjuntos residenciais, cujas obras iniciaram-se ainda na gestão de Gilberto Kassab (2006-2012). 

6 Chega-se a tal conclusão considerando-se que cada domicílio cadastrado é ocupado por uma família. Como, de 

acordo com dados da SEHAB, cada família do Sapé era constituída por uma média de 3,3 habitantes, conclui-se 

que a população sem atendimento habitacional no assentamento era de 3.986 indivíduos em dezembro de 2016. 
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FIGURA 1 – Localização da Favela do Sapé na Região Metropolitana de São Paulo. 

Fonte: FORMICKI, 2016. 

 

 

FIGURA 2 – Localização da Favela do Sapé no Distrito Rio Pequeno. 

Fonte: FORMICKI, 2016. 

 

Além da questão do déficit habitacional gerado na Favela do Sapé pelas obras de 

urbanização no assentamento, houve outros fatos que modificaram a realidade da favela. O 

córrego do Sapé, que corta o assentamento no sentido longitudinal, tem sido despoluído 

concomitantemente às obras de implantação dos coletores-tronco que hoje servem a favela 
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e de um parque linear paralelo ao curso d’água. Tal medida de despoluição de córregos está 

vinculada ao Programa Córrego Limpo, da SABESP7. 

O Sapé também viu a implantação de equipamentos de lazer – como uma quadra 

poliesportiva nas proximidades da Avenida Rio Pequeno – e de uma ciclovia paralela ao 

córrego. No entanto, equipamentos idealizados pelos autores do projeto de urbanização da 

área – como unidades mistas com comércio e residências, além de uma biblioteca – 

acabaram não sendo implantados.  

Ao fim da obra em uma das duas grandes áreas em que a favela foi dividida, não havia 

sido implantado o serviço de iluminação pública.  

4. As falhas do Estado enquanto agente promotor da urbanização 

A Favela do Sapé traz à tona questões positivas e também problemas que podem ser 

identificados no programa de urbanização de favelas no município de São Paulo. Tais 

problemas demonstram a razão pela qual o poder público municipal falha enquanto agente 

que comanda tal programa de urbanização, como será abordado nesse item. 

4.1 A concepção de projetos 

No processo inicial de urbanização de favelas, a primeira falha ocorre quando a 

Prefeitura se isenta de conceber os projetos de urbanização e os delega para escritórios de 

arquitetura. É importante afirmar que esse artigo não questiona a capacidade desses 

escritórios no que concerne à elaboração de bons projetos de urbanização. No entanto, o 

que se questiona são as limitações que esses escritórios enfrentam ao projetar, uma vez 

que não têm condições de estabelecer o mesmo contato que o governo municipal 

estabelece com a população que será contemplada pelas obras.  

Tal afirmação é válida, pois, enquanto a Prefeitura possui equipes de campo com 

arquitetos e assistentes sociais, o contato dos escritórios de projeto com a população se dá 

mais esporadicamente (como nas reuniões de Conselho Gestor). Assim, o conhecimento 

das demandas de projeto é mais limitado para os escritórios. Tanto é que não são poucas 

as reuniões que os projetistas têm com técnicos da SEHAB, reuniões essas em que os 

técnicos dessa secretaria apontam aos arquitetos dos escritórios melhorias que podem ser 

efetuadas nos projetos. 

São esses técnicos da Secretaria Municipal de Habitação – em geral arquitetos e 

assistentes sociais – que detêm um maior contato com as áreas que são alvo de projeto, 

uma vez que, desde antes do projeto, esses técnicos já estão envolvidos com a selagem e o 

                                                 
7 Fontes: <https://www.sosma.org.br/blog/um-rio-renascendo/> (Acesso em 12 nov. 2016) e em e 

<http://microredesape.blogspot.com.br/2016/03/riacho-do-sape-esta-llimpo.html> (Acesso em 12 nov. 2016). 
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cadastramento das residências e de seus moradores. Esses técnicos têm bases nos 

assentamentos que passam por urbanização – os plantões sociais – e visitam essas bases 

semanalmente. Por fim, são esses técnicos que organizam o principal canal de 

comunicação entre os agentes promotores da urbanização e a população das áreas 

atendidas – os Conselhos Gestores8. 

Além disso, são os técnicos da Prefeitura e da SEHAB que detêm dados presentes na 

plataforma Habitasampa – antigo Habisp. Essa plataforma reúne informações estratégicas 

acerca dos assentamentos precários de São Paulo de modo a permitir a tomada de 

decisões sobre futuras intervenções nessas áreas. 

Por fim, os técnicos da SEHAB estão diretamente envolvidos na discussão do Plano 

Municipal de Habitação da cidade de São Paulo. Nesse plano, os técnicos e outros gestores 

discutem as diretrizes habitacionais no município.  

Há, portanto, um grande conhecimento por parte dos técnicos da SEHAB, de modo que 

estes deveriam obter mais espaço na concepção dos projetos de urbanização de favelas em 

São Paulo. Dessa forma, não se questiona a atuação dos arquitetos e de outros 

profissionais de escritórios privados – atuação essa que pode ser conjunta à dos técnicos de 

órgãos públicos. O que se questiona é a pouca ou nenhuma atuação desses técnicos na 

concepção dos projetos de urbanização. 

No Sapé, o projeto todo coube a profissionais não vinculados à SEHAB. Embora a 

qualidade do projeto seja inquestionável, houve algumas discordâncias projetuais entre 

esses profissionais e técnicos da secretaria, que não poderiam ter contribuído mais com o 

processo, fosse essa uma diretriz da Prefeitura de São Paulo. 

4.2 A política e a tomada de decisões 

 Durante a concepção dos projetos e mesmo após o início das obras de urbanização, 

a Prefeitura envolve-se no campo político. Por representar o poder público, tal afirmação soa 

natural. No entanto, tal realidade acaba se sobrepondo à tomada de decisões técnicas. 

Assim, o que ocorre é que decisões ou fatos políticos determinam e moldam determinadas 

políticas públicas e especificidades no desenho urbano. Isso frustra projetistas e técnicos e, 

em última análise, restringe ganhos da população contemplada pela urbanização. 

                                                 
8 Os Conselhos Gestores são organizados nos assentamentos nos quais a SEHAB possui planos de intervenção. 

Desses conselhos participam membros da sociedade civil (moradores dos assentamentos e proprietários de 

imóveis nas áreas), do poder público (técnicos da SEHAB e de outros órgãos) e representantes de organizações 

não governamentais que atuam nesses assentamentos. O propósito desses conselhos é discutir e deliberar sobre 

os projetos propostos para os assentamentos em questão. (SÃO PAULO, 2014).  
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 Na urbanização da Favela do Sapé, tal situação pôde ser observada: 

 

(...) A gente tem sempre aquele discurso de que a política habitacional independe das 

gestões. Só que a gente sabe que é inevitável que, quando muda a gestão, algumas 

diretrizes mudam, então, você às vezes.... Algumas coisas ficam um pouco de lado, outras 

coisas novas surgem. O técnico tem que agir independente da gestão e independentemente 

do partido e tal. Tem que ser neutro, né, você não pode ser.....  

(...) Vou dar um exemplo mais prático. A gente tem lá no Sapé as [casas] sobrepostas. Que 

são uma coisa que a gente está tentando fazer faz uns dois anos. (...) E, aí, a gente estava 

conversando com o pessoal lá de CPO [Coordenadoria de Projetos e Obras] e essa galera 

que está lá agora – o coordenador e tal – falou: “Ah, que legal! A gente pode talvez conseguir 

uma assessoria técnica, talvez por autoconstrução”. E aí, o que o outro técnico falou foi: “Ah, 

eu acho bacana e tal, mas a gente não sabe se essa gestão vai continuar”. Quando mudar, 

pode ser que tudo isso se perca. E todo o acordo que a gente fez, toda a conversa que a 

gente fez talvez não vigorem. 

Fala de uma técnica da SEHAB sobre as obras do Sapé (em conversa com o autor em 2016).  

  

Como se observa acima, a existência de grupos de funcionários ligados a alguma 

gestão em especial direciona a tomada de decisões em um certo sentido. Quando a gestão 

muda, em geral esse direcionamento muda e novas decisões ligadas ao campo político são 

tomadas. 

4.3 A supervisão das obras  

A ausência do poder público no processo de urbanização de favelas em São Paulo 

continua chamando a atenção ao longo da execução das obras. A terceira falha identificada 

por esse artigo ocorre quando o Estado se omite em grande medida na fase de execução 

dessas obras, delegando-as aos consórcios de construtoras e às gerenciadoras.  

Sem uma supervisão rigorosa por parte da Prefeitura, muitos problemas na execução 

das obras podem ocorrer, problemas esses que vão de questões nas obras civis a outros 

pontos menos visíveis. 

 

Uma outra questão, que eu não sei se é boa ou ruim, é que o Sapé, por ser um pouco maior, 

foi licitado em duas construtoras. Dois contratos. Talvez, se fosse uma construtora só, as 

coisas tivessem fluído de uma melhor maneira, sabe? Talvez não tivessem tantos problemas. 

Mas eu não sei. Isso é uma hipótese. Eu acho que, talvez, com uma construtora fazendo a 



 

9 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

obra inteira.... Uma construtora maior ou um consórcio grande.... Talvez a obra tivesse fluído 

de uma maneira melhor.  

Fala de uma técnica da SEHAB sobre as obras do Sapé (em conversa com o autor em 2016).  

  

O trecho acima mostra que a fragmentação das obras de urbanização na Favela do 

Sapé, na visão da técnica entrevistada, acabou gerando problemas, os quais teriam 

acontecido em menor grau caso apenas um consórcio fosse responsável por todo o 

assentamento. Basicamente, ao se dividir o Sapé em dois consórcios, os problemas 

verificados9 caso a obra fosse tocada por um consórcio tendem e se multiplicar por dois.  

Além dessa questão, a adoção de dois consórcios dividiu a favela em duas: Sapé A e 

B. Dessa forma “a divisão contratual do Sapé acentuou a divisão entre moradores da própria 

favela. Houve casos de moradores removidos do Sapé A que não quiseram ser realocados 

para o Sapé B e vice-versa” (FORMICKI, 2016)10. 

Naturalmente, problemas em obras são imprevisíveis. Além disso, a Prefeitura não 

possui atualmente uma estrutura para fiscalizar as obras inteiramente – muito menos para 

tocá-las sem a presença de consórcios de construtoras. Entretanto, quanto mais o poder 

público delega funções essenciais no processo de urbanização a empresas privadas – em 

um processo de certa forma análogo a uma terceirização –, mais ele tende a perder o 

controle de fatos que ocorrem durante a obra, sejam esses fatos ligados à obra civil ou a 

fenômenos menos visíveis, como a cisão simbólica entre moradores da favela.  

4.4 O pós-urbanização  

A falha final do poder público de São Paulo no processo de urbanização de favelas 

na cidade dá-se já quando essas obras terminam. Nesse momento, o Estado deixa as 

favelas parcialmente urbanizadas – muitas vezes sem equipamentos como creches e 

unidades básicas de saúde – e sem a presença de seus representantes – que prestariam 

serviços como coleta de lixo, ou que seriam responsáveis pela fiscalização e regulação dos 

assentamentos já urbanizados.  

                                                 
9 Alguns dos problemas verificados no Sapé foram relativos a questões técnicas não previstas durante as obras – 

como a necessidade de se mudar a localização de parte da infraestrutura a ser implantada ou a aparição de 

rachaduras nas casas remanescentes durante as obras. 

10 Nesse ponto, vale explicar que, no Sapé A, grande parte das residências foi substituída por novas unidades 

habitacionais, enquanto, no Sapé B, boa parte das casas antigas foi mantida, Assim, questões relativas à 

execução da obra acabaram por aprofundar diferenças dentro do assentamento postas pelo projeto.  
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No caso do Sapé, nota-se que alguns equipamentos e serviços públicos não foram 

implantados nas áreas que, até dezembro de 2016, já haviam passado por todas as obras 

de urbanização11. Áreas que, no plano urbanístico, seriam dedicadas a equipamentos 

institucionais, acabaram sem destino. A implantação de serviços como iluminação pública 

também não havia ocorrido.  

 

FIGURA 3 – Área da Favela do Sapé em que se previa a implantação de equipamentos institucionais, 
os quais não foram construídos. 

Fonte: Arquivo SEHAB. 

Dessa forma, conclui-se que a Prefeitura, que esteve bastante presente no 

assentamento durante as obras, diminui sua presença quando estas terminam. A implicação 

direta disso é o fato de que as favelas, que, quando de seu surgimento, eram um lugar à 

parte no ambiente formal municipal e, agora já urbanizadas, voltam a ser um lugar à parte 

nesse ambiente.   

5. A contribuição da população 

Feitas as considerações acerca da omissão do poder público no processo de 

urbanização de favelas em São Paulo, uma pergunta deve ser feita. Qual papel a população 

tem e/ou deveria ter no processo de urbanização? 

Atualmente, os moradores de assentamentos precários são convidados a integrarem os 

Conselhos Gestores. Além de participarem desse órgão enquanto habitantes das áreas 

                                                 
11 Em dezembro de 2016, as obras do Sapé A já haviam sido concluídas, enquanto aquelas do Sapé B 

encontravam-se em estágio final. 
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afetadas pelas obras, os moradores podem ser eleitos conselheiros. Abaixo, segue um 

depoimento de um morador do Sapé sobre o Conselho Gestor dessa área: 

 

Foi a melhor coisa que existiu foi inventar esse negócio de Conselho aí. Pra ajudar na 

comunidade. Porque aqui dentro, nós não tivemos problema nenhum, no Sapé. Nenhum. Nem 

pra remover morador, nada. Quando tinha um ou outro que não queria sair, a gente ia na 

conversação, fazia uma negociação, via o que é que ele queria.... O que fosse dentro da lei a 

gente podia estar correndo pra fazer. Pra remover. Sem prejudicar ninguém. E assim foi feito. O 

Conselho do qual eu participei.... Três ou quatro pessoas eram muito participantes. (...) O 

morador tá correto, vamos a favor do morador. Vamos ver os dois lados. Mas o Conselho é uma 

coisa maravilhosa de se trabalhar. 

Fala de um morador da Favela do Sapé em conversa com o autor. 

 

Certamente, ouvir a população na hora de se planejar a urbanização de um 

assentamento é imprescindível. Afinal, a população é a maior interessada e a maior 

beneficiária da urbanização. Portanto, ela tem maior propriedade para fazer demandas de 

projeto e inclusive para não aceitar o que lhe é proposto. Uma técnica da SEHAB resume a 

importância do Conselho Gestor:  

 

Eu acho que o maior aprendizado de todos é que a gente tem que escutar mais a população. 

Mais. (...) Então, eu acho que isso foi um grande aprendizado. E na formação – eu acho que eu 

tenho que falar também – do Conselho Gestor também foi um aprendizado. Formar o Conselho 

Gestor, discutir com eles, entender a dinâmica da população. Isso foi um grande aprendizado. 

Fala de uma técnica da SEHAB envolvida na urbanização da Favela do Sapé em conversa 

informal com o autor. 

6. Considerações Finais 

Após apontadas as falhas ocorridas durante o processo de urbanização de favelas no 

município de São Paulo, a importância da participação popular vem como um fator positivo 

que em parte compensa os problemas elencados.  

Contudo, não se deve desconsiderar tais problemas. É preciso que a Secretaria 

Municipal de Habitação reconsidere seus métodos. A parca participação desse órgão na 

definição dos projetos de urbanização, sua pequena efetividade na tomada de decisões 

acerca do processo de urbanização, seu afastamento durante a execução das obras – 

delegadas em grande medida a empresas privadas – e seu afastamento ainda maior no 

pós-urbanização são pontos que precisam ser tratados. 
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Dado o histórico municipal do processo de urbanização de favelas, o que se vê é que 

mudanças nessa importante política pública já foram registrados. O remocionismo integral 

pouco a pouco deu lugar a uma urbanização mais flexível e que considera as 

particularidades de cada assentamento.  

Cabe agora mudar novamente. Não o tipo de urbanização em si, mas o modo de 

executar tal urbanização. Afinal, é necessário que se considerem sempre os problemas 

identificados e as necessidades postas. E é isso o que esse artigo e o que o Trabalho Final 

de Graduação do qual o artigo se originou propõem efetivamente. 

7. Bibliografia  

ALVITO, Marcos.; ZALUAR, Alba. (orgs). Um século de favela. Rio de Janeiro: FGV, 2003. 

BONDUKI, Nabil. Origens da habitação social no Brasil: arquitetura moderna, Lei do 

Inquilinato e difusão da casa própria. São Paulo: Estação Liberdade, 1998. 

FORMICKI, Guilherme. Sapé, Favela, Cidade. Trabalho Final de Graduação – Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

FORMICKI, Guilherme; IWAI, Danielle, MARIUTTI, Silvia; VALENTIM, Samara, VENTURA, 

Isabella; SUGAI, Geni; YOSHINAGA, Suelen. Reflexões sobre urbanização de favelas do 

município de São Paulo a partir de 2003: do diagnóstico ao pós-obra. II SEMINÁRIO 

NACIONAL SOBRE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS. Rio de Janeiro: URB FAVELAS, 2016.  

IBGE. Censo Demográfico 2010. Aglomerados Subnormais. Primeiros Resultados. Rio de 

Janeiro, IBGE, 2011. 

SÃO PAULO (Município). Lei no 16.050, de 31 de março de 2014. Institui o Plano Diretor 

Estratégico do Município de São Paulo. Diário Oficial do Município, São Paulo, SP, 31 mar. 

2014.  

SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal de Habitação. Projeto Social de Trabalho. 

São Paulo, 2011. 40 p.  

ZUQUIM, Maria de Lourdes. Urbanização de Assentamentos Precários no município de São 

Paulo: quem ganha e quem perde? II Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Natal: EDUFRN, V.1, 2012. 

Sites consultados 

<http://www.servicos.cohab.sp.gov.br/regularizacao/o_que_e.htm> Acesso em: 26 fev. 2017. 

<https://www.sosma.org.br/blog/um-rio-renascendo/> (Acesso em 12 nov. 2016) 

<http://microredesape.blogspot.com.br/2016/03/riacho-do-sape-esta-llimpo.html> (Acesso 

em 12 nov. 2016). 


