
 

 

 

TÍTULO: ANÁLISE DA DINÂMICA DA FAVELA PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE
HABITAÇÃO
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ARQUITETURA E URBANISMOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEUINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): MAYARA BRUNA SALES PAIVAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): KÁTIA AZEVEDO TEIXEIRAORIENTADOR(ES): 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                   

1 

ANÁLISE DA DINÂMICA DA FAVELA PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

POLÍTICAS DE HABITAÇÃO 

 

1. RESUMO 

A pesquisa proposta está inserida nas discussões que envolvem a problemática 

habitacional em âmbito nacional e, analisando em particular a cidade de São Paulo, 

onde o percurso da demanda por moradia tem sido crescente e constante desde o 

final do século XIX, com o início da industrialização no Brasil, e de seus 

desdobramentos, em diferentes aspectos, tanto no modo de vida da população, 

como também nas condições da cidade. 

Desta forma o trabalho propõe uma reflexão sobre as consequências que a 

implantação de Habitações de Interesse Social - HIS pode gerar na dinâmica 

urbana, e em melhores condições de vida para a população em regiões de favelas. 

2. INTRODUÇÃO 

O aumento populacional da cidade de São Paulo a partir do final do século XIX, 

devido às alterações tanto no modo de produção como na oferta de trabalho que a 

industrialização representa - atraindo enorme migração de pessoas do campo para a 

cidade, com a perspectiva de melhores oportunidades de emprego, de condições  de 

vida e futuro para os filhos -  promove também um crescimento desordenado da 

cidade, com a verticalização crescente nas áreas centrais de urbanização 

consolidada e a extensão de modo descontínuo da cidade no plano horizontal, com 

reflexos diretos  sobre a demanda por terra.  Situação bem aproveitada pelo 

mercado fundiário, para o qual é significativo o aumento do custo da terra, que 

ganha valor econômico de uso e de troca, transformando a localização em um dado 

determinante do preço do terreno: tanto é maior quanto mais interno ou próximo à 

cidade formal. 

Como uma decorrência inevitável, nesse quadro, a população dos estratos sociais 

mais pobres se congrega em locais inóspitos e inadequados - dentro da cidade ou 

em suas bordas - por serem mais baratos e muitas vezes abandonados, facilitando a 

construção de habitações irregulares, autoconstruídas, para suprir a insuficiência de 

moradia. Em que pese ser essa uma questão dependente principalmente de 

políticas públicas, e ainda que em anos recentes tais territórios venham se tornado 

alvo de algumas ações governamentais, permanecem em situação de flagrante 
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desigualdade relativamente às áreas melhor estruturadas, na disputa por 

investimentos públicos. Essa permanência também reflete a invisibilidade que esse 

quadro representa para os setores melhor situados na sociedade, onde tantos de 

nós estamos incluímos.   

Sendo assim, como o arquiteto inserido nesse contexto pode contribuir, para a 

melhora da problemática habitacional presente na cidade? Por que não implantar a 

Habitação de Interesse Social - HIS em áreas de maior valor urbano, regiões 

centrais ou locais que garantam o aproveitamento e a utilização da infraestrutura 

existente? Como aproximar a Habitação de Interesse Social (projeto formal), e a 

favela (ocupação informal) a fim de estabelecer relações sociais e urbanas? 

Principalmente, dentro da área de competência do arquiteto, como projetar sem os 

paradigmas que nos formaram para a cidade legal? 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo principal: 

Compreender como as principais questões que podem determinar, de modo 

significativo, a configuração espacial das favelas.  

3.2 Objetivos específicos: 

3.2.1 Fazer o levantamento das rotas - ruas e vielas - existentes, registrando-as por 

meio de mapas e desenhos;  

3.2.2 Identificar e descrever tipos de rotas, a partir de suas características;   

3.3.3 Analisar a relação que ocorre entre a ocupação informal (favela) e a cidade.  

4. METODOLOGIA 

Com a intenção de capturar parte da complexidade das questões envolvidas nessa 

realidade, a pesquisa adota dois critérios principais, um teórico e outro de cunho 

empírico, entendidos como necessários e complementares. 

4.1 Referencial teórico - considerando a produção de alguns autores diretamente 

envolvidos com o tema, em particular Ermínia Maricato, e o estudo das políticas 

habitacionais colocadas em vigor nos últimos 20 anos.  

4.2 Estudo de caso - Foi selecionada a favela Pullman II, localizada na Vila 

Andrade, São Paulo, por estar situada em uma área com acessibilidade ao 

transporte coletivo; pela existência de redes de infraestrutura nas proximidades; e 

existência, na vizinhança, de moradia de outros segmentos socioculturais. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Habitação 

A habitação, assim como alimentação, vestuário, saúde, etc., é uma necessidade 

básica do cidadão, é o melhor abrigo e lugar para proteção, já que o interior da casa 

é entendido como o lugar mais privado e íntimo na gradação do espaço da cidade. 

Na reflexão de Bolaffi1, a habitação é entendida como forma de ascensão social e 

também como meio de demonstração dessa ascensão, por isso mesmo é o objeto 

mais desejado entre os brasileiros, segundo pesquisa citada no texto (Loyd A. Free 

– 1960). 

Entre muitos problemas e necessidades que sempre afligiram a 

população dos maiores centros urbanos do Brasil – falta de 

alimentação adequada, falta de atendimento médico, falta de 

transportes satisfatórios entre a morada e o trabalho, falta de 

oportunidades educacionais, falta de condições satisfatórias de 

habitação e de serviços públicos, e principalmente falta de renda 

para adquirir os bens e serviços acima referidos – a habitação 

popular é eleita pelo governo federal em 1964, como „problema 

fundamental. (BOLAFFI, 1975, pag. 41).  

Todavia, como se sabe, não são todos que conseguem adquirir uma casa por meios 

formais, seja em razão de baixos salários ou a da falta de empregos - questões que 

estão fora do escopo deste trabalho. Promover a aquisição da “casa própria”, para a 

população de baixa renda, é uma maneira de viabilizar o acesso a um bem que 

permite ao indivíduo amparar a sua descendência, cuidar e dar atenção a outras 

questões - como estudo para si ou para os filhos -  e proporciona menos incertezas 

quanto à permanência no local e aos diversos riscos que com frequência estão 

associados às habitações informais, pois 

“Os pobres urbanos têm de resolver uma equação complexa ao 

tentar otimizar o custo habitacional, a garantia da posse, a qualidade 

do abrigo, a distância do trabalho e por vezes, a própria segurança”. 

(DAVIS, 2006, pag. 39). 

A casa própria é um investimento que implica economicamente em suas vidas, 

contribuindo em longo prazo para desenvolvimento do país. Significa uma melhor 

perspectiva de futuro. Além disso, a habitação pode refletir aspectos fundamentais 

da história, cultura e hábitos de determinada população; a casa adquire valor de 

                                                           
1
 BOLAFFI, Gabriel. “Habitação e Urbanismo: O Problema e o Falso Problema”, In: MARICATO 

(1982)   
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memória para as famílias, cria e fortalece vínculos afetivos com o lugar, reforçando a 

importância de sua conquista e preservação para o morador: por isso é o lar2. 

5.2 Políticas públicas ao longo da história 

As políticas habitacionais desenvolvidas no Brasil já passaram por diferentes fases 

quanto ao seu objetivo, desde a ajuda a pagamentos de aluguéis nos anos vinte             

(séc. XX), à meta de erradicação das favelas, mas todas insuficientes para resolver 

o problema.  Atualmente, as discussões que predominam sobre essa questão, são 

orientadas para o aproveitamento das preexistências, implantação de infraestrutura 

básica, urbanização das favelas e regularização das habitações informais. Porém, 

quando se trata da construção de HIS, a dinâmica própria da favela, que é de 

fundamental importância para a eficácia desse projeto, não é levada em 

consideração. 

No decorrer dos anos 90 e 80 foram se firmando novas abordagens 

para a provisão de habitação e se aprimorando programas de 

atuação em áreas produzidas informalmente, como a urbanização de 

favelas a regularização de loteamentos irregulares e clandestinos, 

oferta de lotes urbanizados para autoconstrução, relocação de 

população em áreas de risco. Programas públicos assumem a 

informalidade como dado de projeto. (São Paulo metrópole - 

Conjuntos habitacionais de interesse social e as periferias 

metropolitanas, pág. 68). 

São, por isso, destacados em especial dois programas habitacionais oficiais, 

instituídos em épocas distintas, com o intuito de verificação e aprofundamento do 

estudo: o Programa de verticalização de favelas do município de São Paulo – 

PROMOVER, e o programa Minha Casa Minha Vida - MCMV. 

O projeto PROVER, conhecido também como Cingapura, é desenvolvido na gestão  

do prefeito Paulo Maluf, em 1993. Tem como objetivo a verticalização das favelas, 

ou seja, a Habitação de interesse social seria construída onde a favela já estivesse 

instalada, e o programa prevê também a melhoria nas condições de infraestrutura 

nas favelas escolhidas, como água luz, saneamento, etc., com a cobrança  de um 

valor mínimo por cada serviço.  

O MCMV é um programa em vigor, instituído pelo governo federal, que visa ajudar 

no pagamento da habitação, para grupos com baixa renda, assim  definidos pelo 

                                                           
2
Segundo a etimologia do termo: “lat. Lar, Lăris ‘deus protetor da casa, domicílio, lareira”. Grande Dicionário 

Houaiss da língua portuguesa. F: < http://houaiss.uol.com.br>. Acesso: 27/08/2014. 
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governo: de 0 a 3 salários mínimos, de 3 a 6, e de 6 a 10 salários. Está estruturado 

por meio da junção do capital público com o capital privado, seja das grandes 

incorporadoras ou de pequenos empresários donos de terrenos.  

Em sendo o governo o responsável pela ajuda no financiamento, determina valores 

máximos que deverão ser gastos na construção dos conjuntos pelas construtoras,  

portanto é necessário encontrar terrenos que permitam a construção das habitações, 

sem exceder o orçamento estipulado. Como se sabe, nas áreas com presença de 

infraestrutura urbana há falta de terrenos vazios e dificuldade para encontrar terra 

com custo baixo, que esteja dentro do orçamento. Em decorrência dessa 

circunstância, intrínseca ao próprio programa, o que mais ocorre é a construção 

dessas habitações em locais cada vez mais distantes dos grandes centros urbanos. 

5.3 A Favela 

Segundo Mike Davis a definição clássica das favelas significa “excesso de 

população, habitações pobres ou informais acesso inadequado, a água potável e 

condições sanitárias e insegurança da posse de moradia.” (DAVIS, 2006, pág. 33). 

Favela é um aglomerado de casas, construídas à  revelia da legislação, devido à 

necessidade e urgência em se resolver o déficit habitacional.  

Construções e modo de vida na favela são  diferenciados em alguns aspectos da 

cidade formal. As casas são feitas pelos próprios moradores, revelando a identidade 

clara de quem as habita.  No conjunto, a favela é capaz de trazer consigo, de forma 

reduzida e em menor escala, os aspectos presentes na cidade legal, como o 

comércio, ruas e lazer, porém de forma bastante retraída,  voltada para a si própria, 

não se relacionando muitas vezes com seu entorno. Nesses lugares, a população 

moradora cria seus vínculos e atua de modo direto em todas as situações que ali 

ocorrem, investindo em locais que não tiveram interesse tanto do poder público, 

quanto dos próprios donos dos terrenos (nos casos de invasão):  produzem uma 

cidade dentro da cidade.   

A própria morfologia da favela assemelha-se com a das cidades medievais, 

analisadas por Lamas (1999), para quem, em consequência da estreiteza das ruas, 

a cidade medieval passa uma sensação de excessiva densidade, estabelece acesso 

direto às casas, na maioria das vezes sem qualquer intervalo e as formas com que 

são dispostas as habitações permite que as pessoas se sentissem mais próximas e 
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conhecidas umas das outras, como se morassem em um mesmo quintal, assim 

como se pode observar nas relações existentes nas favelas.  

Nesse entendimento, na favela o agente principal são as casas, sua disposição é 

que define o desenho da “malha”, que serve somente para acesso direto às 

unidades, em contraste com a organização da cidade planejada, onde são definidas 

larguras de ruas quarteirões, lotes e, por último, a implantação das casas. 

5.4 Estudo de Caso – Favela Pullman II 

5.4.1 Ruas e percursos  

             

Fig. 1 – Viela estreita na favela Pullman II                  Fig. 2 – Utilização da viela como extensão da 

Fonte: Mayara Paiva, 03/14.                                          casa. Fonte: Mayara Paiva, 03/14.                                       

    

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 e 4– Rua Alexandre Archipenko – principal rua de comércio. Fonte: Mayara Paiva, 03/14.  

                                      

É possível observar três condições distintas de ruas existentes na favela Pullman II: 

na figura 1 percebe-se a sinuosidade e estreiteza das vielas, transmitindo uma 

sensação de excessiva densidade, quebrada eventualmente com a presença de 

espaços eventuais um pouco mais amplos (fig. 2), como clareiras que se abrem 

dentro da favela, que podem servir como ponto de encontro entre os vizinhos, como 
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extensão da casa, como um quintal. Já nas figuras 2 e 3, trechos da principal rua 

formal da favela - a Rua Alexandre Archipenko, com comércio que abastece o local - 

nota-se que, apesar de estreita, permite a circulação de carros em mão dupla e a 

passagem, essencial,  de caminhão de lixo.  

 

               

Fig. 5– Condições de drenagem na viela                     Fig. 6 – Condições de circulação vertical                      

Fonte: Mayara Paiva, 03/14.                                           Fonte: Mayara Paiva, 03/14.                             

           

A carência das condições de drenagem e saneamento encontradas nas vielas 

também estão registradas (fig.5).  A água da chuva, empossada por dias, gera mau 

cheiro e risco de doenças por contaminação com a água suja. Acrescentam-se ainda 

como alternativas para vencer os terrenos íngremes tão frequentes, as escadas 

improvisadas pelos moradores, que não possuem condições de segurança e 

conforto, e oferecem grande risco aos moradores (fig. 6).  

5.4.2 Levantamento de rotas 

 O mapa 1 registra as formas de circulação presentes na favela.  Nele é possível 

identificar as vias principais (formais), porém o levantamento das vias informais 

apresenta maior dificuldade, já que as casas são muito próximas uma das outras e 

muitas vezes inviabilizam a passagem. Estão mapeadas somente aquelas que 

puderam ser confirmadas por meio de visitas, da pesquisadora, ao local.  

A favela ocupa uma área extensa, e é margeada por duas vias formais; a ligação de  

toda essa comunidade com tais vias é feita somente através de 3 vielas, 

caracterizando a precariedade da relação da favela com a cidade. 
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É possível observar ainda que a circulação no interior da favela assemelha-se a um 

labirinto, pois não possui a mesma lógica presente nas ruas da cidade “normal”, 

Seus caminhos são uma surpresa para quem não mora ou frequenta a região, por 

serem estreitos e tortuosos  - já que as vielas ocupam o menor espaço possível, pois 

o espaço vazio dentro da favela é raro e , afinal, sempre serve para mais uma casa.   

Tais vielas formadas através dos espaços que distanciam uma casa da outra, 

tornam o ambiente da favela extremamente denso, com pouca circulação de ar e 

iluminação natural.  

     
Mapa 1 - Rotas                                                                Mapa 2 - Interrupções                      

.                 

O mapa 2 indica que a maior parte das vielas não conseguem se conectar umas as 

outras, e também com as vias formais. Isso ocorre devido à densidade das casas 

construídas muito próximas uma das outras, que interrompem essas ligações.   

 

6. RESULTADOS 

A pesquisa realizada permitiu a obtenção de alguns resultados: 

a) Entendimento (estudo) da morfologia e da dinâmica (espacial e de vida) da 

favela; 

b) O entendimento de que são as moradias, isto é, a implantação das mesmas 

que estabelecem a lógica de ocupação.  Até mesmo em áreas planas, a implantação 

se da pelo acúmulo das casas, exemplificada pelo desenho (fig.7 e 8), em que a 
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viela, a rua informal, estabelecida a partir da necessidade de circulação, obtendo a 

função de rua, em que ora estreitas sirvam apenas para circulação e acesso as 

unidades, e em determinados pontos se alargam e se tornam locais para encontro 

dos moradores. 

 
Fig. 7 –  Croqui d e estudo da disposição das casas nas vielas em relação a circulação. 

Fonte: Mayara Paiva 05/14 

 

 
Fig. 8: Croqui de estudo da disposição das casas nas vielas em relação a circulação e os espaços de 

encontros. Fonte: Mayara Paiva 05/14 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho buscou entender as formas de aproximação que devem ocorrer entre o 

desenvolvimento da habitação de interesse social e a favela, já que, ao longo da 

história, vem-se obtendo resultados de qualidade bastante discutida e,  apesar de já 

terem sido feitas inúmeras tentativas,  permanece a questão envolvendo  a grande 

incapacidade em atender, de forma plena,  a problemática que nos acompanha:  a 

boa habitação pensada para o habitat em que se insere, impedindo que nossas 

cidades sejam 

(...) pastos para o mercado imobiliário, elas são 

comandadas por esse mercado. E os preços estão subindo. 

Na hora em que o „minha casa, minha vida‟ entra em ação, 

você tem uma elevação imediata, escandalosa e absurda 

dos preços dos imóveis e da terra. Isso porque nós 

entramos com o recurso privado e público e não entramos 

com a democratização do acesso a terra. (MARICATO, 

2012) 

Entende-se que para o sucesso das políticas públicas de habitação, não basta 

apenas a implementação de equipamentos pontuais (o edifício), mas sim dar 

importância à complexidade presente nas favelas:  sua morfologia e as relações 
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sociais e espaciais que lhes são próprias. E investimento geral na área, a fim criar as 

condições para que ela funcione de fato, e bem. Democratizar o espaço, como 

coloca Maricato( 2012) isto é, a área que recebe investimento tem de proporcionar 

subsídios para que seus moradores consigam nela permanecer e, ainda, que 

consigam se conectar com a cidade e expandir sua área de influência. 
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