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1. RESUMO  

Este trabalho reúne informações sobre intervenções formuladas no período de 2001 

a 2012 para o Complexo Paraisópolis. A análise tem como ponto de partida o estudo 

de caso de Paraisópolis, segunda maior favela de São Paulo. Localizada na zona sul 

com 60 mil moradores atualmente, ocupa uma área de quase 800 mil m² e cerca de 

18 mil domicílios. A pesquisa tem por objetivo reunir informações sobre intervenções 

realizadas nos períodos citados, para assim, compreender e caracterizar as recentes 

práticas de intervenções físico-territoriais da política municipal de urbanização de 

favelas.  

2. INTRODUÇÃO 

No início do século XIX, a região onde está implantada a favela Paraisópolis, com 

aproximadamente 100 hectares, fazia parte da antiga Fazenda Morumbi, uma 

fazenda de cultivo de chá de propriedade do inglês John Maxwell Rudge.  

Em 1921, ao observar o crescimento da cidade, a União Mútua Companhia 

Construtora e Credito Popular S.A executa o parcelamento da fazenda Morumbi em 

2.200 lotes, com malha viária ortogonal. A malha viária, que não se adequava à 

topografia da região, resultou em declividades superiores a 40 %. Muitos dos que 

adquiriram os lotes nunca tomaram posse ou pagaram os impostos, devido à 

dificuldade de ocupação.  

Até 1950, apenas algumas famílias japonesas ocuparam os lotes, transformando-os 

em pequenas chácaras. No inicio de 1960 a região começa a ser valorizada, 

causando maior interesse econômico sobre a área. Em 1970, devido a um grande 

contingente de imigrantes nordestinos atraídos pela construção civil, somado a 

ausência de um planejamento voltado à população de baixa renda, Paraisópolis foi 

adensado desordenadamente. O IBGE, na mesma década indicava 1.634 barracos 

de madeira e 7.071 moradores em todo o complexo. Em 1984, este número subiu 

para 3.000 barracos e cerca de 15.000 moradores (KATZ, 2008). Durante o período 

de 1993 a 2000, houve um aumento populacional na comunidade - especialmente 

nas áreas do Grotão e Grotinho que possuem maior declividade e riscos de 

desabamentos -, devido a ações de desfavelamento de outras áreas da cidade, 

como a desapropriação da favela do Real Parque e da Avenida Águas Espraiadas.  

Finalmente, com o Plano Diretor Municipal de 2002, estabeleceu-se a área como 

Zona Especial de Interesse Social (ZEIS-1), para qual a Secretaria de Habitação e 

Desenvolvimento Urbano elaborou um Plano Diretor de Urbanização.  



Diante deste contexto, esta pesquisa abordará as intervenções, comandadas pelo 

Poder Público, de 2001 a 2012, tecendo uma análise qualitativa das diferentes 

propostas no processo histórico de ocupação do Complexo Paraisópolis.  

3. OBJETIVOS 

O objetivo central da pesquisa é o de mapeá-las, a fim de verificar se houve 

continuidade, ruptura ou sobreposição de intervenções sobre o mesmo território, 

analisando o jogo de forças que influenciaram na continuidade ou não das ações 

públicas nesse território. 

4. METODOLOGIA  

A metodologia do artigo baseia-se em pesquisa bibliográfica fundamental e em 

estudos sistematizados de trabalhos sobre a temática das intervenções em 

assentamentos informais na cidade de São Paulo. Também corroboram para o 

embasamento teórico deste trabalho, autores basilares que tratam das origens do 

crescimento vertiginoso da população em moradias precárias a partir dos anos 80 no 

cenário mundial, no Brasil e, sobretudo, em São Paulo. Soma-se a isso, visitas à 

campo, entrevistas e levantamento de dados junto aos órgãos públicos para ter 

acesso aos programas de urbanização de cada gestão, histórico da área, relatório 

social, entre outros. As informações coletadas foram registradas e sistematizadas 

por meio de fotografias e mapeamentos capazes de fornecer dados relevantes à 

pesquisa. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Esta pesquisa desenvolve-se a partir da revisão bibliográfica, visitas a campo, aos 

órgãos públicos de São Paulo e a espacialização em mapas. A pesquisa encontra-

se em fase de produção dos capítulos, análise dos dados coletados ao longo da 

pesquisa e a produção do mapeamento das intervenções por gestão e etapas de 

obras. Para o mapeamento, serão cruzadas as informações coletadas na Secretaria 

de Habitação com o levantamento empírico. Esse cruzamento buscará verificar se 

as propostas de cada gestão foram de fato levadas a diante.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Os resultados obtidos até o momento possibilitaram perceber as dificuldades e 

fragilidades envolvidas na dinâmica de intervenção em assentamentos com as 

dimensões e a complexidade de Paraisópolis. A partir do desenvolvimento da 

pesquisa foi possível identificar que a área passou por massivos investimentos, com 

projetos implantados e bem-vindos. Contudo, muitos planos representaram despejos 



forçados em nome de melhorias urbanas uma vez que, além de não serem 

necessariamente destinados aos moradores, constituíram-se, muitas vezes, em 

ações incompletas. As ações de urbanização em Paraisópolis foram realizadas em 3 

etapas, com início em 2006, e as obras foram paralisadas na gestão atual. O recente 

corte nos recursos financeiros realizado pela gestão atual significou um aumento 

populacional em Paraisópolis nos últimos meses, estimado pelas lideranças locais, 

em 20 mil pessoas. 
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