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1. RESUMO 

A pesquisa apresenta e analisa as intervenções urbanísticas comandadas pelo 

poder público no Complexo Paraisópolis, entre 2001 e 2012, durante as gestões de 

Marta Suplicy (2001-2004), José Serra (2005-2006) e Gilberto Kassab (2006-2011) na 

prefeitura de São Paulo. A análise trata do Complexo Paraisópolis, segunda maior 

favela de São Paulo, com aproximadamente 60 mil habitantes em cerca de 18 mil 

domicílios. A área se constituía numa antiga fazenda que, em 1921, foi parcelada em 

2.200 lotes. A malha viária, pouco adequada a topografia, resultou em declividades 

superiores a 40%, gerando dificuldade para a ocupação dos lotes, invadidos a partir 

de 1970. Em uma breve síntese das propostas das últimas gestões, é possível 

perceber que há uma lógica de abandono e descarte das políticas de intervenção em 

favelas. Assim, a pesquisa debate as ações em Paraisópolis, analisando 

qualitativamente diferenças e semelhanças para compreender e caracterizar as 

recentes práticas do Poder Público. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Para compreender melhor a lógica que rege a recente política municipal de 

urbanização de favelas é necessário entender, primeiramente, a dinâmica das forças 

envolvidas nesse processo, desde o surgimento das favelas em São Paulo.  

 As primeiras favelas em São Paulo datam da década de 1940. Para BONDUKI 

(1998, p. 270), a primeira favela de São Paulo, provavelmente, foi a ocupação do 

terreno do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI), localizado 

junto à Avenida do Estado, que recebeu o nome de Várzea do Penteado (1942).   

As favelas cresceram por diversos fatores, como o crescimento acelerado da 

população em São Paulo que ao receber muitos migrantes nordestinos que, não 

tinham onde morar passaram a ocupar as áreas periféricas da cidade. Outro fator 

importante para a consolidação das favelas foi a insuficiência ou falta de políticas 

públicas voltadas para a questão habitacional destinadas ao setor mais pobre da 

sociedade. Portanto, é de extrema importância a intervenção do poder público através 

de programas de urbanização que, se bem elaborados e executados, podem alcançar 

resultados mais efetivos.  

 Diante deste contexto, o foco do trabalho volta-se para a cidade de São Paulo, 

sobretudo ao Complexo Paraisópolis, composto pelas favelas Paraisópolis, Jardim 



Colombo e Porto Seguro, investigando sua formação, o processo de consolidação da 

favela e as ações do município frente a tal questão.  

A escolha do objeto de estudo ocorreu devido ao Complexo Paraisópolis ser 

uma das maiores favelas de São Paulo e apresentar intervenções públicas e projetos 

urbanísticos nacionais e internacionais, nas distintas gestões municipais.  

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho é o de apresentar e analisar as políticas 

públicas de urbanização no Complexo Paraisópolis nas gestões de Marta Suplicy 

(2001-2004), José Serra (2005-2006) e Gilberto Kassab (2006-2012), espacializando 

as intervenções em mapas. Considerando que a iniciação cientifica foi desenvolvida 

no período da gestão de Fernando Haddad, a pesquisa abordará a situação atual de 

Paraisópolis, àquela época. A pesquisa também tem como objetivo entender e 

explicar as determinantes que influenciaram na continuação ou não das obras na 

favela. 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, considerando a abordagem evolutiva e o 

desenvolvimento do Complexo, suas relações com as políticas e gestões municipais 

e respectivas intervenções. Para tanto, a metodologia da pesquisa 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 

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

com área de, aproximadamente,100 hectares, fazia parte da antiga Fazenda Morumbi.  



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, cuja dimensão das quadras era de 100 metros 

x 200 metros.  A malha viária, que não se adequava a topografia da região, resultou 

em declividades superiores a 40 %. Muitos dos que adquiriram os lotes, nunca 

tomaram posse ou pagaram os impostos, devido a dificuldade de ocupação. 

No início de 1960, a região começa a ser valorizada, causando maior interesse 

econômico. Em 1970, devido a um surto de crescimento populacional vindo do 

nordeste do país atraído pela construção civil e a ausência de um planejamento 

voltado à população de baixa renda fez com que Paraisópolis fosse adensado de 

forma cada vez mais desordenada. O IBGE, na mesma década indicava 1.634 

barracos de madeira e 7.071 moradores em todo o complexo e em 1984, este número 

subiu para 3.000 barracos e cerca de 15.000 moradores (KATZ, 2008).   

Na década de 1980, verificou-se que 96,8% da população residente não eram 

proprietários legais dos terrenos. Assim, os moradores passaram a se organizar, 

começando com 200 famílias que contrataram o advogado Gilberto Tejo de 

Figueiredo, que entrou com ações de usucapião (SEHAB, 2007; O ESTADÃO, 2008). 

Durante a gestão de Paulo Maluf (1993 - 1996) e Celso Pitta (1997 - 2000), 

houve um aumento populacional na comunidade devido as ações de desfavelamento 

de outras áreas de alto padrão.  A população removida foi atendida apenas com verba 

emergencial e como resultado desta ação passou a ocupar as áreas do Grotão e 

Grotinho, que possuem maior declividade e riscos de desabamentos. 

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, que englobava 

toda a comunidade. 

 

6. RESULTADOS 

Em 2001, o poder público propôs um modelo de intervenção mais amplo e de 

maior impacto chamado Programa Bairro Legal. Desenvolvido pela Secretaria 

Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, da Prefeitura de São Paulo, com 

apoio do Programa Cities Alliance – Cities Without Slums, do Banco Mundial, o 

programa articulava a política habitacional às de desenvolvimento urbano e social. Os 

planos de ação tinham como objetivo aliviar as condições de vida da população e 



reduzir violência, sobretudo, através de obras de regularização urbanística e fundiária. 

6.1. Gestão Marta Suplicy (2001-2004)  

Com a mudança de gestão, Marta Suplicy assume a prefeitura em 2001. Essa 

gestão tinha como proposta de governo manter e dar continuidade às políticas 

iniciadas nas gestões anteriores e atuação nas áreas de risco em favelas, porém, na 

prática, a política habitacional não foi uma de suas prioridades. 

No que se refere ao Complexo Paraisópolis, em 2002, a prefeitura realizou 

vistorias com objetivo de conhecer o Complexo Paraisópolis, para elaborar um 

diagnóstico da situação da favela. Posteriormente, em 2004, outro diagnóstico foi 

realizado pelo Consórcio Hagaplan/Sondotécnica. A seguir, serão apresentados 

alguns dos resultados obtidos com o levantamento: 

 

 O diagnóstico serviu de subsidio para o desenvolvimento do projeto do 

escritório Vigliecca & Associados, dentro do Programa Bairro Legal. O projeto, em 

tese, solucionaria muitos problemas, mas na mudança de gestão foi descartado. 

Como discurso para justificar o abandono do projeto, a prefeitura argumentou que o 

índice de 30% de remoção não era oportuno. Entretanto, Vigliecca contradiz este 

discurso ao afirmar que a remoção era de apenas 15% (VIGLIECCA, 2015), o que só 

corrobora para confirmar a hipótese do trabalho. 

6.2. Gestão José Serra (2005-2006) 

 Sabe-se que a política habitacional e urbanização de favelas são intervenções 

que não se consolidam em um curto período de tempo.  



 Em Outubro de 2004, José Serra do Partido da Social Democracia Brasileira 

(PSDB) foi eleito o novo prefeito do Município de São Paulo.  A troca de partido no 

poder quase sempre significa uma grande ruptura na política habitacional e em 

intervenções em assentamentos precários, já que com a mudança de partido, novas 

prioridades são expostas e, na maioria das vezes, não são as mesmas da gestão 

anterior.  

 De acordo com o Instituto Pólis (2007), a gestão de Serra não investiu em áreas 

centrais, mas em urbanização de favelas e ocupações por toda a cidade, inclusive em 

mananciais. Há uma pequena continuidade entre as gestões, algumas vezes, com 

pequenas alterações. 

 Dentro do Programa de Urbanização de Favelas, elaborou-se um programa 

específico para Paraisópolis, o Programa Nova Paraisópolis. O projeto básico, que 

teve início em Março de 2004, foi revisado e adequado às diretrizes da nova gestão. 

Houve a redução do número de remoções de 30% para 10%, restringindo-se às 

situações de áreas de risco geotécnico ou aquelas relacionadas à implantação da 

infraestrutura.  

 Uma área lindeira foi desapropriada, conhecida como Fazendinha, de 

aproximadamente 200 mil m², para a prevista implantação de condomínios 

habitacionais, equipamentos de saúde e educação. 

 

Fig. 1: Imagem 23 – Vista aérea de 2005. Desapropriação da área da Fazendinha. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2016. Elaboração própria. 

6.3. Gestão Gilberto Kassab (2006-2012) 

A gestão de Kassab deu continuidade as premissas da gestão anterior, 

elaborando um plano de governo cujos principais objetivos eram criar e dinamizar 



novos centros na periferia. Assim, definiu basicamente duas frentes de trabalho para 

a política habitacional: continuar ou retomar e finalizar as ações já iniciadas em 

gestões anteriores. 

Em Junho de 2006, é iniciada a 1° etapa de obras que vai até Outubro de 2008. 

Esta etapa contou com basicamente pavimentação de algumas vias, drenagem e 

urbanização do campo do Palmeirinha, contenção de muros, canalização do Córrego 

do Brejo e poucas unidades habitacionais. 

Em Março de 2009, foi iniciada a 2° etapa de obras que consistiu em obras de 

infraestrutura, praça, conjuntos habitacionais e áreas de uso coletivo, contando com 

os recursos da Sehab, PAC/CEF, SABESP, CDHU, PMSP (CEU) e Governo do 

Estado (ETEC). Inicia-se também a construção de edifícios institucionais como AMA, 

USB, CEI e CRAS. 

A 3° etapa, iniciada em 2010, contou com recursos da SEHAB, PAC/CEF, 

SABESP, FUNDURB e Fundo de Saneamento. A proposta propunha 100% de 

atendimento no abastecimento de água e coleta de esgoto. 

                     

 
 

Fig.2: 1° etapa de intervenções (junho de 
2006 a Outubro de 2008). Vista aérea de 

2008. Fonte: GOOGLE EARTH, 2016. 
Elaboração própria. 

 

Fig.3: 2° etapa de obras (março de 2009 
a outubro de 2010) Vista aérea de 2010. 

Fonte: GOOGLE EARTH, 2016.  
Elaboração própria. 

 



 

 Cabe ressaltar que, nos mapeamentos, os serviços de infraestrutura, como 

rede de água, esgoto, drenagem e pavimentação, não foram identificados, visto que 

são intervenções pequenas para a escala que o mapeamento foi realizado. Entretanto, 

somando as 3 etapas, Paraisópolis teve 38.682,97 metros de vias pavimentadas, 

35.522,84 metros de canalização de água, 40.480,04 metros de canalização de 

esgoto e 9.855,25 metros de serviços de drenagem executados. Ao todo, 89% de rede 

de esgoto e 90% de rede de água haviam sido executados (SEHAB, 2013). 

6.4. Gestão Fernando Haddad (2013-2016) 

 Por se tratar de uma gestão que ainda estava em vigência no período de 

pesquisa, optou-se por expor uma breve síntese de como Paraisópolis de encontrava 

neste período e, portanto, foram realizados mapeamentos para esta gestão, também. 

 Fernando Haddad assume a prefeitura em 2013 e, em seu plano de governo, 

quanto à urbanização de favelas estava embasado em criar uma parceria com o 

programa Minha Casa Minha Vida, ampliar o programa de urbanização e 

regularização de favelas e loteamentos irregulares, entre outros. 

 Com a mudança de gestão, as obras que estavam em andamento na 3° etapa 

foram paralisadas devido ao congelamento de recursos destinados à urbanização de 

favelas, não apenas em Paraisópolis, mas em diversas outras favelas de São Paulo. 

Segundo Haddad, as obras seriam retomadas ainda em Junho do mesmo ano, 

contudo, pouquíssimas obras foram de fato continuadas. 

 Em Abril de 2015 os serviços de canalização dos Córregos do Antonico e 

Fig.4: 3° etapa de obras (a partir de 
2010). Vista aérea de 2012. 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2016. 

Elaboração própria. 



Jardim Colombo foram totalmente paralisados. Neste mesmo período, as áreas 

correspondentes a Escola de Música e Parque Sanfona começaram a serem 

reinvadidas, pela terceira vez desde a primeira vez que ocorreu a remoção.  

 Em Dezembro de 2015, segundo as lideranças locais, a equipe técnica precisou 

se retirar do canteiro, localizado na Avenida Hebe Camargo, por conta das constantes 

ameaças sofridas, certamente reflexos do desinvestimento público, fruto do 

congelamento de recursos supracitado. 

                    

 

 
 
 

 Como tentativa de solução, a equipe da Secretaria de Habitação mapeou a área 

de risco e identificou 93 famílias que se enquadravam nos padrões do aluguel social, 

de um total de 392 famílias. Em meados de maio de 2016 foram iniciadas as remoções 

das famílias atendidas pelo aluguel social e as demais famílias que seriam removidas 

sem atendimento algum por não estarem em situação de risco.  

Nota-se que todos esses contratempos prejudicam o andamento das obras e 

causam mais problemas para os moradores. Com isso, os gastos da Prefeitura 

aumentam uma vez que é necessário refazer as obras já executadas antes da 

invasão. Desde este período, não se identificou novos avanços nas obras do Parque 

Sanfona e Escola de Música. 

 

Fig.5: Vista aérea do início do ano de 2015.  
Fonte: Google Earth, 2016. Elaboração 

própria. 

Fig.6: Vista aérea de 2016, com novas 
ocupações. 

Fonte: Google Earth, 2016.  
Elaboração própria. 

 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os dados resultantes desta pesquisa, em especial, as espacializações das 

intervenções em mapas do Complexo Paraisópolis, possibilitaram perceber as 

dificuldades e fragilidades envolvidas na dinâmica de intervenção em assentamentos 

precários. Paraisópolis passou por massivos investimentos, com muitos projetos 

finalizados e bem-vindos, contudo, muitos projetos representaram despejos forçados 

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

moradores, constituíram-se, muitas vezes, de ações incompletas. 

 As ações no Complexo Paraisópolis abrangem 4 gestões, de Marta Suplicy 

(2001-2004), de José Serra (2005-2006), de Gilberto Kassab (2006-2012) e Fernando 

Haddad (2013-2016).  Na primeira gestão, Suplicy executou um amplo levantamento 

de dados sobre a comunidade que permitiu entender as condições do lugar. Serra, ao 

assumir a prefeitura, estabelece algumas mudanças nas diretrizes dos programas 

voltados à urbanização de favelas e, com isso, o projeto elaborado na gestão anterior 

é abandonado. Neste momento já se nota que não existe obrigatoriedade em levar a 

diante projetos elaborados em gestões anteriores e que cada gestão tem sua 

prioridade, impactando no andamento dos processos de urbanização e na própria 

comunidade. 

 Ao deixar seu mandado, Serra possibilita que Gilberto Kassab assuma a 

gestão, mudando mais uma vez as diretrizes dos programas de urbanização. Contudo, 

foi nesta gestão que as obras começaram a ser licitadas. É importante ressaltar que 

a gestão de Kassab teve uma condicionante importante para que as obras pudessem 

ter sido licitadas e executadas: a integração de recursos estaduais, municipais e a 

criação do PAC. O recurso federal permitiu a execução de grandes obras de 

infraestrutura social, urbana, logística e energética.  

 A mudança de gestão, em 2013, para Haddad se mostrou um novo período 

para o Complexo. As obras foram paralisadas, devido ao congelamento dos recursos 

federais e, como consequência, os canteiros de obras foram novamente invadidos e 

a favela sofreu um adensamento significativo nos últimos tempos.  

 Resta-nos concluir que existem duas condicionantes que definem se 

determinadas obras irão ser iniciadas, concluídas, paralisadas ou até mesmo, nunca 

executadas: recursos financeiros provenientes de parcerias entre governos e 

interesse político que gera prioridades diferentes em cada gestão. Esta última irá 

determinar o andamento das obras e o futuro da favela. O percurso feito pela pesquisa 



para entender a situação e a evolução das favelas ao longo dos anos em São Paulo 

e, em especial, em Paraisópolis contribuiu para compreender que existe um histórico 

de abandono tanto de projetos quanto de diretrizes a cada mudança de gestão, devido 

às prioridades e interesses políticos que cada gestão traz consigo. Portanto, conclui-

se que, apesar de todas as evoluções ocorridas ao longo do tempo em relação à 

urbanização de favelas, ainda têm-se grandes impasses que limitam a eficácia dos 

programas de urbanização de favelas no município de São Paulo. 
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