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Conjuntos Habitacionais em Heliópolis 
Data: 15/ abril / 2016 
Horário: das 9:00 às 13:00 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Renata Coradin. 

A favela de Heliópolis é, ao lado de Paraisólopolis, uma das maiores favelas de São Paulo. O 
processo de urbanização de Heliópolis iniciou-se nos anos 80 e até hoje, presenciamos 
intervenções na favela e seus arredores, desde melhorias urbanas até a construção de 
Conjuntos Habitacionais. 
O trajeto proposto contemplará conhecer 3 Conjuntos Habitacionais Contemporâneos: 
Sabesp (2011) - Projeto: Ruy Ohtake Arquitetura e Urbanismo; Heliópolis Gleba G (2014) - 
Projeto: Biselli Katchborian Arquitetos Associados e Comandante Taylor (2011) - Projeto: 
Piratininga Arquitetos Associados. 
Através das visitas será possível conhecer melhor estes conjuntos, os espaços internos, a 
relação entre as edificações e poderemos, até mesmo, conhecer o interior de algumas 
unidades. 

 

 
Ocupações no Centro de São Paulo 
Data: 16/ abril / 2016 
Horário: das 9:00 às 13:00 horas 
 
 
 
 
Edifício Prestes Maia na Av. Prestes Maia, 
centro de São Paulo. Imagem © Leandro 
Moraes (archdaily) 

A partir da segunda metade da década de 1990, os movimentos de luta por moradia vêm 
promovendo sistematicamente a ocupação de edifícios no centro da cidade. As ocupações 
são soluções de moradia para os pobres nas áreas bem providas de infra-estrutura, e ao 
mesmo tempo funcionam como espaço de articulação e visibilidade política para os 
movimentos. O percurso mostrará como as ocupações vêm marcando o território da cidade. 
Serão visitadas duas ocupações, mostrando como funciona, por dentro, esse tipo tão peculiar 
de arranjo de moradia coletiva. 



 

Percursos por São Paulo 

 

 

 
Edifícios em Higienópolis 
Data: 16/ abril / 2016 
Horário: das 14:00 às 18:00 horas 
 
 
 
 
 
 
Foto: Pedro Kok (archdaily) 

Higienópolis é um importante bairro da cidade de São Paulo caracterizado por uma 
mofrologia bastante densa e verticalizada. Até início dos anos 1930, aproximadamente, era 
considerado o “lugar” das elites do café. Contudo, após a revolução industrial passasmos a 
assitir a verticalização deste bairro acompanha pela consolidação do patrimônio moderno, 
através de inúmeros edifícios realizados por arquitetos brasileiros e estrangeiros.  
A visita contemplará um “passeio” pelo bairro através do qual poderemos conhecer alguns 
desses exemplares do patrimônio moderno, como os edifícios: Louveira, de Vilanova Artigas; 
Bretagne, de Artacho Jurado; Prudência, de Rino Levi; Lausanne e Itália de Franz Heep; Copan, 
de Niemeyer, entre outros.  
 

 

 
Conjuntos Habitacionais Zona Leste 
Data: 17/ abril / 2016 
Horário: das 9:00 às 13:00 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Daniel Marques 

O Estado brasileiro vem promovendo a construção de conjuntos habitacionais desde a década 
de 1940. O percurso visitará o Conjunto Habitacional Várzea do Carmo, projeto emblemático 
da década de 1940 construído conforme os preceitos da Carta de Atenas, e empreendimentos 
na favela de Heliópolis, que recebeu projetos de conjuntos habitacionais a partir da década 
de 1980 em diversos programas públicos. O percurso permitirá uma visada sobre as 
transformações na política habitacional e sobre as relações entre o edifício e a cidade na 
segunda metade do século XX e início do XXI 
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Cortiços na Bela Vista 
Data: 17/ abril / 2016 
Horário: das 14:00 às 18:00 horas 
 
 
Vila Itororó, Bela Vista, São Paulo. Imagem 
Hélio Bertolucci Jr. 
 

O cortiço é a forma mais tradicional de moradia coletiva popular em São Paulo. Consiste na 
divisão de imóveis e na locação de cômodos, com vários graus de precariedade e com o 
compartilhamento de banheiros e áreas comuns.  Trata-se, no entanto, de uma modalidade 
de ocupação frequentemente indesejada e combatida pelo poder público. O roteiro 
percorrerá um dos bairros centrais de São Paulo com maior presença de cortiços, a Bela Vista, 
visitando três sítios de remoção da população moradora de cortiços: o edifício Japurá, 
construído onde se localizava a Vila Barros (1948), os “Arcos do Jânio”, no qual havia uma 
série de casas (1988) e a Vila Itororó, que ao longo de quase 100 anos abrigou algumas 
centenas de moradores (2013). Mostrará sete décadas da difícil convivência entre a cidade e 
os cortiços, e também as mudanças nas formas como se deram as ocupações nesse período, 
com crescente afirmação de direitos da população afetada. 

 

 

 

 

 


