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RESUMO 

 

Este trabalho objetivou apreender os processos de produção e aquisição da casa 

própria ou moradia no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes entre os anos de 1975 a 

1998. Com esta análise, buscamos desvendar de que forma as condições concretas e objetivas 

de acesso à habitação popular no Brasil contribuiu com o processo de acumulação capitalista 

nesse período da urbanização brasileira. 

Considerado o maior conjunto de habitação popular da periferia de São Paulo, o 

Complexo Habitacional Cidade Tiradentes surgiu na década de 1970 por intermédio da 

Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP). Localizado a trinta 

quilômetros do centro da cidade, na região leste, é composto por 42.369 moradias que foram 

financiadas pela companhia, sendo também marcante a presença de moradias erguidas por 

meio da autoconstrução.  

A ideia básica que orientou nossa investigação  pautou-se na compreensão do 

surgimento do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes como resultado das lutas e 

múltiplas experiências dos trabalhadores na obtenção da moradia popular, bem como da 

política nacional de habitação instaurada pela Ditadura Militar Brasileira por meio da 

COHAB-SP. 

 Demonstraremos que o assentamento habitacional por meio da autoconstrução ou do 

financiamento pela COHAB-SP aprofundou a superexploração da classe trabalhadora e 

garantiu elevadas taxas de capital que foram transferidas para outros setores da economia 

brasileira. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Habitação Popular; Autoconstrução; Perifeira; Ditadura Militar; Política 

Habitacional; Urbanização Brasileira. 
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ABSTRACT 

 

 This study aims to understand the process of home construction and purchase in 

Cidade Tiradentes Housing Complex between the years of 1975 to 1998. With this analysis, 

we seek to unravel how the concrete and objective conditions of access to social housing in 

Brazil contributed with the process of capitalist accumulation in this period of Brazilian 

urbanization. 

 Considered the largest complex of popular housing on the outskirts of Sao Paulo, Cidade 

Tiradentes Housing Complex emerged in the 1970s through the Metropolitan Housing 

Company of São Paulo (COHAB-SP). Located twenty miles from the city center, in the 

eastern region it consists of 42 369 homes that were financed by the company and it is also 

remarkable the great presence of self-build homes. 

 The basic idea that guided our investigation was to understand the emergence of 

Cidade Tiradentes Housing Complex as a result of the struggles and multiple experiences of 

workers in obtaining affordable housing, as well as the national housing policy established by 

the Brazilian military dictatorship through COHAB-SP. 

  We will show that the housing settlement, either self-build or financed by COHAB-

SP, deepened the over-exploitation of the working class and ensured high rates of capital that 

were transferred to other sectors of the Brazilian economy.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Popular Housing; self-build; outskirts; Military Dictatorship; Housing Policy; 

Brazilian Urbanization. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por finalidade examinar os processos de produção e aquisição 

da casa própria ou moradia no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes
1
, especialmente 

pela classe trabalhador, entre os anos de 1975 a 1998. Buscamos desvendar de que forma as 

condições concretas e objetivas de acesso à habitação no Brasil, e neste caso, mais 

particularmente no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, contribuiu com o processo de 

acumulação capitalista nesse período da urbanização brasileira. 

Localizado a trinta quilômetros do centro da cidade de São Paulo, o Complexo 

Habitacional Cidade Tiradentes surgiu na década de 1970 por intermédio da Companhia 

Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP) para atender uma população estimada 

em 210 mil trabalhadores de baixa renda. Considerado o maior conjunto de habitação popular 

da cidade de São Paulo, foi construído na região leste da cidade e é composto por quatorze 

conjuntos de habitação que totalizam 42.369 unidades habitacionais
2
 que foram financiadas 

pela COHAB-SP, sendo também marcante a presença de moradias construídas pelos próprios 

moradores.  

O  período de análise proposto é delimitado pelo prazo da construção dos quatorze 

conjuntos de habitação popular do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes. O primeiro 

conjunto habitacional, denominado Prefeito Prestes Maia, teve sua construção iniciada em 

1975, sendo concluído em 1980. O último conjunto, denominado Jardim dos Ipês, foi iniciado 

em 1995 e concluído em 1998.  

Apesar do ano de 1984 ser o marco institucional da fundação do bairro, data da 

conclusão das obras dos conjuntos habitacionais de Santa Etelvina, não desconsideramos o 

fato de que o surgimento de Cidade Tiradentes e as particularidades de sua constituição 

histórica antecedem este período, tanto pela existência dos trabalhadores que lá residiam 

                                                 
1
 Tratamos o Complexo Habitacional Cidade Tiradentes como uma categoria, que será melhor apresentada a 

seguir. Nesse sentido, importa observar que a noção de categoria por nós utilizada, foi assim definida no trabalho 

de Alves: “A Categoria é assim expressão mental de um todo complexo, existente na forma do ser, que 

permanece sendo o que é independentemente daquela. À categoria cabe exprimir este todo concreto sob a forma 

de uma síntese articulada de determinações. Síntese esta que é obtida através da extração dos elementos mais 

gerais e comuns do complexo efetivo abordado. A categoria é entendida marxianamente como abstração que 

aglutina aqueles elementos, sempre em obediência à ordem do real efetivamente existente, o que a determina 

enquanto abstração razoável”. ALVES, Antônio J. L. A Individualidade nos Grundrisse de Karl Marx, p. 20. 
2
 Cf. Superintendência de Planejamento e Projeto, COHAB-SP, 1999. Apud. SLOMIANSKY, Adriana Paula. 

Cidade Tiradentes: a abordagem do poder público na construção da cidade. Conjuntos Habitacionais de Interesse 

Social da COHAB-SP. 2002. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP). São Paulo. 2002, p. 109. 
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anteriormente a atuação da COHAB-SP e cujas atividades econômicas já contribuíam com o 

processo de urbanização da periferia de São Paulo, quanto pelo planejamento e gestão do 

Estado a partir da aquisição dos terrenos desta região para construção dos conjuntos 

habitacionais que datam do final da década de 1960.
3
 

O processo de formação histórico do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes teve 

como protagonista a grande massa de trabalhadores que para lá se deslocaram em busca da 

casa própria por meio de financiamento habitacional, visando desse modo reduzir o custo de 

reprodução social com o fim do aluguel. E a Companhia Metropolitana de Habitação de São 

Paulo (COHAB-SP), considerada a maior companhia de habitação popular do Brasil e o 

principal agente da política de habitação popular da Ditadura Militar Brasileira (1964-1985).
4
 

Nesse sentido, para melhor apreensão da função atribuída à moradia popular no 

processo de expansão capitalista brasileiro que balizou a criação do Complexo Habitacional 

Cidade Tiradentes por intermédio da COHAB-SP, faz-se necessário analisar, ainda que de 

modo breve, as principais determinantes da política nacional da habitação da ditadura militar 

que instaurou o Sistema Financeiro da Habitação (SFH), o Banco Nacional da Habitação 

(BNH) e as Companhias de Habitação Popular (COHABs) destinadas ao financiamento de 

moradias para população de baixa renda. 

Somado a isso, devido a grande expressão da moradia popular na constituição do 

espaço urbano, e considerando que o acesso à habitação no Brasil sempre comprometeu parte 

considerável do custo de reprodução da força de trabalho, foi fundamental compreendermos 

também as condições objetivas do acesso à casa própria ou moradia em consonância com a 

política salarial brasileira que, como veremos, agravou o problema da habitação no Brasil ao 

não incorporá-la no salário do trabalhador.  

                                                 
3
 Essa temática do marco fundador do bairro foi discutida num seminário realizado em 26 de abril de 2014 no 

Centro Educacional Unificado (CEU) Inácio Monteiro, localizado em Cidade Tiradentes e onde essa pesquisa foi 

apresentada. Promovido pela Prefeitura de São Paulo em parceria com o Centro de Formação Cultural de Cidade 

Tiradentes, esse seminário fez parte do projeto "Escrevendo Cidade Tiradentes" e teve participação de 

estudiosos, produtores culturais e a comunidade em geral para discutir os diversos aspectos e problemas do 

bairro, e foi um evento previsto dentro das atividades de comemoração d aniversário de trinta anos de Cidade 

Tiradentes.  
4
 Não desconhecendo as disputas que atualmente se travam em torno de quais seriam os termos mais acertados 

para se referir ao período de 1964 a 1985, se “regime militar”, “golpe militar”, “ditadura militar” ou “ditadura 

civil-militar”, optamos por nos referir a esse período tão somente pela nomenclatura Ditadura Militar. Tal opção, 

que procurou respeitar o modo como as próprias fontes utilizadas em nossa pesquisa se referiam ao período, não 

significa que partilhamos da concepção simplista de que a ditadura tratou-se meramente da tomada do poder pela 

categoria social dos militares, o que ficará evidente ao longo de toda nossa tese, que já no título, sugere que 

existe uma relação íntima e articulada entre a política de habitação popular da ditadura e o processo de 

acumulação capitalista brasileiro. 



17 

 

Procuramos também demonstrar de que forma as práticas e expedientes de aquisição 

da casa própria ou moradia no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes contribuíram com o 

processo de acumulação capitalista por meio da autoconstrução
5
,  que é o processo produtivo 

de construção da moradia que é erguida pelos próprios trabalhadores que vão residi-la 

mediante o prolongamento da jornada de trabalho, contribuindo com a extração de seu custo 

na composição salarial e aprofundando a superexploração da força de trabalho
6
.  

Com relação à política nacional da habitação instaurada pela ditadura militar, que foi 

executada com os recursos provenientes da contribuição compulsória do salário do 

trabalhador por meio do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - principal recurso 

para instituir o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e o Sistema Financeiro de 

Saneamento-, demonstramos que a classe trabalhadora tornou-se a principal financiadora da 

provisão habitacional estatal e do processo de urbanização. 

 Para evidenciar o sistema de determinações que constitui a paisagem urbana
7
 do 

Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, apresentaremos a seguir suas particularidades e  

múltiplas dimensões que nos levou a tratá-lo como "complexo habitacional".  

Na tabela a seguir (Tabela 1), apresentamos um quadro resumo das unidades 

habitacionais erguidos pela COHAB-SP no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, 

descrevendo o período das construções dos conjuntos habitacionais e o número das unidades 

habitacionais identificadas como apartamento (ap), casa embrião (ce) ou lote urbanizado (lu).  

 

 

                                                 
5
 A categoria "autoconstrução", considerada uma determinante central para a compreensão deste trabalho, será 

melhor debatida no Capítulo 1, item 1.1.2. Legislação Trabalhista e Moradia Popular: reiteração da 

Autoconstrução como expediente de reprodução da classe trabalhadora. 
6
 A superexploração do trabalho trata-se do resultado perverso da plataforma econômica brasileira, aprofundada 

especialmente no período da ditadura militar. Traduz-se em expedientes, muitos deles tratados ao longo de nosso 

trabalho, que constrangem amplas camadas da população brasileira a miséria absoluta, cuja reprodução da vida 

está abaixo do limite físico e espiritual.  “Numa palavra – assinala Chasin – a organização dada à produção 

nacional é que determina a avassalante desigualdade na distribuição da riqueza. Em outros termos, a forma atual 

da produção da riqueza é que causa diretamente a superexploração do trabalho, isto é, a miséria das massas 

trabalhadoras”. CHASIN, José. As máquinas param, germina a democracia. In: _____. A Miséria Brasileira: 

1964-1998 - do golpe militar à crise social. Santo André: Estudos e Edições Ad Hominem, 2000, p. 85. (Grifos 

no original). 
7
 A categoria "paisagem urbana" é entendida nesse trabalho como o espaço vivenciado, em constante processo de 

transformação histórica. "Ou seja, apesar da paisagem conter um arranjo concreto de formas definidas, de 

proporcionar elementos significativos que demonstram as transformações de um espaço criado socialmente, sua 

concretização material reproduz um modo de constituição social determinado pelo modo de produção e 

apropriação da vida material, permitindo assim, através de sua materialidade, as condições objetivas e 

necessárias para as possíveis transformações sociais." CASTILHO, Edimilsom Peres. A Praça dos Trabalhadores 

de Guaianases: Periferia de São Paulo. 2007. Dissertação (Mestrado em História Social) - Programa de Estudos 

Pós-graduados em História da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo. 2007, p. 10. 
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Tabela 1: Conjuntos habitacionais de interesse social da COHAB-SP, segundo localização,  

etapas das obras e tipo de unidade (1965/1999)  

Região Distrito Conjunto (denominação oficial) Anos Tipo de unidade** Total 

M
u

n
ic

íp
io

 d
e 

S
ão

 P
au

lo
 -

 R
eg

iã
o
 L

es
te

 

C
id

ad
e 

T
ir

ad
en

te
s 

Prefeito Prestes Maia 1975/1980 260 ap 

1.000 ce 

1.260 

Pres. Juscelino Kubitscheck Oliveira * 1979/1986 3.060 ap 

1.434 ce 

 

4.494 

Santa Etelvina I/IV – A 1981/1986 3.760 ap 

1.395 ce 

5.155 

Santa Etelvina IV - A 1981/1984 1.440 ap 

1263 ce 

2.703 

Santa Etelvina V- A 1982/1984 936 ap 

688 ce 

1.624 

Castro Alves/Barro Branco I 1983/1986 960 ap 

1.224 ce 

2.184 

 

Santa Etelvina III – A 1984/1986 2.080 ap 2.080 

Inácio Monteiro 1986/1998 844 ap 

1.228 ce 

261 lu 

 

2.333 

 

Barro Branco II 1987/1998 660 ap 

865 ce 

1.324 lu 

 

2.849 

 

Sítio Conceição 1987/1989 576 ap 

502 ce 

1.078 

 

Santa Etelvina II – A 1988/1992 7.024 ap 

417 ce 

7.441 

Santa Etelvina II – B 1988/1992 2.480 ap 2.480 

Santa Etelvina VII 1988/1995 5.088 ap 

154 ce 

856 lu 

 

6.098 

Jardim dos Ipês 1995/1998 600 ap 600 

 42.379 
Elaboração própria. *Também denominado Conjunto Habitacional Jardim São Paulo (I-A/II-A/II-B/II-D) 

** Legenda: ap – apartamentos; ce – casa/embrião; lu – lotes urbanizados. 

Fonte: Superintendência de Planejamento e Projeto, COHAB-SP, 1999. Apud. SLOMIANSKY, Adriana Paula. 

Cidade Tiradentes: a abordagem do poder público na construção da cidade. Conjuntos Habitacionais de Interesse 

Social da COHAB-SP. 2002. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP). São Paulo. 2002, pp. 213-214.  

 

Na sequência, apresentamos a configuração espacial do Complexo Habitacional 

Cidade Tiradentes a partir de uma fotografia aérea (Fotografia 1) que indica a disposição dos 

quatorze conjuntos habitacionais no território. Ainda destacamos nessa fotografia que, os 

demais loteamentos situados fora dos perímetros indicados na linha vermelha, não fazem 

parte do projeto urbanístico da COHAB-SP.  
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Fotografia 1 - Indicação da delimitação dos quatorze conjuntos habitacionais de Cidade Tiradentes  

sobre fotografia aérea (2006)  

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica (Arquivo Digital). 
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 A área correspondente ao Complexo Habitacional Cidade Tiradentes abrange 

praticamente todo o distrito municipal denominado com o mesmo nome desde 1992, quando 

foi instituída a divisão geográfica da área do município de São Paulo através da Lei nº 11.220, 

de 20 de maio de 1992
8
. No entanto, devido sua grande dimensão territorial e populacional, 

no ano de 2002 o distrito de Cidade Tiradentes foi transformado na subprefeitura de Cidade 

Tiradentes
9
.
 
 

No mapa a seguir (Mapa 1), verificamos que o distrito de Cidade Tiradentes está 

delimitado na porção leste por dois municípios que fazem parte da região metropolitana de 

São Paulo
10

, os municípios de Ferraz de Vasconcelos e Mauá. Na porção norte, faz divisa com 

o distrito de Guaianases, pertencente à subprefeitura de mesmo nome. Na porção sul, faz 

divisa com o distrito de Iguatemi, pertencente à subprefeitura de São Mateus. E na porção 

oeste, faz divisa com o distrito de José Bonifácio, pertencente à subprefeitura de Itaquera e 

onde a COHAB-SP também teve grande atuação no financiamento de habitação popular. 

Quanto à extensão territorial do distrito de Cidade Tiradentes, possui três quilômetros na 

direção leste/oeste e cinco quilômetros na direção norte/sul, abrangendo uma área total de 

quinze quilômetros quadrados. 

                                                 
8
 SÃO PAULO. (município) Lei nº 11.220, de 20 de maio de 1992. Institui a divisão geográfica da área do 

município em distritos, revoga a Lei nº 10.938, de 15 de janeiro de 1991, e dá outras providências. Disponível 

em: https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1992/1122/11220/lei-ordinaria-n-11220-

1992-institui-a-divisao-geografica-da-area-do-municipio-em-distritos-revoga-a-lei-n-10932-de-15-de-janeiro-de-

1991-e-da-outras-providencias.html. Acesso em: 5 abril 2012. 
9
 Trata-se de uma divisão político-administrativa presente no município de São Paulo, que divide seu território 

em 31 Subprefeituras, subdivididas em 96 distritos. Cidade Tiradentes é um desses distritos e sozinha 

corresponde a uma Subprefeitura. SÃO PAULO. (Município) Lei nº 13.399, de 1º de agosto de 2002. Dispõe 

sobre a criação de Subprefeituras no Município de São Paulo, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/lei_13_399_1254940922.pdf. Acesso em: 5 abr. 2012. 
10

 A região metropolitana de São Paulo engloba 39 municípios que no ano de 2000 somaram um total de 

17.878.703 habitantes. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (PMSP). Disponível em: 

http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas/pop_brasil.php. Acesso em: 20 set. 2013.  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/lei_13_399_1254940922.pdf
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Mapa 1 - Divisão geográfica do município de São Paulo em subprefeituras e distritos 

(indicação de Cidade Tiradentes no círculo vermelho) 

   
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento (PMSP).  

Disponível em: http://www9.prefeitura.sp.gov.br/sempla/md/ter/mapa_indice.pdf. Acesso em: 01 ago. 2012. 

Ferraz de 

Vasconcelos 

Mauá 
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O projeto de urbanização do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes elaborado 

pela COHAB-SP correspondente a uma área de intervenção que abrangeu mais de 60% do 

território do distrito de Cidade Tiradentes. Em sua composição, além da áreas destinadas 

unicamente à construção das unidades habitacionais que estão em fase de regularização
11

, a 

interligação entre os conjuntos habitacionais é composto pelo sistema viário que abrange às 

ruas, avenidas, calçadas, escadarias e vielas.  

Ainda conforme demonstrado na planta a seguir (Planta 1), faz parte do projeto de 

urbanização as áreas classificadas de "uso público", que integram as denominadas Áreas 

Verdes, constituídas por praças, parques, canteiros de avenidas e por áreas de proteção 

ambiental que estão indicadas cor verde na planta, e também as denominadas Áreas 

Institucionais, compostas por terrenos destinados à instalação de escolas, creches, postos de 

saúde, centros comunitários, postos policiais, núcleos esportivos e comerciais, que estão 

indicados na cor azul da planta.  

Também integra o projeto urbanístico as áreas reservadas à COHAB-SP que estão 

indicadas na cor amarela da planta (Planta 1). Essas áreas compõem parte do patrimônio 

fundiário da companhia, e não foram loteadas para a construção de unidades habitacionais por 

ser destinada à instalação de equipamentos da COHAB-SP, como postos de atendimento da 

companhia, centros de comércio e serviços etc. e, posteriormente, foram ocupadas por 

templos religiosos. 

Ainda destacamos na planta (Planta1) a indicação de algumas áreas onde foram 

erguidas moradias pelo processo de mutirão, indicadas na cor cinza da planta, e a localização 

dos demais equipamentos comunitários como creches, escolas, postos de saúde e núcleos 

comerciais e esportivos.    

                                                 
11

 Importante ressaltar que devido ao recente processo de constituição de Cidade Tiradentes, muitas unidades 

habitacionais estão em fase de regularização que só é possível quando o mutuário da COHAB-SP termina de 

pagar integralmente o financiamento da unidade, com duração média de 25 anos. Tal fato, bastante reforçado nas 

entrevistas com moradores do bairro, torna a política de habitação popular da companhia mais perversa, pois 

nem mesmo o próprio morador e futuro proprietário pode se utilizar do título de propriedade em seu benefício. 
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Planta 1 - Projeto urbanístico do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes elaborado pela COHAB-SP 

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica (Arquivo Digital). 

 



24 

 

No Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, as unidades habitacionais financiadas 

pela COHAB-SP são classificadas como "tipologias habitacionais"
12

, e são compostas pelos 

edifícios de apartamentos, as casas embriões e os lotes urbanizados.  

Os edifícios de apartamentos são as unidades predominantes e soma um total de 

29.508 unidade. Essas unidades foram distribuídas em prédios de quatro a cinco andares 

construídos paralelamente e interligados por escadas de acesso, conforme demonstrado na 

fotografia seguir (Fotografia 2). Como regra geral, possuem em sua estrutura a sala, a 

cozinha, o banheiro e dormitórios variando entre uma e três unidades, atingindo em média a 

metragem de quarenta e cinco metros quadrados.  

 

Fotografia 2 - Tipologias habitacionais da COHAB-SP com os edifícios de apartamentos no primeiro plano 

 e as casas embriões ao fundo (maio 1982) 

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica (Arquivo Digital). 

  

 A tipologia casa embrião, também representada na fotografia anterior (Fotografia 2), é 

uma unidade habitacional que contém em sua estrutura um banheiro e mais dois cômodos, a 

cozinha e o dormitório/sala, ficando a cargo do futuro morador ampliar o restante da moradia 

conforme suas conveniências e disponibilidades financeiras. Essa tipologia habitacional 
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 A classificação "tipologia habitacional", que serviu de parâmetro para o planejamento e investimento da 

COHAB-SP, são moradias de diferentes padrões, dimensões e modalidades de financiamento. 
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também foi construída pela COHAB-SP em Cidade Tiradentes e constituem 10.430 unidades 

habitacionais.  

Por fim, os lotes urbanizados são os terrenos que foram delimitados com medidas 

retangulares com uma das faces obrigatoriamente acessada pelo sistema viário e representam 

um total de 2.441 unidades.
 
Nesse caso, a construção integral da moradia também ficou a 

cargo do futuro morador. 

Quanto aos serviços urbanos
13

 que deveriam acompanhar a construção das habitações, 

na maioria dos conjuntos habitacionais foram instalados apenas a infraestrutura urbana 

necessária ao funcionamento interno dos conjuntos, sem a devida interligação com as redes 

públicas. 

Somada essas três tipologias habitacionais, elas correspondem a 47,8% das unidades 

habitacionais erguidas pela COHAB-SP na região leste da cidade de São Paulo e a 32,5% do 

total de sua produção habitacional entre os anos de 1965 a 1999.
14

  

Essa grande proporção de unidades habitacionais erguidas pela COHAB-SP no 

Complexo Habitacional Cidade Tiradentes foi um fator preponderante para a justificativa 

dessa pesquisa, visto que representa a maior intervenção habitacional da companhia, 

considerada um importante agente da política de habitação popular que contribuiu com a 

transferência de vultosos recursos do sistema financeiro de habitação para as empresas da 

construção civil durante as décadas de 1980 e 1990. 

No restante do distrito, onde não houve intervenção da COHAB-SP, os loteamentos 

apresentam assentamentos habitacionais onde é marcante a presença de moradias 

autoconstruídas em ocupações urbanas ou em áreas classificadas como favelas segundo a 

                                                 
13

 Para melhor leitura deste trabalho, com base nos critérios previstos na Lei nº 6.766/79, estabelecemos que os 

"serviços urbanos" descritos nesse trabalho correspondem a todos os serviços de consumo coletivo 

indispensáveis a reprodução social dos habitantes de uma cidade. É um termo mais abrangente que englobam as 

instalações públicas que dão sustentação às funções urbanas destinadas à educação, saúde, cultura, lazer, 

segurança, administração pública, assistência social, mas também os serviços públicos de circulação e transporte, 

abastecimento de água, coleta de lixo e esgoto, distribuição de energia elétrica e comunicações, e circulação 

viária. No caso da definição "infraestrutura urbana", corresponde propriamente as "instalações físicas" das redes 

de distribuição de água e coleta de esgotos, as redes de drenagem, pavimentação viária e as redes de distribuição 

de energia elétrica e comunicações. Quanto a definição "equipamentos sociais ou comunitários" por nós 

utilizado, compreendem propriamente as edificações públicas destinadas a educação, saúde, cultura, lazer, 

segurança, administração pública ou similares. Cf. BRASIL. Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Dispõe 

sobre o parcelamento de Solo Urbano e dá outras Providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766.htm. Acesso em 26 out. 2013. 
14

 Cf. SLOMIANSKY, Adriana Paula. Cidade Tiradentes: a abordagem do poder público na construção da 

cidade. Conjuntos Habitacionais de Interesse Social da COHAB-SP. 2002. Tese (Doutorado em Arquitetura e 

Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-

USP). São Paulo. 2002, p. 117. 
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prefeitura de São Paulo, localizadas em terrenos do entorno dos conjuntos habitacionais ou 

em áreas remanescentes
15

 resultantes da rígida geometria do projeto urbanístico da COHAB-

SP, que foi adaptado às condições adversas e irregulares da topografia da região. 

Para acessar o Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, existe uma "única" via 

denominada Estrada do Iguatemi.
16

 Essa antiga e importante via que interliga diversos 

distritos pertencentes a quatro subprefeituras da região leste
17

, foi o ponto de partida para  

estruturar e abastecer todo o sistema viário previsto no projeto de urbanização do Complexo 

Habitacional Cidade Tiradentes. A partir da década de 1980, essa via passou também a ser 

amplamente utilizada para escoar parte da produção industrial do ABC paulistano
18

 por 

interligá-lo às Rodovias Ayrton Senna (antiga Nova Trabalhadores) e Presidente Dutra, 

responsáveis pelo escoamento de parte da produção industrial da região metropolitana de São 

Paulo. Desse modo, além do tráfego intenso gerado por essa função, agrava-se o fato de a 

maior parte dos moradores de Cidade Tiradentes estar empregada fora do bairro, que por não 

possuir trajetos ferroviários amplamente utilizados para o transporte da população residente 

na periferia, dificulta ainda mais as condições de trânsito dessa única via pelo deslocamento 

diário dessa parcela da população de Cidade Tiradentes. 

A construção do primeiro conjunto habitacional de Cidade Tiradentes, denominado 

Prefeito Prestes Maia, foi iniciada em 1975, oito anos após a COHAB-SP comprar a primeira 

gleba
19

 em 1967 prevendo a construção de moradias populares.  

Em 1977 e 1979, a COHAB-SP adquiriu as glebas para construção de mais dez 

conjuntos habitacionais de Cidade Tiradentes, sendo que apenas os conjuntos habitacionais 

Inácio Monteiro e Sítio Conceição tiveram a glebas compradas no começo da década de 1980. 

Quanto ao conjunto habitacional Jardim dos Ipês, o mais recente de Cidade Tiradentes, foi 

                                                 
15

 Neste caso, as áreas remanescentes são os terrenos de baixo potencial construtivo que foram reservados para 

não sofrerem intervenção habitacional. Esses terrenos são compostos pelas várzeas dos rios e córrego, terrenos 

acidentados e de condições geológicas frágeis. 
16

 Observar a linha tracejada vermelha indicada na Planta 1 que corresponde ao traçado da Estrada do Iguatemi. 
17

 A Estrada do Iguatemi e as avenidas contínuas a seu trajeto, as Avenidas Ragueb Chohfi e Adélia Chohfi, 

interligam as subprefeituras de Guaianases, Itaquera, Cidade Tiradentes e São Mateus.  
18

 O ABC Paulistano, ou grande ABC, faz parte da Região Metropolitana de São Paulo e a sigla ABC 

corresponde as iniciais dos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A partir 

da década de 1950, esses municípios sofreram um acelerado processo de expansão urbana gerado com a 

instalação do parque industrial, especialmente com a instalação da indústria metalúrgica e de montadoras 

automobilísticas nessas três cidades. 
19

 A expressão "gleba", muito utilizada nessa pesquisa, está definida na Lei de Parcelamento, uso e ocupação do 

solo do município de São Paulo como "a área de terra que não foi objeto de loteamento ou desmembramento". 

SÃO PAULO. (Município). Lei nº 9.413, de 30 de dezembro de 1981. Dispõe sobre parcelamento do solo no 

Município, e dá outras providências. Disponível em: https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-

ordinaria/1981/941/9413/lei-ordinaria-n-9413-1981-dispoe-sobre-parcelamento-do-solo-no-municipio-de-sao-

paulo-e-da-outras-providencias.html?wordkeytxt=9413. Acesso em: 10 mar. 2014. 
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erguido na década de 1990 por uma modalidade denominada "chamamento empresarial" que, 

diferentemente do procedimento da COHAB-SP, em que a companhia sede o terreno de sua 

propriedade e contrata a construtora por meio de licitação pública para erguer as unidades 

habitacionais, é a própria iniciativa privada que fornece o terreno juntamente com a 

construção do empreendimento habitacional em regiões do município previamente 

selecionadas pela COHAB-SP para essa modalidade de licitação. 

Todas essas glebas adquiridas pela COHAB-SP na região leste da cidade para erguer o 

Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, estavam situadas em regiões rurais distantes do 

centro e que atualmente são classificadas como periferia. No entanto, contrariamente a certas 

afirmações generalizadas na historiografia mais recente, que interpreta a constituição de 

Cidade Tiradentes a partir de uma perspectiva de exclusão sócio-espacial, com uma população 

marginalizada, interpretando o padrão periférico de crescimento urbano como um processo de 

hierarquização dos espaços da cidade, verificamos ao longo de nosso trabalho que sua 

constituição, longe de se dar de modo marginal, deu-se de forma imbricada e combinada 

como o novo padrão de acumulação capitalista a partir da década de 1960, cumprindo uma 

função essencial na estrutura produtiva urbano-industrial ao assentar o exército industrial de 

reserva na cidade. 

 Para compreender o espantoso crescimento urbano do Complexo Habitacional Cidade 

Tiradentes a partir da década de 1980, o maior registrado no município de São Paulo desde 

então, é preciso analisá-lo de forma articulada com as particularidades mais determinantes do 

sentido da urbanização brasileira. Desse modo, faz-se necessário retomar, de modo breve, 

alguns dos principais fundamentos da constituição do urbano no Brasil, visando ampliar as 

perspectivas de análise para a problematização de nosso trabalho.
 20 

 

No período colonial, quando a economia brasileira e a divisão social do trabalho era 

fundada na produção agroexportadora de produtos primários, as cidades constituíram-se 

basicamente segundo um padrão litorâneo, tornando-se sede dos aparelhos que faziam a 

ligação da produção com a circulação internacional de mercadoria, como também dos 

aparelhos do Estado,  cabendo a ela a função de sede do capital comercial e burocrático.   

                                                 
20

 Para a realização dessa tarefa, utilizamos importantes análises referenciais que muito contribuíram com os 

estudos da constituição do urbano no Brasil, dentre eles: FERRO, Sérgio. A produção da casa no Brasil (1969). 

In: FERRO, Sérgio. Arquitetura e Trabalho Livre. São Paulo: Cosac Naify. 2006; OLIVEIRA, Francisco. Estado 

e o Urbano no Brasil. Revista Espaço & debates, São Paulo, pp. 36-54, jun. set. 1982; OLIVEIRA, Francisco. 

Crítica à razão dualista. O Ornitorrinco. São Paulo: Boitempo Editorial, 2003. 
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Além disso, por ter sido a economia agroexportadora baseada na monocultura, o que 

dificultava o surgimento de novas atividades urbanas no entorno das regiões produtoras dos 

bens primários de exportação,  a ocupação do território brasileiro se deu de forma polarizada, 

constituindo uma rede urbana pobre com poucas cidades, mas de tamanhos significativos para 

o período
21

, conforme descreve Oliveira:  

O caráter monocultor da agricultura de exportação embotou e abortou um 

processo de urbanização que se verificasse no entorno das próprias regiões 

produtoras dos bens primários de exportação. Ao contrário dessa imensa teia de 

aldeias de pequenas cidades – que talvez seja um padrão característico da 

urbanização europeia, por exemplo – ele produziu, por outro lado, uma extrema 

polarização, um vasto campo movido pelo conhecido complexo latifúndio-

minifúndio e, sobretudo fundado nas monoculturas, que não gerou uma rede urbana 

de maior magnitude no entorno das próprias regiões produtivas, mas que, por outro 

lado, criou grandes cidades em termos relativos, evidentemente, desde o princípio.
22

 

 Desse modo, até o fim do século XIX, verifica-se a permanência do padrão de 

urbanização acima descrito, caracterizado por uma rede urbana pobre que era, em parte, 

"determinada pelo próprio caráter autárquico das produções para exportação. Esse caráter 

autárquico embota a divisão social do trabalho e, embotando a divisão social do trabalho, não 

dava lugar ao surgimento de novas atividades cujo centro natural fosse evidentemente as 

cidades."
23

  

 Essa particularidade do processo de urbanização permaneceu até 1930, quando teve 

início no Brasil a transição da produção econômica de base agroexportador para a estrutura 

produtiva urbano-industrial. A partir de então, a expansão capitalista comandada pela 

indústria, provocou profundas transformações em cidades como São Paulo e redefiniu o que é 

o urbano no Brasil. As cidades, até então sede dos aparelhos burocráticos do Estado e do 

capital comercial, tornaram-se também sede do novo aparelho produtivo que passou a ser a 

indústria. 

Vai ser aí precisamente, com a modificação da divisão social do trabalho 

agora sendo levada pela indústria, isto é, a expansão capitalista sendo comandada 

pela indústria, que vai redefinir, de forma completa, esse caráter da urbanização das 

relações cidade e campo na ampla divisão social do trabalho no Brasil. E vai ser, 
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 No fim do período colonial, as cidades de São Luiz do Maranhão, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São 

Paulo somavam uma população de 2,85 milhões de habitantes. No caso de Salvador - de onde era exportado 

grande parte da produção açucareira brasileira, havia 100 mil habitantes na passagem do século XVII para o 

século XVIII, enquanto nos Estados Unidos nenhuma aglomeração tinha mais de 30 mil habitantes nesse 

período. Cf. SANTOS, Milton. A Urbanização Brasileira. São Paulo: Edusp, 2005, p. 22. 
22

 OLIVEIRA, Francisco. O Estado e o Urbano no Brasil. Revista Espaço & debates, São Paulo, pp. 36-54, jun. 

set. 1982, p. 38. 
23

 Ibidem, p.40. 
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portanto – o que é completamente óbvio e nenhuma novidade –, o caráter dessa 

industrialização que vai oferecer esse espetáculo um tanto impressionante do salto de 

uma cidade como São Paulo que, ao fim do século XIX, tinha uma significância 

pequena dentro do conjunto das grandes cidades brasileiras, para, no curso de menos 

de 60 anos, dar um enorme salto e chegar a constituir-se na maior aglomeração 

urbana da América Latina.
24

  

No entanto, devido a herança autárquica da produção agroexportadora, que determinou 

um caráter pobre da urbanização no conjunto do país, o surgimento da indústria no Brasil 

exigiu um grau de urbanização acelerado para suprir as necessidades do novo padrão de 

acumulação que se instalava. 

Como exigência desse fenômeno da simultaneidade de industrialização com 

urbanização, isto é, de uma padrão de urbanização que é em muitas vezes superior ao ritmo da 

instalação industrial, importa assinalar a crescente corrente migratória em direção aos grandes 

centros de produção industrial, o que agravou a crise habitacional que já se esboçava.  

Nesse contexto, visando garantir o processo de industrialização, bem como criar 

condições para o assentamento habitacional da classe trabalhadora empregada nesse setor, a 

atuação do Estado em política habitacional tornou-se mais presente.  

Esse fato foi aprofundado no governo da ditadura militar que, ao reestruturar as bases 

institucionais do Estado visando ampliar o processo de acumulação, criou o Banco Nacional 

da Habitação (BNH), órgão central e normativo da Política Nacional da Habitação por ele 

instaurado.  

A maior parte das fontes de recursos do BNH advinha do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS) e do Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimos (SBPE), 

também instituídos pela ditadura militar. O FGTS, constituído pela contribuição compulsória 

de 8% do salário dos trabalhadores em substituição à estabilidade de emprego, foi o principal 

recurso utilizado pelas companhias de habitação popular para a construção de conjuntos 

habitacionais destinados às famílias com renda entre um e cinco salários mínimos. O SBPE, 

composto por aplicações de poupança voluntária, foi direcionado à atender as famílias de 

maior renda, pertencentes às chamadas faixas de mercado. 

 Apesar da maioria dos empréstimos do Banco Nacional de Habitação ser destinado à 

construção de moradias de médio e alto padrão, parte desse recurso foi transferido às 

companhias de habitação popular (COHABs) que financiavam moradias para famílias com 
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baixa renda. Somente nos dois primeiros anos do governo da ditadura militar, foram criadas 

dezenove COHABs em todo o território nacional.  

 Consideradas um importante agente financeiro e executante dos programas de 

habitação de interesse social (HIS)
25

 do BNH, as COHABs são sociedades de economia mista 

pertencentes aos estados ou às municipalidades, em associação com capital privado. Embora 

subordinada ao Estado, a administração e as atividades dessas companhias de habitação 

popular caracterizam-na como uma empresa privada capitalista, gerando recursos próprios 

historicamente obtidos por meio de empréstimos do BNH até o seu fechamento, quando 

passaram a operar com recursos da Caixa Econômica Federal.  

 Na cidade de São Paulo, parte dos recursos da política habitacional do BNH foram 

transferidos para a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP), que 

deu início à construção de grandes conjuntos habitacionais na região metropolitana e na 

periferia paulistana, como exemplo do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes.  

 Além da vasta historiografia analisada, destacamos os trabalhos de autores que 

contribuíram para o aprofundamento dos estudos dirigidos à Cidade Tiradentes na periferia de 

São Paulo, dentre eles, importa citar: Andréia Priscilla da Silva, Maurício Pestana e João 

Galvino
26

; Simone Lucena Cordeiro
27

; Adriana Paula Slomiansky
28

; Marcio Rufino Silva
29

; 

Ana Paula Alves de Lavos
30

; Reinaldo José Oliveira
31

; Anderson Kazuo Nakano
32

; Rodrigo 

Herrero
 
Lopes e Geraldo Antônio Rodrigues.

33
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 O termo Habitação de Interesse Social (HIS), define uma série de soluções de moradias destinadas à população 

de baixa renda salarial. Esse termo tem prevalecido nos estudos sobre gestão habitacional por interferência do 

Estado e vem sendo utilizado por diversas instituições e agências na elaboração de planos e programas 

institucionais voltados ao financiamento habitacional à população de baixa renda. Cf. MINISTÉRIO DAS 

CIDADES. Política Nacional de Habitação. Cadernos MCidades Habitação. Brasília. Disponível em: 

http://www.antp.org.br/_5dotSystem/download/dcmDocument/2013/03/21/ED36F85B-B29E-4E4C-98A5-

49FE5E89F35B.pdf. Acesso em: 22 maio 2013.  
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 SILVA, Andréia Priscilla da; PESTANA, Maurício; GALVINO, João. Cidade Tiradentes: história e vida da 

migração negra na cidade de São Paulo. São Paulo: Pestana Publicações, 2008. 
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 CORDEIRO, Simone Lucena. Cidade Tiradentes e COHAB: moradia popular na periferia da cidade de São 

Paulo – projetos e trajetórias (1960-1980). 2009. Tese (Doutorado em História Social) - Programa de Estudos 

Pós-Graduados em História da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo. 2009. 
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 SLOMIANSKY, Adriana Paula. Cidade Tiradentes: a abordagem do poder público na construção da cidade. 

Conjuntos Habitacionais de Interesse Social da COHAB-SP. 2002. Tese (Doutorado em Arquitetura e 

Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-

USP). São Paulo. 2002. 
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 SILVA, Marcio Rufino. “Mares de Prédios” e “mares de gente”: território e urbanização crítica em Cidade 

Tiradentes. 2008, Dissertação (Mestrado em Geografia) - Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

Universidade de São Paulo (FFLCH-USP). São Paulo, 2008. 
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 LAVOS, Ana Paula Alves. Sociabilidade em conjuntos habitacionais produzidos pelo Estado: o caso da 

COHAB Cidade Tiradentes. 2009, Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), UFSCAR, São Carlos. 
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 OLIVEIRA, Reinaldo José. Segregação urbana na cidade de São Paulo: as periferias de Brasilândia, Cidade 

Tiradentes e Jardim Ângela, 2008, Tese (Doutorado em Ciências Sociais), PUC-SP, São Paulo. 
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 Para consecução desta pesquisa, utilizamos um amplo corpus documental, 

consubstanciado em fontes escritas, orais e iconográficas. 

 Um primeiro conjunto de fontes consultadas é composto por documentos 

institucionais. Nesse quesito, foram pesquisados os boletins informativos da Associação 

Brasileiras de Cohabs (ABC), entidade nacional de direito privado criada em 1974.
34

 Também 

analisamos balanços quantitativos, relatórios de gestão e manuais elaborados pela COHAB-

SP, responsáveis pelo financiamento da maior parte das unidades habitacionais de Cidade 

Tiradentes. Também foram examinados os boletins da subprefeitura de Cidade Tiradentes, 

que apesar de terem sido publicados no período posterior ao marco temporal da pesquisa 

(particularmente na década de 2000), possuem importantes dados para a análise.  

Ainda nesse tópico, analisamos alguns planos elaborados pela prefeitura de São Paulo, 

com destaque para o Plano Regional Estratégico da Subprefeitura de Cidade Tiradentes, 

imprescindível para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Outra fonte amplamente utilizada foi a legislação da esfera federal, estadual e 

municipal, com destaque para a legislação implementada no período da ditadura militar, 

responsável pela criação da maior parte das leis e decretos analisadas nesse trabalho e que até 

hoje são referências na regulamentação do espaço urbano e na política de financiamento 

habitacional.  

 Também utilizamos como fontes, diversos dados estatísticos oficiais do distrito de 

Cidade Tiradentes e do município de São Paulo. Para coletá-los, consultamos sites da 

prefeitura de São Paulo, do governo federal e de importantes institutos de pesquisa, com 

destaque para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e a Fundação Sistema 

Estadual de Análise de Dados (SEADE).  

 Analisando os dados estatísticos, procuramos traçar uma linha de tendências do perfil 

socioeconômico dos moradores do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, cientes de que 

parte desses dados foi publicada posteriormente ao período de análise proposto. Isto é, apesar 
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 NAKANO, Anderson Kazuo. 4 COHABS da zona leste de São Paulo, 2002, Dissertação (Mestrado em 

Arquitetura e Urbanismo), USP, São Paulo. 
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 LOPES, Rodrigo Herrero; RODRIGUES, Geraldo Antônio (Orgs.). Face Leste: revisitando a cidade. São 

Paulo: Mitra Diocesana São Miguel Paulista, 2011. 
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 Fundada em 18 de abril de 1974, a Associação Brasileira das COHABs foi criada para articular a atuação das 

diversas companhias de habitação popular no território brasileiro e promover trocas de experiências entre elas. 
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financeiros na atuação dessa entidade. Cf. ABC-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABs. Rio de Janeiro, jan. 
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de o período da pesquisa estar delimitado pelos anos de 1975 a 1998, também foram 

utilizados dados estatísticos publicados entre os anos de 2000 e 2004, o que se justifica devido 

ao recente processo de constituição do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, que, por 

sua vez, implica na falta de sistematização de dados oficiais referentes ao período da pesquisa.   

 Outro importante conjunto de fontes utilizadas nessa pesquisa é composto pelas fontes 

iconográficas, com destaque às fotografias apresentadas no decorrer do trabalho. Uma parte 

considerável delas foi coletada na Central de Documentação Técnica da COHAB-SP, e outra 

parte expressiva foi constituída por fotografias de nosso acervo particular, produzido entre os 

anos de 2001 e 2014.   

 Ainda nesse quesito, importa assinalar o conjunto de fontes cartográficas, que 

contribuíram com a concretude e análise de nosso objeto de pesquisa, consubstanciadas em 

mapas e atlas. Essas fontes, em sua maioria disponibilizadas em sites, serviram como 

referências de análise para situar o Complexo Habitacional Cidade Tiradentes dentro do 

município de São Paulo e dar forma ao objeto. Entre os que estão disponíveis em formato 

digital para consulta, destacamos o Atlas Ambiental do Município de São Paulo, o Mapa 

Digital da cidade de São Paulo e a Série Município em Mapas (Panorama). Também foram 

analisadas as plantas elaboradas pela COHAB-SP do projeto de urbanização e das unidades 

habitacionais do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, que também contribuíram para 

dar mais concretude à análise. 

 Por fim, para completar o quesito fontes iconográficas, também foram utilizadas 

imagens digitalizadas dos boletins informativos da Associação Brasileiras de Cohabs (ABC); 

de documentos coletados com os moradores de Cidade Tiradentes; e imagens em movimento, 

constituídas por filmes e documentários produzidos entre 2007 e 2011, majoritariamente com 

a temática direcionada ao Complexo Habitacional Cidade Tiradentes. 

 E quanto às fontes orais, foram colhidos depoimentos de moradores do Complexo 

Habitacional Cidade Tiradentes, e de um funcionário da COHAB-SP envolvido no processo 

de concepção e construção dos conjuntos de habitação popular da companhia na década de 

1970.  

Para a coleta dos depoimentos, optamos pela elaboração de um roteiro prévio de 

perguntas
35

, elaboradas a partir de uma temática pré-estabelecida, que no nosso trabalho 
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 Ver Anexo: Roteiro de perguntas 1 (moradores do bairro, representantes de associações de bairro, líderes 

comunitários) e Roteiro de perguntas 2 (agentes públicos envolvidos no planejamento da COHAB-SP). 
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tratou das múltiplas experiências dos trabalhadores na conquista da casa própria ou moradia 

no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes. Para isso, tomamos como referência, para a 

edição deste roteiro, a mesma metodologia de análise proposta por Pereira:  

Cabe dizer que não trabalhamos rigorosamente com a metodologia da história 

oral, que prevê um projeto de pesquisa específico e procedimentos como 

textualização e a transcrição. Considerando tais restrições, poderíamos classificar o 

procedimento adotado nas entrevistas como próximo a uma 'história oral temática', 

combinada com algo de história oral de vida. Ou seja, as entrevistas foram 

direcionadas por algumas perguntas visando ao esclarecimento de uma temática 

previamente estabelecida por nós, com espaço, porém, para relatos da história 

familiar e individual. Buscou-se nos depoimentos aquilo que eles podem oferecer: o 

registro da memória individual, inserida na rede da memória coletiva. Ou seja, 

procurou-se a reconstrução do vivido tal como foi captado pela memória e 

reconstruído no passar do tempo. Nenhuma informação factual relevante foi 

estabelecida isoladamente pelos depoimentos. A riqueza dos mesmos não decorre, 

obviamente, de sua precisão ou veracidade, mas do fato de revelar a dimensão 

subjetiva e pessoal da experiência social, tal como foi conservada pela própria 

memória individual.36 

Primeiramente entrevistamos os moradores de Cidade Tiradentes, visando uma análise 

mais comparativa entre as modalidades de moradia popular que estão presentes na 

constituição do bairro. Para tanto, coletamos os depoimentos de uma moradora de um 

apartamento da COHAB-SP, uma moradora de uma casa embrião também da companhia e 

uma moradora de uma residência autoconstruída erguida em uma ocupação urbana. 

 A moradora do apartamento da COHAB-SP chama-se Lourdes Dias de Almeida
37

 e 

reside no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes desde 1986. Conhecida como Lurdinha, 

filha de migrantes baianos, o pai trabalhou na indústria da FORD de São Bernardo do Campo 

durante vinte anos. Nesse ínterim, sua família residiu em moradias alugadas na cidade de 

Santo André e posteriormente no distrito do Jabaquara em São Paulo, até que em 1985 sua 

família foi contemplada com a moradia quando seu pai estava empregado com renda salarial 

"compatível" para se inscrever nos programas de financiamento da COHAB-SP. Porém, a 

opção pelo apartamento foi forçada pela indisponibilidade de casas embriões, escolhidos pela 

maioria dos mutuários pelo fato de possibilitar a ampliação da moradia.  

                                                 
36

 PEREIRA, Murilo Leal Neto. A reinvenção do trabalhismo no "vulcão do inferno": Um estudo sobre 

metalúrgicos e têxteis de São Paulo - A fábrica, o bairro, o sindicato e a política (1950-1964). 2006. Tese 

(Doutorado em História) - Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de São Paulo (FFLCH-

USP). São Paulo. 2006, p. 24. 
37

 ALMEIDA, Lourdes Dias de. Lourdes Dias de Almeida: entrevista. 14 ago. de 2013. Entrevistadores: 

Edimilsom Peres Castilho, Danielle Franco da Rocha, Eribelto Peres Castilho. São Paulo. 2013. cor. Suporte 

digital. 60 min 
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A moradora da casa embrião da COHAB-SP, Edileuza Araújo Bezerra Petelin
38

, é ex-

metalúrgica, migrante do estado da Paraíba e tem 56 anos. Ao chegar à cidade de São Paulo 

na década de 1970, foi residir em Guaianases, distrito limítrofe de Cidade Tiradentes. No final 

da década de 1970, vivenciou o movimento sindicalista operário, relatando que na 

adolescência se acidentava frequentemente na indústria metalúrgica, produzindo material 

elétrico (interruptor, tomadas etc.). Após se casar, inscreveu-se no financiamento da COHAB-

SP e foi contemplada com a moradia em 10 de setembro de 1984, optando pela casa embrião 

devido à possibilidade de ampliar a moradia, que hoje ocupa todo o terreno. Após se mudar 

para Cidade Tiradentes, teve uma filha e precisou largar o emprego por falta de creches no 

bairro, enquanto seu marido permanecia trabalhando em serralherias nos distritos de Ipiranga 

e Barra Funda em São Paulo. 

Anaide Maria Andrade
39

, mais conhecida como Nádia, é uma reconhecida líder 

comunitária de Cidade Tiradentes, cofundadora do Movimento de Defesa de Cidade 

Tiradentes (MDT) e residente de uma moradia autoconstruída desde 1989. Natural da cidade 

de Paulo Afonso, no estado da Bahia, antes de se mudar para a cidade de São Paulo, residiu 

no Rio de Janeiro durante 10 anos. Em 1987, a pedido da irmã que ficou viúva, mudou-se 

para Cidade Tiradentes, onde a mesma residia numa casa embrião que financiou com o salário 

de funcionária pública desde 1986, o que garantiu a renda salarial "compatível" com o 

financiamento da COHAB-SP. Em 1988, trouxe toda a família para viver na casa da irmã. 

Enquanto o marido trabalhou na obra do Terminal de Ônibus de São Mateus e depois como 

cobrador de ônibus na CMTC (Companhia Municipal de Transportes Coletivos), deixou a 

casa da irmã e passou a residir em moradias alugadas até não conseguir manter os 

pagamentos. Ao fazer parte dos movimentos populares pela moradia, saúde e educação em 

Cidade Tiradentes, em 1989 ocupou juntamente com mais vinte e quatro famílias um terreno 

vazio no bairro, onde ergueram conjuntamente as moradias autoconstruídas. 

Ainda utilizamos o depoimento de outra moradora do Complexo Habitacional Cidade 

Tiradentes, chamada Ana Rita Eduardo.
40

 Filha de migrantes mineiros, nascida na cidade de 

São Caetano do Sul em 1957, foi morar no distrito de São Mateus em 1962, no Jardim 

                                                 
38

 PETELIN, Edileuza Araújo Bezerra. Edileuza Araújo Bezerra Petelin: entrevista. 14 ago. de 2013. 

Entrevistadores: Edimilsom Peres Castilho, Danielle Franco da Rocha, Eribelto Peres Castilho. São Paulo. 2013. 

cor. Suporte digital. 60 min. 
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 ANDRADE, Anaide Maria. Anaide Maria Andrade: entrevista. 10 out. 2013. Entrevistadores: Edimilsom 

Peres Castilho, Danielle Franco da Rocha, Eribelto Peres Castilho. São Paulo. 2013. cor. Suporte digital: 90 min. 
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 EDUARDO, Ana Rita. Ana Rita Eduardo: depoimento. 07 de agosto de 2014. Palestra: Os Movimentos 

Sociais no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes. Realização: Ação Comunitária Senhor Santo Cristo. 

Local: Ferraz de Vasconcelos – SP. 
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Colonial. Em 1982, passou a participar de movimentos populares, reivindicando creches. Em 

1985 mudou-se para Cidade Tiradentes, onde passou a participar do movimento popular pela 

saúde. Em 1989, tornou-se cofundadora do Movimento Cultural de Cidade Tiradentes 

(MOCUT), que lutava pela afirmação da identidade da população negra de Cidade Tiradentes.  

 Para acessar a perspectiva institucional da COHAB-SP, entrevistamos o engenheiro 

civil Henry Cherkezian
41

, formado no ano de 1972 e empossado diretor de planejamento da 

COHAB-SP entre 1976 e 1982. Inicialmente, foi diretor da divisão de recuperação urbana do 

departamento de habitação, que pertencia à Secretaria da Família e Bem Estar Social da 

prefeitura de São Paulo, quando era responsável pela atuação programas de autoconstrução e 

lotes urbanizados financiados pelo BNH. Após 1976, na gestão do prefeito Olavo Setúbal 

(1975-1979)
42

, esse departamento foi incorporado à COHAB-SP, para onde Henri foi 

transferido.  

Em acréscimo às entrevistas já citadas, utilizamos duas outras realizadas no ano de 

2007. Uma com Afonso José da Silva
43

, mais conhecido como Afonso Camelô e ex-

presidente do Sindicato dos Camelôs Independentes de São Paulo
44

. E outra com Virgílio 

Furtado
45

, gerente de operações da Pedreira São Matheus/Lajeado.
46

  

 Como forma de melhor expor os resultados de nossa pesquisa, nosso trabalho foi 

dividido em seis capítulos.  

No primeiro capítulo, denominado O sentido da Política Habitacional no Brasil, 

analisamos brevemente o histórico do financiamento habitacional, retrocedendo à década de 

1930, período de instauração do padrão de acumulação urbano-industrial e de novas formas 

de intervenção estatal em política habitacional. Na sequência, investigamos as principais 

determinantes da Política Nacional da Habitação instaurada pela ditadura militar, destacando 

a criação e regulamentação de uma série de leis, planos e instituições direcionadas ao 

financiamento habitacional, como o Banco Nacional de Habitação (BNH). Além disso, 
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 CHERKEZIAN, Henry. Henry Cherkezian: entrevista. 29 maio de 2014. Entrevistador: Edimilsom Peres 

Castilho. São Paulo. 2014. Arquivo MP3. 162 min. 
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 Assim como Dênio Nogueira, Olavo Egídio de Sousa Aranha Setúbal foi outro destacado banqueiro e 

importante articulador das reformas bancárias e financeiras instituídas pela ditadura militar. 
43

 SILVA, Afonso José da. Afonso José da Silva: entrevista. 15 maio de 2007. Entrevistadores: Edimilsom Peres 

Castilho, Danielle Franco da Rocha, Eribelto Peres Castilho. São Paulo. 2007. Arquivo MP3. 94 min. 
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 No dia 15 de dezembro de 2010, Afonso Camelô foi assassinado na Sede do Sindicato dos Camelôs 
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Danielle Franco da Rocha, Eribelto Peres Castilho. São Paulo. 2007. cor. Suporte digital. 18 min. 
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detalhamos o funcionamento da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 

(COHAB-SP), considerada o principal agente da política de habitação popular da ditadura 

militar. 

 No segundo capítulo, intitulado O padrão periférico de crescimento urbano: rumo à 

região leste da cidade de São Paulo, investigamos as principais determinantes históricas que 

balizaram a expansão da cidade de São Paulo em direção à região leste do município, onde 

está localizado nosso objeto de análise. Para tanto, analisamos o meio geográfico e recuamos 

ao início do século XX para demonstrar a influência da ferrovia e da indústria na ocupação 

urbana desse território, assim como do trabalhador imigrante na instalação de olarias e de 

novas atividades econômicas ligadas à mineração, que contribuíram com o nascimento e 

consolidação da indústria da construção civil paulistana e com a constituição do Complexo 

Habitacional Cidade Tiradentes. 

 No terceiro capítulo, denominado A transposição do meio geográfico: restrições para 

a ocupação urbana de Cidade Tiradentes, tratamos mais propriamente das questões técnicas 

que envolveram a construção do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, ressaltando os 

principais aspectos físicos e ambientais desse território que determinaram sua ocupação e que 

deram forma à paisagem urbana de Cidade Tiradentes. Ademais, analisamos como a 

COHAB-SP interveio nessas áreas situadas em zonas rurais do município a partir de 1975, 

relacionando-a com os dispositivos previstos nas leis de regulação do espaço urbano, que 

também restringiam a construção dos conjuntos habitacionais de Cidade Tiradentes. 

Examinamos ainda os aspectos que interferiram na concepção dos projetos das unidades 

habitacionais de Cidade Tiradentes, considerando o projeto urbanístico, a ocupação do solo e 

a restrição de acesso ao bairro. 

 No quarto capítulo, nomeado O Padrão da Moradia Popular em Cidade Tiradentes, 

apresentamos as tipologias habitacionais da COHAB-SP erguidas no bairro, com enfoque nos 

padrões e técnicas construtivas de produção da habitação popular que ampliaram o 

aproveitamento das glebas adquiras pela companhia, tendo como concepção o "espaço 

mínimo" das unidades habitacionais. Demonstramos como a política de habitação popular 

contribuiu com o aquecimento da indústria da construção civil, e de outros setores da indústria 

que o acompanha, ao mesmo tempo em que institucionalizou o processo de obtenção da casa 

própria por meio da autoconstrução. 
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 No quinto capítulo, intitulado Aspectos demográficos e socioeconômicos do Complexo 

Habitacional Cidade Tiradentes, analisamos como o crescimento populacional da região está 

diretamente ligado ao movimento migratório para composição do exército industrial de 

reserva paulistano, tendo a COHAB-SP como responsável pelo assentamento habitacional de 

parte desses trabalhadores. Também tratamos as especificidades e características do perfil 

socioeconômico dos trabalhadores de Cidade Tiradentes em comparação com os do município 

de São Paulo, descrevendo sua origem social, sua composição étnica, as relações de emprego 

formal e informal, os níveis de renda salarial dos trabalhadores e suas condições de vida e de 

acesso à moradia.  

 No sexto capítulo, denominado Os Movimentos Populares de Cidade Tiradentes, 

nosso propósito foi aprofundar e registrar a discussão acerca dos movimentos populares, 

destacando a trajetória de luta e de participação popular por melhores condições de vida no 

bairro. E constatamos, ainda, como esse intenso processo de participação popular na 

constituição histórica de Cidade Tiradentes tornou-a uma referência de organização social da 

classe trabalhadora na periferia de São Paulo. 
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CAPÍTULO 1  

O sentido da Política Habitacional no Brasil 

 

 Ao analisarmos o processo de ação e interação do Estado brasileiro na reprodução do 

espaço urbano e sua atuação no setor habitacional para população de baixa renda, verificamos 

que a lógica em subordinar a política urbana e habitacional aos interesses das relações 

capitalistas de produção sempre orientou a ação do Estado no processo histórico da 

urbanização brasileira. 

Assim, mais do que resolver o problema da habitação, que tem se agravado nas 

grandes cidades brasileiras, as intervenções do Estado no espaço urbano e na provisão 

habitacional aprofundaram a expansão capitalista nas áreas urbanas e redefiniram o mercado 

imobiliário
47

 apoiado na política de financiamento habitacional, especialmente após a década 

de 1960. 

 Anteriormente a esse período, durante a consolidação da estrutura produtiva urbana 

industrial, não existiu uma política nacional unificada direcionada ao problema da habitação, 

e sim políticas urbanas e habitacionais aplicadas e geridas pelas municipalidades locais. No 

decorrer desse período, o acesso à moradia dava-se primeiramente por meio das vilas 

operárias destinadas aos trabalhadores da indústria, e após a década de 1940, mais 

intensamente por meio da autoconstrução ou moradias de aluguel.  

 A partir de 1964, após o golpe da ditadura militar, a atuação do Estado na política 

habitacional tornou-se mais efetiva com a criação de todo um aparato institucional 

direcionado ao financiamento habitacional, com destaque para a criação e regulamentação de 

uma série de leis (muitas por decreto), planos e instituições (federais, estaduais e municipais) 

direcionadas a reprodução do espaço urbano. Desde então, diante dos programas de 

financiamento habitacional criados pela ditadura brasileira, e que servem como modelo de 

política habitacional até hoje, ampliou-se o crédito imobiliário e os agentes financeiros 
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 "Basicamente, a expressão 'mercado imobiliário' diz respeito a toda a transação que envolva um bem imóvel, 

referindo-se à propriedade da terra e às edificações incorporadas, como seus diversos usos, e excluindo a 

infraestrutura destinada a dar suporte ao seu funcionamento. Poe exemplo, engloba edificações de um shopping 
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básico que o viabilizam. 'Imobiliário', neste sentido, compreende tudo que é relativo a um imóvel, seja ele 

destinado a moradia, seja ele destinado a um uso diverso." ROYER, Luciana de Oliveira. Financeirização da 

Política Habitacional: Limites e Perspectivas. 2009. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa 

de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP). São Paulo. 2009, 

p.40. 
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ligados a ele, possibilitando que a produção em larga escala de moradias estimulasse o setor 

da indústria da construção civil e, consequentemente, de outros setores da economia que a 

acompanham (metalurgia, siderurgia, mineração, eletrodoméstico, moveleiro etc.). 

 Em meio a esse contexto, o objetivo deste capítulo visa compreender os processos de 

produção e aquisição da casa própria ou moradia que estão ligados diretamente à constituição 

histórica do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes. Para isso, destacamos brevemente as 

principais determinantes da história da política habitacional no Brasil, demonstrando as 

condições objetivas do acesso à moradia, anterior à intervenção da ditadura militar, e 

analisando mais detidamente a política nacional de habitação por ela instaurada através do 

Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e do Banco Nacional da Habitação (BNH).
 
 

 

1.1. Uma Política Habitacional dos Trabalhadores 

 

No início da década de 1920, a cidade de São Paulo possuía mais de meio milhão de 

habitantes e já se destacava no cenário econômico mundial em razão da produção 

agroexportadora de café que provocou grandes transformações na paisagem urbana 

paulistana. A partir de então, a expansão urbana gerada pelo crescimento populacional desse 

período, e que foi fortemente influenciada pela imigração estrangeira
48

 em decorrência da 

política de substituição do trabalho compulsório pelo trabalho assalariado, ampliou os limites 

da cidade e provocou uma ocupação urbana bastante fracionada que acompanhou o trajeto das 

ferrovias, instaladas desde o século XIX. Além disso, a expansão das redes de bondes, ao 

alcançar novos loteamentos, distantes das áreas de abrangência da ferrovia, contribuía com o 

deslocamento dos trabalhadores que não conseguiam arcar com o custo da moradia em 

constante elevação na região central, e foram em direção à periferia, onde passaram a erguer 

moradia
49

.  

Até esse período, enquanto os melhoramentos urbanos estavam direcionados 

principalmente à manutenção do modelo agrário exportador, visando à modernização, 

salubridade e embelezamento das cidades, atraindo o investidor estrangeiro e diversificando a 
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 Em 1920, a cidade de São Paulo possuía 579.033 habitantes. Deste número, 205.245 eram imigrantes 

estrangeiros, o que corresponde a 35,44% do total da população. Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano (PMSP). Disponível em: http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas.php. Acesso em: 

10 set. 2013. 
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 Sobre o assunto ver: ROLNIK, Raquel, A cidade e a lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de 

São Paulo. São Paulo: Studio Nobel, 1999. p. 130. 
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aplicação de capitais no espaço urbano, o acesso à moradia para a classe trabalhadora 

resumia-se aos porões e cômodos compartilhados nos cortiços da região central, onde vivia 

quase metade da população da cidade.
50

  

Uma das razões da permanência dos trabalhadores nesses cortiços, em vez de optarem 

por loteamentos populares da periferia da cidade, era sua proximidade com as indústrias 

instaladas nos arredores do centro, associada à ineficácia de uma sistema de transporte 

coletivo que viria a se consolidar décadas mais tarde com o uso generalizado do ônibus. 

Entretanto, baseada nas correntes sanitarista e "higienista" do período, a intervenção do 

Estado para amenizar essas péssimas condições de moradia era recorrer aos constantes 

despejos que se multiplicavam na medida em que o mercado imobiliário do centro de São 

Paulo se valorizava. 

Com o acelerado crescimento populacional de cidades importantes como Rio de 

Janeiro e São Paulo, resultante da instauração do padrão de acumulação urbano-industrial, 

agravou-se a crise da habitação no país e os próprios trabalhadores passaram a buscar 

alternativas para a solução desse problema, conforme veremos na sequência. 

 

1.1. Uma nova forma de intervenção estatal em política de habitação popular: 

Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs) e Fundação Casa Popular (FCP) 

 

A partir da década de 1930, período da transição econômica de base agroexportador 

para uma estrutura produtiva urbano-industrial, iniciou-se uma grande transformação na 

estrutura das cidades brasileiras, que passaram a apresentar elevados índices de crescimento 

urbano provocado pela população que afluía à cidade em busca de emprego nas novas 

atividades econômicas que surgiam com o desenvolvimento industrial. 

Entretanto, nesse período de ampla intervenção estatal para a instalação industrial 

correspondente ao governo de Getúlio Vargas (1930-1945)
51

, os maciços contingentes 

populacionais que iriam formar o exército industrial de reserva nos grandes centros urbanos 
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 Cf. BONDUKI, Nabil. Origens da habitação social no Brasil: arquitetura moderna, lei do inquilinato e 

difusão da casa própria. São Paulo: Estação Liberdade, 2004, p. 286. 
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não recebiam incentivos ou subsídios para a aquisição da casa própria ou moradia, agravando 

o acesso a ela.  

Nesse cenário de crise habitacional, a intervenção do Estado em política habitacional 

tornava-se uma estratégia para industrialização, visto que o acesso à habitação implicaria em 

um redução do custo de reprodução da classe trabalhadora, favorecendo o rebaixamento dos 

salários da indústria e amenizando as tensões sociais pelo acesso à moradia.  

A partir dessa perspectiva, a solução do Estado para viabilizar o acesso à moradia foi 

instituir o Decreto nº 1.749, de 28 de Junho de 1937
52

, que aprovou o trabalhador a utilizar 

suas parcas economias depositadas nos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs)
53

 "para a 

aquisição, por compra ou construção, de prédios para moradia dos seus associados, de 

preferência os de família de prole, numerosa, o para construção de sede própria". Desse 

modo, quando o Estado regulamentou o aceso à moradia com os recursos destinados à 

aposentadoria dos trabalhadores, transferiu o custo da moradia para o trabalhador e , os 

recursos públicos destinados à habitação não concorreram com os investimentos destinados à 

indústria. 

Como o financiamento habitacional por meio dos IAPs abrangia poucas categorias de 

trabalhadores, essa modalidade de acesso à casa própria tornou-se pouco eficiente frente à 

grande demanda que já existia nesse período. Como exemplo disso, destacamos o caso do 

Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários (IAPB), criado após a primeira greve 

nacional da categoria em julho de 1934, que reivindicava a criação de seu instituto de 

previdência e saúde. Em conformidade com os dispositivos do referido Decreto nº 1.749/37, a 

carteira predial do IAPB definia: 

Os financiamentos para casa própria estabeleciam o pagamento em até 20 

anos, com juros de 6 a 8 %, e que as prestações não podiam exceder 45% do salário. 

Além disso, havia uma faixa salarial a partir da qual era possível obter o empréstimo. 

Sobre esta condição, durante a existência do IAPB, é que se dirigiu o foco da maioria 
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das reivindicações que propunham que os empréstimos para casa própria atingissem 

um número maior de bancários.
54

  

Como se vê, diante dessas condições de financiamento com juros elevados, limite de 

faixa salarial mínimo e do comprometimento de boa parte do salário (até 45% do salário), dos 

54.000 bancários associados ao IAPB em 1950, apenas "5.511 foram atendidos em conjuntos 

habitacionais construídos pelo próprio IAPB (Plano A), e 12.347 receberam financiamento 

para construção ou aquisição de moradia própria (Plano B), totalizando 17.848 famílias 

beneficiadas, ou seja, 33,1 % da categoria em 1950".
55

  

Outra determinante que influenciou a baixa produtividade habitacional dos IAPs está 

relacionada ao direcionamento de parte considerável de seus recursos para a implementação 

dos projetos estratégicos da indústria no governo do presidente Getúlio Vargas (1930-1945), o 

que demonstra outra função perversa da política habitacional da época. Através do Ministério 

do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC), então gestor dos institutos, os recursos dos IAPs 

possibilitaram "a criação de importante fonte alternativa de investimentos públicos, numa 

época em que o Estado colocava em prática uma política de desenvolvimento dirigida para a 

implantação da infraestrutura industrial".
56

  

A partir de 1940, com o aumento da influência econômica de São Paulo sobre todo o 

território brasileiro, intensificou-se a corrente migratória em sua direção. Ao chegar com 

pouco ou nenhum recurso financeiro, grande parte desses trabalhadores passaram a procurar 

regiões distantes do centro da cidade para erguer sua moradia, onde os terrenos eram mais 

baratos devido à falta de serviços urbanos. Junto a eles, engrossavam as famílias que eram 

despejadas ou tinham suas moradias demolidas diante do agressivo processo de intervenções 

urbanas e valorização imobiliária na região central da cidade. 

Somado a este quadro, essa dispersão urbana também teve influência do congelamento 

dos contratos dos alugueis instaurado pela Lei do Inquilinato de 1942
57

, que assim definia no 

artigo 1º: "Durante o período de dois anos, a contar da vigência desta lei, não poderá vigorar 

em todo o território Nacional, aluguel de residência, de qualquer natureza, superior ao 
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cobrado a 31 de dezembro de 1941, sejam os mesmos ou outros o locador ou sublocados e o 

locatário ou sublocatário, seja verbal ou escrito o contrato de locação ou sublocação".  

Segundo Bonduki, a Lei do Inquilinato visou desestimular o mercado imobiliário para 

que os investimentos necessários nesse setor não concorressem com os destinados à indústria, 

conforme aponta: 

A Lei do Inquilinato seria, portanto, mais um instrumento da política econômica 

que visava reforçar a inversão de capital nas empresas que operavam de acordo com a 

nova base de acumulação. Nesse aspecto, ele se enquadrava no projeto de substituição 

dos mecanismos de mercado por controles administrativos, a fim de permitir o 

funcionamento não automático da economia. Os investimentos que, segundo o 

autoritarismo econômico anterior, eram dirigidos para a locação, seriam canalizados 

para os grandes empreendimentos do novo sistema. O controle dos aluguéis, portanto, 

bloqueava os mecanismos de mercado, visando a implementação de um novo patamar 

de acumulação.
58

 

Isso provocou uma redução considerável na oferta de imóveis para alugar em grandes 

cidades como São Paulo, mas ao mesmo tempo impulsionou o surgimento das incorporadoras 

imobiliárias privadas. Diante desse novo quadro de valorização imobiliária, onde os 

empreendedores imobiliários passaram a optar pela venda de imóveis no lugar de alugá-los, 

restou à classe trabalhadora erguer a moradia nos novos loteamentos populares da periferia. 

Com o agravamento da crise habitacional em diversas cidades brasileiras, no governo 

do presidente Eurico Gaspar Dutra (1946-1951) foi criada a Fundação da Casa Popular (FCP) 

através do Decreto-Lei nº 9.218, de 1 de maio de 1946
59

, que objetivava centralizar a política 

habitacional em uma única instituição federal.  

Conforme os dispositivos previstos no referido decreto-lei, os investimentos da FCP 

priorizariam o financiamento de moradias populares e os serviços urbanos, consequentemente 

estimulando a indústria de materiais de construção. Entretanto, a inexistência de fontes de 

recursos permanentes
60

 para aplicação no setor habitacional restringiu a atuação desse órgão, 

que ficou mais concentrada em financiar moradias construídas na cidade de Brasília na década 

de 1950, conforme descreve Bonduki:  
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Vargas, pouco antes de ser deposto em 1945, formulava reestruturar essa 

intervenção, com a unificação da previdência e a utilização de seus fundos para 

implementar produção massiva de habitações, a ser conduzida por um órgão nacional 

que deveria ser criado, a Fundação Casa Popular. Tal estratégia foi frustrada e a FCP 

nasceu, já no governo Dutra, esvaziada e sem fontes garantidas de recurso. No segundo 

governo de Vargas, quando se tornou evidente a precariedade institucional para 

enfrentar o desafio da acelerada urbanização brasileira do pós-guerra, foram 

desenvolvidos estudos para reestruturar inteiramente a intervenção na área da moradia 

incluindo, entre outras iniciativas, a criação de um Banco Hipotecário de Habitação, 

proposta que também foi interrompida e abandonada. Na segunda metade dos anos 50, 

todos os esforços do governo estiveram voltados a construir Brasília, onde a FCP e os 

institutos atuaram na construção de moradias, mas nenhuma iniciativa foi tomada na 

formulação de uma política habitacional.
61

 

É importante reforçar que, enquanto nesse período todos os investimentos do Estado 

eram destinados à indústria brasileira, os financiamentos habitacionais concedidos à classe 

trabalhadora através de Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs) e da Fundação da Casa 

Popular (FCP) não recebiam nenhum subsídio de governo, obrigando o trabalhador a 

comprometer parte considerável do baixo salário que recebia, aumentando assim a taxa de 

exploração. Além disso, as prestações dos financiamentos por eles aprovados atualizavam as 

correções dos juros conforme a inflação, enquanto os salários não eram corrigidos, gerando 

descompasso e encarecendo o financiamento. 
62

 

O número total de moradias populares financiadas pelos IAPs e FCP em todo o país 

representa sua branda atuação na política de habitação popular desse período. "De fato, num 

período de 27 anos, entre 1937 e 1964, excluindo-se os financiamentos de classe média, os 

IAPs e a FCP produziram cerca de 143 mil unidades habitacionais, uma média de 5,3 mil por 

ano".
63

 A título de comparação, somente a Companhia Metropolitana de Habitação de São 

Paulo (COHAB-SP) construiu, num período de 34 anos, entre 1965 e 1999, um total de 

130.574 unidades habitacionais na região metropolitana de São Paulo, uma média 3,8 mil por 

ano.
64

 Mesmo assim, o número é bem significativo. 
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Em 1964, dentro das reformas institucionais instauradas pela ditadura militar, a 

Fundação Casa Popular (FCP) foi extinta para dar lugar ao Banco Nacional de Habitação, e 

em 1966 foi instituído o Instituto Nacional da Previdência Social (INPS)
65

, que fundiu os 

Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs) em um único fundo.  

  

1.1.2. Legislação Trabalhista e Habitação Popular: reiteração da Autoconstrução 

como expediente de reprodução da classe trabalhadora 

 

A partir de 1940, quando foi intensificada a corrente migratória em direção à cidade 

São Paulo, ampliou-se o número de loteamentos situados na periferia da cidade em 

consequência do adensamento urbano e valorização imobiliária da região central.  

Desse modo, uma das formas da classe trabalhadora resolver o problema da habitação 

era financiar
66

 a compra de um terreno na periferia da cidade onde existiam loteamentos 

acessíveis pelas péssimas condições, devido à ausência de infraestrutura urbana. Quando o 

terreno era muito caro, uma alternativa era comprá-lo em conjunto com outros trabalhadores, 

ou assumir o financiamento sozinho para revender parte dele. Contudo, para os trabalhadores 

desempregados ou com renda muito reduzida, a solução era ocupar terrenos situados em áreas 

impróprias (nas beiras de rios e córregos, nos morros íngremes etc.) e de difícil acesso, que 

eram descartadas no parcelamento dos loteamentos. 

Tomada a posse de seu terreno, o futuro morador começava a construção da moradia 

através de um processo longo e penoso, apoiado na cooperação entre amigos e vizinhos ou 

apenas na unidade familiar, denominado de autoconstrução.
67

 Além disso, como erguia a 

moradia nas horas de folga, finais de semana ou feriados, prolongando a jornada de trabalho 
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já bastante extensa, a autoconstrução se dava por meio da superexploração da força de 

trabalho.
 
 

 A construção da moradia provisória geralmente se inicia no fundo do terreno, com os 

materiais disponíveis (madeira, plástico, restos de construção). Com a economia do aluguel, o 

morador consegue comprar os materiais de construção – de forma parcelada – no depósitos 

próximos ao terreno para dar início à construção da moradia permanente (em alvenaria). E 

morando no próprio local, aproveita-se todo o "tempo livre" para erguê-la. Por fim, de acordo 

com suas necessidades e condições financeiras, vai ampliando a moradia. 

Importa observar outra determinante central da categoria autoconstrução que está 

diretamente ligada à política de habitação popular, que é a regulamentação da legislação 

trabalhista.
68

 Ou seja, quando o Estado instaurou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

e a base de cálculo para estabelecer o valor do "salário mínimo", não foi incorporada no custo 

de reprodução da força de trabalho a cota real correspondente ao acesso à habitação, mas 

apenas o mínimo necessário à subsistência do trabalhador, conforme aponta Oliveira:  

Importa não esquecer que a legislação interpretou o salário mínimo rigorosamente 

como ‘salário de subsistência’, isto é, de reprodução; os critérios de fixação do primeiro 

salário mínimo levavam em conta as necessidades alimentares (em termos de calorias, 

proteínas etc.) para um padrão de trabalhador que devia enfrentar um certo tipo de 

produção, com um certo tipo de uso de força mecânica, comprometimento psíquico etc. 

Está-se pensando rigorosamente, em termos de salário mínimo, como a qualidade da 

força de trabalho que trabalhador poderia vender. Não há nenhum outro parâmetro para 

o calculo das necessidades do trabalhador; não existe na legislação, nem nos critérios, 

nenhuma incorporação dos ganhos de produtividade do trabalho.
69

 

Desse modo, ao ser "definitivamente" subtraído do salário mínimo do trabalhador o 

custo relativo à habitação, opera-se uma redução real, redução que se transfere – de forma 

indireta – para o capital que emprega esse trabalhador, contribuindo dessa forma para o 

aumento da taxa de exploração, conforme complementa Oliveira: 

Uma não insignificante porcentagem das residências das classes 

trabalhadoras foi construída pelos próprios proprietários, utilizando dias de folga, 

fins de semana e formas de cooperação como os “mutirões”. Ora, a habitação, bem 

resultado dessa operação, se produz por trabalho não pago, isto é, super trabalho. 
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Embora aparentemente esse bem não seja desapropriado pelo setor privado da 

produção, ele contribui para aumentar a taxa de exploração da força de trabalho, pois 

seu resultado – a casa – reflete-se numa baixa aparente do custo de reprodução da 

força de trabalho – de que os gastos com habitação são um componente importante e 

para deprimir os salários reais pagos pelas empresas. Assim, uma operação que é, na 

aparência, uma sobrevivência de práticas de “economia natural” dentro das cidades, 

casa-se admiravelmente bem com um processo de expansão capitalista, que tem uma 

de suas bases e dinamismo na intensa exploração da força de trabalho.
70

 

Pelos fatores apresentados, podemos afirmar que a partir da legislação trabalhista, a 

autoconstrução passou a exercer um papel decisivo na redução do custo de reprodução da 

força de trabalho brasileira, tornando indissociável a relação entre a produção da moradia 

popular pelos próprios trabalhadores com o novo modo de acumulação capitalista urbano- 

industrial. 

Em 1950, com o aprofundamento do padrão de acumulação urbano-industrial centrado 

no Departamento III (bens de consumo duráveis), com destaque para a indústria 

automobilística, especialmente a partir do governo do presidente Juscelino Kubitscheck de 

Oliveira (1956-1961), tem-se uma intensificação do urbano no Brasil, especialmente na 

cidade de São Paulo, palco principal desse tipo de indústria que se instalava. Daí a enorme 

quantidade de trabalhadores afluindo para a cidade. 

Assim, ao chegar em São Paulo com poucos recursos financeiros, esses trabalhadores, 

que constituiriam o exército industrial de reserva, passaram a se dirigir para a periferia da 

cidade, visando erguer a moradia por meio da autoconstrução. Além disso, a ampliação do 

número de linhas de ônibus
71

 interligando o centro da cidade às regiões cada vez mais 

distantes, possibilitou o deslocamento da classe trabalhadora. 

 No mapa a seguir (Mapa 2), é possível verificar que a década de 1950 tornou-se o 

período de maior dispersão urbana da periferia de São Paulo e da região metropolitana. No 

mesmo mapa, indicamos ainda a expansão acelerada da área urbanizada nas cidades da região 

metropolitana que transformaram-se em importantes centros de produção industrial nesse 

período, muito em função da instalação da indústria automobilística, com destaque para as 

cidades do ABC paulistano indicadas no círculo preto do mapa (Mapa 2), e as cidades de 

Osasco indicada no círculo amarelo, e Guarulhos indicada no círculo azul. 
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Mapa 2 – Área urbanizada, segundo períodos de expansão da região metropolitana de São Paulo (1881 e 2002) 

(indicação de Cidade Tiradentes no círculo vermelho) 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (PMSP). Disponível em: 

http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/panorama/pdf/pag03.pdf. Acesso em: 01 ago. 2014. 

 

 Esse grande número de trabalhadores migrantes que chegou à cidade de São Paulo na 

década de 1950 também pode ser verificado na tabela a seguir (Tabela 2), que apresenta 

49,41% do total da população residente no município, no ano de 1960, constituído por pessoas 

não naturais de São Paulo. Esse índice permanece alto nos anos de 1970 e 1980, período de 

início das obras do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes para onde parte desses 

migrantes se deslocaram.
72
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Tabela 2 - Residentes não naturais nos anos de recenseamento geral no município de São Paulo (1960 e 2000) 

Anos População Total Não Naturais 

1960 3.781.446 1.868.369 49,41% 

1970 5.924.615 2.841.150 47,96% 

1980 8.493.226 4.323.44 50,90% 

1990 9.646.185 3.692.795 38,28% 

2000 10.434.252 4.010.457 38,44% 

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Disponível em: 

http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas/pop_nao_nat.php. Acesso em: 20 set. 2013. 

 

Ainda importa destacar o fato de que na cidade de São Paulo a Lei nº 3.737, de 03 de 

janeiro de 1949
73

,
 
já autorizava a prefeitura a lotear terrenos urbanos para a construção de 

casas populares, a partir de financiamentos com prazo de 15 a 30 anos, sob o regime de 

amortização (pela Tabela Price), para moradores domiciliados no município há pelo menos 

cinco anos, o que excluía grande parte dos trabalhadores migrantes que chegavam à cidade. 

Entretanto, para os que conseguiam o financiamento, precisavam manter as prestações em dia, 

pois definia o artigo 8º da referida lei, que “perde o direito à escritura definitiva e à posse da 

casa, o adquirente que deixar de pagar três prestações consecutivas, indo à casa a novo 

sorteio”. 

No final da década de 1950, quando a cidade salta de 2.198.096 habitantes em 1950 

para 3.781. 446 em 1960
74

, muito por influência do processo migratório, a alteração de alguns 

dos dispositivos da referida Lei nº 3.737/49 dificultou ainda mais as condições de inscrição no 

programa. Entre as mais importantes, destacamos a alteração do artigo 3º em 1958, que 

aprovou a substituição da amortização do financiamento habitacional (pela Tabela Price) por 

juros de 6% ao ano, e a alteração do artigo 4º em 1960, que passou a aceitar comprovação de 

domicílio no município por cindo anos apenas "mediante atestado fornecido por autoridade 

policial ou Juiz de subdistrito", dificultando a aquisição da moradia por esse instrumento. 

                                                 
73

 SÃO PAULO (município). Lei nº 3.737, de 03 de janeiro de 1949. Dispõe sobre o loteamento de terrenos 

urbanos do Município para a construção de casas populares. Disponível em: 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1949/373/3737/lei-ordinaria-n-3737-1949-

dispoe-sobre-o-loteamento-de-terrenos-urbanos-do-municipio-para-a-construcao-de-casas-populares.html. 

Acesso em: 30 jul. 2014. Em 1965, essa lei foi revogada para dar lugar à Superintendência Municipal de 

Habitação da Cidade de São Paulo, considerada a lei originária de criação da Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo (COHAB-SP), tema que será tratado na sequência desse capítulo, item 1.2.3.1. A 

fundação da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP) e sua atuação na Política 

Nacional de Habitação. 
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 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (PMSP). Disponível em: 

http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas/pop_dist.php. Acesso em: 20 set. 2013. 
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Concomitante ao acelerado crescimento urbano desse período que elevou o número de 

edificações da cidade, foi instituída a Lei nº 4.615, de 13 de janeiro de 1955
75

, que regulou as 

condições gerais das edificações num período de amplo apossamento da periferia de São 

Paulo, estabelecendo critérios "impossíveis" de serem atendidos pelas populações pobres.  

Desse modo, apesar da cidade de São Paulo já possuir na década de 1950 legislação 

própria para normatizar o processo construtivo das edificações, e para promover por meio de 

financiamento a produção de moradias populares, as dificuldades previstas nesses dispositivos 

legais, somado a regulamentação da legislação trabalhista que reiterou o processo 

autoconstrução como expediente de reprodução da classe trabalhadora, tornou a moradia 

autoconstruída o padrão da reprodução do espaço urbano na periferia de São Paulo, que 

contribuiu com seu acelerado processo de urbanização nas décadas posteriores. 

 

1.2. A instauração de um modelo de Política Nacional de Habitação no Brasil 

  

 Para compreendermos as particularidades do processo de produção e aquisição da casa 

própria ou moradia no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, vamos nos deter a partir de 

agora na análise da Política Nacional da Habitação da ditadura militar brasileira, que é uma 

determinante central das reformas institucionais por ela instaurada. 

 Para isso, vamos examinar brevemente alguns preceitos previstos na criação do 

Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e do Banco Nacional de Habitação (BNH), instituídos 

pela ditadura militar, que contribuiu com o processo de acumulação capitalista direcionado ao 

capital industrial e financeiro, e que está ligada diretamente à constituição do Complexo 

Habitacional Cidade Tiradentes, erguido na periferia da cidade de São Paulo por intermédio 

da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP), considerada o maior 

agente de habitação popular da Política Nacional da Habitação. 

                                                 
75

 SÃO PAULO. (município) Lei nº 4.615, de 13 de janeiro de 1955. Regula as condições gerais de Edificações. 

Disponível em: https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1955/461/4615/lei-ordinaria-n-

4615-1955-regula-as-condicoes-gerais-das-edificacoes-1975-06-20.html. Acesso em 26 out. 2013. Nessa lei de 

1955, foram revogados diversos dispositivos da "Consolidação do Código de Obras", aprovada pelo Ato nº 663, 

de 10 de agosto de 1934 e que é considerada a primeira lei de regulamentação de obras e edificações na capital 

paulista. Entre os dispositivos alterados, destacamos os que regulamentam as exigências e condições gerais para 

desenvolvimento dos projetos, para a construção dos pavimentos, recuos, fachadas e compartimentos, entre 

outros. 
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 Entretanto, anteriormente a esta análise, é importante discorremos brevemente sobre a 

intervenção do governo da ditadura militar nas relações de trabalho a partir da criação do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) que, como veremos, possui uma estreita 

relação com a Política Nacional de Habitação. 

 

1.2.1. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS): o principal recurso 

da Política Nacional da Habitação  

 

Entre as medidas mais controversas do governo da ditadura militar nas relações de 

trabalho está a criação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
 
em substituição à 

estabilidade de emprego. 

 Em 1964, quando foi criado o Banco Nacional de Habitação, suas fontes de recursos 

advinham da extração compulsória de 1% da folha de pagamentos de todos os trabalhadores 

regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A partir de 1966, quando foi criado o 

FGTS, constituído pela contribuição compulsória de 8% dos salários dos trabalhadores 

regidos pela CLT, o BNH tornou-se o gestor desse fundo a partir de 1967, ampliando-se 

consideravelmente as fontes de recursos destinadas ao Sistema Financeiro da Habitação, 

conforme aponta Rolnik: 

O Banco Nacional de Habitação – BNH – foi criado em 1964 com o objetivo de 

“fazer de cada brasileiro o proprietário de sua casa”. Em 1967, assumiu a gestão do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, fundo comum nacional constituído 

pela contribuição compulsória de patrões e empregados, responsável pela distribuição 

dos pagamentos de seguros de trabalhadores desde o estabelecimento da Consolidação 

das Leis Trabalhistas. Com essa imensa massa de recurso, o BNH financiou companhias 

de habitação regionais, em programas destinados às faixas populares e também a 

incorporação imobiliária privada.
76

 

O FGTS foi instituído pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966
77

, com a 

finalidade de se criar um fundo público a partir da contribuição compulsória dos salários dos 

trabalhadores em substituição à estabilidade no emprego e aos pagamentos de indenizações 

por demissões sem justa causa, ambos benefícios previstos pela Consolidação das Leis do 
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 ROLNIK, Raquel, A cidade e a lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de São Paulo. São 

Paulo: Studio Nobel, 1999, p. 215. 
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 BRASIL. Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966. Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá 

outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5107.htm. Acesso em: 5 nov. 

2011. 
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Trabalho (CLT). Ainda segundo a CLT, define o artigo 492, por estabilidade de emprego 

entende-se que "o empregado que contar mais de dez anos de serviço na mesma empresa não 

poderá ser despedido senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior, 

devidamente comprovadas". Ou seja, até a criação do FGTS, o trabalhador possuía uma maior 

garantia de estabilidade do emprego, visto que o processo de demissão gerava um certo ônus 

para o empregador, mesmo com justificativa de demissão devidamente comprovada. Sobre os 

impactos do FGTS para a classe trabalhadora, importa reforçar que mesmo para quem não 

atingisse os dez anos de trabalho na mesma empresa, havia o desestímulo à demissão, uma 

vez que o empregador deveria pagar ao trabalhador, como parte indenizatória, um salário por 

ano trabalhado, tornando-a onerosa.
78

 Em contrapartida, mediante a contribuição do FGTS, a 

empresa poderia demitir o trabalhador a qualquer momento. 

Além do impacto negativo do FGTS nas relações de trabalho, que provocou uma 

maior rotatividade de emprego que contribuiu com a superexploração da classe 

trabalhadora
79

, os recursos advindos da contribuição compulsória estabelecida pelo FGTS, 

que constituía numa espécie de "seguro desemprego" para ser utilizado pelo trabalhador para 

qualquer finalidade após a demissão, se não o fosse, impreterivelmente só poderia ser 

aplicado pelo Banco Nacional da Habitação, então gestor do FGTS, retirando do trabalhador a 

possibilidade de utilização do fundo para outros fins que não o da habitação.  

Assim, a Política Nacional da Habitação desencadeada a partir de 1960, que teve o 

BNH como órgão central, normativo e financiador do Sistema Financeiro da Habitação, 

contou principalmente com recursos do FGTS, constituindo assim em fontes de recursos 

estáveis, permanentes e independentes das oscilações políticas que viabilizaram o 

financiamento habitacional no Brasil. 
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 Cf. ROCHA, Danielle Franco. Bancários e Oligopolização: avanços e limites na luta contra a superexploração 
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1.2.2. A criação do Banco Nacional da Habitação (BNH) e sua função no 

processo da urbanização brasileira. 

 

 A apenas três meses após o golpe da ditadura militar no Brasil, foi promulgada a Lei 

nº 4.380, de 21 de agosto de 1964
80

, que instituiu a correção monetária nos contratos 

imobiliários de interesse social
81

, criou o Banco Nacional da Habitação (BNH), e Sociedades 

de Crédito Imobiliário, as Letras Imobiliárias e o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo 

(SERFHAU). 

 A partir de 1967, o BNH passou a atuar com recursos originários do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), constituído pela contribuição compulsória de 8% dos 

salários dos trabalhadores regidos pela CLT. No mesmo ano, quando foi criado o Sistema 

Brasileiro de Poupanças e Empréstimos (SBPE), composto por poupanças voluntárias dos 

trabalhadores mobilizadas pelas Caixas Econômicas Federais e Estaduais, e por bancos 

privados, o BNH também incorporou a gestão desses recursos.  

 Para entender o funcionamento do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) com 

recursos do SBPE e do FGTS, é conveniente esclarecer que, no primeiro caso, os recursos das 

cadernetas de poupança e dos demais títulos imobiliários eram captados pelas associações de 

poupança e empréstimo e serviam para financiar investimentos habitacionais propostos por 

empreendedores imobiliários. Recebido o empréstimo, o empreendedor construía a unidade 

habitacional e responsabilizava-se pela venda do imóvel. Ao conseguir um comprador 

(basicamente as famílias com renda salarial mais elevada), o empreendedor transferia a dívida 

do empréstimo obtido junto às instituições financeiras ao futuro morador, que tornava-se 

assim mutuário do sistema. O empreendedor imobiliário, portanto, era apenas um 

intermediário do processo que absorvia os recursos do BNH, e o financiamento era pago 

diretamente às instituições financeiras ligadas ao BNH.  
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 Quanto o FGTS, sua arrecadação era destinada “prioritariamente" à construção de 

moradias populares
82

, ainda que posteriormente tenham sido canalizadas também para os 

setores de saneamento e desenvolvimento urbano. Os principais responsáveis pela construção 

destas unidades habitacionais eram as Companhias de Habitação Popular (COHABs), 

responsáveis pela execução das habitações populares e pelas atividades financeiras referentes 

à sua comercialização. Nesse caso, obtinham o empréstimo do BNH mediante a apresentação 

de projetos tecnicamente compatíveis com a orientação do banco e supervisionavam a 

construção das moradias destinadas às famílias com renda salarial entre três e cinco salários 

mínimos, erguidas por construtoras que participavam de licitação públicas.  

 Conforme definido no artigo primeiro da Lei nº 4.380/64
83

, o governo federal passou a 

formular a política nacional de habitação no sentido de "estimular a construção de habitações 

de interesse social e o financiamento da aquisição da casa própria, especialmente pelas 

classes da população de menor renda".
 
Para estimular a produção de habitação popular por 

intermédio das COHABs, ainda complementava a referida lei, no artigo 4º, que a aplicação 

dos recursos do BNH seria prioritária nos " projetos municipais ou estaduais que com as 

ofertas de terrenos já urbanizados e dotados dos necessários melhoramentos, permitirem o 

início imediato da construção de habitações."  

 Entretanto, a partir da década de 1970, o banco diminuiu seus investimentos em 

programas de habitação popular e passou a concentrá-los no financiamento de habitação de 

alto custo, destinado às famílias com renda salarial superior a doze salários mínimos, 

conforme descreve Kovarick e Brant:  

80 % dos empréstimos do BNH foram canalizados para as camadas de renda 

média e alta, ao mesmo tempo em que naufragaram os poucos planos habitacionais 

voltados para as camadas de baixo poder aquisitivo. As pessoas com até 4 salários 

mínimos constituem 55 % da demanda habitacional, ao passo que as moradias 

colocadas no mercado pelo Sistema Financeiro de Habitação destinaram-se em sua 

maior parte a famílias com rendimentos superior a 12 salários mínimos.
84
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 Salvo os demais trabalhadores que utilizavam o FGTS para aquisição de moradias de médio e alto padrão. 
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Além disso, se considerarmos os recursos do FGTS que supostamente deveriam ser 

aplicados no financiamento de habitação popular, a porcentagem de investimento do BNH 

nesse setor foi ainda menor, conforme aponta Bolaffi e Cherkezian:  

A distorção mais grave e até imperdoável da atuação do BNH resulta do fato de 

que se computarmos os investimentos habitacionais com recursos originados do FGTS, 

isto é, aqueles recursos baratos e concebidos para habitação de baixa renda, verifica-se 

que apenas 18% dos mesmos foram destinados a famílias com renda inferior a cinco 

salários mínimos. Mas se, como seria mais correto para um banco que foi constituído 

sob a égide de um 'Plano de Habitação Popular', computa-se os recursos do SFH, a 

porcentagem acima referida certamente cai pela metade.
85

 

Na tabela abaixo (Tabela 3), é possível verificar que apenas 33,6% dos recursos do 

BNH foram destinados às COHABs e outros programas habitacionais destinados às famílias 

com renda salarial entre um e cinco salários mínimos, o que comprova que o banco buscou 

"evidentemente atingir um mercado com poder aquisitivo que pudesse fazer frente aos preços 

dos imóveis e às altas taxas de juros e correção monetárias que aumentam anualmente mais do 

que o aumento do salário mínimo”
86

. 

 

Tabela 3 - SFH / BNH - Número de financiamentos habitacionais concedidos entre 1964 e julho de 1986 

 

Mercado Popular 

Programas Tradicionais - COHABs 1.235.409 27,7 % 

Programas Alternativos (1) 87 264.397 5,9 % 

Total 1.499.806 33,6 % 

 

Mercado Econômico 

Cooperativas 488.659 10,9 % 

Outros Programas (2) 299.471 6,7 % 

Total 788.130 17,6 % 

 

Mercado Médio 

SBPE 1.898.975 42,5 % 

Outros Programas (3) 280.418 6.3 % 

Total 2.179.393 48,8 % 

 Total SFH 4.467.329 100 % 

 (1) PROMORAR, PROFILURB, João de Barro, FICAM. (2) Instituto, Hipoteca, Emp.P/Pron, Prosin. (3) 

Recon, Prodepo. 

Fonte: BNH/Departamento de Planificação e Coordenação. Apud. ROYER, Luciana de Oliveira. Financeirização 

da Política Habitacional: Limites e Perspectivas. 2009. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP). São Paulo. 

2009, p. 65 
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Apesar do direcionamento crescente dos investimentos do BNH em habitações de alto 

custo estar associado a uma distorção da gestão do banco, gostaríamos de ressaltar que na 

própria redação da Lei nº 4.380/64
88

, os dispositivos que regulamentavam a distribuição dos 

recursos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) já incluíam financiamentos de habitações 

de alto custo. 

No caso da distribuição dos recursos do SFH para as entidades estatais, 

particularmente as COHABs, definia o artigo 11, inciso I, "que no mínimo 70% dos recursos 

deveriam ser aplicados em habitações de valor unitário inferior a 60 vezes o maior salário-

mínimo mensal vigente no país". O mesmo artigo, inciso II, definia que "no máximo 15 % dos 

recursos poderão estar aplicados em habitações de valor unitário compreendido entre 200 e 

300 vezes o maior salário-mínimo mensal vigente no país" 

Pouco mais de uma ano depois, a aprovação da Lei nº 4.864, de 29 de novembro de 

1965
89

, elevou o custo mínimo da habitação, a ser financiado pelo BNH, que passou a 

estabelecer no artigo 11, inciso I, que "em habitações de valor unitário inferior a 100 (cem) 

vezes o maior salário-mínimo mensal, vigente no país, uma porcentagem mínima dos 

recursos a ser fixado, bienalmente, pelo Banco Nacional de Habitação, em função das 

condições do mercado e das regiões". O mesmo artigo, inciso II, definia que deveria ser 

destinados "em habitações de valor unitário compreendido entre 300 e 400 vezes o maior 

salário-mínimo mensal, vigente no país, no máximo 20 % (vinte por cento) dos recursos". 

Além disso, a referida lei incluiu um novo parágrafo no artigo 11 que permitia "em função das 

condições de mercado e das regiões, o Banco Nacional de Habitação poderá alterar os 

critérios de distribuição das aplicações previstas no inciso II deste artigo", ou seja, aumentar 

ou diminuir a cota de recursos destinados à moradias de alto padrão de acordo com o mercado 

imobiliário.  

Já no caso da distribuição dos recursos do SFH para as entidades privadas, prevista na 

Lei nº 4.380/64
90

, a discrepância é ainda maior. Segundo artigo 12, inciso I, "no mínimo 60% 
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dos recursos deverão estar aplicados em habitações de valor unitário inferior a 100 vezes o 

maior salário-mínimo mensal vigente no país". No mesmo artigo, define o inciso II que "no 

máximo 20% dos recursos poderão estar aplicados em habitações de valor unitário superior 

a 250 vezes o maior salário-mínimo mensal vigente no país".  

Também com as alterações da Lei nº 4.864/65
91

, o artigo 12, inciso I, passou a 

estabelecer que "no mínimo 60% (sessenta por cento) dos recursos deverão estar aplicados 

em habitações de valor unitário inferior a 300 (trezentas) vezes o maior salário-mínimo 

mensal vigente no país". No mesmo artigo, inciso II, foi definido que "no máximo 20% (vinte 

por cento) dos recursos poderão estar aplicados em habitações de valor unitário superior a 

400 (quatrocentas) vezes o maior salário-mínimo mensal vigente no país".  

Desse modo, as alterações sofridas na lei original de criação do banco em 1964, foram 

demonstrando mais claramente que os recursos destinadas ao financiamento da habitação no 

Brasil nesse período visava atingir as famílias de renda salarial mais elevada. Ressaltamos 

ainda que, conforme definido no artigo 14 da lei de 1964, o BNH transferia o custo da 

inadimplência dos financiamentos aos futuros mutuários, obrigando os trabalhadores 

"adquirentes de habitações financiadas pelo Sistema Financeiro da Habitação a contratar 

seguro de vida de renda temporária, que integrará, obrigatoriamente, o contrato de 

financiamento, nas condições fixadas pelo Banco Nacional da Habitação".  

 Como se vê, grande parte do aparato legislativo da Política Nacional da Habitação 

instituído pelo governo da ditadura militar visou transmitir para os agentes privados 

intermediários a arrecadação do BNH, funcionando como um eficaz agente dinamizador da 

economia nacional junto ao capital financeiro e imobiliário, e estimulando a indústria da 

construção civil
92

. "Em linhas gerais, portanto, o BNH é um captador compulsório de 

recursos, passando-os para a iniciativa privada através de agentes financeiros ou ainda 

organismos administrativos estaduais e municipais, mobilizando principalmente a indústria de 

construção civil e com ela a indústria de materiais de construção".
 93
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 Nesse sentido, Kowarick complementa: 

Nesse particular, o Banco Nacional de Habitação (BNH) não só se tornou um 

poderoso instrumento da acumulação, pois drenou uma enorme parcela de recursos para 

ativar a construção civil - recursos por sinal advindos em grande parte de um fundo 

retirado dos próprios salários (FGTS) - como também voltou-se para confecção de 

moradias destinadas às faixas de renda mais elevadas. De fato, o BNH, entre 1964-77, 

aplicou a não desprezível soma de 135 bilhões de cruzeiros financiando 1 milhão e 739 

mil habitações, que foram destinadas, de modo particular, a famílias com rendimentos 

superiores a 12 salários mínimos.
94

 

 Além disso, em consonância com a reestruturação do sistema financeiro operada pelo 

governo da ditadura militar
95

, visando ampliar e diversificar os instrumentos financeiros, com 

maior segmentação e especialização do sistema privado, a Política Nacional de Habitação 

também objetivou ampliar o volume de transações e de agentes financeiros ligados ao SFH
96

.  

 Essa subordinação da Política Nacional da Habitação às novas regras do sistema 

financeiro também estava definida na referida Lei nº 4.380/64, conforme artigo 18, parágrafo 

único: "no exercício de suas atribuições, o Banco Nacional da Habitação obedecerá aos 

limites globais e as condições gerais fixadas pelo Conselho da Superintendência da Moeda e 

do Crédito
97

, com o objetivo de subordinar o sistema financeiro de habitação à política 

financeira, monetária e econômica em execução pelo Governo Federal". Isso demonstra 

claramente que a implementação da Política Nacional de Habitação também teve a intenção 

de fortalecer o sistema financeiro, o que resultou na drenagem de boa parte dos rendimentos 

do SFH para esses novos agentes financeiros.  
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 O BNH não se limitou apenas em atuar no setor de habitação, mas também atuou com 

destaque no setor de infraestrutura urbana, tornando o agente financeiro mais expressivo de 

desenvolvimento urbano no Brasil durante sua existência. 

 A partir de 1969, através do Decreto-Lei nº 949, de 13 de outubro de 1969
98

, o BNH 

também foi aprovado a financiar serviços de saneamento, tornando-se assim o órgão central e 

financiador do Sistema Financeiro da Habitação e do Sistema Financeiro de Saneamento, 

criado em 1968. Desse modo, os recursos do FGTS e o SBPE tornaram-se os marcos 

fundamentais para o desenvolvimento do crédito habitacional e de desenvolvimento urbano, 

transformando a classe trabalhadora na principal financiadora da provisão habitacional e do 

processo de urbanização brasileiro. 

Isso é reforçado com a criação de diversos planos e programas de política urbana e 

habitacional instituídos pelo governo da ditadura militar, sendo que o Plano Nacional de 

Saneamento (PLANASA) e o Plano Nacional de Habitação Popular (PLANHAP) são os de 

maior abrangência e diretamente ligados à política de habitação popular do BNH. 

Criado em 1971, o PLANASA financiou parte da expansão das redes de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário nas principais cidades brasileiras. Desse modo, 

o BNH concedia empréstimos para as concessionárias de economia mista que executavam os 

serviços de infraestrutura urbana.  

Em 1973, através da Resolução Nº 1 do Conselho de Administração do Banco 

Nacional de Habitação, de 23 de janeiro de 1973
99

, foi criado o Plano Nacional de Habitação 

Popular (PLANHAP), que era destinado à financiar moradias para famílias com renda salarial 

entre um e três salários mínimos. Na cidade de São Paulo, os recursos desse plano foram 

direcionados aos programas habitacionais denominados "alternativos" e coordenados pela 

COHAB-SP
100

, com destaque para os programas de urbanização de favelas e lotes 

urbanizados que institucionalizaram o processo de autoconstrução.
101
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 Entre os mais importantes, destacaremos três que foram incluídos no SFH, visando 

atender a população com renda de até três salários mínimos que não se enquadrava nas 

exigências mínimas dos financiamentos do BNH. O Programa de Financiamento de Lotes 

Urbanizados (PROFILURB) foi criado em 1975 com a finalidade de financiar a infraestrutura 

básica (saneamento e água) nos loteamentos da periferia, contudo, transferindo para os 

mutuários o custo da construção da moradia. Em 1979 foi criado o programa de 

financiamento de unidades habitacionais do tipo casa embrião denominado PROMORAR, 

destinado ao financiamento da construção de habitações do tipo casa embrião em terrenos 

ocupados por moradias precárias e por favelas, visando manter o morador no mesmo local.
102

 

Por fim, em 1982 foi criado o Programa João de Barro, que financiava a compra do terreno e 

uma "cesta básica" de materiais de construção para os futuros moradores erguerem a moradia 

por meio de mutirão autogerido.
103

  

 Apesar desses três programas representaram apenas cerca de 6% da produção total do 

BNH em todo o Brasil
104

, ao incluir nessa modalidade de financiamento habitacional as 

famílias com renda salarial de até três salários mínimos - que era a renda média da maioria 

dos trabalhadores nesse período, o governo da ditadura militar ampliou consideravelmente o 

número de transações financeiras e a lucratividade dos agentes ligados ao SFH.   

Vale ressaltar que a partir da segunda metade da década de 1970, houve uma 

ampliação considerável dos investimentos do PLANASA e PLANHAP com o aumento de 

empréstimos do Banco Mundial, aumentando a rentabilidade das empresas de economia 

mista.
105

 Isto é, num período de ingresso maciço de capital internacional nas concessionárias 

de serviços urbanos brasileiras , os empréstimos das instituições financeiras internacionais ao 

Banco Nacional de Habitação (BNH) eram condicionados à transferência dos serviços de 

saneamento e dos programas alternativos às concessionárias estaduais e municipais de 
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economia mista. E a permissão desses empréstimos já estava previsto na Lei nº 4.380/64
106

, 

conforme definido no artigo 20: “mediante autorização do Ministro da Fazenda, o Banco 

Nacional da Habitação poderá tomar empréstimos, no país ou no exterior, a fim de obter 

recursos para a realização das suas finalidades."  

Entretanto, em entrevista com Henry Cherkezian, o diretor de planejamento da 

COHAB-SP entre 1976 e 1982, relata que mesmo com recursos suficientes para executar 

esses programas e planos, o BNH tomava empréstimos das instituições financeiras 

internacionais, demonstrando outra perniciosa função do banco em benefício a essas 

instituições: 

 O BNH queria construir casas populares. Nós queríamos construir casas 

populares só que em localidades onde tivesse acessibilidade, água e esgoto. Só que ai 

nós descobrimos uma coisa muito interessante. (...) O BNH tinha duas linhas de 

financiamento. O PLANHAP, que é o plano nacional de habitação popular, e o 

PLANASA, que é o plano nacional de saneamento. Nós não conseguíamos juntar os 

dois. Só conseguimos juntar quando o BNH, em 1979, negociou um contrato com o 

Banco Mundial. Na verdade (...), o BNH não precisava de dinheiro, mas por uma 

política econômica do país, o BNH negociou um contrato  pequeno, de 93 milhões de 

dólares, com o Banco Mundial. Nas negociações, nas idas e vindas do Banco Mundial, 

negociando com ele, nós sugerimos duas coisas ao Banco Mundial, que ficaram como 

obrigação do BNH, do município e da união. Que o PLANASA e o PLANHAP se 

juntassem. Portanto, aonde a gente construía conjunto, tinha que ter água e tinha que ter 

esgoto pela linha de financiamento que também era financiada pelo Banco Mundial. 
107

 

 Outra forma do BNH transferir recursos para projetos ligados à política urbana foi 

assim descrita por Bolaffi e Cherkezian: 

Na segunda metade da década de 1970, o Banco contava com abundantes recursos 

econômicos e financeiros. Infelizmente, em vez de serem utilizados para atender à 

demanda solvável existente nas faixas de renda entre três e cinco salários mínimos, 

esses recursos foram investidos na aquisição de ORTNs [Obrigação Reajustável do 

Tesouro Nacional] e LTNs [Letras do Tesouro Nacional] para financiar grandes obras 

públicas, estranhas aos objetivos do Sistema, ou para financiar parte da dívida interna 

do governo.
108
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Outra significativa intervenção do governo da ditadura, diretamente ligada à política 

de habitação popular implementada no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, foi a 

criação da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964
109

, considerada fundamental para a 

estruturação de um mercado imobiliário e habitacional por regulamentar e disciplinar a 

constituição de condomínios, definidos no artigo 1º da referida lei como "edificações ou 

conjuntos de edificações, de um ou mais pavimentos, construídos sob a forma de unidades 

isoladas entre si, destinadas a fins residenciais ou não residenciais, e constituída, cada 

unidade, de propriedade autônoma sujeita às limitações desta Lei." Essa lei, ao viabilizar o 

surgimento de grandes empreendimentos imobiliários que passaram a ocupar massivamente o 

espaço urbano, erguidos por intermédio das incorporadoras imobiliárias ou pela atuação das 

companhias de habitação popular como a COHAB-SP, também contribuiu com o 

desenvolvimento do setor da construção civil. Ainda nessa lógica e considerando a 

necessidade de disciplinar a classe trabalhadora empregada nesse setor, foi promulgada a Lei 

nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966
110

, que regulamentou o exercício dos profissionais 

ligados à indústria da construção civil. 

A partir da década 1980, houve uma redução significativa dos recursos financeiros do 

BNH gerada pelas elevadas taxas de inadimplência dos financiamentos em consequência do 

descompasso cada vez maior entre o aumento das prestações e a capacidade de pagamento 

dos mutuários. 

 Diante dessas fragilidades de funcionamento do BNH com relação às flutuações 

macroeconômicas da década de 1980, somada à grave crise inflacionária desse período, o 

Banco Nacional da Habitação (BNH) foi fechado em 1986 e suas atribuições foram 

transferidas para outros órgãos.  

 A partir de então, a política urbana e habitacional passou a ser formulada pelo 

Ministério da Habitação, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (MDU), criado em 

1985. A fiscalização e normatização das instituições financeiras que integravam o SFH 

passaram a ser atribuição do Banco Central do Brasil (BACEN). E à Caixa Econômica 

Federal coube a administração do passivo, ativo, do pessoal e dos bens móveis e imóveis do 

BNH, assim como a gestão do FGTS. Desde então, a política urbana e habitacional foi se 
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ajustando às constantes reformulações nos órgãos responsáveis por este setor. O que se seguiu 

à extinção do BNH foi uma imensa confusão institucional provocada por reformulações 

constantes nos órgãos responsáveis pela questão urbana e habitacional. 

 Com a instauração da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
111

, 

através do Capítulo II, artigos 182 e 183, as diretrizes da política urbana e habitacional foram 

transferidas os estados e municípios, mesmo por adesão a algum programa proposto por outro 

nível de governo. 

 No decorrer da década de 1990, em consonância ao modelo econômico neoliberal cujo 

pressuposto consiste na contrariedade de intervenção do Estado na economia, visando um 

Estado mínimo onde os serviços são regulados pelo mercado, a especulação imobiliária e a 

ausência de uma política urbana consistente voltada ao setor da habitação aprofundou a crise 

habitacional. Diante disso, as ações atribuídas à política habitacional fortaleceram o incentivo 

em programas habitacionais "alternativos" novamente incluídos no Sistema Financeiro de 

Habitação, com destaque para o Programa Nacional de Mutirões voltados a famílias com até 

três salários mínimos.  

 Na virada dos anos 2000, a ação do Estado sobre a regulamentação do espaço urbano 

foi reforçada com a aprovação da Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001
112

, denominada 

Estatuto da Cidade. Essa lei, criada para ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e da "propriedade urbana”, deu início à implantação de diversas diretrizes de grande 

repercussão nas cidades brasileiras, como por exemplo os Planos Diretores Municipais.
113
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Paulo de 2002, essa lei foi criada pela Lei nº 16.050/14. SÃO PAULO. Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014. 

Aprova a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e 

revoga a Lei nº 13.420/02. Disponível em: http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/PDE-Suplemento-

DOC/PDE_SUPLEMENTO-DOC.pdf. Acesso em: 20 nov. 2014.  
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http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=14092002L%20134300000


64 

 

Contudo, as condições objetivas de viabilidade de acesso à casa própria, tida como direito 

prioritário para sobrevivência nas cidades, não foram concretizadas até o presente momento.  

 Ainda no quanto à atuação do governo federal em políticas aplicadas na produção de 

moradias populares, em 2005 foi promulgada a Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, que 

criou o Sistema Nacional de Habitações de Interesse Social.
114

 

 Por fim, a título de breve explanação e para fechar a crítica à Política Nacional de 

Habitação do presente capítulo, no município de São Paulo, a regulamentação do Estado na 

política habitacional teve como principal produto o Projeto de Lei Municipal nº 509, de 26 de 

outubro de 2011
115

, que instituiu o Plano Municipal de Habitação Social da Cidade de São 

Paulo (PMH) para o período de 2009 a 2024
116

.  

 Segundo a prefeitura de São Paulo, a elaboração do PMH teve início em 2005 com a 

implantação do sistema de informações habitacionais HABISP
117

 e do Sistema de 

Priorizações de Intervenções, com o propósito de integrar ações internas da Secretaria 

Municipal de Habitação (SEHAB) nos diferentes tipos de assentamentos precários, além de 

definir critérios claros de prioridade de intervenção.  

 Entre as proposituras do Plano Municipal de Habitação, destacamos a seguir o mapa 

do Plano de Ação Regional Leste (Mapa 3), que abrange as subprefeituras de Cidade 

Tiradentes, Ermelino Matarazzo, Guaianases, Itaim Paulista, Itaquera, Penha, São Mateus e 

São Miguel.   
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 BRASIL. Lei n° 11.124, de 16 de junho de 2005. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
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do FNHIS. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11124.htm. Acesso 

em: 5 maio 2013. 
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 SÃO PAULO (município). Projeto-Lei nº 509, de 26 de outubro de 2011. Institui o Plano Municipal de 

Habitação Social da Cidade de São Paulo para o período de 2009 a 2014. Disponível em: 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Plano Municipal de Habitação Social da Cidade de São 

Paulo para o período de 2009 a 2014. São Paulo: Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo, 2008, p. 140. 
117 Secretaria Municipal da Habitação (PMSP). Disponível em: http://www.habisp.inf.br/. Acesso em: 2 out. 

2013. 
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Mapa 3 - Mapa do Plano de Ação Regional Leste integrante do Plano Municipal de Habitação Social da Cidade 

de São Paulo (PMH) (indicação de Cidade Tiradentes no círculo vermelho).  

 
Fonte: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Plano Municipal de Habitação Social da Cidade de 

São Paulo para o período de 2009 a 2014. São Paulo: Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo, 2008, p. 

203. 

  

 Segundo o cadastro da Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo, no perímetro 

do Plano de Ação Regional Leste existem 2.855.442 habitantes residindo em 846.192 

domicílios.
 118

 Contudo, 27% desse total habitam assentamentos precários previstos para 

sofrerem regularização fundiária
119

, indicados na cor alaranjada do mapa (Mapa 3). 

 Mesmo assim, esses assentamentos precários, que são constituídos por loteamentos 

inadequados à ocupação urbana, insalubres ou sujeitos a risco de alagamentos e 

deslizamentos, quando regularizados atenderão ao ajuste urbano que está na pauta da política 

urbana e habitacional praticada atualmente. 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Plano Municipal de Habitação Social da Cidade de São 

Paulo para o período de 2009 a 2014. São Paulo: Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo, 2008, p. 140. 
119

 Parte dessa política de regularização fundiária está apoiada em ações de descriminalização de eventuais 

irregularidades, melhorias pontuais em assentamentos precários, incentivo à produção habitacional por ajuda 

mútua, desregulação dos códigos de obra e uso do solo etc., contudo com pouca interferência na qualidade 

habitacional dessas moradias.  
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1.2.3. O surgimento das Companhias de Habitação Popular (COHABs) na 

Ditadura Militar 

 

A partir da década de 1960, período de instauração da ditadura no Brasil, iniciou-se 

um intenso processo de aprofundamento do padrão de acumulação capitalista urbano-

industrial e, consequentemente, um maior desenvolvimento do parque industrial da cidade de 

São Paulo. Desde então, será frequente a intervenção do Estado na produção e ajuste do 

espaço urbano, visando criar condições para a instalação da indústria no Brasil, bem como 

criar condições para o assentamento habitacional da classe trabalhadora empregada nesse 

setor. 

O explosivo fluxo migratório rumo às grandes cidades, para compor o exército 

industrial de reserva nas localidades onde a indústria se instalava, geraria, por sua vez, uma 

intensa ocupação do solo urbano, ocupação que se deu, sobretudo, mediante a criação de 

novos loteamentos na periferia, erguidos predominantemente por meio da autoconstrução ou 

por meio do financiamento habitacional estatal.  

Como vimos, apesar de grande parte desses financiamentos terem sido aplicados na 

construção de moradias de médio e alto padrão para população de alta renda, parte desses 

recursos foram transferidos às companhias de habitação popular destinadas ao financiamento 

e produção de moradias de interesse social para famílias com renda salarial entre um a cinco 

salários mínimos, entre elas as COHABs.  

Segundo o discurso oficial do Estado, as companhias de habitação popular foram 

criadas para ampliar a eficiência do processo construtivo de moradias em larga escala, 

seguindo as normas técnicas e critérios estabelecidos pelos governos locais (municipal e 

estadual) e pela legislação federal. Por esse motivo, os conjuntos habitacionais financiados 

pelas COHABs utilizam soluções arquitetônicas "uniformizantes" e "padronizantes", 

expressas na repetição do "pavimento tipo" ou "andar tipo" nas edificações
120

, garantindo 

assim maior rendimento do processo construtivo e, consequentemente, melhor retorno dos 

investimentos aplicados.  

Entretanto, verificamos que a fundação de "dezenove" COHABs em todo o território 

brasileiro somente nos dois primeiros anos da ditadura militar, período marcado pela 
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 Quando existe uma edificação com mais de um pavimento, e a divisão da paredes internas desses pavimentos 

são iguais, dá-se o nome de "pavimento tipo" ou "andar tipo" ao pavimento térreo que se repete nos demais. 
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reestruturação das bases institucionais do Estado, visando ampliar o processo de acumulação 

capitalista, teve como foco principal a transferência dos recursos do Sistema Financeiro da 

Habitação (SHH) para a iniciativa privada (construtoras e incorporadoras), visto que as 

COHABs são os principais agentes financeiros e executantes dos programas de habitação de 

interesse social do BNH que utilizam apenas os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS).  

Em outras palavras, apesar das companhias de habitação popular possuírem uma 

maior autonomia na produção habitacional com empréstimos do BNH, a construção das 

habitações por ela financiada era de domínio da iniciativa privada, conforme aponta Canteiro: 

É importante notarmos que, pelos estatutos que criaram estas companhias 

habitacionais, elas poderiam atuar como empreiteiras, contratando diretamente a mão-

de-obra e executando as construções. Com raríssimas exceções esta possibilidade se 

efetivou, estabelecendo-se como regra contratação de empreiteiras privadas através de 

concorrências públicas, mantendo as Cohabs o controle sobre o planejamento, projeto e 

fiscalização das obras, além da posterior comercialização e administração dos contratos 

junto aos mutuários.
121

 

 Ainda nesse sentido, em entrevista com Henry Cherkezian, que nos relatou como se 

dava a operação de transferência de recursos do BNH à COHAB-SP, e desta às construtoras 

que ganhavam as licitações, verificamos que essa operação era bastante vantajosa para a 

iniciativa privada.  

O BNH pagava de quinze em quinze dias. Por conta da inflação, o pagamento era 

quinzenal. Aliás, era até vantajoso para as empresas, porque elas quase que recebiam na 

frente, né. O material de construção elas pagavam em sessenta dias, só que a medição 

eles recebiam de quinze em quinze dias. Portanto, elas não tinham nenhuma 

reclamação.
122

 

 Dessa forma, ao mesmo tempo em que as companhias de habitação popular da 

ditadura militar cumpriram uma função importante na transferência de recursos do BNH para 

as construtoras que drenaram boa parte do FGTS, a construção de inúmeros conjuntos de 

habitação popular em todo o país, conforme demonstrado na imagem à seguir (Imagem 1), 

contribuíram com o desenvolvimento do setor financeiro direcionado à habitação e com o 
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aquecimento da indústria da construção civil brasileira e, consequentemente, de outros setores 

da economia que a acompanham.
123

 

 

Imagem 1 - Empréstimos aprovados pelo BNH entre 1964 a 1980 às  

companhias de habitação popular em todo o país. 

 
Fonte: ABC-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABs. Rio de Janeiro, jan. 1980, Ano 4, nº 23 (contracapa). 

 

Na cidade de São Paulo, a atuação das companhias de habitação popular se deu por 

meio da fundação da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP) em 

1965, responsável pela provisão de habitação popular em toda a região metropolitana de São 

Paulo, que engloba 39 municípios. Desde então, a COHAB-SP passou a financiar a 

construção de grandes conjuntos de habitação popular na periferia de São Paulo e em cidades 
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 Esse tema será aprofundado no Capítulo 4, item 4.1. Tipologias Habitacionais da COHAB-SP. 

 



69 

 

da região metropolitana, sendo que o Complexo Habitacional Cidade Tiradentes constitui o 

maior projeto habitacional da companhia e o mais distante da região central da cidade.  

Essa influência da atuação da COHAB-SP no processo de expansão periférica e as 

particularidades de sua atuação em consonância com a política habitacional da ditadura 

militar serão tratadas na sequência.  

 

1.2.3.1. A fundação da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 

(COHAB-SP) e sua atuação na Política Nacional de Habitação 

 

A indústria da construção civil brasileira, com destaque ao setor habitacional
124

, teve 

contribuição significativa no processo de acumulação capitalista após a década de 1960. As 

companhias de habitação popular funcionaram como um eficaz agente dinamizador da 

economia nacional junto ao capital imobiliário e capital financeiro ao ativar a indústria da 

construção civil por meio de financiamento habitacional. 

Na cidade de São Paulo, onde a concentração de indústrias atraia milhares de 

trabalhadores migrantes, o que agravou a crise da habitação a partir da década de 1950, foi 

criado em 1965 a Superintendência Municipal de Habitação, através da Lei nº 6.649, de 23 de 

fevereiro de 1965
125

, cujas atribuições incluía a elaboração do plano municipal da habitação 

para "enfrentar" o agravamento do déficit habitacional da cidade, tornando acessível às 

famílias de baixa renda a aquisição da casa própria.
 
Entretanto, com recursos restritos e 

intermitentes provenientes de doações, contribuições e empréstimos oriundos de organismos 

nacionais ou estrangeiros, nove meses após sua a criação esse órgão foi substituído pela 

fundação Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP), que ligada ao 

BNH, dispunha de recursos permanentes originários do FGTS, ajustando-se à política 
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habitacional da ditadura militar. Assim, foi criada COHAB-SP, através da Lei nº 6.738, de 16 

de novembro de 1965.
126

  

Conforme previsto nos dispositivos da lei de criação da COHAB-SP, trata-se de uma 

companhia constituída nos termos da "Lei das Sociedades Anônimas de Economia Mista", de 

capital público e privado. Entretanto, quando da fundação da companhia, a quase totalidade 

do capital financeiro pertencia ao município, apesar de ser fundada como uma companhia de 

economia mista. Segundo entrevista com Henry Cherkezian, tal fato está associado à 

agilidade operacional que empresas de economia mista possuíam em relação às empresas 

públicas, além de constituir-se em um pré-requisito previsto na lei de criação do BNH para 

que a COHAB-SP pudesse tornar-se agente financeiro do banco, conforme relato: 

Quando eu entrei na COHAB [1976], a COHAB dependia da grana da prefeitura. 

Dependia de dinheiro da prefeitura pra pagar folha de pagamento. (...) Noventa e nove 

vírgula noventa e nove por cento era da prefeitura. Tanto que os diretores que entravam, 

eles compravam uma ação cada um, pra justificar a tal da sociedade anônima. É uma 

empresa pública. (...) Era uma empresa totalmente municipal. Só que era uma 

companhia de economia mista, porque ela fazia licitações mais rápidas do que a 

prefeitura. (...) E se não, não podia ser agente financeiro do BNH. Agente financeiro é 

só agente, banco é outra coisa, é instituição financeira. Então a COHAB não podia ter 

depósito, nada disso. Ela simplesmente fazia receber prestação [dos mutuários] e pagar 

empréstimos [do BNH]. Isto era o papel da COHAB.
127

 

Outro fator que explica a quase inexistência de capital privado na composição 

financeira da companhia pode estar associado ao elevado "risco de investimento", 

considerando os custos elevados da construção dos conjuntos habitacionais com empréstimos 

do BNH e do arriscado retorno dos investimentos que dependia do pagamento dos mutuários 

da COHAB-SP. Mesmo assim, devido à importância da companhia enquanto agente 

financeiro da política habitacional da ditadura militar, durante a década de 1970, a COHAB-

SP tornou-se uma empresa altamente lucrativa caracterizada como uma empresa privada 

capitalista. Nesse sentido, Henry Cherkezian recorda que a COHAB-SP foi considerada no 

final da década de 1970 uma das maiores "empresas" do país: 

Veja, a COHAB mesmo recebendo taxinhas, foi uma das cinquenta maiores 

empresas pela Revista Visão
128

 nesse período. [final da década de 1970] (...) Em termo 
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de faturamento, foi considerada uma das cinquenta maiores empresas de faturamento. 

Coisa rara para uma empresa de habitação. E mais. A COHAB tinha, mesmo com as 

taxinhas que ela cobrava, muito pequenas de financiamento, de retorno e com 

inadimplência baixa, ela construía às vezes equipamentos antes que a prefeitura. Depois 

a prefeitura ressarcia. Ela contratava a EMURB [Empresa Municipal de Urbanização de 

São Paulo] pra fazer algumas obras, inclusive equipamentos, porque ela tinha dinheiro, 

tinha por causa da quantidade de obra que ela fez. (...) A COHAB era uma companhia 

enxuta, ela recebia 6% do total das 500 ou 650 [UPC]
129

 para planejamento, 

administração e fiscalização de obra. (...) Só que 6% de cem mil unidades era uma 

grana. Recebia uma taxinha pra cobrança de administração. (...) Ela acumulou muito 

dinheiro e ela comprou muitos terrenos inclusive sem financiamento do BNH. (...) A 

prefeitura não botou um tostão na COHAB. Era o contrário. A COHAB que às vezes 

antecipava dinheiro quando a prefeitura não tinha dinheiro pra fazer obra.
130

 

Desse modo, enquanto o funcionamento da COHAB-SP, via licitação pública, 

contribuía com a transferência de vultosos recursos financeiros do BNH às construtoras que 

venciam as concorrências, a companhia financiava parte dos serviços urbanos de 

responsabilidade do município com recursos do FGTS, isto é, do trabalhador, cumprindo uma 

função importante do BNH, financiador do processo de urbanização na periferia de grandes 

cidades como São Paulo. 

Ainda segundo a lei de criação da COHAB-SP, estava previsto que a prefeitura de São 

Paulo deveria contribuir com 51% do capital estipulado para iniciar suas atividades. Esse 

montante a ser alcançado, a prefeitura de São Paulo arrecadou transferindo aos contribuintes 

do município o ônus da despesa, criando uma sobretaxa no Imposto Territorial Urbano 

(IPTU)
131

, assim definido no artigo 4º: "É criado, para vigorar durante 6 anos, o adicional de 

15 % sobre o Imposto Territorial Urbano, a ser cobrado a partir do exercício de 1966 

inclusive, e destinado à subscrição e integralização do capital social, na parte que cabe ao 

Município, e aos aumentos desse capital (...)". Ademais, conforme estabelecido no parágrafo 

único do mesmo artigo, "as áreas em que existirem favelas, ou que forem erigidas 

construções em desacordo com as posturas municipais, ficam sujeitas ao acréscimo de 50% 

do adicional no primeiro ano, e de mais 10 % em cada ano subsequente". Isso reforça que a 
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fundação da companhia, criada para contribuir com o acesso à moradia popular, penalizava os 

trabalhadores que não tinham acesso a ela e que residiam em habitações precárias.  

Agravando ainda mais a situação dos trabalhadores que residiam em assentamentos 

precários, foi definido pelo artigo 5º da Lei nº 6.738/65
132

 que a destinação do produto da 

arrecadação ora criada (pelo adicional do IPTU) seria aplicado: "a) 80 % para a 

integralização do capital social e seus eventuais aumentos, na parte do Município; b) 20 % 

para a solução do problema da favela, nos termos da legislação vigente."  

 Os critérios para se inscrever nas COHABs, e mais particularmente na COHAB-SP, 

exigiam que o proponente e futuro morador fosse maior de 18 anos e que residisse na cidade 

de São Paulo por mais de cinco anos, tornando sua política excludente com relação ao 

trabalhador migrante num período de grande fluxo migratório em direção à São Paulo. Além 

disso, exigia que o proponente declarasse uma quantidade de pessoas a residir no imóvel 

compatível com a tipologia da unidade disponível, na maioria dos casos excluindo famílias 

que possuíam mais de cinco integrantes, devido à pequena dimensão das unidades 

habitacionais. Por fim, a companhia exigia que a renda familiar do proponente fosse 

compatível com o valor de reembolso mensal previsto no financiamento, outro fator de 

exclusão para os trabalhadores desempregados ou cuja renda familiar fosse abaixo do 

estipulado.
133

  

 Ainda segundo entrevista com Henry Cherkezian, para a COHAB-SP era de suma 

importância que o mutuário possuísse renda salarial "compatível" com os critérios estipulados 

pela companhia
134

, mesmo para inscrição em programas habitacionais alternativos da faixa 

entre 1 e 3 salário mínimos como PROFILURB e PROMORAR, já descritos anteriormente: 

 Os critérios na época - a COHAB era metropolitana - então estar trabalhando 

na região metropolitana por cinco anos. O número de pessoas na família tinha que ser 
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 SÃO PAULO. (município) Lei nº 6.738, de 16 de novembro de 1965. Autoriza a constituição da Companhia 

Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB-SP), e dá outras providências. Disponível em: 
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 A título de comparação, no ano de 2011, ao pesquisar o site da COHAB-SP, verificamos que a companhia 

estava realisando testes de preenchimento da "Ficha de Demanda Habitacional" na cidade de São Paulo por meio 

da internet. Apesar de ser um teste, os critérios para seleção descritos nos site eram os mesmos exigidos pela 

COHAB-SP, muitos deles desde a sua fundação. Entretanto, nos chamou a atenção a alteração do critério que 

elevou o teto máximo do financiamento de 5 para 20 salário mínimos, o que demonstra que a atual política de 

habitação popular da companhia é comparável as rendas exigidas pelo mercado imobiliário privado. Disponível: 

http://www4.prefeitura.sp.gov.br/cohab/demandahabitacional/. Acesso em: 20 ago. 2011.  
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 Segundo Bolaffi e Cherkezian, até a década de 1980, muitas famílias que possuíam renda salarial inferior ao 

valor estipulado pelo BNH forjaram possuir renda equivalente ao exigido pelo banco, gerando posteriormente 

uma elevada taxa de inadimplência do financiamento da moradia. Cf. BOLAFFI, Gabriel;CHERKEZIAN, 

Henry. BNH: Bode Expiatório. Revista Novos Estudos. (CEBRAP), nº 13, pp. 45-55, outubro 1985. 

http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/iah/fulltext/leis/L6738.pdf
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adequado com o tipo da unidade. (...) Depois tinha a renda média da família, até cinco 

salários mínimos. (...) A COHAB era só um meio, mas ela em si não assinava contrato 

nenhum com quem não tivesse renda pra pagar aquela unidade. (...) O da prefeitura era 

dado. [PROFILURB, onde a prefeitura financiava a execução de redes de saneamento e 

doava materiais de construção para quem possuísse terreno próprio]. O que a COHAB 

fazia era financiado. [PROMORAR, onde a companhia financiava a unidade 

habitacional do tipo casa embrião em substituição a moradias precárias situadas em 

ocupações urbanas].
135

 

 Como se vê, as exigências para se inscrever nos financiamentos da COHAB-SP 

excluíam milhares de trabalhadores de baixa renda, tanto os empregados no trabalho formal, 

quanto os empregados no trabalho "informal", aqueles sem qualquer comprovação de renda 

salarial. Essas dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores para atender aos critérios de 

financiamento habitacional exigidos pela COHAB-SP também foram relatadas pela moradora 

Nádia, que assim relembra quando de sua chegada à Cidade Tiradentes, em 1987: 

Pra estar no cadastro da COHAB tinha uma série de coisas. Tinha que tá morando 

há muito tempo em São Paulo. Tinha que ter uma série de documentos. Tinha que ter 

salário. Tinha que ter renda. Era uma dificuldade imensa. Pra quem conseguiu ainda 

fazer [inscrição na Cohab] tinha essa dificuldade. E a gente não tinha mesmo condições 

nenhuma, não tínhamos. Então a gente mesmo construiu, com mais vinte e quatro 

famílias, pegamos a ponta [da rua], aquele trecho do setor C onde estava tudo 

desocupado cheio de mato, e ocupamos.
 136

 

 Quanto à estrutura organizacional das COHABs, para se viabilizar um 

empreendimento habitacional com empréstimos do Banco Nacional de Habitação (BNH), era 

preciso obtê-los junto a três departamentos do banco: Habitação, Infraestrutura (água e 

esgoto) e Equipamentos Comunitários. Entretanto, no caso do Conjunto Santa Etelvina, 

pertencente ao Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, após a construção de milhares de 

unidades habitacionais com os empréstimos do BNH," o departamento de infraestrutura desse 

mesmo banco cortou, em 1983, os fundos previstos para o saneamento, tornando impossível a 

ocupação desse grande conjunto; os 5% dos investimentos que faltavam não permitiram 

valorizar os 95% que já tinham sido realizados".
137

 Isso demonstra a arbitrariedade do BNH 

no tratamento e financiamento da política de habitação popular por intermédio da COHAB-

SP.  
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 SACHS, Céline. São Paulo: Políticas Públicas e Habitação Popular. São Paulo: Edusp, 1999. pp. 215-216. 



74 

 

Com relação aos índices de produtividade da COHAB-SP, desde sua fundação em 

1965 até o ano de 1999, a companhia construiu cinquenta e cinco conjuntos habitacionais, 

totalizando 130.574 unidades habitacionais para atender uma população estimada em mais de 

650 mil pessoas na cidade de São Paulo e na região metropolitana
138

, o que demonstra a 

enorme capacidade de produção de moradia popular dessa companhia e sua influência na 

constituição do urbano da periferia de São Paulo.  

Conforme tabela a seguir (Tabela 4), que demonstra a produtividade da COHAB-SP 

entre os anos de 1865 e 1999, verificamos que entre 1977 e 1988 foi um período de maior  

produção habitacional da companhia, muito em função da construção das unidades 

habitacionais do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes.
139

  

 

Tabela 4 - Produção habitacional de interesse social da COHAB-SP (1965/1999) 

1965/1976 1977/1988 1989/1999 

11.132 

U.H. Iniciadas 

8.374 

U.H. Concluídas 

110.765 

U.H. Iniciadas 

90.207 

U.H. Concluídas 

8.677 

U.H. Iniciadas 

31.993 

U.H. Concluídas 

Fonte: Superintendência de Planejamento e Projeto, COHAB-SP, 1999. Apud. SLOMIANSKY, Adriana Paula. 

Cidade Tiradentes: a abordagem do poder público na construção da cidade. Conjuntos Habitacionais de Interesse 

Social da COHAB-SP. 2002. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP). São Paulo. 2002, p. 109. 

 

Em entrevista com Segundo Henry Cherkezian, ele associa o aumento da 

produtividade da COHAB-SP entre 1976 e 1982 com a criação do do Plano Nacional de 

Habitação Popular (PLANHAP), destinado a financiar moradias às famílias com renda 

salarial entre um e três salários mínimos e que foi executado pela COHAB-SP, conforme 

analisado anteriormente: 

A partir do que eu chamo de vacas gordas, nós tivemos sete anos de construção. 

Se você for ver esses dados de concorrências [se referindo a uma lista apresentada por 

ele na entrevista que descreve diversas licitações de obras da COHAB-SP entre os anos 

de 1976 e 1982], são todos nessa época do BNH. É que o BNH tinha muito dinheiro na 

                                                 
138

 Cf. Superintendência de Planejamento e Projeto, COHAB-SP, 1999. Apud. SLOMIANSKY, Adriana Paula. 

Cidade Tiradentes: a abordagem do poder público na construção da cidade. Conjuntos Habitacionais de Interesse 

Social da COHAB-SP. 2002. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP). São Paulo. 2002, p. 109. 
139

 Ver Tabela 1: Conjuntos habitacionais de interesse social da COHAB-SP segundo localização, etapas das 

obras e tipo de unidade 1965/1999  
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época do PLANHAP, o plano nacional de habitação popular, e nessa época você podia 

comprar e contratar o que você quisesse.
140

 

  Ainda nesse sentido, em artigo publicado em 1980 no boletim da Associação 

Brasileira de COHABs, é possível verificar a influência do PLANHAP no financiamento de 

programas de habitações alternativos como o PROMORAR. Nesse mesmo artigo, também é 

possível verificar que os financiamentos habitacionais concedidos pela COHAB-SP 

concentravam-se em atender as famílias com faixas de renda salarial entre três e cinco salários 

mínimos: 

 Mais de cinco milhões de trabalhadores com renda entre um e cinco salários 

mínimos serão beneficiadas com a construção de 920 mil unidades habitacionais em 

todo o Estado dentro dos próximos cinco anos. Para a execução desse plano, o ministro 

Mário Andreazza, do Interior, e o governador Paulo Salim Maluf assinaram dia 5 de 

maio, no Palácio Bandeirantes, convênio para a execução do Plano Nacional de 

Habitação Popular - Planhap, que foi representado no ato pelo seu presidente José Lopes 

de Oliveira. Os investimentos a serem liberados pelo BNH totalizarão Cr$ 245 bilhões. 

Além desse convênio, o ministro também participou da assinatura de dois importantes 

atos na área habitacional em benefício das famílias carentes de São Paulo. Com o 

Prefeito Reynaldo de Barros e com o presidente da Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo, José Celestino Bourrol, o Ministro assinou protocolo para a 

execução do Promorar - Programa de Erradicação de habitações Suburbanas no 

Município de São Paulo - onde há cerca de 850 mil favelados (...) Através do Promorar, 

as famílias de renda mais baixa - que recebem até três salário mínimos - terão acesso ao 

programa de financiamento de lotes urbanizados e unidades residenciais tipo embrião. 

Antes, os programas da COHAB-SP atendiam somente quem tivesse renda familiar de 3 

a 5 salários mínimos.
141

 

 Apesar dos elevados índices de produtividade de habitação popular alcançados pela 

COHAB-SP no decorrer da década de 1980, a redução de empréstimos à companhia, 

provocada com o fim do BNH em 1986, obrigou-a a operar com recursos próprios para 

concluir as obras iniciadas anteriormente a esta data. Além disso, para saldar os empréstimos 

adquiridos com o BNH, e que foram transferidos para a Caixa Econômica Federal ao assumir 

o lugar do BNH após seu fechamento, a COHAB-SP alterou seu Estatuto Social e passou a 

financiar habitação para famílias com rendas mais elevadas, conforme relata Henry 

Cherkezian, que ainda reforça na entrevista que a Caixa Econômica Federal deixou de 

financiar habitação popular por quatro anos após substituir o BNH: 
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A caixa, quando assumiu no lugar do BNH, todos os terrenos adquiridos como 

aquisição antecipada, que só seriam pagos quando construído o conjunto, pediu o 

dinheiro de volta. Mas as COHABs não tinham. A COHAB não tem grana pra isso, não 

tem dinheiro. Elas não ganham dinheiro com isso. E ai ficou complicado porque 

algumas tiveram que vender terrenos a terceiros pra poder pagar pra caixa econômica. 

No caso da COHAB [COHAB-SP], a COHAB decidiu fazer empreendimento de renda 

média. Mudou o estatuto pra que isso pudesse ser feito. 
142

 

 Assim, para equilibrar os gastos da companhia e garantir o retorno dos investimentos 

sem empréstimos do extinto BNH, nem tampouco da Caixa Econômica Federal, entre 1987 e 

1989 a COHAB-SP reduziu seus investimentos em habitação de interesse social e o 

concentrou no financiamento habitacional para famílias com renda salarial entre seis e doze 

salários mínimos, classificada como Renda Média Superior (RMS). Essas unidades 

habitacionais, que foram erguidas em locais próximos à região central em terrenos mais 

valorizados, e foram construídas em edificações com maior número de pavimentos (servidos 

de elevadores), visando ampliar o número de unidades para reduzir a incidência do valor do 

terreno no valor final do financiamento, foram comercializadas a preços de mercado.
143

  

 Essa estratégia da COHAB-SP em financiar moradias para população de renda mais 

elevada no final da década de 1980 corresponde ao período em que muitas famílias de baixa 

renda não conseguiram se inscrever nos programas de habitação popular da companhia, 

conforme relato de Nádia, que ao chegar em Cidade Tiradentes no ano de 1987, descreveu 

que sua família não conseguiu se cadastrar nos programas de financiamento de habitação 

popular da COHAB-SP porque as inscrições estavam suspensas: 

A Cohab [COHAB-SP], chegou uma época em que ela bloqueou as inscrições. Eu 

acho que foi no período que eu cheguei, porque ela não conseguia mais dar conta, né, de 

tanta gente que ela tinha na fila. (...) Na época, quando a gente chegou aqui já tinha 

fechado as inscrições. Então a gente não conseguiu nunca fazer as inscrições pra 

conseguir a casa. Ai eu ocupei e construí minha casa. Eu e mais vinte e quatro 

famílias.
144 
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 A partir da década de 1990, a restrição de empréstimos destinados às COHABs 

diminuíram sua atuação na provisão de habitação popular para população de baixa renda.
145

 

Entretanto, na cidade de São Paulo, onde o déficit habitacional garantia altas taxas de lucros 

às construtoras que atuavam junto a COHAB-SP, ela passou a atuar com recursos próprios até 

1994. Nesse ano, com a formulação da Política Municipal de Habitação de Interesse Social de 

São Paulo, aprovada pela Lei nº 11.638, de 22 de julho de 1994
146

, a companhia tornou-se o 

agente operador do Fundo Municipal de Habitação, criado com a mesma lei, ampliando os 

recursos para investimento em política de habitação popular.
147

  

 A maior parte dos conjuntos de habitação popular da COHAB-SP foi construída na 

periferia da cidade de São Paulo e, em menor proporção, na região metropolitana, conforme 

verificado na tabela a seguir (Tabela 5): 

 

Tabela 5 - Distribuição territorial da produção habitacional de interesse social da COHAB-SP (1965/1999) 

Região C.H. U.H. % População 

Leste 28 88.660 67,9 442.300 

Norte 13 9.340 7,1 43.700 

Oeste 2 3.158 2,4 18.790 

Sul 9 9.883 7,6 49.415 

Região Metropolitana 3 19.553 15,0 97.665 

Fonte: Superintendência de Planejamento e Projeto, COHAB-SP, 1999. Apud. SLOMIANSKY, Adriana Paula. 

Cidade Tiradentes: a abordagem do poder público na construção da cidade. Conjuntos Habitacionais de Interesse 

Social da COHAB-SP. 2002. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP). São Paulo. 2002, p. 109.  

  

 Ainda com relação à tabela anterior (Tabela 5), se considerarmos que o número de 

unidades habitacionais da COHAB-SP atendeu a uma população de 442.300 habitantes 
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somente na região leste de São Paulo, verificamos que no ano 2000, a cada oito habitantes 

dessa região
148

, um residia em uma habitação financiada pela companhia, o que demonstra sua 

importância no assentamento habitacional da classe trabalhadora na periferia de São Paulo e 

sua influência no configuração socioespacial da região leste. 

 Desse modo, a região leste do município de São Paulo concentrou o maior número de 

unidades habitacionais erguidos pela COHAB-SP, distribuídas em vinte e oito conjuntos de 

habitação popular, que corresponde a 67,9% do total produzido pela companhia entre 1965 e 

1999. No mapa a seguir (Mapa 4), é possível verificar que a maior parte desses conjuntos 

habitacionais estão situados na divisa do município com outros que integram a região 

metropolitana, ou no extremo da área urbanizada. 

 

Imagem 2 - Mapa digital do município de São Paulo com a localização dos  

           conjuntos de habitação da COHAB-SP (indicação de Cidade Tiradentes no círculo vermelho). 

 
Elaboração própria. Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (PMSP). Disponível em: 

http://downloadfolhasscm.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/index.aspx. Acesso em: 23 nov. 2012. 
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 Essa influência dos conjuntos de habitação popular na constituição da paisagem 

urbana da periferia paulistana, e mais particularmente na paisagem urbana da região leste da 

cidade de São Paulo, pode ser verificada nas fotografias a seguir que demonstram a amplitude 

dos três maiores conjuntos de habitação popular da COHAB-SP em comparação com o 

padrão residencial das moradias do entorno. Essa grande dimensão demonstra a enorme 

capacidade da companhia em contribuir com o assentamento habitacional da classe 

trabalhadora por meio do financiamento habitacional. 

 O conjunto habitacional da fotografia abaixo (Fotografia 3) foi erguido entre os anos 

de 1975 e 1993 no distrito de Artur Alvin e está localizado a dezesseis quilômetros do centro 

da cidade de São Paulo. É composto pelos Conjuntos Habitacionais Padre José de Anchieta 

(com 2.404 U.H.), Padre Manuel da Nóbrega (com 7.190 U. H.) e Padre Manuel de Paiva 

(2.912 U.H.). 

 
Fotografia 3 - Fotografia aérea dos conjuntos de habitação popular da COHAB-SP  

localizados no distrito de Artur Alvim 

 
Fonte: CASTILHO, Edimilsom P. São Paulo: Cidade Tiradentes. abr. 2013. 1 fotografia. Formato JPGE. 

  

 Segundo relato de Henry Cherkezian
149

, esse grande conjunto habitacional foi 

construído pela COHAB-SP prevendo a instalação da linha do metrô nas suas adjacências, 

que só ocorreu no final da década de 1990. Nele foram erguidas 12.506 unidades 
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habitacionais que atenderam a uma população estimada em mais de 62 mil pessoas
150

,
 

correspondente a 55,7% do total de residentes no distrito no ano de 2000.
151

 

 A fotografia a seguir (Fotografia 5) demonstra o segundo maior conjunto de habitação 

popular da COHAB-SP denominado Conjunto Habitacional José Bonifácio .  

 

Fotografia 4 - Fotografia aérea do Conjunto Habitacional José Bonifácio localizado no distrito de mesmo nome 

 
Fonte: CASTILHO, Edimilsom P. São Paulo: Cidade Tiradentes. fev. 2012. 1 fotografia. Formato JPGE.) 

  

 Erguido a partir de 1978 numa extensa gleba localizada a vinte e dois quilômetros do 

centro da cidade de São Paulo
152

, as obras desse conjunto habitacional foram concluídas em 
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PREFEITURA DE SÃO PAULO. História Ambiental das Bacias do Aricanduva e Itaquera. São Paulo, 

Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, 2004, p. 27. 
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1995. Nele foram construídas 21.039 unidades habitacionais para atender a uma população 

estimada em mais de 108 mil pessoas 
153

, correspondente à quase totalidade dos residentes no 

distrito de José Bonifácio no ano 2000
154

.  

 Na próxima fotografia (Fotografia 5) vemos o Complexo Habitacional Cidade 

Tiradentes, localizado a trinta quilômetros do centro da cidade de São Paulo e onde foram 

construídas 42.379 unidades habitacionais para atender uma população estimada em mais de 

211 mil pessoas.  

 

Fotografia 5 - Fotografia aérea do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes localizado no distrito de mesmo 

nome, com destaque a Avenida dos Metalúrgicos no centro (2009) 

 
Fonte: CASTILHO, Edimilsom P. São Paulo: Cidade Tiradentes. dez. 2009. 1 fotografia. Formato JPGE 

  

 Em Cidade Tiradentes, 62 % das unidades habitacionais financiadas pela COHAB-SP 

foi construída na década de 1980, enquanto o restante, correspondente a mais de 16 mil 

unidades habitacionais, tiveram obras concluídas durante a década de 1990, período em que a 

COHAB-SP concentrou suas atuação erguendo unidades nas áreas livres remanescentes de 
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todos os conjuntos habitacionais, denominadas Áreas Reservadas à COHAB-SP
155

. Essa 

estratégia, além de permitir à companhia maior economia nos investimentos aplicados em 

infraestrutura urbana - já instalada por ocasião da construção dos primeiros conjuntos do 

bairro - ampliou a oferta de unidades habitacionais e, consequentemente, aumentou o 

adensamento urbano em vários conjuntos habitacionais.  

 Em meio a essa breve explanação das características gerais desses três importantes 

conjuntos de habitação popular da COHAB-SP construídos na região leste da cidade de São 

Paulo em períodos aproximados, vale destacar a denominação atribuída a esses conjuntos 

habitacionais, analisada no trabalho de Rufino a partir de um depoimento de um ex-diretor 

técnico da COHAB-SP, o Sr. Ubirajara Garcia: 

A sequência foi: primeiro os descobridores de São Paulo, que é o Padre José de 

Anchieta, conjunto que é o Itaquera I, na realidade são três conjuntos: Padre José de 

Anchieta, Padre Manuel de Paiva e Padre Manoel da Nóbrega, [...] na área do Itaquera I 

são três conjuntos. [...] São os três fundadores de São Paulo. Depois foi o mentor da 

independência, que foi o José Bonifácio. E depois foi o mártir da independência, que foi 

o Tiradentes. [...] o 'José de Anchieta' foi [batizado pelo] José Celestino Borroul, grande 

figura, grande...o maior administrador público que eu conheci, além do Olavo Setúbal. 

[...] Depois, o 'José de Anchieta' também foi ele. Mas ele sempre entrava em contato 

com a câmara, sempre tinha um pouco de consulta pra ver se o nome era... Agora 

Tiradentes eu não sei se foi ele também, ou quem foi o responsável.
156

 

 Segundo Rufino, essa concepção personalista de associar a denominação dos 

conjuntos habitacionais aos nomes de "personalidades históricas", escolhidos pelos técnicos 

da COHAB-SP, são formas de reafirmação pelo poder, "pelo desejo de, por intermédio dos 

nomes, impor a marca do Estado, das classes dominantes, desde o momento em que se coloca 

tais nomes em homenagem a essas chamadas figuras históricas".
157

 

 Por fim, a título de observação, quanto ao conjuntos de habitação popular da COHAB-

SP erguidos em outras cidades da região metropolitana de São Paulo, somam um total de 

19.533 unidades habitacionais distribuídas entre os municípios de Guarulhos (com 476 U.H. 

erguidas entre 1968 e 1970), Carapicuíba (com 14.360 U.H. erguidas entre 1969 a 1983, com 

                                                 
155

 CANTERO, João Alberto. A questão da qualidade arquitetônica dimensional e do custo no planejamento 

habitacional de interesse social: A produção da COHAB-SP na década de 1990. 2004. Dissertação (Mestrado em 

Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 

Paulo (FAU-USP). São Paulo. 2004, p. 44. 
156

 GARCIA, Ubirajara. Apud. SILVA, Marcio Rufino. “Mares de Prédios” e “mares de gente”: território e 

urbanização crítica em Cidade Tiradentes. 2008, Dissertação (Mestrado em Geografia) - Programa de Pós-

Graduação em Geografia da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP). São Paulo, 2008. p. 134. 
157

 Ibidem, p.135. 



83 

 

o ínfimo deste total erguido entre 1988 e 1990) e Itapevi (com 4.697 U. H. erguidas entre 

1981 e 1984, sendo que 991 foram lotes urbanizados financiados entre 1985 e 1999).
158

  

 Como se vê, esse período de intensa atuação da COHAB-SP na região metropolitana a 

partir da década de 1970, corresponde ao acirramento da política de habitação popular 

instaurado pela ditadura militar.  

 

1.2.3.2. A influência da COHAB-SP no processo de expansão urbana e 

valorização imobiliária da periferia paulistana 

 

 A política de aquisição de terras da COHAB-SP para provisão habitacional de 

interesse social é outro tema bastante relevante no funcionamento dessa companhia enquanto 

agente da política de habitação popular da ditadura militar.  

 Primeiramente, porque consumiu vultosos recursos do BNH que também financiou a 

compra do estoque de terras da COHAB-SP, contribuindo com o aumento do patrimônio da 

companhia às expensas dos próprios trabalhadores que, como vimos, financiaram um grande 

porte do capital do banco.  

 Em segundo lugar, porque a compra dessas propriedades em regiões distantes do 

centro da cidade, como o caso das glebas de Cidade Tiradentes distantes a trinta quilômetros 

do centro da cidade, contribuiu com a expansão urbana e com a valorização imobiliária da 

periferia paulistana, redefinindo um mercado de terras rentável apoiado nas políticas de 

habitação popular que encareceu o solo urbano e dificultou o acesso à casa própria. 

 No mercado de terras, a lei da oferta e da procura não funciona da mesma forma, pois 

a terra só se valoriza quando novos terrenos entram no mercado de terras com a expansão do 

perímetro urbano. Entretanto, como nem sempre essas novas áreas contam com infraestrutura 

básica, tal fator gera uma ampliação do valor dos terrenos que já estão disponíveis e dotados 

dessa infraestrutura, fazendo com que o preço da terra seja definido segundo localização na 

cidade já estruturada e consolidada. 
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 Aqui vale ressaltar que na Lei nº 4.380/64159 estava definida a possibilidade de os 

terrenos necessários para a construção de conjuntos de habitação popular serem doados pelas 

prefeituras locais ou pela iniciativa privada, conforme estabelecido no artigo 26, parágrafo 

primeiro: "O Banco poderá igualmente receber dos Governos Estaduais, Municipais e 

particulares ou de entidades de direito privado, estes sob a forma de doações, terras ou 

terrenos rurais ou urbanos, apropriados para a construção de imóveis". Além disso, como as 

instalações de infraestrutura urbana eram executadas pelas concessionárias, esses dois fatores 

não deveriam incidir no valor da unidade habitacional a ser financiada. 

 Diferentemente ocorreu nos empreendimentos da COHAB-SP, onde a infraestrutura 

urbana que deveria acompanhar a construção dos conjuntos foi executada de forma precária 

pelas concessionárias, muitas vezes com empréstimos do próprio BNH, conforme analisado 

anteriormente.
160

 Com relação à doação de terra pelos municípios ou entidades privadas, 

segundo relato do diretor de planejamento da COHAB-SP entre 1976 e 1982, em alguns casos 

a prefeitura de São Paulo contribuiu com esse dispositivo da referida lei.  

 O BNH tinha uma linha de financiamento, chamada RD1, chamada primeira 

resolução, resolução do BNH número um, e que era aquisição antecipada de terra. O 

que você fazia? Você comprava terra, milhões de metros quadrados de terra. É o que 

nós fizemos. (...) No caso de Itapevi, por exemplo, foi da prefeitura de São Paulo. Aliás, 

Itapevi era da prefeitura de São Paulo e Carapicuiba era da prefeitura de São Paulo 

(sic!). Carapicuiba era o antigo matadouro municipal de São Paulo, e o terreno era onde 

o gado ficava. A prefeitura doou o terreno à COHAB. Itapevi era pedreira de São Paulo, 

de onde saia os macadames pra pavimentação, então este também foi dado a São 

Paulo.
161

 Rio Grande da Serra também foi doado. O resto a COHAB comprou com a 

linha do BNH, essa RD1, que é uma linha que o juro era baixíssimo e você não 

precisava pagar. [a vista] Você só começava a pagar quando apresentava o projeto do 

empreendimento em cima do terreno. Aí o juro em média, não me lembro se era de 1 ou 

3 % ao ano o juro do terreno. Aí o terreno incorporava o valor da habitação e você só 

devolvia o terreno ou a parcela do terreno que se tá usando [valor do financiamento do 

terreno], quando as famílias já estavam morando e começavam a pagar. Você sabe que o 

processo da COHAB é a família que paga pra COHAB e a COHAB pagava pro BNH.
162
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 No que se refere às glebas de Cidade Tiradentes, a COHAB-SP as adquiriu por meio 

de compra todo o estoque de terra necessário para a construção das unidades habitacionais, e 

os custos foram transferidos indiretamente para o valor da habitação, assim como os custos da 

infraestrutura urbana, garantido o lucro dos diversos componentes envolvidos na política de 

habitação popular da COHAB-SP. Nesse sentido, Maricato reforça:  

O custo do terreno e sua preparação, os juros e taxas a serem pagas ao BNH (que 

iam até 6%), as taxas administrativas da Cohab (7%), o custo de construção de áreas 

livres, de circulação e infraestrutura que deveria ser garantido pelas prefeituras e 

empresas estaduais de serviços público e deveriam ser somados ao custo de construção 

das unidades habitacionais para resultar num produto (mercadoria) acessível à 

população de baixa renda, mantendo em todo o processo uma regra geral da produção 

capitalista: o capital financeiro deve ser (muito bem) remunerado, a empresa construtora 

mantém altas taxas de lucro, as empresas de serviços público devem ter lucro, além de 

ter seus investimentos amortizados. O custo administrativo do promotor (Cohab) 

também é lançado no preço da venda da mercadoria. Nada de subsídio ao 

consumidor.
163

 

 Como regra geral, o estoque de terra adquirido pela COHAB-SP concentrou-se em 

regiões rurais distantes do centro da cidade, sem infraestrutura urbana, na maioria das vezes 

com solos frágeis ou com características preservacionistas por razões ambientais. Nesse 

sentido, parte do estoque de terras adquirido pela COHAB-SP com empréstimos do BNH 

também contrariou o artigo 4º da lei de criação do Banco, onde o inciso II definia que teria 

prioridade na aplicação dos recursos do BNH "os projetos municipais ou estaduais que com 

as ofertas de terrenos já urbanizados e dotados dos necessários melhoramentos, permitindo o 

início imediato da construção de habitações". 

 Apesar da política de aquisição de terras transformar a COHAB-SP num importante 

produtor e consumidor do espaço urbano da região metropolitana de São Paulo, e mais 

particularmente da região leste de São Paulo, a existência ou ausência/precariedade de 

serviços urbanos na periferia de São Paulo, também influenciou na escolha das glebas 

adquiridas pela companhia, principalmente no final da década de 1960 e durante toda a 

década de 1970, período de maior aquisição do estoque de terras da COHAB-SP.  

 Nesse sentido, Henry Cherkezian relata como o acesso ao abastecimento de água e 

transporte coletivo em determinada região influenciou na escolha das glebas adquiridas pela 

COHAB-SP, principalmente na região leste da cidade. Contudo, ele reforça como a 

intervenção habitacional de grande porte demográfico em regiões ainda rurais dos municípios 
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da região metropolitana de São Paulo gerou problemas pela completa falta de infraestrutura 

urbana: 

Aonde tinha água, a gente ia atrás, esse é o número um. Dois, a gente tinha que 

comprar terreno barato, senão não conseguia fazer casa de 500 U.P.C. [Unidade-Padrão 

de Capital] E terreno barato só tinha na zona leste. Porque primeiro que os terrenos na 

serra eram caros, complicados e pequenos. [se referindo a Serra da Cantareira na região 

norte]. Pra cá, como eu disse, você já tem o município de Osasco, tal, e Carapicuiba, 

que a COHAB já tinha dois grandes terrenos né, e estavam em outro município. [se 

referindo região oeste] (...) 

A COHAB por ser metropolitana, ela construía na região metropolitana, então o 

que a COHAB construía? Em Carapicuiba, sempre na linha do seguinte: porque em 

Carapicuiba e Itapevi? Porque tinha linha de trem. (...) O conjunto habitacional de 

Carapicuiba, ele levou uma população pra lá que o município não tinha nem condição 

de administrar. A COHAB cobrava água e pagava Carapicuiba por ter um serviço 

autônomo de água. Você tinha uns municípios colados em São Paulo que tem uma 

característica tímida rural. Hoje não tem mais. 
164

 

 Na região leste da cidade de São Paulo, onde existiam inúmeras propriedades não 

loteadas propícias à expansão urbana, concentrou-se a maior parte do estoque de terras da 

companhia. Tal fato está associado ao processo particular de ocupação urbana dessa região, 

que ocorreu de forma fragmentada até a década de 1970, permitindo a permanência de 

extensas áreas livres formadas por pequenas propriedades rurais de produção agrícola ou 

extrativista, ou por glebas inutilizadas de especuladores que aguardavam a valorização para 

serem incorporadas ao mercado imobiliário.
 165

  

 Segundo a COHAB-SP, a justificativa para aquisição de propriedades com essas 

características consistia no reduzido valor imobiliário resultante de áreas com esse perfil, o 

que diminuía o valor da habitação a ser financiada. Contudo, existem trabalhos
166

 

comprovando que o preço dessas propriedades, somados às intervenções urbanas necessárias 

para viabilizar a ocupação dos conjuntos habitacionais construídos nessas regiões longínquas, 

equivaleu ao preço das unidades habitacionais localizadas mais próximas ao centro da cidade 
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e já dotadas de infraestrutura urbana, o que acaba questionando a ideia de que o terreno mais 

barato impactaria no valor da unidade. 

 Ainda nesse sentido, ressaltamos a importância da COHAB-SP enquanto agente de 

valorização imobiliária da periferia de São Paulo e, consequentemente, no processo de 

expansão capitalista nas áreas urbanas, conforme aponta Canteiro:
 
 

Ao atuar juntamente com o BNH na compra e estoque de terras e na implantação 

de infra-estrutura urbana, a COHAB-SP acabou por assumir também um papel 

significativo como promotor da expansão urbana, funcionando, do ponto de vista 

capitalista, como um dos principais parceladores do solo em São Paulo, regulando o 

mercado e promovendo a construção de grandes conjuntos, notadamente na área de 

expansão urbana na região leste do município, adentrando por uma das subdivisões da 

área considerada rural no município (Z8-100/1 - segundo a lei 9.300/71).
 167

 

 Assim, a partir do momento que a COHAB-SP adquiriu diversas propriedades rurais 

visando criar um estoque de terras, ela se tornou um importante agente de loteamento do solo 

urbano, visto que para construir os conjuntos habitacionais havia a necessidade primária de 

realizar o parcelamento do solo, viabilizar o sistema viário para acessá-lo, instalar os serviços 

urbanos, entre outros.
 
 

 Dessa forma, a valorização imobiliária das áreas de expansão urbana por intermédio da 

COHAB-SP foi apropriada pela iniciativa privada, que acabou sendo beneficiada quando os 

proprietários de terrenos sem valor imobiliário do entorno dos empreendimentos da 

companhia foram valorizados com a instalação dos serviços urbanos, mais propriamente da 

infraestrutura urbana, que acompanhou a construção dos conjuntos habitacionais.  

 No caso do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, ao ser erguido a trinta 

quilômetros do centro da cidade, sua localização cumpriu uma função importante no processo 

de expansão urbana da região leste, ampliando os limites do perímetro urbano da cidade e 

incluindo no mercado de terra diversas propriedades rurais localizadas entre área urbanizada e 

o local onde foram erguidos os conjuntos habitacionais, conforme verificado no mapa a seguir 

(Mapa 4), onde se percebe a ausência de ocupação urbana no entorno dos conjuntos 

habitacionais de Cidade Tiradentes erguidos ente 1975 e 1985. 
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Mapa 4 - Mapa da área urbanizada de São Paulo entre os anos de 1975 e 1985  

(indicação de Cidade Tiradentes no círculo vermelho) 

  
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano / SMDU. Disponível em: 

http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/img/mapas/urb-1980.jpg.  Acesso em: 01 ago. 2014 

 

 Além da COHAB-SP, outra companhia habitacional que contribuiu com esse processo 

de valorização imobiliária da perifeira paulistana foi a Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), vinculada à Secretaria da Habitação 

do estado de São Paulo e responsável por executar programas habitacionais e serviços de 

desenvolvimento urbano. Apesar de ser fundada em 1949, através da Lei nº 483, de 10 de 

outubro de 1949
 168

, só foi regulamentada em 1964 através do Decreto nº 43.107, de 28 de 

fevereiro de 1964.
169

 Entretanto, sua atuação mais direcionada à produção de habitação 

popular ocorreu apenas no governo da ditadura militar a partir de 1968, quando a então 

denominada Caixa Estadual de Casas para o Povo (CECAP) - hoje CDHU - foi aprovada a 

obter financiamento do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), através da Lei nº 10.262, de 
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30 de outubro de 1968.
170

 Como se vê, os recursos do BNH adquirido pela contribuição 

compulsória dos trabalhadores financiou a política habitacional em diversas instâncias de 

governo.  

 Conforme demonstrado na tabela a seguir (Tabela 6), a primeira gleba adquirida pela 

COHAB-SP em Cidade Tiradentes foi comprada em 1967 para a construção do Conjunto 

Habitacional Prefeito Prestes Maia. Dez anos depois, a companhia adquiriu a gleba para 

construção do Conjunto Habitacional Juscelino Kubitscheck de Oliveira, pertencente à 

Subprefeitura de Guaianases, mas integrante do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes. 

Em 1979, a COHAB-SP adquiriu mais nove glebas de grandes dimensões para a construção 

do restante dos conjuntos habitacionais. 

  

Tabela 6 - Superfície das glebas, localização, ano de aquisição e ano de início das obras dos conjuntos de 

interesse social da COHAB-SP 

Conjunto 

Habitacional 

Superfície da 

Gleba (m²) 
Localização Aquisição 

Início das  

obras 

Prefeito Prestes Maia 206.967,80 MSP/Leste 1967 1975 

Santa Etelvina I/IV – A 1.241.558,44 MSP/Leste 1979 1981 

Santa Etelvina IV - A 1.002.508,00 MSP/Leste 1979 1981 

Santa Etelvina V- A 1.142.032,00 MSP/Leste 1979 1982 

Juscelino Kubitscheck de Oliveira 795.600,00 MSP/Leste 1977 1979 

Castro Alves/Barro Branco I 467.584,51 MSP/Leste 1979 1983 

Santa Etelvina III – A 323.538,11 MSP/Leste 1979 1984 

Barro Branco II 780.074,00 MSP/Leste 1979 1987 

Santa Etelvina II – A 842.848,00 MSP/Leste 1979 1988 

Santa Etelvina II – B 229.723,00 MSP/Leste 1979 1988 

Santa Etelvina VII 741.580,00 MSP/Leste 1979 1988 

Sítio Conceição 259.000,00 MSP/Leste 1982 1987 

Inácio Monteiro 553.517,14 MSP/Leste 1985 1986 

Jardim dos Ipês 34.382,94 MSP/Leste Após 1991 1995 

Elaboração própria. 

Fonte: Superintendência de Planejamento e Projeto, COHAB-SP, 1999. Apud. SLOMIANSKY, Adriana Paula. 

Cidade Tiradentes: a abordagem do poder público na construção da cidade. Conjuntos Habitacionais de Interesse 

Social da COHAB-SP. 2002. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP). São Paulo. 2002, p. 216.  
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 SÃO PAULO. (estado). Lei nº 10.262, de 30 de outubro de 1968. Autoriza a Caixa Estadual de Casas para o 

Povo (CECAP) a obter financiamento, mediante garantias hipotecárias e outras previstas 

no Sistema Financeiro de Habitação, para o fim que especifica. Disponível em: 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1968/lei-10262-30.10.1968.html. Acesso em: 17 jun. 2013. 
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 Entretanto, conforme demonstrado na tabela anterior (Tabela 6), a maior parte das 

obras de construção dos conjuntos habitacionais foi iniciada na década de 1980, sendo que 

mais de 50% das unidades habitacionais foram erguidas ou concluídas após o fechamento do 

BNH em 1986. Isso comprova que, no caso do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, o 

banco contribuiu muito mais com a aquisição do patrimônio fundiário da companhia do que 

com a produção de unidades habitacionais. 

 Ainda com relação ao processo de valorização imobiliária da periferia paulistana pelos 

fatores apresentados, trataremos agora da influência da legislação de parcelamento, uso e 

ocupação do solo nesse processo, e como os dispositivos nela previsto sofreram diversas 

modificações e adaptações, visando um maior rendimento financeiro destas novas áreas de 

expansão urbana, principalmente com relação à ampliação do número de lotes criados, em 

especial para as áreas destinadas a loteamentos de interesse social.  

 Além disso, destacamos que toda legislação de ordenação de uso do solo foi criada na 

década de 1970 no governo da ditadura militar, posteriormente a um período em que o 

desenho urbano já estava traçado em consequência da retenção dos terrenos por parte de 

grupos privados, ou seja, após o acelerado processo de ocupação da perifeira de São Paulo, 

período em que a cidade apresentava taxas de crescimento populacional na ordem de 3,7%.
171

 

 A primeira lei de zoneamento do município de São Paulo a dispor sobre o 

parcelamento, uso e ocupação do solo foi a Lei nº 7.805, de 1º de novembro de 1972.
172

 No 

artigo 19º desta lei, foram estabelecidos oito tipos de "zonas de uso", dividindo o território da 

cidade em uso residencial, industrial, uso misto etc. Ainda segundo a determinação legal, 

foram definidas as dimensões mínimas dos lotes criados nos novos parcelamentos, que em 

todas as zonas de usos deveriam ser de 250 m², com frente mínima de 10 metros, coforme 

previsto no artigo 9º da mesma lei.  

 Quanto ao plano de arruamento ou loteamento exigido pelo artigo 10, parágrafo 1º, da 

referida Lei nº 7.805/72, definia o artigo 11 que "todas as obras e melhoramentos previstos 
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 Nas décadas de 1940, 1950 e 1960, as taxas de crescimento populacional ao ano era de 5,2%, 5,6% e 4,6%, 

respectivamente. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (PMSP). Disponível em: 

http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas/pop_brasil.php. Acesso em: 10 abr. 2014. 
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 SÃO PAULO. (Município). Lei nº 7.805, de 1º de novembro de 1972. Dispõe sobre parcelamento, uso e 

ocupação do solo do Município, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/plantas_on_line/legislacao/index.php?p=5679. 

Acesso em: 10 mar. 2014. Anteriormente a 1972, a legislação relativa ao zoneamento da cidade de São Paulo 

reunia algumas dezenas de Atos, Decretos-leis e Leis que disciplinavam o uso e ocupação do solo apenas para 

alguns perímetros do município. Com a aprovação da referida lei, a lei de zoneamento abrangeu todo o 

município de São Paulo. 
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no plano de arruamento, relacionados no parágrafo 1º do artigo anterior, deverão ser 

executados pelo interessado antes de sua aceitação por parte da Prefeitura". Isso deixou 

claro o aumento das exigências burocráticas e técnicas para aprovação de loteamentos, 

transferindo para o loteador a obrigação de dotar o loteamento de toda infraestrutura urbana 

necessária antes da venda dos lotes, privilegiando a atuação de grandes empresas da 

construção civil que podiam arcar com estes custos, elevando o preço dos terrenos que era 

repassado ao comprador e reduzindo o mercado de lotes às faixas da população de maior 

renda.
 
 

 Ainda segundo o artigo 14 da referida Lei nº 7.805/72, estava previsto que seus 

dispositivos "não se aplicam às vias de circulação existentes e oficializadas, nem aos 

loteamentos ou arruamentos aprovados, nem aos imóveis, lotes e quadras regularmente 

inscritos nos Registros de Imóveis competentes, todos anteriormente à data de publicação 

desta Lei". Isso impediu que fossem feitos novos loteamentos a baixo custo para a população 

de baixa renda, mas não evitou que os loteamentos existentes fora dessas especificações - e 

que constituíam a quase totalidade da perifeira da cidade na década de 1970 - ficassem menos 

precários ou sofressem melhoramentos urbanos para se adequar aos dispositivos exigidos a 

partir de 1972.
 173

  

 Em 1979, com a aprovação da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979
174

, o governo 

federal estabeleceu no artigo 4, inciso II, que "os lotes terão área mínima de 125m² (cento e 

vinte e cinco metros quadrados) e frente mínima de 5 (cinco) metros, salvo quando o 

loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de 

interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes".  

 Em 1981, quando houve uma adequação da primeira lei de zoneamento de São Paulo 

de 1972 com a legislação federal, foi promulgada a Lei nº 9.413, de 30 de dezembro de 

1981.
175

 Nessa nova lei municipal, foi criada uma nova categoria de loteamento popular 

nomeada como L3, que aprovou a redução ainda maior das dimensões mínimas dos lotes que 

eram de 250 m² para 125 m², conforme definido no artigo 21, que "pelo menos 70% da área 
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 Para maior aprofundamento acerca dessa questão, ver: SILVA, Helena M. Menna Barreto. Maltratada e 

Maltraçada: o processo de regularização de loteamentos promovido pela Prefeitura do Município de São Paulo 

após a Lei Lehman. 1990. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação 

em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP). São Paulo. 1990. 
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 BRASIL. Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Dispõe sobre o parcelamento de Solo Urbano e dá outras 

Providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766.htm. Acesso em 26 out. 2013. 
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 SÃO PAULO. (Município). Lei nº 9.413, de 30 de dezembro de 1981. Dispõe sobre parcelamento do solo no 

Município, e dá outras providências. Disponível em: https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-

ordinaria/1981/941/9413/lei-ordinaria-n-9413-1981-dispoe-sobre-parcelamento-do-solo-no-municipio-de-sao-

paulo-e-da-outras-providencias.html?wordkeytxt=9413. Acesso em: 10 mar. 2014. 
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loteada deverá ser ocupada por lotes de 125m² de área mínima, e frente mínima de 5m, 

destinados exclusivamente ao uso residencial unifamiliar." Como resultado dessa nova 

legislação, as glebas adquiridas pela COHAB-SP tiveram o potencial construtivo dobrado. 

 Também no ano de 1981, quando a COHAB-SP já havia adquirido grande parte das 

glebas na região leste da cidade de São Paulo, incluindo praticamente todas as glebas de 

Cidade Tiradentes, a aprovação da Lei nº 9.300, de 24 de agosto de 1981
176

, regulamentou o 

parcelamento, uso e ocupação do solo da zona rural da região leste e oeste do município e 

incluiu definitivamente as glebas da COHAB-SP no perímetro urbano, consequentemente 

incluindo-as também no mercado de terras urbano. 

 Outro importante instrumento legal que beneficiou a atuação da COHAB-SP na 

periferia de São Paulo foi o Decreto nº 14.025, de 19 de novembro de 1976
177

, que fixou 

"normas especiais" para arruamentos, loteamentos, conjuntos habitacionais e edificações de 

interesse social, e que permitiu reduzir ainda mais as dimensões dos lotes destinados à 

produção de moradias populares, conforme definido no artigo 2º do referido decreto: 

"Arruamentos e Loteamentos de Interesse Social são aqueles cujo parcelamento resulte em 

lotes com área de 100,00m², no mínimo, frente de 5,00m (cinco metros), no mínimo, ou 

destinados a implantação de qualquer dos programas habitacionais definidos neste 

decreto".
178

 

 A exemplo de São Paulo, muitos municípios se valeram de "diretivas especiais" para 

criar leis e decretos próprios que estabeleciam algumas exceções às exigências construtivas 

obrigatórias, a fim de buscar um tramitação especial para as aprovações necessárias que 

viabilizassem os conjuntos habitacionais de interesse social construídos além do perímetro 

urbano e com elevada densidade de ocupação urbana. Isso demonstra que concomitante ao 

período de acelerado crescimento de grandes cidades brasileiras como São Paulo, o Estado 
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 SÃO PAULO. (Município). Lei nº 9.300, de 24 de agosto de 1981. Dispõe sobre parcelamento, uso e 

ocupação do solo na zona rural leste e oeste do Município, altera as características da zona de uso Z7, e dá outras 
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10 mar. 2014. 
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522, 523 e 565 da Lei n.° 8.266, de 20 de Junho de 1975, fixando normas especiais para arruamentos, 

loteamentos, conjuntos habitacionais, edificações de interesse social, e dá outras providências. Disponível em: 
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 Dada a importância desse decreto, sua análise será aprofundada no Capítulo 4, item 4.1. Tipologias 

Habitacionais da COHAB-SP. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/plantas_on_line/legislacao/index.php?p=11073
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promulgou dezenas de atos, decretos-leis e leis que ampliaram a rentabilidade financeira da 

produção do espaço urbano, tendo como lógica subordinar a legislação aos interesses das 

relações capitalistas de produção.  

 Desse modo, as recorrentes alterações da legislação de uso e ocupação do solo visando 

ampliar o aproveitamento das novas glebas incorporadas ao perímetro urbano, somado à 

política de aquisição de terrenos em regiões rurais destinados à construção dos conjuntos de 

habitação popular da COHAB-SP, com destaque para o Complexo Habitacional Cidade 

Tiradentes, contribuiu com a expansão urbana na periferia de São Paulo, mais particularmente 

na região leste, e provocou uma valorização imobiliária que dificultou o acesso à terrenos 

mais baratos, agravando o problema de acesso à moradia popular pela classe trabalhadora. 
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CAPÍTULO 2 

O padrão periférico de crescimento urbano: rumo à região leste  

da cidade de São Paulo  

 

Apesar de existir há mais de quatro séculos, foi somente no final do século XIX que a 

cidade de São Paulo passou a apresentar um crescimento urbano mais significativo com a 

consolidação da produção agrário-exportadora do café, sustentada no trinômio café – ferrovia 

– imigrante.
179

 Desde então, São Paulo tornou-se o centro comercial e financeiro da produção 

agrário-exportadora de café, o que contribuiu com sua polarização econômica no território 

brasileiro e permitiu o surgimento das primeiras indústrias paulistanas.  

A partir de 1920, o crescimento urbano ultrapassou os limites do centro da cidade, 

porém, apresentando uma ocupação urbana fracionada, composta por loteamentos isolados e 

por pequenas propriedades rurais. Em direção à região leste da cidade, a ocupação urbana 

mais distante e adensada nesse período alcançava o atual distrito da Penha, situada a nove 

quilômetros do centro da cidade. 

Em 1930 a população da cidade de São Paulo atinge um milhão de habitantes, quando 

também teve início a transição econômica de base agroexportador para a estrutura produtiva 

urbano-industrial. A expansão do parque industrial paulistano  consolidou-se definitivamente 

na década de 1950 e intensificou a expansão urbana para todas as direções da cidade.  

Essa intensa industrialização, aprofundada com a instauração da ditadura militar em 

1964, exigiu cada vez mais um número maior de trabalhadores que, advindos de outras 

regiões do país, tiveram de encontrar algum lugar para morar na grande capital. Entretanto, ao 

chegar à cidade, esses trabalhadores impedidos de morar na região central devido aos 

elevados custos da habitação, em comparação com seus baixos salários que não incorporavam 

o custo da moradia, foram obrigados a se deslocar para os bairros distantes do centro da 

cidade para erguer suas moradias, muitas delas na região leste de São Paulo. Assim, 
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 Essa expressão, também utilizada por Aroldo Azevedo em seus estudos sobre a formação da cidade de São 

Paulo, descreve os fatores responsáveis pelo destaque econômico paulistano ao se tornar o principal entreposto 

comercial e financeiro da produção cafeeira para exportação. Com o auxílio das ferrovias instaladas na segunda 

metade do século XIX, essa produção era transportada do interior do Brasil à cidade de Santos, passando pela 

cidade de São Paulo, e ao mesmo tempo, facilitavam o deslocamento de trabalhadores imigrantes na direção 

contrária. Cf. CASTILHO, Edimilsom Peres. A Praça dos Trabalhadores de Guaianases: Periferia de São Paulo. 

2007. Dissertação (Mestrado em História Social) - Programa de Estudos Pós-graduados em História da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo. 2007, pp. 24-31. 
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frequentemente sós, com filhos ou com a mulher, os próprios trabalhadores levantaram para 

si, nos finais de semana, feriados ou férias, seu abrigo. 

Concomitantemente a essa prática de subsistência na metrópole, denominada como 

autoconstrução, outra parcela desses trabalhadores se inscreveu nas companhias de habitação 

popular destinadas ao financiamento de moradias para famílias com renda salarial entre um e 

cinco salários mínimos, passando então a aguardar na fila a possibilidade de adquirir a casa 

própria.  

Na cidade de São Paulo, a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 

(COHAB-SP) deu início à aquisição de diversas glebas distantes do centro da cidade, para a 

construção de grandes conjuntos de habitação popular, com os empréstimos do BNH. Parte 

significativa dos conjuntos de habitação popular foi erguida pela COHAB-SP, assim como 

ocorreu com o Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, construído na região leste da 

cidade. 

 A partir de então, quando essa região passou a se destacar preferencialmente como o 

local de convergência residencial da classe trabalhadora paulistana, sua população foi 

aumentando gradativamente até que, em 1980, período do surgimento do Complexo 

Habitacional Cidade Tiradentes, os distritos que compunham a região leste contavam com 

2.823.591 habitantes, o que correspondia a quase 33,24 % do total da população da cidade de 

São Paulo, que possuía 8.493.226 habitantes
 180

. 

 Devido ao destaque da região leste sobre todo o território da cidade de São Paulo, 

anteriormente ao focarmos nossa análise na constituição do Complexo Habitacional Cidade 

Tiradentes, torna-se imprescindível investigarmos as particularidades do processo de 

crescimento urbano dessa região, que influenciaram no deslocamento dos trabalhadores em 

sua direção, assim como na escolha das glebas adquiridas pela COHAB-SP e, 

consequentemente, no modo de vida de seus moradores.  

 

2.1. A influência do meio geográfico e o auxílio das vias de circulação na 

ocupação urbana da região leste 
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 Secretaria Municipal de Planejamento (PMSP). Disponível em: 

http://www9.prefeitura.sp.gov.br/sempla/md/index.php?texto=tabela&ordem_tema=3&ordem_subtema=4. 

Acesso em: 10 set. 2013.  
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As condições favoráveis do meio geográfico da cidade de São Paulo e sua localização 

privilegiada, enquanto centro de interligação entre o planalto paulista e o litoral, foram 

fundamentais para seu intenso processo de crescimento urbano a partir da produção 

econômica de base agrário-exportadora.
 
Ou seja, primeiramente foram as características 

geográficas do relevo paulistano que balizaram sua expansão urbana, limitada por obstáculos 

naturais como a Serra da Cantareira na região norte e os reservatórios de abastecimento de 

água na região sul, seguido pela instalação das primeiras ferrovias brasileira, que cruzavam a 

cidade de São Paulo para facilitar o escoamento da produção cafeeira do interior do Brasil ao 

porto da cidade de Santos, de onde era exportado.
181

 

Com o surgimento de novos meios de transportes automotivos, com destaque para o 

ônibus, os eixos ferroviários que até então estruturavam a expansão urbana de São Paulo 

foram reforçados com novas rotas de circulação, impulsionando o deslocamento dos 

trabalhadores para além das áreas de abrangência da ferrovia.  

 Associado a isso, a construção de inúmeras rodovias que partiam da cidade de São 

Paulo em direção ao interior e litoral brasileiro contribuía para que a expansão urbana fosse 

além do perímetro do município, influenciando assim para com o crescimento urbano de 

cidades limítrofes à São Paulo que constituíram a região metropolitana.  

 Desde então, as ferrovias, os veículos automotivos e as rodovias "facilitaram" o 

deslocamento da classe trabalhadora para regiões distantes do centro a fim de erguer suas 

moradias, constituindo a periferia como o espaço de moradia de grande parte da classe 

trabalhadora.
182

  

A importância desses meios de transporte no crescimento urbano da região 

metropolitana de São Paula pode ser verificado na fotografia a seguir (Fotografia 6), que 

demonstra a área urbanizada da região metropolitana, o traçado ferroviário indicado na linha 

amarela da fotografia (Fotografia 6) e rodoviário indicado na linha azul. Destacamos que 
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 Para maior aprofundamento acerca deste tema, ver: CASTILHO, Edimilsom Peres. A Praça dos 
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esses trajetos de circulação e transporte orientaram a ocupação urbana do território, que se 

concentrou ao redor desses eixos. 

 

Fotografia 6 - Fotografia aérea da área urbanizada da região metropolitana de São Paulo. 

(indicação de Cidade Tiradentes no círculo vermelho) 

 
Elaboração própria. Fonte: Google Earth. Região Metropolitana de São Paulo. Acesso em: 10 mar. 2010. 

 

No final da década de 1940, quando a cidade de São Paulo passou a apresentar uma 

maior compactação construtiva da região central, a valorização imobiliária resultante desse 

processo dificultou o acesso à moradia para a população de baixa renda, resultando numa 

dispersão urbana residencial para regiões distantes do centro, principalmente em direção à 

região leste da cidade, que na época ainda era pouco povoada. 

A expansão urbana em direção à região leste da cidade de São Paulo foi favorecida 

primeiramente pela presença marcante das planícies fluviais
183 

compostas pelo Rio Tietê, 

principal rio dessa região, e as planícies de seus principais afluentes da margem esquerda, o 

Rio Tamanduateí e o Rio Aricanduva.  
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 Planícies fluviais são os terrenos baixos do relevo que acompanham os cursos de água e que conformam as 

várzeas dos rios e córregos. 
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Isso pode ser verificado no mapa a seguir (Mapa 5). Nele estão indicadas as planícies 

fluviais na cor amarela do mapa (Mapa 5), as planícies intermediárias propícias à ocupação 

urbana indicadas na cor vermelha, e os terrenos mais elevados e acidentados de difícil 

ocupação indicados cor rosa.  

 

Mapa 5 - Mapa do relevo e geologia do município de São Paulo. 

(indicação de Cidade Tiradentes no círculo vermelho)  

 
Fonte: Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente e do Planejamento Urbano (PMSP). Disponível em: 

http://atlasambiental.prefeitura.sp.gov.br/pagina.php?id=28. Acesso em 20 mar. 2014.   

 

Essa condição favorável do relevo da região leste também garantiu a instalação de 

importantes eixos ferroviários que necessitavam ser construídos em terrenos mais planos, 

como se observa no mapa anterior (Mapa 5). A numeração descrita no mapa indica as 

planícies fluviais compostas pelo Rio Tietê (1) e seus afluentes Tamanduateí (2) e Aricanduva 

(3). E a linha tracejada corresponde ao traçado ferroviário instalado na segunda metade do 

século XIX. 

Ainda nesse sentido, comparando o mapa anterior com o mapa a seguir (Mapa 6), é 

possível verificar que a ocupação urbana anterior a 1950 concentrou-se nas planícies fluviais 

compostas pelos Rio Tietê e Tamanduateí, enquanto entre 1950 e 1962, considerado o período 

3 2 

1 
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de maior expansão urbana da periferia da cidade, a ocupação urbana se concentrou nas 

planícies intermediárias, acompanhando o traçado ferroviário indicado na linha tracejada.  

 

Mapa 6 - Mapa da área urbanizada de São Paulo entre os anos de 1950 e 1962  

(indicação de Cidade Tiradentes no círculo vermelho) 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano / SMDU. Disponível em: 

http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/1920.php. Acesso em: 01 ago. 2014. 

 

 Também a partir de 1950, a intensa ocupação da região leste resultante da existência 

dos eixos ferroviários e das condições geográficas favoráveis foi reforçada pela criação de 

importantes eixos de circulação viária, com destaque para a conclusão do primeiro trecho da 

Avenida Radial Leste em 1957.
184

 No caso particular do Complexo Habitacional Cidade 

Tiradentes, apesar de grande parte dos moradores utilizarem a ferrovia, situada a seis 

quilômetros de distância, como opção de deslocamento em direção ao centro da cidade, a 

conclusão do primeiro trecho da Avenida Aricanduva em 1979, que foi construída para 

                                                 
184

 Correspondente a atual Avenida Alcântara Machado, esse trecho interligava o centro da cidade ao atual 

distrito do Tatuapé. Sua construção de aproximadamente cinco quilômetros provocou diversos despejos da classe 

operária empregada nos distritos da Mooca e Brás, agravando o acesso à moradia na região leste. A partir da 

década de 1990, outras vias importantes também contribuíram com o adensamento urbano da região leste, com 

destaque para a Avenida Jacú-pêssego concluída em 1995, e a expansão da via "Radial Leste" até o distrito de 

Guaianases concluída em 2004. 
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interligar as avenidas da Marginal Tietê ao distrito de Itaquera
185

, constituiu um novo e 

importante acesso entre Cidade Tiradentes e a região central da cidade, no mesmo período do 

início das obras dos primeiros conjuntos habitacionais do complexo. Além disso, essa via teve 

imprescindível contribuição para o escoamento da produção industrial do ABC paulistano, 

por interligá-lo à Rodovia Presidente Dutra pela Marginal Tietê.  

Durante a década de 1980, com a expansão da Avenida Aricanduva até o distrito de 

São Mateus, limítrofe ao distrito de Cidade Tiradentes, essa via auxiliou na integração e 

ocupação urbana da região leste da cidade.
186

 Atualmente, alguns itinerários de ônibus que 

partem do centro da cidade para alcançar Cidade Tiradentes utilizam essa avenida como 

acesso.  

 

2.2. A busca pela moradia próxima aos centros de produção industrial da região 

leste 

 

Como vimos, a cidade de São Paulo estruturou-se primeiramente em torno dos eixos 

de circulação ferroviária, seguido do rodoviário. Entretanto, outro fator importante a ser 

considerado, que contribuiu para a convergência maciça da classe trabalhadora em direção à 

região leste da cidade, foi o surgimento de regiões tipicamente industriais, para onde os 

trabalhadores seguiram à procura de emprego e de terrenos baratos para erguer a moradia 

próximo aos centros de produção industrial. Nesse sentido, é importante ressaltar que a 

                                                 
185

 Sobre esse assunto, ver: PREFEITURA DE SÃO PAULO. História Ambiental das Bacias do Aricanduva e 

Itaquera. São Paulo. Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, 2004. 
186

 Vale ressaltar que a acelerada ocupação urbana da bacia hidrográfica do Rio Aricanduva gerado pela 

expansão dessa avenida provocou graves problemas de drenagem urbana nessa região que, em períodos de chuva 

intensa, sofre constantes inundações que interrompem a ligação entre o centro da cidade e a região leste, uma vez 

que para alcançar esta última é preciso inevitavelmente transpor esse rio em algum trecho. Para atenuar os 

problemas de inundação de avenidas como a Aricanduva, em 1987 foi criado pela prefeitura de São Paulo o 

Programa de Canalização de Córregos e Implantação de Vias e Recuperação Ambiental e Social de Fundos de 

Vale (PROCAV), que além de intervir na ampliação das calhas de rios e córregos, também previa a construção 

de unidades habitacionais para reassentamentos das famílias situadas nesses locais. Entre 2001 e 2004, com 

empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), esse programa entregou mais de 2.000 

moradias em São Paulo, sendo em média 700 delas erguidas no Conjunto Habitacional Inácio Monteiro, em 

Cidade Tiradentes. Cf. BALANÇO quantitativo de gestão 2001-2004. Companhia Metropolitana de Habitação 

de São Paulo (COHAB-SP) e Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano do Município de São Paulo 

(SEHAB). São Paulo, dez. 2004, p. 68.  
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ferrovia não se limitou apenas a orientar a expansão residencial, mas também orientou o 

deslocamento industrial. 
187

 

Com o encerramento da disponibilidade de terrenos na região central e seu entorno, a 

elevação dos preços forçou as indústrias a se instalarem longe do centro, provocando seu 

deslocamento para as áreas circunjacente ao perímetro urbano da época. Isso aumentou 

também a convergência de trabalhadores que seguiam nessa direção. 

Após 1930, em consonância com a política econômica de incentivo à industrialização, 

importantes polos industriais foram instalados na região leste e influenciaram na sua 

reorganização espacial com a chegada dos novos moradores. Como exemplo, podemos citar a 

instalação da Companhia Nitro Química Brasileira no distrito de São Miguel, em 1935. E a 

instalação da Refinaria de Capuava na cidade de Mauá, município limítrofe ao distrito de 

Cidade Tiradentes, em 1954.
188

  

Entretanto, diferentemente dos exemplos onde a ferrovia e a indústria contribuíram 

para o deslocamento da classe trabalhadora em direção à região leste, a convergência de 

trabalhadores para o Complexo Habitacional Cidade Tiradentes se deu "prioritariamente" 

pela oferta de moradia popular por intermédio do financiamento habitacional, visto que nessa 

região não existia nem a presença da ferrovia, nem a presença de grandes centros de produção 

industrial, por isso a importância em resgatarmos o debate sobre essas determinantes que 

estimularam a expansão urbana em parte da região leste. Em outras palavras, a tão sonhada 

casa própria era o único atrativo para o deslocamento de enormes contingentes de 

trabalhadores, para uma região tão distante do centro onde estavam seus empregos. 

Também importa destacar que a construção do Complexo Habitacional Cidade 

Tiradentes, trinta quilômetros distante do centro de São Paulo, distante dos eixos ferroviários 

                                                 
187

 Na cidade de São Paulo, as ferrovias foram instaladas nas várzeas dos rios e córregos onde se encontravam os 

terrenos mais regulares e planificados, mesma característica física que condicionaram as instalações de grandes 

estabelecimentos fabris. Desse modo, a instalação das indústrias passou a acompanhar o trajeto da ferrovia, que 

além de possibilitar o rápido escoamento da produção industrial para outros mercados, proporcionava pela 

proximidade com os rios, o fornecimento da água necessária para a atividade industrial. Esse processo já vem 

marcado desde as primeiras décadas do século XX, quando ao redor das ferrovias já era intenso o adensamento 

urbano, constituído principalmente pelas primeiras fábricas paulistanas e pelos bairros populares de seus 

operários. Os distritos industriais dos Brás, Mooca e Belém constituem o maior exemplo desse processo na 

região leste da cidade. Cf. CASTILHO, Edimilsom Peres. A Praça dos Trabalhadores de Guaianases: Periferia de 

São Paulo. 2007. Dissertação (Mestrado em História Social) - Programa de Estudos Pós-graduados em História 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo. 2007, p. 41. 
188

 Contudo, importante ressaltar que o processo produtivo dessas indústrias não emprega um grande número de 

trabalhadores, embora funcionasse como um polo atrativo para a classe trabalhadora. Para saber mais sobre a 

influência desses polos industriais no processo de urbanização dos distritos da região leste de São Paulo ver: 

LOPES, Rodrigo Herrero; RODRIGUES, Geraldo Antônio (Orgs.). Face Leste: revisitando a cidade. São Paulo: 

Mitra Diocesana São Miguel Paulista, 2011. 
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e, como veremos, em condições geográficas tão desfavoráveis, foi condicionada por sua 

proximidade com o parque industrial das cidades do ABC paulistano, afastado, em média, 

quinze quilômetros
189

, conforme verificamos na fotografia a seguir (Fotografia 7). 

  

Fotografia 7 - Fotografia aérea da região leste de São Paulo com indicação dos trajetos entre o ABC paulistano e 

Cidade Tiradentes, e desta última ao centro da cidade (indicação de Cidade Tiradentes no círculo vermelho) 
 

 
Fonte: Google Earth. Região Leste da cidade de São Paulo. Acesso em: 10 mar. 2010. 

 

Essa particularidade de os conjuntos habitacionais de Cidade Tiradentes estarem 

próximos às cidades do ABC, demonstra que sua localização estratégica também cooperou 

com o processo de acumulação capitalista industrial, ao acomodar o exército industrial de 

reserva próximo aos grandes centros de produção, diminuindo assim o custo do deslocamento 

e manutenção da força de trabalho empregada nessas indústrias. 

                                                 
189

 Também na região leste, à doze quilômetros do ABC Paulista, foi erguido na década de 1980 outro grande 

conjunto de habitação popular denominado Teotônio Vilela, no distrito de Sapopemba. Ver também Imagem 2. 

Centro 

ABC 
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Além disso, por se tratar de operários da indústria, a renda salarial permitia que esses 

se inscrevessem nos programas de habitação popular da COHAB-SP, conforme verificamos 

em entrevista realizada com Nádia, que se mudou para Cidade Tiradentes em 1987: 

Veio muito metalúrgico morar em Cidade Tiradentes, né? Mas eles tinham ônibus 

fretados, os metalúrgicos já eram uma outra realidade, já eram uma outra categoria. Não 

eram igual o servente de obra que saia daqui pra trabalhar fora, o pedreiro, o eletricista. 

Não era na mesma, não tinha o mesmo nível, que dependia do transporte público. (...) O 

salário do metalúrgico era compatível e possibilitava que a renda dele pagava pra não 

ser inadimplente na COHAB, né? A inadimplência na COHAB, porque infelizmente era 

um sistema perverso, o sistema de moradia.
190

 

Ainda nesse sentido, Lurdinha
191

 relata em entrevista que quando seu pai chegou da 

Bahia em busca de emprego em São Paulo, passou a trabalhar na indústria metalúrgica do 

ABC paulistano, onde permaneceu vinte anos. Nesse período, soube dos programas 

habitacionais da COHAB-SP por meio de propagandas realizadas nas fábricas do ABC, 

inscreveu-se na companhia e foi contemplado com a moradia em 1985. 

Edileuza, ex-metalúrgica que precisou largar o emprego após se mudar para Cidade 

Tiradentes em 1984, devido à ausência de creches no bairro para deixar os filhos recém- 

nascidos, também ressalta a forte ligação entre Cidade Tiradentes e as cidades do ABC 

paulistano, destacando as condições de acesso por transporte coletivo entre ambas as regiões:  

Inclusive tinha uma linha de ônibus que saia do Glória [Guaianases] pra Santo 

André, a Santa Rita [viação], nos anos 80. É tanto que nós temos uma linha de ônibus 

daqui pra São Mateus [ponto de interligação com as linhas de ônibus do ABC]. A linha 

é até boa, porque é um ônibus atrás do outro. E é lotado por quê? Dá esse, essa ligação 

ABC com São Paulo. E é tudo Tiradentes [nos ônibus], vão tudo pro ABC. (...) Tem 

muitas metalúrgicas no ABC.
192

 

 A partir dos fatores apresentados e dos depoimentos dos moradores de Cidade 

Tiradentes, é possível comprovar que muitos trabalhadores da indústria em geral, e mais 

                                                 
190

 Destacamos nesse relato que parte dos moradores do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes que 

trabalhavam no ABC paulistano dispunham de linhas de ônibus fretados pelas próprias indústrias que 

empregavam, enquanto a maior parte dos moradores do complexo não tinham acesso a um transporte coletivo 

para atender toda a população que para lá se deslocava a partir da década de 1980. Esse tema será tratado no 

Capítulo III. ANDRADE, Anaide Maria. Anaide Maria Andrade: entrevista. 10 out. 2013. Entrevistadores: 

Edimilsom Peres Castilho, Danielle Franco da Rocha, Eribelto Peres Castilho. São Paulo. 2013. cor. Suporte 

digital: 90 min. 
191

 ALMEIDA, Lourdes Dias de. Lourdes Dias de Almeida: entrevista. 14 ago. de 2013. Entrevistadores: 

Edimilsom Peres Castilho, Danielle Franco da Rocha, Eribelto Peres Castilho. São Paulo. 2013. cor. Suporte 

digital. 60 min 
192

 PETELIN, Edileuza Araújo Bezerra. Edileuza Araújo Bezerra Petelin: entrevista. 14 ago. de 2013. 

Entrevistadores: Edimilsom Peres Castilho, Danielle Franco da Rocha, Eribelto Peres Castilho. São Paulo. 2013. 

cor. Suporte digital. 60 min. 
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particularmente das indústrias do ABC, por dispor de renda salarial "compatível" com o 

exigido pela COHAB-SP, se inscreveram nos programas de financiamento de habitação 

popular da companhia, comprometendo parte considerável do baixo salário, garantindo a 

redução do custo de produção para a indústria e, consequentemente, aumentando a 

superexploração do trabalhador.  

 

2.3. A presença do trabalhador imigrante na constituição do urbano da região 

leste 

 

 Como vimos, a primeira gleba adquirida pela COHAB-SP para a construção do 

Complexo Habitacional Cidade Tiradentes ocorreu em 1967. Entretanto, somente a partir do 

começo da década de 1980 os conjuntos de habitação popular passaram a ocupar esse 

território da região leste.  

 Nesse período, de acordo com a legislação municipal, a divisão geográfica do 

município de São Paulo abrangia dezoito Administrações Regionais, e a região 

correspondente ao Complexo Habitacional Cidade Tiradentes pertencia à Administração 

Regional de Itaquera. Na gestão do prefeito Jânio Quadros (1986-1989), essas administrações 

regionais foram subdivididas em trinta e três unidades administrativas, e posteriormente, com 

a aprovação da Lei nº 11.220, de 20 de maio de 1992
193

, o município de São Paulo foi 

dividido em noventa e seis distritos. Com isso, foi criado o distrito de Cidade Tiradentes, que 

passou a pertencer à Administração Regional de Guaianases, que abrangia também os distritos 

de Guaianases e Lajeado. 
194

 

 No ano de 2002, o município de São Paulo implementou uma nova divisão político-

administrativa que agrupou os noventa e seis distritos em trinta e uma subprefeituras, e 
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 SÃO PAULO. (município) Lei nº 11.220, de 20 de maio de 1992. Institui a divisão geográfica da área do 

município em distritos, revoga a Lei nº 10.938, de 15 de janeiro de 1991, e dá outras providências. Disponível 

em: https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1992/1122/11220/lei-ordinaria-n-11220-

1992-institui-a-divisao-geografica-da-area-do-municipio-em-distritos-revoga-a-lei-n-10932-de-15-de-janeiro-de-

1991-e-da-outras-providencias.html. Acesso em: 5 abril 2012. 
194

 Sobre os estudos que analisam a divisão territorial do município de São Paulo, ver: CAZOLLATO. José 

Donizete. Os bairros como instância territorial local - contribuição metodológica para o caso de São Paulo. 2005. 

Dissertação (Mestrado em Geografia) - Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da Universidade de 

São Paulo (FFLCH-USP). São Paulo. 2005, pp. 23-26. 
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Cidade Tiradentes foi desmembrada como subprefeitura independente, visto o acelerado 

crescimento populacional verificado nas duas décadas anteriores.
 195

 

 Nesse sentido, para analisar o processo de constituição histórico do Complexo 

Habitacional Cidade Tiradentes erguido no distrito de mesmo nome, é importante considerá-

lo de forma imbricada com a formação histórica do distrito de Guaianases e Lajeado.
196

 

 Para tanto, iniciaremos nossa análise a partir da chegada do trabalhador imigrante na 

região no início do século XX o que, como veremos, contribuiu para as principais atividades 

econômicas que permanecem no cotidiano dos moradores dessa região e que estão ligadas às 

particularidades do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes e de outros conjuntos 

habitacionais da COHAB-SP na região leste de São Paulo.
 
 

 

2.3.1. Os primeiros trabalhadores de Cidade Tiradentes 

 

 Desde a conclusão da ferrovia denominada Central do Brasil, em 1875, que interligou 

as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, e cujo trajeto dividia os distritos de Guaianases e 

Lajeado, essa região onde hoje está localizada a Cidade Tiradentes tornou-se um local 

atraente para fixação de várias famílias de imigrantes que chegavam à cidade, principalmente 

de italianos e espanhóis.
 197

 

 Inicialmente, os imigrantes intensificaram as atividades agrícolas praticadas na região, 

tornando-se pequenos produtores rurais que, juntamente às tradicionais famílias de 

Guaianases, contribuíam com o abastecimento de alimentos em São Paulo. Com o aumento do 

número de edificações na cidade no final do século XIX, trabalhadores imigrantes 

introduziram novas atividades econômicas ligadas à construção civil, com destaque para a 

instalação das primeiras olarias que passaram a produzir parte dos tijolos e telhas empregadas 
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 SÃO PAULO. (Município) Lei nº 13.399, de 1º de agosto de 2002. Dispõe sobre a criação de Subprefeituras 

no Município de São Paulo, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/lei_13_399_1254940922.pdf. Acesso em: 5 abr. 2012.  
196

 A análise da formação histórica do distrito de Lajeado e Guaianases foi aprofundada em: CASTILHO, 

Edimilsom Peres. A Praça dos Trabalhadores de Guaianases: Periferia de São Paulo. 2007. Dissertação 

(Mestrado em História Social) - Programa de Estudos Pós-graduados em História da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo. 2007. 
197

 A contribuição do imigrante no desenvolvimento urbano de Guaianases foi destaque da Exposição "A Praça 

Bem na Foto", premiada e financiada pelo Programa Ação Cultural (PROAC), da Secretaria Estadual da Cultura 

do Estado de São Paulo, e que teve como referência a dissertação: CASTILHO, Edimilsom Peres. A Praça dos 

Trabalhadores de Guaianases: Periferia de São Paulo. 2007. Dissertação (Mestrado em História Social) - 

Programa de Estudos Pós-graduados em História da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

São Paulo. 2007. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/lei_13_399_1254940922.pdf
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na construção civil.
198

 E com o auxílio da ferrovia, os tijolos e telhas, que eram produzidos 

com técnicas rudimentares, eram transportados para o centro da cidade a fim de erguer as 

primeiras indústrias e moradias operárias dos distritos da Mooca, Brás, Belém, Bom Retiro e 

Pari.  

 Outra atividade econômica que foi aprofundada por influência do trabalhador 

imigrante foi a extração e o corte de madeira, que também abasteciam a produção industrial 

nesse período, reforçando esse perfil de dependência entre centro e periferia ao fornecer parte 

da matéria prima empregada nas indústrias que surgiam e na construção civil. 

 Com isso, apesar de Guaianases apresentar um modesto núcleo urbano concentrado ao 

redor da estação ferroviária, a contribuição do trabalhador imigrante trouxe um relativo 

destaque econômico na estrutura urbano-industrial que se iniciava, ao abrigar as pequenas 

indústrias de transformação e beneficiamento de matéria-prima que eram transportadas via 

ferrovia ao centro da cidade. 

 

Fotografia 8 - Famílias de trabalhadores imigrantes residentes em Guaianases (1940) 

 
Fonte: CASTILHO, Edimilsom Peres. A Praça dos Trabalhadores de Guaianases: Periferia de São Paulo. 2007. 

Dissertação (Mestrado em História Social) - Programa de Estudos Pós-graduados em História da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo. 2007, p. 54.  
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 Pioneiros na instalação das primeiras olarias de Guaianases, os primeiros trabalhadores imigrantes que 

chegaram nessa região eram de origem italiana, com destaque para as famílias Thadeo, Gianetti, Diório e Pucci. 

Posteriormente, outros imigrantes intensificaram a produção agrícola e agropecuária, tornando-se grandes 

proprietários rurais, com destaque para as famílias Bueno, Pereira, Pedroso e Moreira. Disponível em: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/guaianases/noticias/?p=38441. Acesso em: 20 

mar. 2014. 
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 Nas primeiras décadas do século XX, com a chegada dos imigrantes espanhóis em 

Guaianases, foram introduzidas novas atividades econômicas ligadas à mineração, por 

influência da excelente condição geológica dessa região.
199

  

 Assim, concomitante às obras de pavimentação do centro de São Paulo nesse período, 

foram abertas diversas "cavas" de extração de minérios na região, que passaram a fornecer 

parte considerável dos "paralelepípedos", guias e sarjetas empregados nessas obras da cidade, 

conforme verificados na fotografia a seguir (Fotografia 9). 

 

 Fotografia 9 - Exemplo de utilização de "paralelepípedos" na pavimentação de vias do centro de São Paulo em 

1912 (Rua dos Lavapés com Rua do Glicério, Centro) 

 
Fonte: PORTELA, Fernando. São Paulo 1860-1960: a paisagem humana. São Paulo: Editora Terceiro Nome; 

Louveira, SP; Albatroz Editora, 2004, p. 114 

 

 Próximo ao atual distrito de Cidade Tiradentes, também foram abertas três "cavas" de 

minérios acompanhando a várzea do Ribeirão Guaratiba
200

, onde foi instalado um ramal de 

ferrovia particular para auxiliar nessas atividades ligadas à mineração. Esse ramal, que operou 

entre os anos 1909 a 1937, e interligava a Fazenda Santa Etelvina, situada em Cidade 

Tiradentes, à antiga Estação de Trem do Lajeado, renomeada atualmente de Estação 

Guaianases, contribuiu com o transporte de granito dessas pedreiras, transformados em 
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 A composição geológica do solo dessa região é classificada como "Suítes Graníticas Indiferenciadas", que são 

abundantes reservas de granito encontradas de forma isolada no município de São Paulo. Na região leste, essas 

reservas estão concentradas na porção central onde estão localizados os distritos de Itaquera, Guaianases e 

Cidade Tiradentes. Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente e de Planejamento Urbano (PMSP). 

Disponível em: http://atlasambiental.prefeitura.sp.gov.br/pagina.php?id=28. Acesso em 20 mar. 2014. 
200

 Ver a fotografia 16 na sequência desse capítulo. 
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brita
201

, empregados nas caixas de sustentação de trens e bondes e na pavimentação viária, 

conforme demonstrado na fotografia a seguir (Fotografia 9). 

 

Fotografia 10 - Exemplo de utilização das "britas" nas caixas de sustentação das linhas de trens e bondes no 

centro de São Paulo em 1932 (Rua Sebastião Pereira, Centro) 

 
Fonte: PORTELA, Fernando. São Paulo by tram. São Paulo: Editora Terceiro Nome, 2006, p. 148 

 

 

 No trabalho de Sartorio também é possível confirmar a presença das atividades 

econômicas descritas anteriormente na Fazenda Santa Etelvina. O autor, que discorre sobre as 

lutas sociais dos moradores de Cidade Tiradentes nas décadas de 1980 e 1990, assim analisa a 

transação de venda da fazenda à COHAB-SP
202

, utilizando o depoimento de uma moradora do 

bairro: 

Benedita revela que a fazenda pertencia a um senhor denominado Nelson 

Resende, que na época de 1970 utilizava o território para produzir telhas, carvão, tijolos 

e que, consequentemente, vendiam estes produtos para depósitos da região de 

Guaianases e Poá, os materiais geralmente eram transportados por charretes para a 

locomoção.  

De acordo com seu depoimento, a fazenda foi vendida em 1975 para o senhor 

Saad Bandeirantes, que fazia uso produtivo da terra, investindo em plantações de 

                                                 
201

 Britas são pedras trituradas utilizadas na fabricação de concretos, no lastro de vias de circulação (ferrovias, 

rodovias, avenidas etc.) e em outras obras da construção civil. 
202

 Em 1979, a COHAB-SP comprou a gleba correspondente a Fazenda Santa Etelvina que tinha a sede 

localizada a seis quilômetros da estação de trem de Guaianases. Em 1981, na área da fazenda iniciou as obras de 

construção dos conjuntos habitacionais que levariam seu nome. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Concreto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constru%C3%A7%C3%A3o_civil
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árvores de eucaliptos, extraindo as madeiras para se obter de renda com suas vendas, 

transportando-as em carroças rumo as madeireiras das regiões próximas da fazenda.  

Em 1980, Bandeirantes vendeu a fazenda Santa Etelvina para a Companhia 

Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB), que objetivava construir um 

conjunto habitacional. Após seu término em 1984, a empreiteira nomeou o conjunto 

habitacional de Cidade Tiradentes. 
203

 

 Também na fotografia a seguir (Fotografia 11), demonstramos a sede da Fazenda 

Santa Etelvina, que foi mantida após a construção do Terminal de Ônibus de Cidade 

Tiradentes no mesmo local
204

, preservando a memória dessa fazenda que deu o nome a 

diversos conjuntos de habitação popular erguidos em Cidade Tiradentes. 

 

Fotografia 11 - Fotografia da sede da Fazenda Santa Etelvina (setembro 1984) 

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica (Arquivo Digital) 

  

 Além de analisarmos a contribuição do trabalhador imigrante na constituição histórica 

da periferia e, em particular, de Cidade Tiradentes, vamos nos deter em analisar as 

transformações do processo produtivo das atividades econômicas ligadas à indústria da 

construção civil, descritas anteriormente. Com isso, visamos demonstrar como algumas 

                                                 
203

 SARTORIO, Willian; SILVA, Orlando S. Política da Exclusão - Lutas sociais e experiências do cotidiano dos 

moradores do subdistrito Santa Etelvina do bairro Cidade Tiradentes (1980-1990). Artigo apresentado à USP, 

Programa de Formação de Professores, Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de São Paulo 

(FFLCH-USP), p. 3, (Mimeo). 
204

 O Terminal de Ônibus de Cidade Tiradentes foi inaugurado em 11 de novembro de 1996, durante o governo 

do prefeito Paulo Maluf (1993-1997), e sua construção preservou parte das edificações da sede original da 

Fazenda Santa Etelvina, que hoje está dentro do terminal. 
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técnicas rudimentares utilizadas nas olarias artesanais, desde o começo do século XX, somada 

à produção mineral das pedreiras, permanecem até hoje contribuindo com o processo de 

urbanização da periferia paulistana, fornecendo os materiais empregados nas moradias 

autoconstruídas e nos conjuntos de habitação popular erguidos no Complexo Habitacional 

Cidade Tiradentes. 

 

2.3.2. A permanência das olarias e das pedreiras na região leste: 100 anos de 

autoconstrução 

 

A produção de tijolos e telhas nas olarias de Guaianases, assim como a extração 

mineral praticada em suas pedreiras desde o início do século XX, continuam a cooperar até os 

dias de hoje com a indústria da construção civil paulistana. 

Em relação às olarias, o processo rudimentar de produção de tijolos e telhas, que no 

início do século XX serviram as indústrias e moradias do centro da cidade, permanecem 

contribuindo com o processo de construção da casa própria da classe trabalhadora, 

particularmente no caso da moradia autoconstruída. Isto é, observamos a permanência do 

mesmo processo produtivo rudimentar - apesar do "avanço" da construção civil brasileira - no 

qual o modo da construção da moradia, a tipologia, suas dimensões e os materiais empregados 

são os mesmos até hoje na perifeira.  

Compartilhando a análise de Sérgio Ferro, isso se dá porque nas moradias 

autoconstruídas: 

Em tese, outros materiais podiam ser empregados. Mas uma série de restrições 

orienta a escolha: o preço reduzido do material é básico, ele precisa estar disponível 

perto para evitar o transporte oneroso, deve possibilitar a compra parcelada com 

reservas de cada salário ou com o pequeno crédito do depósito suburbano, verdadeiro 

BNHzinho popular, não pode requerer mais do que um indivíduo para sua manipulação 

e, finalmente, não deve exigir nenhuma técnica especial no seu emprego. É evidente que 

todas estas limitações se resumem na estreita margem econômica que envolve o 

operário. A vinculação, portanto, de tais materiais à casa popular não é questão de 

gosto, higiene, estabilidade ou conforto: é resultado do baixo nível de consumo 

permitido por seu salário.
205

 

Desse modo, a “opção” pelo emprego desses materiais está diretamente relacionada ao 

seu preço reduzido pela baixa qualidade. A facilidade de manipulação pelo 

                                                 
205

 FERRO, Sérgio. Arquitetura e Trabalho Livre. São Paulo: Cosacnaify. 2006, p. 62. 
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construtor/morador sem nenhuma especialização, e principalmente, pela disponibilidade nas 

proximidades dos terrenos onde serão erguidas as moradias. 

Essa particularidade do processo de autoconstrução da periferia de São Paulo foi 

reforçada em entrevista realizada com Nádia, moradora e líder comunitária de Cidade 

Tiradentes, ao relatar sua experiência na construção de sua moradia em 1989. Nesse ano, após 

seu marido ser demitido do emprego de cobrador de ônibus da Companhia Municipal de 

Transportes Coletivos (CMTC), ele, Nádia e seus quatro filhos ocuparam um terreno em 

Cidade Tiradentes com mais vinte e quatro famílias e, conjuntamente, deram início à 

construção das moradias: 

Quando ele recebeu a recisão dele foi quando nós decidimos que com aquele 

dinheiro nós íamos comprar material pra construir a nossa casa. Nós compramos, na 

Estrada do Iguatemi - aqui na Ragueb Choffi, já tinha essas fábricas de blocos, já tinha. 

Já tinha as olarias tudo lá no fundinho, tudo pequenininhas. Nós compramos tudo lá na 

fábrica. Nós pegamos o dinheiro todinho que ele recebeu, fomos lá e compramos. Se a 

gente parcelasse a gente não tinha como pagar. (...) Mas a gente não tinha dinheiro pra 

pagar pedreiro. Então o que aconteceu? Juntou os vizinhos, todos os amigos, todos os 

vizinhos que a gente já tinha, porque era uma legião de amigos e vizinhos, e nós 

começamos a fazer nossa casa nesse regime de mutirão. Tanto que as paredes da minha 

casa são totalmente torta, é tudo precário, tá tudo rachando. Porque a gente não 

conseguia, se a gente colocasse muito cimento nas paredes ia acabar com o cimento pra 

terminar a casa. A gente não conseguiu comprar ferragens pra sustentar a casa do jeito 

que precisava. Ai foi feito tudo na gambiarra. Fulano que entende um pouco de 

eletricidade foi lá e fez a instalação. Fulano que levanta um bloco, cada dia tinham dois 

e três diferentes que nunca tinham assentado um bloco na vida pra fazer as paredes de 

casa.
206

 

Também em uma visita realizada no ano de 2013 em uma "fábrica de blocos" de 

alvenaria na mesma avenida citada por Nádia, conferimos que o processo de produção 

rudimentar dos materiais amplamente utilizados nas moradias autoconstruídas da periferia de 

São Paulo permaneceu o mesmo desde o seu surgimento.
 207

 Com relação ao produto 

fabricado, importa reforçar que nas olarias do começo do século XX, o tijolo fabricado era de 

barro e argila, material abundante na região devido à grande extensão da rede hidrográfica.
208

 

                                                 
206

 Ainda em seu relato, Nádia reforça que viveu em três moradias alugadas em Cidade Tiradentes, mas teve que 

abandoná-las porque o preço do aluguel era muito alto no bairro. Também relata que existiam poucas moradias 

para alugar, e quando encontrava era de mutuários da COHAB-SP que haviam se mudado para outras regiões e 

colocavam-na para alugar. ANDRADE, Anaide Maria. Anaide Maria Andrade: entrevista. 10 out. 2013. 

Entrevistadores: Edimilsom Peres Castilho, Danielle Franco da Rocha, Eribelto Peres Castilho. São Paulo. 2013. 

cor. Suporte digital: 90 min. (Grifos nossos) 
207

 Essa fábrica de blocos está localizada na Estrada do Iguatemi, nº 1247, que é a única via de acesso ao 

Complexo Habitacional Cidade Tiradentes e é contínua à Avenida Ragueb Choffi. 
208

 Essa característica da geografia da região será detalhadamente analisada no Capítulo 3, item 3.1. Restrições 

do meio geográfico. 
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Já nas fábricas de blocos de alvenaria, os tijolos são compostos de cimento, areia e brita, esse 

último adquirido com a expansão da produção das pedreiras do entorno. Desse modo, ao 

avançar o desenvolvimento da indústria da construção civil, os produtos industrializados 

como o cimento também comparecem
209

, apesar da técnica de produção rudimentar 

permanecer a mesma, conforme verificado claramente nas fotografias a seguir
 
(Fotografias 12 

e 13). 

 

Fotografia 12 - Produção de tijolos e telhas em uma olaria de Guaianases (1925).  

 
Fonte: CASTILHO, Edimilsom Peres. A Praça dos Trabalhadores de Guaianases: Periferia de São 

Paulo. 2007. Dissertação (Mestrado em História Social) - Programa de Estudos Pós-graduados em História da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo. 2007, p. 50 

 

Fotografia 13 - Produção de tijolos em uma "fábrica de blocos" na Estrada do Iguatemi (2013)  

 
Fonte: CASTILHO, Edimilsom P. São Paulo: Cidade Tiradentes. out. 2013. 1 fotografia. Formato JPGE. 

                                                 
209

 Essa questão será aprofundada no Capítulo 4, item 4.1. Tipologias Habitacionais da COHAB-SP. 
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Como se vê, tanto as olarias do passado como as fábricas de blocos atuais, continuam 

a fornecer parte considerável do material empregado nas moradias autoconstruídas, 

possibilitando o parcelando da compra dos "milheiros" de blocos utilizados pelos 

trabalhadores para erguer a moradia nas horas livres, em conjunto com a família, amigos e 

vizinhos, em um processo penoso que historicamente perdura por cem anos como prática 

recorrente de acesso à moradia popular na periferia de São Paulo.  

Com relação às pedreiras da região, também houve transformação no processo 

produtivo da mineração, que deixou de ser manual com utilização de extensiva força de 

trabalho e passou a utilizar a mecanização.
 210

 Essa alteração no processo produtivo também 

verifica-se nas fotografias a seguir (Fotografias 14 e 15), que demonstram a grande 

quantidade de mineradores empregados em uma pedreira de Guaianases em 1945, em 

comparação com uma pedreira inaugurada em 1957 que, com o processo de mecanização, 

teve suas atividades intensificadas e hoje apresenta uma cava com mais de quarenta metros de 

profundidade.  

 

Fotografia 14 - Grupo de trabalhadores/mineradores em pedreira da região de Guaianases (1945)  

 
Fonte: CASTILHO, Edimilsom Peres. A Praça dos Trabalhadores de Guaianases: Periferia de São 

Paulo. 2007. Dissertação (Mestrado em História Social) - Programa de Estudos Pós-graduados em História da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo. 2007, p. 50 

                                                 
210

 Esse processo de mecanização das pedreiras da região incluem equipamentos como Retroescavadeiras, 

Britadeiras, Esteiras de Trituração, e até o uso de dinamites. Nos últimos anos, a utilização de implosão para 

obtenção dos minérios nessas pedreiras provoca constantemente interdição de moradias situadas ao redor desta 

pedreira. 
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Fotografia 15 - Fotografia aérea da Pedreira São Matheus/Lajeado localizada na  

Estrada do Iguatemi e que está em atividade desde 1957 (2009) 

 
Fonte: CASTILHO, Edimilsom P. São Paulo: Cidade Tiradentes. set. 2009. 1 fotografia. Formato JPGE. 

 

Quanto à localização das pedreiras, verificamos na fotografia a seguir (Fotografia 16) 

que existem três pedreiras muito próximas ao Complexo Habitacional Cidade Tiradentes que 

está indicado em vermelho na fotografia (Fotografia 16). 

 

Fotografia 16 - Fotografia aérea das três pedreiras localizadas no entorno dos conjuntos habitacionais 

 de Cidade Tiradentes e José Bonifácio 

Elaboração própria. Fonte: Google Earth. Região Leste de São Paulo. Acesso em: 10 mar. 2010. 
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A Pedreira São Matheus/Lajeado que está indicada no círculo verde no fotografia 

anterior (Fotografia 16), localiza-se a quinhentos metros do Complexo Habitacional Cidade 

Tiradentes. Outras duas pedreiras, desativadas atualmente e indicadas no círculo azul, distam 

a um quilômetro do conjunto habitacional de José Bonifácio, também erguido pela COHAB-

SP entre 1979 e 1985. (circulado em amarelo na Fotografia 16)  

Essa proximidade dos conjuntos de habitação popular da COHAB-SP com as 

pedreiras descritas, responsáveis pelo abastecimento de pedras e britas nos pequenos 

depósitos de construção da periferia, assim como nas grandes obras viárias da região leste
211

, 

acrescenta-nos mais uma importante determinante que as relaciona ao processo de 

constituição do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes. Isto é, considerando a logística de 

obras e o processo construtivo dos conjuntos habitacionais da COHAB-SP, a localização 

estratégica de inúmeras pedreiras no entorno das glebas, adquiridas pela companhia entre as 

décadas de 1960 e 1990, facilitou o abastecimento dos materiais empregados nos canteiros de 

obras do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes e nos demais conjuntos habitacionais 

erguidos na região leste de São Paulo. 
212

 

Desse modo, os custos relativos ao abastecimento e transporte da imensa quantidade 

de minérios empregada nos conjuntos habitacionais da COHAB-SP foram reduzidos 

consideravelmente, facilitando a atuação das construtoras contratadas pela companhia, que 

aumentaram sua lucratividade, e estimulando a produção de moradias populares erguidas por 

meio da autoconstrução ou do financiamento habitacional na região leste, mais 

particularmente no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, por disponibilizar parte dos 

materiais empregados nessas moradias em suas proximidades. 

                                                 
211

 Em entrevista com Virgílio Furtado, gerente de operações da Pedreira São Matheus/Lajeado, as pedreiras de 

Guaianases contribuíram com a expansão ferroviária paulistana (CPTM) no decorrer do século XX ao fornecer 

as britas utilizadas nas caixas de sustentação dos trilhos de trens e bondes, assim como também nas obras da 

construção da expansão da Avenida Radial Leste e da Rodovia dos Trabalhadores (Ayrton Senna). FURTADO, 

Virgílio. Virgílo Furtado: entrevista. 06 jun. de 2007. Entrevistador: Edimilsom Peres Castilho. São Paulo. 2007. 

cor. Suporte digital. 18 min. 
212

 Apesar da pesquisa não encontrar documentação comprobatória que a existências de pedreiras próximas às 

glebas adquiridas pela COHAB-SP influenciaram na escolha da compra dessas propriedades, reconhecemos que 

na prática esse fato facilitou a construção dos conjuntos de habitação popular na região leste. Tanto é assim que, 

mais de 80 % das unidades habitacionais da COHAB-SP erguidas nessa região, estão distantes entre um e cinco 

quilômetros das pedreiras analisada nesse capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

A transposição do meio geográfico: restrições para a ocupação urbana 

 de Cidade Tiradentes 

 

Uma vez analisadas as particularidades que balizaram a ocupação urbana da região 

leste da cidade de São Paulo, assim como a influência do trabalhador imigrante nas atividades 

econômicas que permanecem na paisagem urbana de Cidade Tiradentes até hoje, passamos a 

explorar mais propriamente as questões técnicas que envolveram a construção do Complexo 

Habitacional Cidade Tiradentes. 

Para tanto, partimos das condições concretas e objetivas do meio geográfico, 

ressaltando os principais aspectos físicos e ambientais que restringiam a ocupação urbana 

desse território e que deram formas ao Complexo Habitacional Cidade Tiradentes. 

Consideramos também como esses aspectos interferiram na concepção dos projetos da 

COHAB-SP em Cidade Tiradentes, que resultaram em um elevado custo financeiro para a 

construção dos conjuntos habitacionais, e num irreparável custo ambiental para toda a cidade. 

Além disso, identificamos como a COHAB-SP interveio no território correspondente 

ao Complexo Habitacional Cidade Tiradentes a partir de 1975, relacionando essa intervenção 

com os dispositivos previstos nas leis de regulação do espaço urbano, com destaque para o 

Código Florestal Brasileiro de 1965, aprovado pelo governo da ditadura militar. Nesse 

sentido, podemos demonstrar que para atender aos interesses econômicos que acompanharam 

a instauração da política nacional da habitação da ditadura militar, Cidade Tiradentes foi 

erguida a qualquer custo, em uma região com características físicas e ambientais 

completamente impróprias para intervenção habitacional de grande porte demográfico, que 

consumiu vultosos recursos da política nacional da habitação, e esses recursos foram 

transferidos para as construtoras que atuavam junto à COHAB-SP. 

 Também importa destacar nessa análise que a ocupação urbana predatória do território 

do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, cuja relevância ambiental era significativa 

para o município, prejudicou não apenas a qualidade de vida de seus moradores, mas 

ultrapassou os limites do bairro e refletiu-se em diversos distritos dessa região. 

.  
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 3.1. Restrições do meio geográfico 

 

Como analisamos anteriormente, o padrão periférico de crescimento urbano em 

direção à região leste da cidade de São Paulo foi favorecido pela presença marcante da 

planície fluvial do Rio Tietê, que é o ponto mais baixo do município e que contorna toda 

porção norte da região leste.  

Partido dessa planície fluvial em direção à porção sul da região leste, o relevo do 

município vai se elevando gradativamente, saindo dos 730 metros de altitude no Rio Tietê 

para alcançar índices próximos a 940 metros, onde está situado o distrito de Cidade 

Tiradentes, conforme verificamos na fotografia a seguir (Mapa 7).
 213

 

 

Mapa 7 – Mapa de declividade da região leste da cidade de São Paulo. 

(indicação de Cidade Tiradentes no círculo vermelho) 

 

Fonte: Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente e de Planejamento Urbano (PMSP). Disponível em: 

http://atlasambiental.prefeitura.sp.gov.br/pagina.php?id=28. Acesso em 20 mar. 2014 

                                                 
213

 A título de comparação, a maior altitude do município de São Paulo está registrada no "Pico do Jaraguá", 

localizado na região norte no distrito de mesmo nome e com mais de 1.100 metro. Em segundo lugar, é o "Morro 

do Cruzeiro", com mais de 980 metros de altitude e localizado na divisa dos distritos de São Rafael e Iguatemi, 

aproximadamente quatro quilômetros do distrito de Cidade Tiradentes.  

730 alt. 

940 alt. 
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Além das elevadas altitudes, o relevo dessa porção da região leste, onde foi construído 

o Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, possui uma topografia bastante "colinosa", 

composta por uma cadeia de morros e vales que ultrapassam o limite do município e que 

alcançam, em boa parte da área, terrenos com declividade entre 25% a 60%, e até superiores. 

(Mapa 7)  

Somada às irregularidades do relevo, essa região apresentava uma rica rede hídrica que 

contribuiu com a conservação de uma densa cobertura vegetal composta por florestas de mata 

atlântica de grande importância ambiental para o município de São Paulo. No mapa a seguir 

(Mapa 8), é possível verificar essa extensa ramificação da rede hídrica da região onde foi 

erguido o Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, diferentemente da porção central do 

município, onde a presença dos rios e córregos ocorrem de forma isolada.  

 

Mapa 8 – Mapa da macro drenagem e bacias hidrográficas da região leste de São Paulo 

(indicação de Cidade Tiradentes no círculo vermelho) 

 
Fonte: Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente e de Planejamento Urbano (PMSP). Disponível em: 

http://atlasambiental.prefeitura.sp.gov.br/pagina.php?id=28. Acesso em 20 mar. 2014. 
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Essas restrições do meio geográfico, que até a década de 1970 dificultaram a ocupação 

urbana dessa região, somadas ao seu distanciamento com o eixo ferroviário, situado a seis 

quilômetros, não foram empecilhos para a construção do Complexo Habitacional Cidade 

Tiradentes. Desse modo, assim que a COHAB-SP passou a erguer mais de quarenta mil 

moradias em Cidade Tiradentes, sua paisagem natural passou a ser completamente 

transformada ao ser ocupada pelos imensos conjuntos habitacionais, que destruíram parte 

considerável desses recursos naturais. 

No projeto de urbanização do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, a ocupação 

urbana em terrenos elevados e de alta declividade se deu pela retirada completa da cobertura 

vegetal existente, e no aterramento de vários cursos de água e de suas nascentes. Com relação 

ao relevo irregular, devido à rígida geometria dos conjuntos habitacionais da COHAB-SP, 

houve a necessidade de se executar imensas obras de terraplenagem para a construção dos 

conjuntos habitacionais
214

, alterando drasticamente o perfil natural das encostas dos morros e 

de sua drenagem natural, conforme verificado nas fotografias a seguir (Fotografias 17 e 18).  

 

Fotografia 17 – Fotografia aérea das obras de terraplenagem do Conjunto Habitacional Santa Etelvina II, 

construído entre 1988 a 1992 (s/ data) 

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica (Arquivo Digital) 

 

 

 

 

                                                 
214

 Terraplenagem é o ato de terraplenar, de escavar ou encher com solo um determinado terreno, visando 

aplainar o terreno ou criar "platôs" bem definidos.
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Fotografia 18 – Fotografia aérea das obras de terraplenagem do Conjunto Habitacional Santa Etelvina II,  

construído entre 1988 a 1992, com destaque à Estrada do Iguatemi (s/ data). 

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica (Arquivo Digital). 

 

 

Devido aos fatores apresentados, a ocupação urbana do Complexo Habitacional 

Cidade Tiradentes apresentou um baixo potencial construtivo, apesar da legislação da época 

permitir uma redução das dimensões dos lotes para projetos de interesse social que ampliaram 

o número de unidades habitacionais.
215

 Isso pode ser verificado na diferença da área das 

glebas adquiridas pela COHAB-SP, que corresponde à 8.602.913,94 metros quadrados, em 

relação à área que sofreu intervenção para a construção das unidades habitacionais, com 

abrangência de apenas 34,5% do total dessa área, conforme descrito na tabela a seguir. 

(Tabela 7).  

Para a aprovação de um loteamento, a legislação de parcelamento, uso e ocupação do 

solo, na época, exigia que 20% do loteamento deveria ser reservado a Áreas Verdes e 

Institucionais, sendo 15% para Áreas Verdes e 5% para Áreas Institucionais. Na referida 

tabela (Tabela 7), observamos que no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, as Áreas 

Verdes e Institucionais somadas correspondem a 34,7% do total do loteamento, que 

acrescidas às áreas reservadas à COHAB-SP, onde não foi possível erguer unidades 

habitacionais (que correspondente a 12,7%), atingem 47,4% do total das glebas adquiridas 

                                                 
215

 Esse item será tratado no Capítulo 4. 
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pela companhia, o que é uma consequência do baixo potencial construtivo causado pelas 

restrições do meio geográfico. 

 

Tabela 7 - Complexo Cidade Tiradentes - uso do solo (1999)  

Nome do  
Conjunto 

 
Habitação 

Área 

Institucional 
Área 

Verde 
Área Reservada 

à COHAB-SP  
Sistema 

Viário 

Pref. Prestes Maia 49,5% 16,6% 15,1% 5,6% 13,2% 

Pres. Juscelino Kubitscheck O. 37,1% 7,1% 8,6% 25,4% 21,8% 

Santa Etelvina I/IV – A 24,4% 8,2% 31,1% 10,7% 25,6% 

Santa Etelvina IV - A 21,6% 5,3% 20,2% 39,2% 13,7% 

Santa Etelvina V- A 11,1% 5,0% 73,0% 2,6% 8,3% 

Castro Alves/Barro Branco I 43,1% 12,4% 11,6% 9,6% 23,3% 

Santa Etelvina III – A 27,8% 6,0% 36,8% 7,9% 21,5% 

Barro Branco II 40,2% 6,3% 25,6% 8,9% 19,2% 

Inácio Monteiro 43,6% 8,4% 10,8% 8,1% 29,1% 

Sítio Conceição 33,3% 9,9% 12,5% 24,2% 20,1% 

Santa Etelvina II – A 49,5% 8,3% 22,0% 4,7% 15,5% 

Santa Etelvina II – B 54,6% 9,2% 11,7% 2,0% 22,5% 

Santa Etelvina VII 58,0% 11,0% 15,2% 5,2% 10,6% 

Jardim dos Ipês 80,9% - 16,1% - 3,0% 

Média Total 34,5% 7,8% 26,9% 12,7% 18,1% 

Elaboração própria. 

Fonte: Superintendência de Planejamento e Projeto, COHAB-SP, 1999. Apud. SLOMIANSKY, Adriana Paula. 

Cidade Tiradentes: a abordagem do poder público na construção da cidade. Conjuntos Habitacionais de Interesse 

Social da COHAB-SP. 2002. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP). São Paulo. 2002, p. 225. 

 

Para a construção dos conjuntos habitacionais de Cidade Tiradentes, os serviços de 

terraplenagem agravaram a instabilidade do solo e contribuíram com o surgimento de 

deslizamentos e erosões, elevando sobremaneira o valor das obras dos conjuntos habitacionais 

e das obras de "refazimento" para correção das erosões, gerando custos adicionais que 

ampliaram os lucros das construtoras. Ademais, associada ao aterramento indevido das bacias 

de drenagem natural dos terrenos, os deslizamentos e erosões assorearam os cursos de água, 

dificultou a drenagem do solo e agravou o escoamento das águas pluviais que deixaram de ser 

absorvidas para recomposição do lençol freático, contribuindo para a incidência de pontos de 
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alagamentos na bacia hidrográfica do Rio Itaquera, importante afluente do Rio Tietê, e cuja 

nascente localiza-se dentro dos limites do distrito de Cidade Tiradentes.
216

 

 Na fotografia a seguir (Fotografia 19), é possível observar o drástico processo de 

erosão e deslizamentos que ocorreram durante as obras de terraplenagem do Complexo 

Habitacional Cidade Tiradentes, comprometendo inclusive a estabilidade estrutural de 

unidades habitacionais já concluídas nesse período. 

 

Fotografia 19 – Fotografia aérea das erosões e deslizamentos no Conjunto Habitacional Barro Branco II,  

construído entre 1987 a 1998 (novembro 1984) 

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica (Arquivo Digital) 

 

 Na sequência, demonstramos fotografias que foram retiradas dos Cadernos de 

Avaliação e Diagnósticos da COHAB-SP
217

, onde é possível verificar as imensas 

voçorocas
218

 causadas pela ausência de um sistema de drenagem eficiente (Fotografias 20 e 

20a), como também o acúmulo de terra deslocado para os fundos de vale, mais 

                                                 
216

 Conforma cadastramento municipal de áreas alagadas, existem diversas ocorrências de alagamentos na bacia 

hidrográfica do Rio Itaquera, que atravessa a região leste. Dentro do perímetro do distrito de Cidade Tiradentes, 

existem dois trechos de alagamentos: um deles consta próximo ao cruzamento das ruas Inácio Monteiro e Fermin 

Alvarez, no conjunto habitacional Inácio Monteiro; e o outro consta no cruzamento da Avenida do Iguatemi com 

a Rua Luis Mateus. Fora de Cidade Tiradentes, existem mais cinco pontos de alagamentos nesta bacia. Secretaria 

Municipal do Verde e Meio Ambiente e de Planejamento Urbano (PMSP). Disponível em: 

http://atlasambiental.prefeitura.sp.gov.br/conteudo/saneamento/san_05.htm. Acesso em 20 mar. 2014. 
217

 COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica. (Mimeo) 
218

 Voçoroca é um fenômeno geológico que consiste na formação de grandes buracos de erosão causados pela 

água da chuva em solos onde a vegetação não protege mais a superfície, tornado-os pobres quimicamente, secos 

e inutilizáveis. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Geologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eros%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
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particularmente na Avenida dos Metalúrgicos, gerado pelo processo de assoreamento 

(Fotografia 21). 

 

Fotografias 20 e 21 - Surgimento de "voçorocas" provocadas pelas obras de terraplenagem  

da COHAB-SP (s/data) 

    
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica. (Arquivo Digital) 

 

 

Fotografia 22 - Assoreamento de vias, caçadas e da edificação do centro comercial da Avenida dos Metalúrgicos, 

provocado pelas obras de terraplenagem da COHAB-SP (s/data) 

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica. (Arquivo Digital) 
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Com relação à rede hídrica de Cidade Tiradentes, observamos no mapa a seguir (Mapa 

9) que a nascente de dois importantes rios da macrobacia hidrográfica da região leste de São 

Paulo estão localizadas dentro do perímetro do distrito de Cidade Tiradentes: o Rio 

Aricanduva e o Rio Itaquera.  

 

Mapa 9 - Mapa da rede hidrográfica da subprefeitura de Cidade Tiradentes  

 
Fonte: Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (PMSP). Disponível em: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/caderno_das_aguas/index.php?p=245

98. Acesso em: 30 abr. 2012. 

 

O Rio Itaquera, juntamente aos dois principais afluentes que nascem dentro do distrito 

de Cidade Tiradentes - o Ribeirão Guaratiba e o Córrego do Rodeio -, conformam três 

microbacias hidrográficas que sofreram grande alteração com as obras de construção dos 

conjuntos habitacionais, inclusive com o aterramento de diversos afluentes, conforme 

verificado na fotografia a seguir (Fotografia 23). 

 

Rio Aricanduva 

Rio Itaquera 

 Ribeirão 

Guaratiba 

Córrego do  

 Rodeio 
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Fotografia 23 – Fotografia aérea do aterramento de afluentes do Rio Itaquera para a construção do Conjunto 

Habitacional Santa Etelvina VII, construído entre 1988 e 1995 (s/data) 

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica (Arquivo Digital). 

 

Essa degradação dos recursos hídricos também foi agravada pela ausência de 

instalação de redes de coleta sanitária e tratamento de esgoto que, somado à ausência de 

coleta e destinação do lixo após a conclusão dos primeiros conjuntos habitacionais, 

comprometeu a qualidade da água com a poluição dos rios. Vale também observar que o 

isolamento do projeto de urbanização da COHAB-SP no começo da década de 1980, em 

relação à área urbanizada, nos leva a concluir que o esgotamento sanitário do Complexo 

Habitacional Cidade Tiradentes não foi interligado com a rede pública existente, devido a 

distância entre ambos. 

A supressão drástica de vegetação existente para as obras de terraplenagem também 

provocaram danos irreversíveis ao Complexo Habitacional Cidade Tiradentes. Conforme 

verificado na fotografia a seguir (Fotografia 24), essa região até então recoberta por densas 

florestas de grande importância ambiental foi completamente devastada, colocando o distrito 

de Cidade Tiradentes entre os de maior índice de desmatamento do município de São Paulo 

entre os anos de 1991 e 2000.
219

 Por esse motivo, a média de temperatura da região elevou-se 

para 29,5º no ano de 1999, conforme verificado no mapa a seguir (Mapa 10), que apresenta a 

temperatura da superfície do solo no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes. 

 

                                                 
219

 Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente e de Planejamento Urbano (PMSP). Disponível em: 

http://atlasambiental.prefeitura.sp.gov.br/mapas/110.jpg. Acesso em 20 mar. 2014. 
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Fotografia 24 - Fotografia aérea do desmatamento provocado para as obras de terraplenagem  do 

 Conjunto Santa Etelvina VII, construído entre 1988 e 1995 (julho 1985) 

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica (Arquivo Digital) 

 

Mapa 10 – Mapa da temperatura da superfície do solo da região leste de São Paulo  

(indicação de Cidade Tiradentes no círculo vermelho) 

Fonte: Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente e de Planejamento Urbano (PMSP). Disponível em: 

http://atlasambiental.prefeitura.sp.gov.br/pagina.php?id=28. Acesso em 20 mar. 2014 
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3.2. Restrições da legislação ambiental e de zoneamento do solo 

 

 Como vimos anteriormente, as contradições emergidas da intervenção do Estado no 

espaço urbano e na política de habitação popular tornam-se mais evidentes quando analisamos 

as questões técnicas que envolveram a construção dos conjuntos habitacionais de Cidade 

Tiradentes. 

 Havia um impedimento para a construção do Complexo Habitacional Cidade 

Tiradentes pela questão da preservação desses importantes recursos naturais, que envolvia, 

inclusive, uma impossibilidade jurídica prevista nas leis de preservação ambiental da época, o 

que levava à proibição dessa construção no local. Porém, essas leis que restringiam a 

ocupação urbana de Cidade Tiradentes - com destaque para Novo Código Florestal Brasileiro 

de 1965, aprovado pela Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965
220

 -, não foram respeitadas 

pela COHAB-SP, que ergueu os conjuntos habitacionais visando garantir o retorno dos 

investimentos aplicados na compra desses terrenos com baixo potencial construtivo, pelos 

fatores já apresentados. Isso demonstra que o próprio Estado não seguiu a regulação criada 

por ele mesmo para o controle e preservação de regiões de relevância ambiental no município, 

como o distrito de Cidade Tiradentes.  

 São vários os dispositivos estabelecidos pelo Novo Código Florestal de 1965 que 

restringiam a construção do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes.
 221

 Em nossa análise, 

entre os dispositivos mais relevantes que influíam nos projetos da COHAB-SP, considerando 

inclusive as alterações promovidas pela Lei nº 7.511, de 07 de julho de 1986
222

, e pela Lei nº 

                                                 
220

 BRASIL. Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. Institui o novo Código Florestal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4771.htm. Acesso em: 18 set. 2013.  
221

 Em sua pesquisa, Slomiansky ressalta que nos estudos dos Conjuntos Habitacionais Santa Etelvina, não foi 

possível delimitar as áreas de proteção de mananciais por não constar nos projetos essa informação. Cf. 

SLOMIANSKY, Adriana Paula. Cidade Tiradentes: a abordagem do poder público na construção da cidade. 

Conjuntos Habitacionais de Interesse Social da COHAB-SP. 2002. Tese (Doutorado em Arquitetura e 

Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-

USP). São Paulo. 2002, p. 120. (Nota 2) Também em entrevista realizada com diretor de planejamento da 

COHAB-SP entre 1976 a 1982, quando perguntado sobre a maneira que era tratada a questão ambiental, ele 

declara: "Todo projeto, todo terreno adquirido [pela COHAB-SP], antes da aquisição tinha o parecer da 

secretaria do meio ambiente. Então, volto a insistir, as regras não eram tão rígidas quanto hoje em dia". 

CHERKEZIAN, Henry. Henry Cherkezian: entrevista. 29 maio de 2014. Entrevistadores: Edimilsom Peres 

Castilho, Danielle Franco da Rocha, Eribelto Peres Castilho. São Paulo. 2014. arquivo MP3. 162 min. 
222

 BRASIL. Lei nº 7.511, de 7 de julho de 1986. Altera dispositivos da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, 

que institui o novo Código Florestal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7511.htm#art2. 

Acesso em: 18 set. 2013. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.771-1965?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4771.htm
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7.803, de 18 de julho de 1989
223

, que tratam da ampliação da área de preservação nas faixas 

marginais de rios e córregos, destacamos o disposto no artigo 2º, que define como áreas de 

preservação permanente as demais formas de vegetação natural situadas "ao longo dos rios ou 

de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima 

será de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura". 

Também incluem nessa categoria a vegetação natural situada "nas nascentes, ainda que 

intermitentes e nos chamados 'olhos d'água', qualquer que seja a sua situação topográfica, 

num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura", e também "no topo de morros, 

montes, montanhas e serras."  

 Reforçamos ainda que em 1978, anteriormente à COHAB-SP ter adquirido a maior 

parte das glebas
224

 para a construção do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, a 

promulgação da Lei nº 6.535, de 15 de julho de 1978
225

, incluiu como áreas de preservação 

permanente as demais formas de vegetação natural situadas "nas áreas metropolitanas 

definidas em lei". Esse dispositivo reforça a proibição de ações de desmatamento florestal no 

distrito de Cidade Tiradentes, que já estava incluído na região metropolitana de São Paulo 

desde esse período.  

 Entretanto, na construção do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, a COHAB-

SP desmatou parte considerável das florestas da região, tanto no "topo de morros", como nas 

faixas marginais dos rios e córregos, mesmo com as restrições definidas nos dispositivos 

legais analisados anteriormente.  

 Isso pode ser observado na fotografia a seguir (Fotografia 25), que demonstra o 

desmatamento florestal realizado nos topos de morros para a construção do Conjunto 

Habitacional Santa Etelvina I/IV - A. 
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 BRASIL. Lei nº 7.803, de 18 de julho de 1989. Altera a redação da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, 

e revoga as Leis nºs 6.535, de 15 de junho de 1978, e 7.511, de 7 de julho de 1986. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7803.htm#art2. Acesso em: 18 set. 2013. 
224

 Ver Tabela 6. 
225

 BRASIL. Lei nº 6.535, de 15 de julho de 1978. Acrescenta dispositivo ao art. 2º da Lei nº 4.771, de 15 de 

setembro de 1965, que institui o novo Código Florestal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6535.htm#art1. Acesso em: 18 set. 2013. 
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Fotografia 25 – Fotografia aérea do desmatamento florestal no "topo de morros" para a construção do Conjunto 

Habitacional Santa Etelvina I/IV - A, erguido entre 1981 a 1986 (s/ data) 

 

Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica (Arquivo Digital) 

  

 Com relação ao relevo irregular das glebas adquiridas pela COHAB-SP em Cidade 

Tiradentes, as restrições previstas na Lei nº 4.771/65
226

, segundo artigo 10, definia que "não é 

permitida a derrubada de florestas, situadas em áreas de inclinação entre 25 a 45 graus, só 

sendo nelas tolerada a extração de toros, quando em regime de utilização racional, que vise a 

rendimentos permanentes".  

 Mesmo assim, em parte considerável da área do Complexo Habitacional Cidade 

Tiradentes, onde a maioria dos terrenos possuíam declividades entre 25% a 60%, foram 

desmatadas as florestas das encostas dos morros com declividades superiores ao máximo 

permitido por lei. A autora Saches também descreve a devastação praticada pela COHAB-SP 

em Cidade Tiradentes, reforçando ainda a elevação dos custos para construção de conjuntos 

habitacionais em áreas com este perfil topográfico:
 
 

Os exemplos do Conjunto Santa Etelvina [Cidade Tiradentes], onde a Cohab 

desmatou encostas superiores a 40 graus, provocando forte erosão do terreno, e de Vila 

Maria, implantado em terrenos inundáveis, demonstram que as aparentes economias 

obtidas por meio da localização dos conjuntos em terrenos baratos saldaram-se por 

custos adicionais muito importantes.
 227

 

 

                                                 
226

 BRASIL. Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. Institui o novo Código Florestal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4771.htm. Acesso em: 18 set. 2013. 
227

 SACHS, Céline. São Paulo: Políticas Públicas e Habitação Popular. São Paulo: Edusp, 1999, p. 220.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.771-1965?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4771.htm
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 Isso também pode ser verificado na fotografia a seguir (Fotografia 26), onde 

observamos o desmatamento completo de topos de morros e de suas encostas. 

 

Fotografia 26 – Fotografia aérea do desmatamento florestal em encostas de morros, para construção do Conjunto 

Habitacional Santa Etelvina I/IV - A, erguido entre 1981 a 1986 (s/data) 

 

Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica (arquivo Digital) 

 

 Ainda com relação ao relevo, e mais particularmente no caso de São Paulo, as 

restrições referidas acima seriam reforçadas com a aprovação da Lei nº 7.805/72
228

, que foi a 

primeira lei de parcelamento, uso e ocupação do solo do Município. Segundo o artigo 3º, 

parágrafo 2º, "nenhum parcelamento do solo será permitido em terrenos baixos, alagadiços e 

sujeitos à inundações, antes de tomadas as providências para assegurar-lhes o escoamento 

das águas; (...) Do mesmo modo não será permitido o parcelamento de terrenos com 

declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento)."   

 Essas restrições da legislação para grandes intervenções urbanas em área com esse 

perfil ambiental também estavam presentes em instância federal, através da Lei 

nº 6.766/79
229

. Segundo artigo 3º, parágrafo único, somente será admitido o parcelamento do 

solo "em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se 
                                                 
228

 SÃO PAULO. (Município). Lei nº 7.805, de 1º de novembro de 1972. Dispõe sobre parcelamento, uso e 

ocupação do solo do Município, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/plantas_on_line/legislacao/index.php?p=5679. 

Acesso em: 10 mar. 2014. 
229

 BRASIL. Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Dispõe sobre o parcelamento de Solo Urbano e dá outras 

Providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766.htm. Acesso em 26 out. 2013. Esta 

é mais uma lei criada pelo governo da ditadura pós-64 que contribuiu grandemente com a valorização imobiliária 

do forte mercado habitacional que se formara com esses novos parcelamentos. 
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atendidas exigências específicas das autoridades competentes". Ainda no mesmo parágrafo, 

isso permanece para "terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação", e 

para "áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições 

sanitárias suportáveis, até a sua correção".  

 Ainda segundo artigo 4 da primeira lei de parcelamento, define-se que os loteamentos 

deverão atender "ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público 

das rodovias, ferrovias e dutos, será obrigatória a reserva de uma faixa non aedificandi de 

15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica". Por fim, 

também o artigo 4 estabelece que "as vias de loteamento deverão articular-se com as vias 

adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local".  

 Também nesse período, para diminuir as exigências dos empreendedores que atuavam 

com loteamentos populares, no caso da COHAB-SP, foi aprovada a Lei 9.413/81
230

, que 

permitia a não obrigatoriedade de instalação pelo loteador de parte da infraestrutura urbana 

nos loteamentos populares, assim definida no artigo 21: "a execução das obras previstas nos 

projetos constantes do item IV do artigo 6º desta lei poderá ser dispensada, desde que seja 

comprovado, mediante laudo técnico de firma especializada, que as áreas a serem loteadas 

são formadas por solos permeáveis e não saturados, que admitem solução de captação e 

absorção de águas servidas através de fossas".
 
O item IV do artigo 6, citado anteriormente, 

refere-se ao "projeto completo da rede de coleta de águas servidas, obedecidas as normas e 

padrões fixados pelo órgão estadual competente, que nele dará sua aprovação".  

 E segundo a Lei 9.413/81
231

, definia o artigo 21, que "com relação ao item III do 

artigo 6º desta lei, o loteador deverá apresentar o projeto completo, podendo executar 

apenas a parte relativa à captação de águas pluviais nos pontos baixos do loteamento". O 

item III do citado artigo 6 exigia para a aprovação do loteamento "Projeto completo, 

detalhado e dimensionado, do sistema de escoamento de águas pluviais e seus equipamentos, 

indicando a declividade dos coletores e, quando as diretrizes o exigirem, a retificação ou 

canalização de águas correntes, obedecidas as normas e padrões a serem regulamentados 

por ato do Executivo."  
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 SÃO PAULO. (Município). Lei nº 9.413, de 30 de dezembro de 1981. Dispõe sobre parcelamento do solo no 

Município, e dá outras providências. Disponível em: https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-

ordinaria/1981/941/9413/lei-ordinaria-n-9413-1981-dispoe-sobre-parcelamento-do-solo-no-municipio-de-sao-

paulo-e-da-outras-providencias.html?wordkeytxt=9413. Acesso em: 10 mar. 2014. 
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 Idem. 
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 Também no artigo 21 da lei descrita anteriormente, definia-se que "para execução das 

obras previstas no item VI do artigo 6º desta lei, só será necessária a apresentação do 

projeto e respectiva execução, nas vias de circulação com declividade superior a 8%" . No 

item VI do mesmo artigo 6, exigia-se "Projeto de guias, sarjetas e pavimentação das vias, 

obedecendo às normas e padrões a serem regulamentados por ato do Executivo."  

 Após analisarmos esses dispositivos previstos na Lei 9.413/81
232

, verificamos que sua 

aprovação permitiu que muitas das unidades habitacionais erguidas pela COHAB-SP fossem 

construídas sem arruamento, sem sistema de drenagem de águas pluviais e sem infraestrutura 

urbana, que quase sempre eram instalados posteriormente. Na fotografia a seguir (Fotografia 

27), isso pode ser verificado também no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes. 

  

Fotografia 27 - Construção de casas embriões em Cidade Tiradentes sem  

arruamento (guias e sarjetas) ou sistema de drenagem de águas pluviais (s/data) 

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica (Arquivo Digital) 

 

 

 Na próxima fotografia (Fotografia 28), isso também pode ser verificado, 

demonstrando como a ausência de sistema de drenagem de águas pluviais e de infraestrutura 

urbana, agravavam os problemas de erosões e assoreamento no plano urbanístico de Cidade 

Tiradentes.  
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 SÃO PAULO. (Município). Lei nº 9.413, de 30 de dezembro de 1981. Dispõe sobre parcelamento do solo no 

Município, e dá outras providências. Disponível em: https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-

ordinaria/1981/941/9413/lei-ordinaria-n-9413-1981-dispoe-sobre-parcelamento-do-solo-no-municipio-de-sao-

paulo-e-da-outras-providencias.html?wordkeytxt=9413. Acesso em: 10 mar. 2014. 
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Fotografia 28 - Construção de prédios de apartamentos e casas embriões em Cidade Tiradentes sem  

arruamento (guias e sarjetas) ou sistema de drenagem de águas pluviais (s/data) 

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica (Arquivo Digital) 

 

 Apesar da existência das inúmeras leis citadas nas três instâncias governamentais, 

durante toda a década de 1970 diversos loteamentos da periferia paulistana foram aprovados 

sem considerar os requisitos previstos nessas leis. Nesses loteamentos, existiam lotes cuja 

delimitação de fundo terminava nos leitos dos rios e córregos, ou nos quais o sistema viário 

coincidia com seu trajeto. E ainda é importante ressaltar que os problemas desses loteamentos, 

derivados das condições geológicas vulneráveis e da irregularidade do relevo, quando não se 

acentuaram, foram resolvidos pela própria população residente no loteamento, que com seu 

próprio esforço construíram pequenas obras de contenção de solo, de captação de esgoto e 

águas pluviais, e até mesmo realizaram manutenções constantes da vegetação das encostas 

dos morros.
233

 

 No caso Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, onde também não foram 

atendidos os requisitos previstos nas leis de regulação do espaço urbano, é de suma 

importância destacar que os elevados custos para a sua construção, devido às condições 

geográficas desfavoráveis descritas anteriormente, garantiu elevadas taxas de lucros para as 

construtoras que atuavam junto à companhia. 
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 Esse intenso processo de participação e organização popular para melhorar as condições urbanas nesses 

loteamentos da periferia de São Paulo, e mais particularmente em Cidade Tiradentes, serão tratadas no Capítulo 

6, item 6.2. Lutas pela moradia e contra a privação do urbano em Cidade Tiradentes.  
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 A título de breve explanação, nos processos 

de licitação de obras da COHAB-SP, os custos dos 

serviços de terraplenagem eram superestimados, 

conforme descreveu Ghoubar em sua análise sobre 

os custos dos conjuntos de habitação da COHAB-

SP.
 234

 Segundo esse autor, para cada um metro 

quadrado (1m²) da superfície do terreno 

movimentado, a companhia remunerava oito 

metros cúbicos (8m³) de terraplenagem. Essa 

proporção é bem superior ao valor recomendado 

pela construção civil, que estabelece como viável, 

para cada um metro quadrado (1m²) da superfície 

do terreno movimentado, entre dois e quatro 

metros cúbicos (2-4m³) de terraplenagem. Ainda 

segundo o autor, em algumas obras de 

terraplenagem de conjuntos habitacionais da 

COHAB-SP, esse volume superou doze metros 

cúbicos (12m³) de terraplenagem, um acréscimo de 

600% do valor estabelecido como viável pela 

construção civil.
 
  

 Na imagem ao lado (Imagem 3), é possível 

observar que a COHAB-SP elaborava contratos de 

licitações apenas com o item de serviços de 

terraplenagem, alternativa muito recorrente na 

construção do Complexo Habitacional Cidade 

Tiradentes que possuía um relevo bastante 

irregular.
235

  

 Esse elevado percentual de serviços de 

terraplenagem, na quase totalidade dos casos, 
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 GHOUBAR, Khaled. A Importância e significados dos custos nas opções de projeto: os custos de conjuntos 

habitacionais da COHAB-SP, e análise dos seus itens. Disponível em: 

http://www.usp.br/fau/cursos/graduacao/arq_urbanismo/disciplinas/aut0184/Importancia_e_Significados_dos_C

ustos_nas_Opcoes_de_Projeto.pdf. Acesso: 26 abr. 2014. 
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 Na lista de contratos de empréstimos aprovados pela COHAB-SP da imagem 3, o Jardim São Paulo I descrito 

no primeiro contrato corresponde ao conjunto habitacional Presidente Juscelino Kubitschek .  

Imagem 3 - Lista de contratos de 

empréstimos aprovados pela COHAB-SP 

entre janeiro e julho de 1980 

COHAB-SP está construindo o maior 

Conjunto Habitacional do Brasil. ABC-

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABs. 

Rio de Janeiro, ago. 1980, Ano 4, nº 23, p. 

19. 
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ocorreu devido à rígida geometria dos projetos dos conjuntos habitacionais da COHAB-SP 

que não se adaptavam às condições adversas dos terrenos, confirmando que as glebas 

adquiridas pela companhia para a construção do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes 

eram inadequadas para os loteamentos de habitação popular característico de seu modelo 

habitacional.
236

  

 

3.3. Restrições de acesso e de mobilidade urbana  

 

 O acesso restrito ao Complexo Habitacional Cidade Tiradentes foi outro grave 

problema enfrentado pela população que para lá se deslocou em busca da casa própria, 

principalmente considerando que a maior parte dela trabalhava no centro de São Paulo ou em 

outras regiões da cidade, devido à ausência de equipamentos sociais, de serviços e comércios 

que não acompanharam a construção dos conjuntos habitacionais.
237

 

 Essa é uma das consequências da política de aquisição de terras da COHAB-SP para 

provisão habitacional de interesse social, que priorizava a compra de propriedades em regiões 

rurais distantes do centro da cidade e sem infraestrutura urbana. Nesse sentido, o acesso viário 

às glebas adquiridas para construção dos conjuntos habitacionais de Cidade Tiradentes 

também era muito restrito, sendo que as vias existentes eram as antigas estradas não 

pavimentadas que interligavam as propriedades rurais ao núcleo urbano mais próximo, 

Guaianases, onde a ferrovia contribuiu com o desenvolvimento do bairro. 

 No período de intensificação da produção industrial na cidade de São Paulo, a região 

de Guaianases, onde está localizado o Complexo Habitacional Cidade Tiradentes tornou-se 

prioritariamente o local de moradia da classe trabalhadora, que passou a depender da ferrovia 

para se deslocar aos seus empregos no centro da cidade e nas indústrias. Esse percurso 

ferroviário permanece até hoje como o modo mais utilizado para acessar o centro da cidade e 

tem grande fluxo diário. Entretanto, para circulação periférica fora da abrangência do eixo 

ferroviário, a restrição de acesso permanecia problemática, com poucas linhas de ônibus que 
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 Esse tema será aprofundado no Capítulo 4, item 4.1. Tipologias Habitacionais da COHAB-SP. 
237

 Ao analisar o memorial descritivo do projeto de urbanização de Cidade Tiradentes elaborado pela COHAB-

SP, Cordeiro assinala a pouca atenção oferecida à locomoção da população para essa região tão distante nesse 

período. CORDEIRO, Simone Lucena. Cidade Tiradentes e COHAB: moradia popular na periferia da cidade de 

São Paulo – projetos e trajetórias (1960-1980). 2009. Tese (Doutorado em História Social) - Programa de 

Estudos Pós-Graduados em História da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo. 

2009, p. 39. 
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facilitassem o deslocamento dos trabalhadores em direção aos conjuntos habitacionais 

erguidos pela COHAB-SP em Cidade Tiradentes ou para outras regiões de intenso fluxo de 

transporte.
238

 

 Anteriormente à atuação da COHAB-SP na região, na década de 1950, quando 

Guaianases passou a apresentar um elevado crescimento populacional que agravou o 

deslocamento de seus moradores, a dificuldade de acesso já provocava diversas 

reivindicações populares para melhorar o transporte coletivo. Entre elas, destacamos a 

manifestação pela melhoria da linha de ônibus Expresso Santa Rita Ltda., registrada na 

fotografia a seguir (Fotografia 28-a), que interligava a Estação de Trem de Guaianases à 

região industrial do ABC paulistano, onde muitos moradores do bairro estavam empregados.  

 

Fotografia 28 (a) - Manifestação de trabalhadores de Guaianases reivindicando melhores condições na 

 linha de ônibus Expresso Santa Rita Ltda (1954) 

 
Fonte: CASTILHO, Edimilsom Peres. A Praça dos Trabalhadores de Guaianases: Periferia de São Paulo. 2007. 

Dissertação (Mestrado em História Social) - Programa de Estudos Pós-graduados em História da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo. 2007, p. 57. 
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 No documentário "Uma cidade chamada Cidade Tiradentes", os moradores relatam a dificuldade de acesso ao 

Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, ressaltando a existência de apenas duas linhas de ônibus para acessá-

lo: uma pertencente à Companhia Municipal de Transporte de Transportes Coletivos (CMTC) e outra à Auto 

Viação Tabú. Esta última empresa tinha uma linha de ônibus que interligava a Penha (onde o Metrô da Penha foi 

inaugurado em 1986) ao conjunto habitacional Prestes Maia, em Cidade Tiradentes, até ser extinta em 1978. 

UMA CIDADE CHAMADA TIRADENTES. Direção Lilian Solá Santiago. São Paulo. 2007. 1 DVD (25 min 

'Cor), Idioma: português. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=syqk7N3oaxk. Acesso em: 08 set. 

2013.  

https://www.youtube.com/watch?v=syqk7N3oaxk
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 Mesmo com o acelerado crescimento urbano apresentado por Guaianases nas décadas 

posteriores, a dificuldade de acesso a essa região permanecia, conforme o relato de Edileuza, 

que antes de se mudar para Cidade Tiradentes, na década de 1980, residiu no distrito de 

Guaianases, na década de 1970. Nesse período, quando trabalhava na indústria metalúrgica no 

distrito do Belenzinho, Edileuza sofria as dificuldades de acesso e transporte a Guaianases, 

como bem recorda: 

A gente morava no Jardim São Pedro [Guaianases] e tinha um ônibus que ia de 

Itaquera a Guaianases lá pro Coqueiros [entorno da Estação de Trem de Guaianases]. O 

ponto ficava na travessa da Luis Matheus [rua] onde tem o Extra e a Subprefeitura de 

Guaianases. Então o ponto era ali. Nós estávamos na divisa da Cohab II [Cohab José 

Bonifácio] e subia tudo pra poder pegar o ônibus né. Aífoi onde veio minha dificuldade 

porque eu comecei a estudar e a minha mãe (...), ela ficava até a meia noite, ela ia a pé 

lá pro ponto me esperar pra vir embora. (...) Era uma hora, uma hora e pouco [tempo do 

trajeto]. Só que assim, eu não conseguia ficar na fila pra ir sentado e eu ia em pé, 

dormindo no ônibus, pra poder estudar. Como muitos outros fizeram isso.
 239

 

A ocupação urbana concentrada ao redor do eixo ferroviário em Guaianases 

permaneceu praticamente inalterada até a década de 1980, mesmo período em que foi 

concluído o primeiro conjunto habitacional do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes 

denominado Prefeito Prestes Maia, localizado de forma isolada da área urbanizada, a quatro 

quilômetros da Estação de Trem de Guaianases.  

Isso pode ser verificado nos mapas a seguir (Mapas 11 e 12) em comparação com a 

fotografia da sequência (Fotografia 28). Nesses mapas, produzidos no ano de 1981, estão 

representadas as "curvas de níveis" do relevo irregular da região, as ruas pavimentas indicadas 

em linha contínua e as ruas sem pavimentação indicadas em linhas tracejadas.  

No primeiro mapa (Mapa 11), atente-se para a localização da Estação de Trem de 

Guaianases indicada no círculo preto no mapa, o trajeto ferroviário instalado na várzea do Rio 

Itaquera Mirim, afluente do Rio Itaquera, indicado na linha preta tracejada, e a área 

urbanizada concentrada ao redor da ferrovia, indicada acima da linha vermelha tracejada. 

Também nesse mapa (Mapa 11) é possível observar a localização da Pedreira Lajeado/São 

Mateus, indicada no círculo amarelo, e o nome de diversas propriedades rurais que ainda 

perduravam no começo da década de 1980.
240
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 PETELIN, Edileuza Araújo Bezerra. Edileuza Araújo Bezerra Petelin: entrevista. 14 ago. de 2013. 

Entrevistadores: Edimilsom Peres Castilho, Danielle Franco da Rocha, Eribelto Peres Castilho. São Paulo. 2013. 

cor. Suporte digital. 60 min. 
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 Entre eles: Sítio Vila do Rodeio, Sítio Santa Edwiges, Chácara Três Meninas, Chácara Santo Antônio, 

Chácara Romã, Chácara Bela Vista etc. (Ver Mapa 11) 
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Mapa 11 - Mapa correspondente ao distrito de Guaianases elaborado a partir de Fotografia Aérea (1981) 

Fonte: Levantamento Aerofotogramétrico da Região Metropolitana de São Paulo (1981).  

Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. (EMPLASA), Folha 4314. (Arquivo Digital) 
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 Ainda no mapa anterior (Mapa 11), é possível verificar outros loteamentos da 

COHAB-SP surgindo ainda mais distantes da área urbanizada, num local ainda rural e de 

difícil acesso devido à distância da ferrovia. Nesse caso, o mapa ainda mostra o loteamento do 

conjunto habitacional Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira, indicado no círculo verde 

no mapa (Mapa 11), distante cinco quilômetros da Estação de Trem de Guaianases e cuja 

construção foi iniciada em 1979. E o conjunto habitacional Castro Alves, indicado no círculo 

azul, construído a partir de 1983 e distante seis quilômetros da Estação de Trem de 

Guaianases.  

Desse modo, considerando que o principal meio de deslocamento da classe 

trabalhadora residente na região leste, e mais especificamente em Guaianases, eram as 

ferrovias, quem residia no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes e utilizava a Estação de 

Trem de Guaianases, ainda precisava se deslocar vários quilômetros para alcançar os 

conjuntos habitacionais da COHAB-SP, muitas vezes caminhando a pé, exigindo mais esse 

esforço em seu difícil deslocamento diário.  

No mapa a seguir (Mapa 12), que correspondente aos conjuntos habitacionais mais 

distantes do que os descritos anteriormente, está representado o conjunto habitacional Santa 

Etelvina I/IV-A, indicado no círculo rosa, situado a sete quilômetros da Estação de Trem de 

Guaianases e cuja construção foi iniciada em 1981. E os conjuntos habitacionais de Santa 

Etelvina IV-A e V-A, indicados no círculo roxo do mapa, onde foram erguidas mais de quatro 

mil unidades habitacionais a partir de 1981 a uma distância de dez quilômetros da Estação de 

Trem, na divisa do município de São Paulo e Ferraz de Vasconcelos. Nesse mapa também é 

possível observar os loteamentos da COHAB-SP completamente isolados da área urbanizada, 

sobrepostos em uma região de relevo bastante irregular, representada pela intensa sinuosidade 

das curvas de níveis do mapa.  

Outro aspecto relevante verificado nos mapas (Mapas 11 e 12) consiste na ausência de 

uma estrutura viária para conectar os diversos conjuntos habitacionais de Cidade Tiradentes, 

sendo a maioria deles interligados entre si por vias sem pavimentação, o que agravava a 

circulação de veículos pesados como ônibus no começo da década de 1980. Comparando os 

conjuntos habitacionais indicados nesses mapas com a fotografia da sequência (Fotografia 

29), que também indica os mesmos conjuntos, é possível perceber que no ano de 2002 a 

situação de isolamento do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes ainda permanecia, com 

poucas vias para acessá-los, conforme descrevermos na sequência. 
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Mapa 12 - Mapa correspondente ao distrito de Cidade Tiradentes elaborado a partir de Fotografia Aérea (1981) 

 
Fonte: Levantamento Aerofotogramétrico da Região Metropolitana de São Paulo (1981).  

Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. (EMPLASA), Folha 4316. (Arquivo Digital) 
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Fotografia 29 - Fotografia aérea dos distritos de Guaianases e Cidade Tiradentes (2002), com a indicação dos 

conjuntos habitacionais indicados nos Mapas 11 e 12 
 

 
Fonte: Google Earth. Região Leste da cidade de São Paulo. Acesso em: 10 mar. 2010. 
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  No início das obras do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, para acessá-lo 

existia apenas a Estrada do Iguatemi. Desse modo, o projeto de urbanização elaborado pela 

COHAB-SP foi estruturado integralmente a partir dessa única via, e a partir dela foram 

previstos apenas dois acessos aos conjuntos habitacionais, para atender a uma população de 

mais de 200 mil habitantes. 

 Agravando esse problema de acesso, a Estrada do Iguatemi também era utilizada para 

interligar o distrito de Guaianases aos distritos de São Mateus e Sapopemba, que então 

acessavam a região industrial do ABC paulistano através de avenidas contínuas à Estrada do 

Iguatemi: as Avenidas Ragueb Chohfi e Adélia Chohfi. Também nesse período, com a 

inauguração da Rodovia Nova Trabalhadores em 1982 (atual Ayrton Senna), que contornou 

toda a face norte da região leste e também a interligou com a Rodovia Presidente Dutra, a 

Estrada do Iguatemi passou a ser utilizada como rota de escoamento de parte da produção 

industrial do ABC paulistano e da Região Metropolitana de São Paulo, provocando elevados 

índices de congestionamentos e atropelamentos da população residente do entorno.  

 Na fotografia a seguir (Fotografia 30), está indicada a Estrada do Iguatemi na linha 

amarela da fotografia, que permanece como única via de acesso ao Complexo Habitacional 

Cidade Tiradentes. Partindo dela, existe a Rua Inácio Monteiro, indicada na linha rosa da 

fotografia, que possui três quilômetros de extensão e acessa toda porção norte de Cidade 

Tiradentes, onde foram erguidos os primeiros conjuntos habitacionais da COHAB-SP na 

década de 1970. Ainda partindo da Estrada do Iguatemi, a única via prevista no projeto de 

urbanização da COHAB-SP para acessar todos os conjuntos habitacionais da porção sul de 

Cidade Tiradentes, era a Rua Márcio Beck Machado, indicada na linha preta da fotografia 

(Fotografia 29). Ainda nessa fotografia, destacamos a Avenida Souza Ramos indicada na 

linha azul, que possui dois quilômetros de extensão e interliga a porção norte e sul de Cidade 

Tiradentes.  

 Também a parir da Estrada do Iguatemi, atualmente existe uma terceira via de acesso 

situada na porção sul de Cidade Tiradentes, que é a Rua Nascer do Sol, indicada na linha 

vermelha da fotografia (Fotografia 29). Esta via, que não estava prevista no projeto de 

urbanização da COHAB-SP, foi aberta pelos próprios moradores para reduzir os 

deslocamentos e acessar o interior do bairro.
241
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 Cf. SLOMIANSKY, Adriana Paula. Cidade Tiradentes: a abordagem do poder público na construção da 

cidade. Conjuntos Habitacionais de Interesse Social da COHAB-SP, 2002, Tese (Doutorado em Arquitetura e 

Urbanismo), USP, São Paulo, p. 141. 
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Fotografia 30 - Indicação das principais vias de acesso e avenidas estruturais  

do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes (2002) 

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica (Arquivo Digital) 

  

 Ainda com relação à fotografia anterior (Fotografia 30), a estrutura viária interna do 

Complexo Habitacional Cidade Tiradentes possui duas vias principais, que são a Avenida dos 
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Metalúrgicos, indicada na linha verde da fotografia, e a Avenida dos Têxteis indicada na linha 

alaranjada, onde se concentram a maior parte do setor de serviço e comércio, e de escolas e 

postos de saúde. Além dessas vias denominadas por categorias de trabalhadores da indústria 

que empregou parte considerável dos moradores do Complexo Habitacional Cidade 

Tiradentes, existem ainda as Ruas dos Marceneiros e dos Pedreiros que, somadas às outras 

vias que foram renomeadas no bairro, como a Avenida dos Ferroviários, denominada 

atualmente como Rua Padre Aldemar Moreira, e Avenida dos Gráficos, denominada de Rua 

Francisco José Viana, correspondem às vias estruturais de Cidade Tiradentes.
242

  

 Quanto ao acesso por transporte coletivo, quando foi construído o Complexo 

Habitacional Cidade Tiradentes, a ineficiência de linhas de ônibus permanentes para 

transportar os novos habitantes do bairro dificultava ainda mais seu acesso. Nesse período, a 

prefeitura de São Paulo precisava até fretar ônibus para transportar os futuros mutuários da 

companhia, que precisavam estar presentes em Cidade Tiradentes na data dos sorteios da 

moradia, conforme verifica-se na fotografia a seguir (Fotografia 31). 

 

Fotografia 31 - Ônibus fretados (reservados) pela prefeitura de São Paulo para transportar  

os moradores de Cidade Tiradentes (setembro 1984) 

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica (Arquivo Digital) 
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 As vias estruturais correspondem às vias de dimensões e larguras maiores e que são responsáveis pela 

organização e circulação interna do bairro. Apesar da renomeação de parte dessas ruas, os nomes antigos 

referidos às profissões dos trabalhadores da indústria permanecem nos discursos dos moradores como referências 

de localização até os dias de hoje. 
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 Entretanto, após os dias de sorteio, restava apenas o transporte coletivo por meio de 

ônibus em péssimo estado
243

, ou por "peruas" velhas, conforme relato de Edileuza, que se 

mudou para Cidade Tiradentes em 1984. Segundo ela, haviam manifestações frequentes dos 

movimentos populares da periferia pela melhora do transporte coletivo nesse período: 

O meu marido, ele trabalhava. Aí ele veio de Santos e trabalhou no Ipiranga, 

trabalhou na Barra Funda. E era uma dificuldade porque quase não tinha ônibus. Lá 

onde eu moro, não tinha ônibus lá embaixo. Então tinha que subir toda aquela subida 

pra pegar um ônibus que ia até o Carrão. Aí no Carrão tinha que pegar o elétrico. Aí 

nessa época o povo já começava a se manifestar. Colocava fogo nos ônibus, já tinha 

movimento naquela época. Aí foi quando surgiu as peruas de lotação, todas quebradas. 

Aquelas piores lotações vinham pra Cidade Tiradentes pra levar o povo. O povo que 

tem hoje seus pontos de peruas eram aqueles pontos de peruas velhas. A maioria hoje é 

muito caro, o preço dos pontos de peruas, mas foi daquela época. As pessoas chegaram 

ali com as perua e ficou né. E as peruas não davam condições de estrutura nenhuma 

para as pessoas. Aí o que a gente fazia? Ia até Guaianases pegar o trem, pra depois né - 

não tinha metrô - eu ia pra Guaianases, e de lá a gente pegava o trem e descia no 

Belenzinho, que tinha uma estação de trem no Belenzinho, e eu ia trabalhar. Então 

quando começou a ter essas peruas as pessoas mesmo tinham optado ir de perua, porque 

o ônibus não vinha, era difícil ônibus.
 244

 

 Além de constatar que esse problema persiste até hoje, Edileuza associa que a 

superlotação das linhas de transporte coletivo em direção à região leste da cidade de São 

Paulo é agravada pela construção dos diversos conjuntos de habitação popular da COHAB-

SP, onde a maior parte dos moradores trabalham longe de suas casas. Edileuza reforça ainda 

que a construção do Monotrilho Cidade Tiradentes, aprovado no ano de 2012 pela prefeitura 

de São Paulo, não será suficiente para resolver esse problema.
245

 

Se você for sete horas da manhã no metrô de Itaquera, a maioria convive na 

Cohab. Cohab José Bonifácio, Cohab Cidade Tiradentes, Cohab Inácio Monteiro, é todo 

esse povo de Cohab que tá ali. Aí o que acontece, chega ali...[sinaliza com as mão o 

estreitamento de pessoas]. Aí vão trazer esse Expresso pra Tiradentes que não vai 
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 Vale destacar que para os trabalhadores das indústrias do ABC paulistano, que residam em Cidade Tiradentes, 

eram disponibilizados ônibus fretados pelas indústrias para evitar o atraso de funcionários. 
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 PETELIN, Edileuza Araújo Bezerra. Edileuza Araújo Bezerra Petelin: entrevista. 14 ago. de 2013. 

Entrevistadores: Edimilsom Peres Castilho, Danielle Franco da Rocha, Eribelto Peres Castilho. São Paulo. 2013. 

cor. Suporte digital. 60 min. (Grifos nossos) 
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 Esse tema foi tratado no seminário "Pra onde vai a Cidade Tiradentes?" realizado em 28 de novembro de 

2009 na Escola Oswaldo Aranha de Mello, localizada na Avenida dos Metalúrgicos. No evento criado para a 

discussão dos impactos ambientais em Cidade Tiradentes com a instalação do Monotrilho, participaram 

representantes do Sindicato dos Metroviários de São Paulo e da Comissão Popular de Transporte da Cidade 

Tiradentes, e a Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA) por mim representada. A título de comparação, 

constatamos no evento que enquanto os Trens do Metrô possuem uma capacidade máxima de transporte de 

60.000 pessoas p/h/s (por hora por sentido), no Monotrilho essa capacidade é reduzida para 25.000 pessoal p/h/s 

(por hora por sentido). 
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resolver, porque vai pra Vila Prudente, Vila Prudente vai estacionar de novo, vai lotar e 

você vai ter que ir pro centro.
246

 

 Essa grande demanda por transporte coletivo durante a década de 1980, relatada pelos 

moradores de Cidade Tiradentes, também pode ser verificada na fotografia a seguir 

(Fotografia 32), que mostra inúmeros trabalhadores do bairro aguardando os ônibus na 

Avenida dos Metalúrgicos.  

 

Fotografia 32 - Ponto de ônibus da Avenida dos Metalúrgicos em Cidade Tiradentes,  

com filas frequentes dos moradores do bairro (s/ data) 

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica (Arquivo Digital) 

 

A ineficiência de transporte coletivo para o Complexo Habitacional Cidade 

Tiradentes, até os dias de hoje, também foi destacada no relato de Lurdinha, que para alcançar 

o centro da cidade prefere pegar uma linha de ônibus ou lotação
247

 para a Estação de Trem de 

Guaianases, distante seis quilômetros, e de lá seguir de metrô, trajeto que atualmente demora 

até uma hora e meia. Quanto ao tempo gasto entre Cidade Tiradentes e o centro da cidade por 

meio do ônibus, Lurdinha nos informa que demora mais de duas horas. Entretanto, a 

moradora de Cidade Tiradentes ressalta que a maioria dos trabalhadores do bairro preferem 

pegar uma linha de ônibus ou uma perua para acessar o Metrô Itaquera, distante doze 
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 PETELIN, Edileuza Araújo Bezerra. Edileuza Araújo Bezerra Petelin: entrevista. 14 ago. de 2013. 

Entrevistadores: Edimilsom Peres Castilho, Danielle Franco da Rocha, Eribelto Peres Castilho. São Paulo. 2013. 

cor. Suporte digital. 60 min. 
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 Veículos fechados para transportar passageiros, como as vans, furgões ou miniônibus. 
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quilômetros de Cidade Tiradentes. Segundo ela, essa escolha deve-se à constante superlotação 

da Estação de Trem de Guaianases, assim como acontece em outros terminais de transporte 

coletivo que possuem linhas de ônibus que acessam Cidade Tiradentes: 

E o que mais me deixa indignada é que se constrói, mas não tem equipamentos, 

então não tem estrutura. Se você pegar hoje, e sair de Cidade Tiradentes para ir 

trabalhar no centro, por exemplo, ou em qualquer outro lugar que seja fora de Cidade 

Tiradentes, você não consegue voltar. É um absurdo as filas. As filas são quilométricas. 

A maioria é, você olha, você vai pro Terminal São Mateus, tem os outros bairros, as 

filas estão normais. Cidade Tiradentes está o triplo, dobrando as filas. Se vê que 

constroem prédios e hoje está construindo muito mais prédios e a estrutura continua a 

mesma, o que me indigna bastante.248 

Devido à grande dimensão espacial do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, 

que abrange 60% do total do território do distrito de Cidade Tiradentes, a mobilidade interna 

dos moradores do bairro também é bastante criticada desde o seu surgimento, principalmente 

considerando que os conjuntos habitacionais foram loteados concentrando-se em dois grandes 

blocos.
 249

  

O primeiro bloco, situado na porção norte e onde se concentram os primeiros 

conjuntos habitacionais erguidos pela COHAB-SP, possuem 43 mil habitantes e engloba os 

conjuntos habitacionais Prefeito Prestes Maia, Inácio Monteiro, Jardim dos Ipê e Presidente 

Juscelino Kubitschek de Oliveira, esse último pertencente ao distrito de Guaianases. A 6 Km 

de distância no extremo oposto, concentram-se os conjuntos habitacionais de Santa Etelvina, 

Castro Alves/Barro Branco II, e Sítio Conceição, que conformam a porção sul e onde vivem 

168 mil habitantes.
250

 

Além da distância entre ambos, como no sistema viário interno do Complexo 

Habitacional Cidade Tiradentes existem poucas vias que interligam esses dois blocos, 

amplia-se a dificuldade de mobilidade interna dos moradores entre os diversos setores de 

Cidade Tiradentes, conforme relata Lurdinha, que além de morar no bairro, também trabalha 

como educadora em Cidade Tiradentes a dois quilômetros de distância de sua residência: 
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ALMEIDA, Lourdes Dias de. Lourdes Dias de Almeida: entrevista. 14 ago. de 2013. Entrevistadores: 
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 Esse dois grandes blocos estão separados pela bacia hidrográfica do Córrego do Rodeio, afluente do Rio 

Itaquera, e onde no ano de 2003 foi criado o Parque Municipal Vila do Rodeio. SÃO PAULO. (Município) 

DECRETO nº 44.208, de 4 de dezembro de 2003. Disponível em: 
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442080000. Acesso em 26 out. 2013. Ver também Planta 2. 
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 Conferir na Tabela 1. 
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Se perguntar hoje aqui em Cidade Tiradentes qual é a maior demanda, sempre é a 

questão da educação e do transporte público. Por exemplo, eu utilizo mais o Penha 

[linha de ônibus] porque eu moro aqui em cima, e o único ônibus que passa é o Penha, 

que vai até o metrô Penha, que leva quarenta minuto, uma hora, pra chegar na Penha, 

pra pegar o metrô. (...) E os moradores daqui de cima tem que ir pra Penha. É muito 

complicado. (...) A gente vê que Cidade Tiradentes em questão de transporte precisa de 

ter um olhar sabe [maior atenção], porque não tem. Esses dias mesmo, eu mesmo fiquei 

sentada no ponto, fiquei fazendo abaixo assinado, porque nós, só temos o Penha. (...) 

Passa de uma em uma hora. Eu levo uma hora pra mim chegar na Vila Yolanda. [local 

onde trabalha] De carro eu levo 5 minutos. Eu pego pro terminal de Cidade Tiradentes o 

Penha, que leva hoje cerca de meia hora pra chegar no Terminal de Cidade Tiradentes. 

(...) E o Vila Yolanda só tem um [ônibus], que quando quebra não vai. Então o acesso é 

muito difícil.
251

  

Essa dificuldade de circulação interna do bairro foi agravada pelas condições 

geográficas da região, onde o traçado viário foi determinado, em grande parte, pela topografia 

acidentada, com vias estruturais executadas ora nos fundos de vales, ora nos topos de morros. 

Desse modo, as vias de interligações entre essas vias estruturais foram construídas recortando 

transversalmente os desníveis topográficos, gerando trajetos de grande declividade que 

dificultam a circulação de pedestre.
252

 

Ainda segundo o depoimento de Lurdinha, na gestão da prefeita Luiza Erundina 

(1989-1993), devido à dificuldade de mobilidade interna do bairro, foi disponibilizada uma 

linha de ônibus gratuita dentro do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes para facilitar o 

deslocamento dos moradores entre os diversos setores do bairro: 

Eu esqueci de falar da época do circular que era muito bacana porque, assim, eles 

tiveram esse olhar de que Cidade Tiradentes era tão grande que, pra eu ir do meu setor 

pra outro setor, eu tinha que pegar ônibus. Então eles colocaram esses circulares que 

eram: circular ferroviários, circular metalúrgicos, circular têxteis e circular gráficos. (...) 

Todos eles iam pro terminal Cidade Tiradentes, e era gratuito. Então a gente achou que 

foi um puta de um avanço, todo mundo ficava feliz da vida (...), podia circular no bairro, 

conhecer o bairro, era muito bacana. Porém, durou muito pouco, acho que ficou mais ou 

menos dois anos né, essa época de circular. Eram ônibus da SP Trans mesmo, eram bem 

bacanas. Só que aí os moradores ficavam circulando, que não tinham o que fazer e 

ficavam circulando. As crianças saiam da escola, ou não entravam na escola e ficavam 

circulando, porque não tinha cobrador.253 
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Por fim, quanto às vias de circulação local, isto é, as vias de veículos e pedestres que 

permitem o acesso aos lotes individuais, a Lei nº 7.805/72
254

 já citada anteriormente, exigia 

que a largura mínima para "vias locais" deveria ser de doze metros, sendo sete metros para 

veículos, e dois metros e meio para os passeios laterais. 

No Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, com a aprovação do Decreto 

14.025/76
255

, o artigo 5º permitiu a redução das "vias locais" para dez metros, sendo seis 

metros para veículos e dois metros para os passeios laterais, somando um total de dez metros. 

Isso reforça que para ampliar o aproveitamento construtivo das glebas adquiridas pela 

COHAB-SP, no parcelamento do solo o traçado viário era reduzido às mínimas dimensões 

previstas em lei. Essa redução das dimensões das vias locais de Cidade Tiradentes, cuja única 

função era conduzir os moradores até as unidades habitacionais, está exemplificada na 

fotografia a seguir (Fotografia 31), que demonstra a Avenida dos Metalúrgicos, classificada 

como via principal, e a Rua Fernando Frejeiro, classificada como uma via local.  

 

Fotografia 33 - Traçado viário do final da Avenida dos Metalúrgicos, situada nas divisa dos  

municípios de São Paulo e Ferraz de Vasconcelos (fevereiro 2003) 

 
Fonte: CASTILHO, Edimilsom P. São Paulo: Cidade Tiradentes. fev. 2003. 1 fotografia. Formato JPGE.
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CAPÍTULO 4 

O Padrão da Moradia Popular em Cidade Tiradentes 

 

 No Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, a COHAB-SP ergueu um total de 

42.379 unidades habitacionais. Se considerarmos o total de moradias existentes no distrito de 

Cidade Tiradentes no ano 2000, que é de 49.677 domicílios
256

, subtraindo as unidades 

habitacionais erguidas pela COHAB-SP até o ano de 1999, que é de 37.885 unidades
257

, 

constatamos que mais de 75% das residências do distrito foram erguidas por meio do 

financiamento habitacional. 

 Desse modo, além dessa proporção demonstrar a influência da COHAB-SP na 

formação do bairro, também verificamos que a grande produção de habitações populares em 

Cidade Tiradentes, teve contribuição importante na elevação do número de transações 

financeiras da política de habitação popular, mais especificamente na cidade de São Paulo. 

Além disso, ao mesmo tempo em que a construção de milhares de unidades habitacionais 

contribuiu para o aquecimento da indústria da construção civil paulistana, e 

consequentemente, com os outros setores da indústria que a acompanha, houve maciça 

transferência dos recursos do financiamento habitacional para as empresas privadas que 

venciam as concorrências públicas da companhia, constituídas num monopólio de grandes 

construtoras.  

 Quanto à "tipologia" das unidades habitacionais erguidas pela COHAB-SP na região 

metropolitana de São Paulo, apesar da grande porcentagem de moradias erguidas por meio de 

construção de edifício de apartamentos, verificamos na tabela abaixo (Tabela 8) que 26,4% 

das unidades habitacionais foram erguidas pelo modelo casa embrião e lotes urbanizados, que 

é a tipologia habitacional que transfere para o futuro mutuário a construção integral da 

moradia ou sua ampliação a partir da unidade embrionária.
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Tabela 8: Produção habitacional de interesse social da COHAB-SP (1965/1999) 

Tipo e número de unidades habitacionais 

Tipo da unidade Apartamentos Casa Embriões Lotes Urbanizados 

Número 96.080 27.481 7.013 

% 73,6% 21,0% 5,4% 

Fonte: Superintendência de Planejamento e Projeto, COHAB-SP, 1999. Apud. SLOMIANSKY, Adriana Paula. 

Cidade Tiradentes: a abordagem do poder público na construção da cidade. Conjuntos Habitacionais de Interesse 

Social da COHAB-SP. 2002. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP). São Paulo. 2002, p. 109. 

  

 Desse modo, apesar de os recursos da política de habitação popular serem destinados à 

entrega de moradias concluídas, que tinham em sua estrutura a sala, cozinha, banheiro e 

dormitórios, intituladas moradias "chave na mão", a política habitacional da COHAB-SP 

também recorreu à produção da moradia por meio da autoconstrução, quando incluiu no seu 

plano habitacional a construção de casas embriões e lotes urbanizados, reforçando essa prática 

de acesso à moradia baseada na superexploração do trabalhador.  

 No caso do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, veremos que o número de 

casas embriões e lotes urbanizados ultrapassam os 30% das moradias erguidas pela COHAB-

SP, acima da média dos demais conjuntos habitacionais da companhia, e correspondente a 

quase 38% do total de moradias dessas tipologias construídas pela COHAB-SP na região 

metropolitana de São Paulo.  

 

4.1. As Tipologias Habitacionais da COHAB-SP em Cidade Tiradentes 

  

 No Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, a produção dos conjuntos de habitação 

popular também acompanhou esse padrão de moradia popular da COHAB-SP baseado na 

construção de três tipologias habitacionais: os edifícios de apartamentos, as casas embriões e 

os lotes urbanizados.  

As tipologias habitacionais predominantes em Cidade Tiradentes são os edifícios de 

apartamentos, com 29.508 unidades, que representam 69,6% do total erguido pela COHAB-

SP. As casas embriões constituem 10.430 unidades habitacionais, e representam 24,6%. Por 
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fim, os lotes urbanizados, somam um total de 2.441 unidades, e correspondem a 5,8% do 

total.  

Apesar da distinção do processo construtivo dessas habitações, das dimensões e 

qualidade dos materiais empregados, e das linhas de financiamento para adquiri-las, veremos 

a partir de agora que, num maior ou menor grau, todas elas cumpriram uma função importante 

no processo de acumulação capitalista. Além disso, é importante destacarmos que os critérios 

e normas desse padrão habitacional, utilizados pela COHAB-SP para produção de moradias 

populares no período de construção do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, 

permanecem como referência da política habitacional da companhia até hoje, e deprecia a 

qualidade habitacional de quem "opta" pelo financiamento da moradia popular no Brasil.  

 

4.1.1. O prédio de apartamento: padronização excessiva para produção em série  

 

 Entre as tipologias habitacionais do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, os 

edifícios de apartamentos representam as unidades habitacionais de maior proporção, e 

também de maior lucratividade para a indústria da construção civil, por ter consumido parte 

considerável dos recursos da COHAB-SP que ergueu 29.508 apartamentos em Cidade 

Tiradentes, o que corresponde a mais de 30% de total de sua produção.  

 Entretanto, considerando a padronização excessiva dessas unidades habitacionais, 

constituídas pela repetição de inúmeros edifícios de apartamentos erguidos lado a lado, sem se 

apropriar da insolação favorável, da ventilação natural, e das condições variáveis dos terrenos, 

grande parte dos edifícios de Cidade Tiradentes tiveram a locação limitadas a obedecer as 

condições topográficas dos terrenos, onde foram executadas imensas obras de terraplenagem 

para atender à rígida geometria dos conjuntos habitacionais da COHAB-SP. 

  Isso pode ser verificado na fotografia a seguir (Fotografia 34), que demonstra a 

execução das obras de terraplanem do conjunto habitacional Santa Etelvina II-A, construído 

entre os anos de 1988 e 1992 e onde foram erguidas 7.024 unidade habitacionais, em 

comparação com a outra fotografia (Fotografia 35), que demonstra a disposição padronizada 

dos edifícios de apartamentos erguidos no mesmo local. 
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Fotografia 34 - Obras de terraplenagem do Conjunto Habitacional Santa Etelvina II-A,  

construído entre 1988 a 1992 (s/ data) 

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica (Arquivo Digital). 

 
Fotografia 35 -  Conjunto Habitacional Santa Etelvina II-A, onde atualmente reside uma população 

 acima de 35 mil habitantes (maio 2007) 

 
Fonte: CASTILHO, Edimilsom P. São Paulo: Cidade Tiradentes. mai. 2007. 1 fotografia aérea. Formato JPGE. 

 

 

 Essa rígida geometria dos edifícios de apartamentos de Cidade Tiradentes também 

ocorreu de forma concentrada, ocupando uma proporção do território relativamente pequena 

em comparação com todo o projeto de urbanização (Planta 2), o que facilitava a logística das 

construtoras, que diminuíam seus custos com o deslocamento de materiais de construção e 

com a instalação de canteiros de obras próximos aos conjuntos habitacionais.  
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Planta 2 - Projeto urbanístico do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, com a disposição concentrada   

dos edifícios de apartamentos, com destaque para o Conjunto habitacional Santa Etelvina II-A  

(indicado na linha azul), demonstrado nas fotografias 34 e 35  

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica. (Arquivo Digital) 
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 Os edifícios de apartamentos erguidos pela COHAB-SP em Cidade Tiradentes 

possuem em média 45 metros quadrados, e estão distribuídos em prédios de quatro a cinco 

andares, interligados por escadas, e que podem atingir até sessenta apartamentos por edifício. 

Como regra geral, possuem em sua estrutura a sala, a cozinha, o banheiro, e dormitórios 

variando entre um e três unidades, conforme representado na planta a seguir (Planta 3). 

 

Planta 3 - Planta padrão elaborada pela COHAB-SP de um edifício de apartamento com dois dormitórios 

 do Conjunto Habitacional Santa Etelvina IV-A 

 
Fonte: COHAB-SP. Projeto de Edificação - Tipologia PHM - do Conjunto Habitacional Santa Etelvina Setor IV-

A: Planta. São Paulo, s/data. Escala: 1:100 e 1:50. Folha: 01/01. (Arquivo Digital) 

 
 

 Na maioria dos casos, essas unidades foram entregues apenas pintadas, sem 

revestimento ou "reboco" nas paredes, sem acabamentos nos pisos (entregues em contra-piso 
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de argamassa impermeável), e com instalações hidráulicas e elétricas dimensionadas apenas 

para o pequeno número de integrantes previsto para residir na tipologia habitacional.
258

   

 Quanto às redes de infraestrutura urbana, em sua maioria foram instaladas apenas para 

atender o funcionamento interno dos conjuntos, com a devida interligação com as redes 

públicas, que foram executadas despejando parte do esgoto nos rios e córregos da região, 

agravando sua poluição, conforme demonstrado na fotografia a seguir (Fotografia 36). 

 

Fotografia 36 - Deslizamento provocado pelo extravazamento da rede pública,  

com o descarte no Rio Itaquera (agosto 1992) 

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica (Arquivo Digital) 

 

  Do total das unidades habitacionais produzidas pela COHAB-SP na região 

metropolitana de São Paulo entre 1966 a 1995, aproximadamente 80% são edifícios de 

apartamentos com dimensão média de 45 metros quadrados. Entretanto, em 1976, a dimensão 

média da unidade habitacional da COHAB-SP era de 51,89 metros quadrados. Em 1987, essa 

média havia reduzido em 15%, e as unidades habitacionais passaram a constar com média de 

43,55 metros quadrados.
259

 

                                                 
258

 Cf. COHAB-SP. Manual para Ocupação e Manutenção dos Apartamentos.São Paulo. Gerência de Obras, 

2002. (Mimeo) 
259

 Para maior aprofundamento sobre a evolução histórica da área útil das unidades habitacionais produzidas pela 

COHAB-SP, ver: CANTERO, João Alberto. A questão da qualidade arquitetônica dimensional e do custo no 
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A diminuição das dimensões das unidades habitacionais destinadas à população de 

baixa renda, visando baratear o custo da moradia e, consequentemente, diminuir o risco de 

inadimplência do financiamento da habitação, foi o modelo adotado pelas companhias de 

habitação popular em todo o país. E, desde então, o parâmetro de investimento na provisão de 

habitação popular para a classe trabalhadora, deixou de ser o espaço necessário para abrigar 

adequadamente uma família, e passou a ser o espaço mínimo compatível com a baixa renda 

familiar.  

 No relato de Lurdinha, moradora de um apartamento de Cidade Tiradentes, ela 

recorda as dificuldades de se conviver numa habitação da COHAB-SP onde residiram seis 

integrantes de sua família: 

Os nossos prédios são os menores que tem. Porque assim, o apartamento era uma 

sala bem cumprida e um dormitório. Só! Então o nosso é assim. Então é uma sala 

cumprida, que é onde a maioria das pessoas dividiam essa sala, pra fazer mais um 

dormitório, que é o que aconteceu em casa, na minha casa. Tinha uma cozinha. A 

cozinha é minúscula junto com uma lavanderia. E tem um banheiro que é minúsculo 

também. Então foi isso. O chão é todo rústico. (...) Todo mundo dividia a sala. No nosso 

era de compensado, mas no começo a maioria era cortina. Aí a gente colocava a estante, 

a cortina e tava dividido o quarto, né. Porque nós éramos seis, e tinha que caber um 

beliche. Cabia um beliche, quer dizer, dois beliches dentro do quarto, e não cabia 

guarda-roupa, não cabia nada, porque era, e é muito pequeno até hoje. E o quarto, que já 

era, era do meu pai e da minha mãe. (...) Os prédios eram sessenta unidades cada prédio, 

então era sessenta moradores [famílias] em cada prédio. Então era muita criança na 

época, sempre tinha muita criança, porque são sessenta moradores no prédio. Então a 

maioria das famílias tinham filhos. Então a gente ficava, aquele monte de criança, 

brincando na rua. No prédio são três escadas de vinte [apartamentos]. Os primeiros 

prédios eram tudo de sessenta [apartamentos]. E depois foi fazendo de quarenta. Esses 

aqui atrás da gente é de quarenta unidades. Mas cada prédio é, a maioria dos prédios 

antigos era de sessenta. (...) Porque assim, em Cidade Tiradentes, tem os pequenos, os 

médios e os grandes. Então, por exemplo, aqui na nossa rua, eles são os grandes, os 

maiores que tem, que eram de dois quarto, a sala, cozinha e banheiro. A mesma 

estrutura.
260

 

Essa redução dos padrões habitacionais, do espaço mínimo da moradia para o custo 

mínimo, além de garantir o retorno dos investimentos aplicados com a construção de um 

número maior de moradias, também contribuiu para deprimir ainda mais os baixos salários 

                                                                                                                                                         
planejamento habitacional de interesse social: A produção da COHAB-SP na década de 1990. Dissertação 

(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo (FAU-USP). São Paulo. 2004, pp.67-68. 
260

 ALMEIDA, Lourdes Dias de. Lourdes Dias de Almeida: entrevista. 14 ago. de 2013. Entrevistadores: 

Edimilsom Peres Castilho, Danielle Franco da Rocha, Eribelto Peres Castilho. São Paulo. 2013. cor. Suporte 

digital. 60 min 
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dos trabalhadores, na medida em que ampliou o número de financiamentos de custo mais 

baixo com a redução da área construída. 

Na cidade de São Paulo, parte dessa normatização do espaço mínimo utilizada pela 

COHAB-SP, foi reforçado no período da ditadura militar com a aprovação do Decreto nº 

14.025, de 19 de novembro de 1976
261

, que fixou normas especiais para a construção de 

conjuntos habitacionais de interesse social.
 
Entre as normas previstas neste decreto, que 

regulamentou os capítulos que tratam das aprovações de habitações de interesse social do 

Código de Edificações de São Paulo, aprovado pela Lei nº 8.266, de 20 de julho de 1975
262

, 

destacamos alguns dispositivos que estão diretamente ligados à aprovação dos edifícios de 

apartamentos de Cidade Tiradentes.  

Segundo o artigo 57 da referida Lei nº 8.266/75, estava definido que a altura do pé 

direito
263

 para compartimentos de permanência prolongada - dormitórios principalmente - 

deveria ser de no mínimo 2,5 metros, enquanto para compartimentos de permanência 

transitória deveria ser de 2,3 metros, o que demonstra como a própria legislação aprovada 

reforçava esse padrão do espaço mínimo. 

Com a aprovação do referido Decreto nº 14.025/76, o artigo 14 que trata dessa 

questão, permitiu que habitações de interesse social reduzissem o pé direito para 2,4 m de 

altura. Com isso, em prédios com quatro pavimentos, a redução de dez centímetros por 

pavimento diminuiria a altura total do edifício de 10 para 9,4 metros, possibilitando a 

ampliação de quatro para cinco o número de pavimentos dos edifícios, sem a obrigatoriedade 

de instalação de elevadores, conforme definido no artigo 115 da Lei nº 8.266/75, que definia: 

"Deverá ser obrigatoriamente servido por elevador de passageiros a edificação que tiver o 

piso do último pavimento situado a altura (h) superior a 10,00m do piso do andar mais baixo, 

qualquer que seja a posição deste em relação ao nível do logradouro." Ao mesmo tempo, 

isso reduzia o custo do empreendimento, que dispensava a instalação de elevadores, com sua 

substituição por escadas em alvenaria. 

                                                 
261
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Na planta a seguir (Planta 4), está demonstrado um edifício de apartamento de Cidade 

Tiradentes onde a redução do pé direito para 2,41 metros de altura possibilitou a construção 

de um quinto pavimento, situado à 9,65 m de altura do piso do andar mais baixo.  

 

Planta 4 - Planta de corte elaborada pela COHAB-SP de um do edifício de apartamento com dois dormitórios 

do Conjunto Habitacional Santa Etelvina IV-A 

 
Fonte: COHAB-SP. Projeto de Edificação - Tipologia PHM - do Conjunto Habitacional Santa Etelvina Setor IV-

A: Corte, Fachada, Detalhes. São Paulo, s/data. Escala: 1:100 e 1:50. Folha: 01/01. (Arquivo Digital) 

 

 

Com relação à legislação de parcelamento do solo do município de São Paulo, a Lei nº 

7.805, de 1º de novembro de 1972
264

, definia no artigo 5º que para área total de um 

loteamento, deveria se destinado 20% para vias de circulação, 15% para Áreas Verdes e 5% 

                                                 
264
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para Áreas Institucionais. Com o Decreto nº 14.025/76
265

, além de permitir que as Áreas 

Verdes e Institucionais fossem reduzidas, o artigo 9º, parágrafo 1º, definia que "poderão ser 

incluídos, no cálculo de que trata este artigo, até o limite máximo de 5% (cinco por cento), os 

espaços livres de uso comum, internos às quadras edificadas com apartamentos, os quais não 

poderão ser utilizados para estacionamento." Nesse caso, além da COHAB-SP incluir no 

plano de parcelamento do solo de Cidade Tiradentes as áreas internas dos condomínios que 

não cumpriam a função de Áreas Verdes ou Institucionais, previsto no referido decreto, 

posteriormente à construção dos edifícios, com a falta de estacionamentos, parte significativa 

desses espaços foram ocupados por garagens ou por pequenos comércios dos próprios 

moradores para complementação da renda familiar, conforme verificamos na fotografia a 

seguir (Fotografia 37). 

 

Fotografia 37 - Conjunto Habitacional Santa Etelvina I/IV A com as áreas dos condomínios ocupadas com 

garagens e pequenos comércios  

 
Fonte: CASTILHO, Edimilsom P. São Paulo: Cidade Tiradentes. set. 2009. 1 fotografia aérea. Formato JPGE. 

 

As diretivas especiais previstas no referido Decreto nº 14.025/76 para a construção de 

habitações de interesse social beneficiaram sobremaneira a atuação da COHAB-SP na 

construção dos conjuntos de habitação popular, em especial no Complexo Habitacional 
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Cidade Tiradentes. Em entrevista com Cherkezian, diretor de planejamento da COHAB-SP 

entre os anos de 1976 a 1982, ele se refere a esse decreto do seguinte modo: 

 Eu fiz com o Cândido [Cândido Malta Campos Filho, ex secretário de 

planejamento de São Paulo entre 1975 e 1979] o primeiro decreto de habitação de 

interesse social do país. A primeira lei que trata de normas menos rígidas para 

construção de habitação de interesse social. (...) O que esse decreto dizia? Ele reduzia as 

exigências de área verde, área livre. E aumentava a densidade, e permitia térreo mais 

quatro. [pavimentos da construção] O que a gente provou que, na verdade, ficava bem 

mais barato [o empreendimento], porque invés de você dividir o terreno por quatro, 

você dividia o terreno por cinco né, por causa dos cinco andares. A redução do pé 

direito seguia a modulação dos blocos de concreto, que era de dois e cinquenta metros, a 

gente baixou para dois metros e quarenta, dez centímetros. (...) E como os prédios não 

tinham cerca, é meio o conceito de Brasília, consideravam-se como área verde os recuos 

dos prédios e o empreendimento como um todo. (...) Como a gente aprovava os 

empreendimentos por pedaço, que a prefeitura não considerasse um conjunto por 

pedaço e sim o conjunto como um todo. Quer dizer, os percentuais de área livre e de 

sistema viário eram considerados como um todo.
266

 

Assim como descreve Cherkezian, as diretrizes urbanas previstas no Decreto nº 

14.025/76
267

 que depreciava a qualidade habitacional da moradia popular, também foram 

amplamente propagandeadas pela Associação Brasileira das COHABs:  

Para programas habitacionais de interesse social, promovidos por empresas sob 

controle acionário do Poder Público e Cooperativas Habitacionais, o Engenheiro Olavo 

Egydio Setúbal, Prefeito do Município de São Paulo fixou, através do Decreto nº 

14025/76, de 19/11/76, normas especiais para Arruamentos, Loteamentos, Conjuntos 

Habitacionais e Edifícios de Interesse Social. Essa medida por parte da municipalidade 

paulistana vem beneficiar sobremaneira às populações de menor poder aquisitivo, que 

constituem a clientela da COHAB-SP, principalmente em função do melhor 

aproveitamento de terrenos, possibilitando uma incidência menor desse fator no custo 

geral da habitação. (...) O novo Decreto permite, ainda, através de uma redução de 

10cm no pé direito mínimo, que seja aumentado mais um pavimento nos edifícios de 

conjuntos habitacionais, isto é, de 4 a 5 pavimentos, inclusive com possibilidade de 

superposição desses edifícios com entradas independentes, quando as condições 

topográficas e de projeto forem favoráveis, chegando a ser dispensado o uso de elevador 

em edifícios de até 14 andares. (...) No caso de arruamentos novos ou remanejamento de 

arruamentos já existentes, os lotes poderão estar voltados para vias de pedestres com 8m 

de largura; as dimensões mínimas desses lotes poderão ser até 4 x 20m, com recuos 

lateral e de fundos de 1,50m, sendo possível a redução do recuo de frente de 5 para 3m, 
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sem execução de gradil no alinhamento, com previsão de estacionamento ao longo das 

vias de tráfego de veículos. 
268

 

Ainda com relação à redução dos padrões habitacionais estabelecida pelas companhias 

de habitações popular, alguns autores
269

 defendem que a concepção dos conjuntos de 

habitação popular no Brasil seguiram a tendência do movimento racionalista modernista 

europeu, que buscava estipular os conceitos de dimensões mínimas para a habitação, 

tornando-a uma "máquina de morar"
270

.  

Entretanto, conforme verificamos nas fotografias a seguir (Ver Fotografia 38 e 39), 

essa racionalização da produção habitacional, de homogeneidade das soluções arquitetônicas, 

expressa na repetição do "pavimento tipo" com dimensões mínimas de habitação, teve como 

objetivo ampliar o número de construções, e principalmente viabilizar a produção "em série" 

das unidades habitacionais, garantindo maior rendimento no canteiro de obra e, 

consequentemente, maior retorno dos investimentos aplicados.  

 

Fotografia 38 - Edifícios de apartamentos do Conjunto Habitacional Santa Etelvina II A, 

 construídos entre 1988 a 1992 (julho 1982) 

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica (Arquivo Digital) 
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Fotografia 39 - Fotografia aérea das casas embriões erguidas no  

Conjunto Habitacional Santa Etelvina I/IV (maio 1982) 

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica (Arquivo Digital) 

 

Quanto ao processo produtivo das unidades habitacionais, verificamos que a COHAB-

SP utilizou diversos métodos construtivos nos edifícios de apartamentos que influenciaram 

sua produtividade habitacional
271

. Contudo, é preciso reforçar que independentemente da 

técnica adotada, todas elas empregavam extensiva força de trabalho mal remunerada, 

considerando a particularidade da indústria da construção civil brasileira que apresenta 

características essencialmente manufatureiras com baixo desenvolvimento técnico. Isto é, 

segundo Sérgio Ferro, os aspectos dominantes da produção da indústria da construção civil 

brasileira pauta-se em: ampla divisão social do trabalho (pedreiro, eletricista, encanador etc.); 

emprego de instrumentos simples de manipulação individual; poucas máquinas utilizadas em 

tarefas auxiliares que exigem muita energia concentrada; e organização de mão de obra em 

equipes hierarquizadas (operários e serventes)
272

. 

Desse modo, como esse setor produtivo apresenta características de baixo 

desenvolvimento técnico e de utilização extensiva de força de trabalho mal remunerada, acaba 

por concentrar uma grande massa de mais-valia produzida pelos milhares de trabalhadores 
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empregados na construção civil. Entretanto, essa grande massa de mais-valia não é retida 

nesse setor, desenvolvendo-o, ela passa a irrigar outros setores modernos da economia 

brasileira, mediante uma transferência indireta de capital na medida em que se expandem os 

empreendimentos e financiamentos imobiliários, como ocorreu em Cidade Tiradentes, onde 

foram construídas mais de 42 mil moradias. Nesse sentido, Ferro complementa:  

Em tese, são áreas de produção arcaicas, como a construção civil, que garante 

uma taxa de lucro alta, num país subdesenvolvido, já que utilizam um capital constante 

relativamente menor que o capital constante industrial. A taxa de lucro aparente, na 

construção civil, 100% num giro de 18 meses, pouco difere da taxa de lucro, também 

aparente, de outras áreas. Entretanto, devido à baixa composição orgânica do capital que 

aí é empregado, isto é, devido à forma arcaica de produção, a taxa real de lucro é 

forçosamente mais elevada que a indústria automobilística, por exemplo. Através de 

uma complexa série de medições, que não nos importa examinar aqui, a taxa de lucro se 

homogeneíza: parte da mais-valia, do trabalho não pago, produzido na construção civil e 

outros setores atrasados de produção (agricultura, por exemplo) aparece como sendo 

mais-valia produzida na indústria automobilística "nacional". E como a indústria 

(automobilística) "nacional" está para a indústria metropolitana assim como a 

construção civil está para a indústria (automobilística) "nacional", podemos imaginar a 

densa e intricada rede de fatores interessados neste fato simples: a manutenção do modo 

arcaico de produção na construção civil.
273

 

Além disso, ao avançar o desenvolvimento da indústria da construção, "os produtos 

industrializados também comparecem, ou como matéria prima (ferro, cimento) ou como peças 

a serem incluídas nas obras (metais, ferragens, louças de banheiro, luminária etc.)." 
274

 Assim, 

tanto a necessidade desses materiais indispensáveis ao canteiro de obras, quanto os que 

comparecem após a conclusão da moradia (setor de eletrodoméstico e mobiliário), estimulam 

diversos setores da indústria, contribuindo com o processo de acumulação capitalista. 

 Entre os anos de 1965 e 1976, a produção habitacional da COHAB-SP ficou marcada 

pela utilização dos sistemas tradicionais da construção civil. Nesse processo de produção, 

toda a estrutura da edificação, composta pelos pilares e vigas, era executada em concreto 

armado de maneira independente das paredes em alvenaria, erguidas com tijolos 

convencionais.  

 Entre 1976 e 1982, houve uma transição dos processos construtivos tradicionais para 

outros mais eficazes que aceleraram a construção das habitações, com destaque para o método 

construtivo de alvenaria estrutural de blocos de concreto, em que a própria parede funcionava 

como o elemento estrutural (auto-portante), dispensando o uso de vigas e pilares em concreto 

                                                 
273

 FERRO, Sérgio. Arquitetura e Trabalho Livre. São Paulo: Cosac Naify. 2006, p. 99. 
274

 Ibidem, p. 83. (nota 21)  



165 

 

armado. Também nesse período, outras tecnologias mais avançadas foram empregadas
275

, 

como o sistema de pré-fabricação leve com formas metálicas Outinord. Nesse processo 

construtivo, que dispensa o uso de alvenaria estrutural de blocos de concreto, as paredes da 

edificação são inteiramente executadas em concreto, utilizando formas metálicas montadas no 

próprio canteiro de obra, conforme demonstrado na fotografia a seguir (Fotografia 40).  

 

Fotografia 40 - Fotografia da construção de um edifício de apartamento com o  

   método construtivo Outnord. (s/ data) 

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica. (Arquivo Digital) 

 

 Ainda segundo entrevista Henry Cherkezian, a utilização de tecnologias mais 

avançadas como o sistema Outinord, potencializava consideravelmente o processo de 

construção das moradias populares da COHAB-SP, conforme ocorreu nos conjuntos 

habitacionais do distrito de Itaquera: 

Mil unidades na COHAB de Itaquera levavam doze meses, nove meses, dez 

meses. [para serem construídas] (...) Os processos construtivos da época e o fato de 

fazerem grandes conjuntos habitacionais em que o cara vai lá e se instala [a 

construtora], quando ele se instala lá, uma forma de outinord, por exemplo, ele fazia mil 

apartamentos com uma folha de metálica. Ela faz mil apartamentos! Só que eles usavam 
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quatro formas, portanto, eles podiam fazer quatro mil apartamentos. (...) Em Cidade 

Tiradentes quase toda ela foi de alvenaria estrutural.
276

 

 No boletim informativo da Associação Brasileira das COHABs, a instituição também 

se refere à eficácia produtiva desses novos métodos construtivos empregados nos conjuntos 

de habitação popular de Itaquera: 

 Dentro de um ano e meio aproximadamente, a Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo - COHAB - espera terminar a construção das 22.922 unidades 

que formarão Itaquera I e III, considerado o maior Conjunto Habitacional até hoje 

implantado no Brasil - e talvez do mundo. 

 Localizado na Regional de Itaquera/Guaianases, na Zona Leste, em uma área 

de 2.813.313 metros quadrados, nas proximidades do terminal da Linha Leste-Oeste do 

Metrô, já estão sendo comercializados parte dos 20.702 apartamentos, 1.808 casas e 412 

embriões que irão abrigar mais de 120 mil pessoas, planejadas com cuidados técnicos 

especiais para oferecer boas condições de habitabilidade a seus moradores. (...) 

 A necessidade de diminuir o tempo de construção, economizar custos e melhor 

aproveitar a mão de obra fez com que a COHAB desenvolvesse dentro dos canteiros de 

Itaquera várias técnicas construtivas, procurando, também, a solução mais viável para o 

binômio custo-prazo. 

 Nestas construções emprega-se desde alvenaria estrutural tradicional até 

sistemas sofisticados de concreto e vários métodos e processos construtivos como a 

alvenaria auto-portante, formas metálicas de "outnord" e pré-moldados entre outros. 

Essa experiência têm sido responsáveis pelo grande interesse que Itaquera I e III hoje 

desperta entre os técnicos de outros órgãos do Sistema Financeiro da Habitação, 

inclusive de outros Estados. 
277

 

 Apesar desses avanços tecnológicos da indústria da construção civil implicar num 

aumento considerável da produtividade habitacional, a partir de 1982, o sistema construtivo 

de alvenaria estrutural de blocos de concreto, que utilizava extensiva força de trabalho, foi 

incluído como item obrigatório nas planilhas de licitações elaboradas pela COHAB-SP. Desde 

então, esse método construtivo, considerado mais atrasado em relação ao descrito 

anteriormente, tornou-se predominante na produção habitacional da companhia durante toda a 

década de 1980 e 1990, período de maior produtividade da COHAB-SP, e simultâneo à 

construção da maioria das unidades habitacionais de Cidade Tiradentes, que correspondem a 

quase o dobro das erguidas em Itaquera. Na fotografia a seguir (Fotografia 41), é possível 

verificar os edifícios de apartamentos de Cidade Tiradentes que foram construídos com o 
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sistema construtivo de alvenaria estrutura de blocos de concreto, bem diferentes dos erguidos 

em Itaquera. 

 

Fotografia 41 - Fotografia aérea da construção de um edifício de apartamento em Cidade Tiradentes com o 

sistema construtivo de alvenaria estrutural de blocos de concreto (março 1983) 

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica. (Arquivo Digital) 

 

 Essa opção da COHAB-SP em utilizar métodos tradicionais de construção da moradia 

popular, em detrimento de técnicas mais avançadas, foi apontada por autores como Bolaffi
278

 

como uma característica muito marcante da indústria da construção civil no Brasil, que é 

resistente à mecanização. Entretanto, verificamos que o baixo desenvolvimento técnico da 

construção civil brasileira está assentada na abundante e extensiva utilização de força de 

trabalho mal remunerada contratada nesse setor, o que torna mais rentável para a construtora o 

emprego dessa massa de trabalhadores, sem implicar em um aumento dos gastos de capital 

com mecanização do canteiro de obras. Além disso, devido ao estímulo da construção civil 

provocado com a instauração da Política Nacional de Habitação da ditadura militar, que 

incluiu a criação das companhias de habitação popular (COHABs) que também contribuíram 

com o aquecimento desse setor, a baixa mecanização da indústria da construção preserva o 

grande número de empregos oferecidos, ampliando o processo de acumulação. Nesse sentido, 

Oliveira complementa: 
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Saiu então o Banco Nacional da Habitação (BNH), que se dividia em duas 

vertentes. A primeira, alimentada pela caderneta de poupança, deu no mercado de 

habitação para as vastas classes médias. Foi aí que começou a se desatar o novo ritmo 

da construção civil. Servia aos objetivos da ditadura porque dava emprego. Na maior 

parte dos casos, emprego não formalizado, mas dava emprego quase permanente, 

porque o operário pulava de obra em obra. Aqui na FAU muita gente estudou o enigma: 

por que não se industrializa a construção civil? Vocês sabem que não é por 

impossibilidade tecnológica, mas porque o custo da mão-de-obra é baixíssimo. Vemos 

na rua, em prédios em construção, levas e levas de operários dos mais desqualificados, a 

transportar tijolo com as mãos. A segunda solução, popular, deu na Cohab, nas 

companhias de habitação da vida, que o regime estimulou por todos os estados e 

municípios. E produziram esses milhares de conjuntos feios, monótonos, tristes.
279

 

Dessa forma, a grande concentração de capital produzida por este setor da economia 

brasileira, e que não é retida no próprio setor da construção civil pelos fatores apontados, é 

transferida aos outros setores modernos da economia, aumentando o processo de acumulação 

capitalista, na medida em que se amplia a produção habitacional em grande escala, de grandes 

empreendimentos imobiliários, como foi o caso da atuação da COHAB-SP na periferia 

paulistana. No caso do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, a baixa mecanização dos 

canteiros de obras e a utilização de extensiva força de trabalho podem ser verificadas nas 

fotografias a seguir (Fotografia 42 e 43), que demonstram também as péssimas condições de 

trabalho dos operários contratados pela COHAB-SP, sem uniformes ou equipamentos de 

segurança do trabalho. 

 

Fotografia 42 - Trabalhadores da COHAB-SP realizando serviços de vidraçaria nas casas embriões  

de Cidade Tiradentes (s/ data)  

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica. (Arquivo Digital) 
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Fotografia 43 - Trabalhadores da COHAB-SP utilizando ferramentas rudimentares na construção das unidade 

habitacionais de Cidade Tiradentes (janeiro 1983) 

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica. (Arquivo Digital) 

 

 
Por fim, apesar da absorção de extensiva forma de trabalho nos canteiros de obras da 

COHAB-SP, destacamos que em Cidade Tiradentes, onde o número de empregos nesse 

período era muito reduzido, os trabalhadores contratados para construir os edifícios da 

companhia não eram do bairro, agravando os índices de desemprego de Cidade Tiradentes, 

conforme relata a moradora Lurdinha: 

A gente via muito que eles pegavam ônibus para ir embora. [operários das obras 

da Cohab] (...) A gente via que vinham os trabalhadores para a construção dos prédios, 

mas eles iam embora, então não eram moradores de Cidade Tiradentes. Eu nunca vi. 

Fora os que trabalham no terceiro setor, que é nas ONGs, os moradores daqui não 

tinham empregos.
280

 

  

4.1.2. A casa embrião e o lote urbanizado como reiteração da Autoconstrução 

 

 Apesar da grande quantidade de edifícios de apartamentos construídos pela COHAB-

SP, no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, foram financiadas 10.430 casas embriões, 

                                                 
280

 ALMEIDA, Lourdes Dias de. Lourdes Dias de Almeida: entrevista. 14 ago. de 2013. Entrevistadores: 

Edimilsom Peres Castilho, Danielle Franco da Rocha, Eribelto Peres Castilho. São Paulo. 2013. cor. Suporte 

digital. 60 min. 



170 

 

que correspondem a quase um quarto do total de moradias erguidas pela companhia no bairro, 

índice bastante expressivo.
281

 

 Essa tipologia habitacional, que contém em sua estrutura a cozinha, dormitório/sala e 

banheiro, ficando a cargo do futuro mutuário ampliar a moradia de acordo com suas 

necessidades e condições financeiras, possuem em média vinte e quatro metros quadrados, 

conforme demonstrado na planta a seguir (Planta 5).  

 

Planta 5 - Planta padrão da unidade habitacional do tipo casa embrião produzida pela COHAB-SP  

no Conjunto Habitacional Barro Branco II 

 

 
Fonte: COHAB-SP. Projeto de Edificação - Tipologia Embrião A2 - do Conjunto Habitacional Santa Etelvina 

Setor IV-A: Plantas, Cortes e Fachadas. São Paulo, s/data. Escala: 1:100. Folha: 01/01. (Arquivo Digital) 

   

 Ainda analisando a planta anterior (Planta 5), conferimos que a provação do Decreto 

nº 14.025/76
282

, possibilitou a redução das dimensões dos lotes para aumentar o número de 
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unidades habitacionais de um loteamento de moradia popular. Em Cidade Tiradentes, muitas 

das casas embriões foram erguidas em lotes com largura mínima de cinco metros de frente e 

com profundidade variável de até vinte e cinco metros. Além disso, atendendo os dispositivos 

do referido decreto, a grande maioria das casas embriões foram construídas de maneira 

"geminada", conforme demonstra a fotografia a seguir, (Fotografia 44), otimizando ainda 

mais o processo construtivo com a execução da mesma estrutura para erguer duas ou mais 

moradias. 

 

Fotografia 44 - Casas embriões geminadas do Conjunto Habitacional Santa Etelvina I/IV (2013) 

 
Fonte: CASTILHO, Edimilsom P. São Paulo: Cidade Tiradentes. out. 2013. 1 fotografia. Formato JPGE. 

 

 Como a estrutura geminada da casa embrião ocupava em média apenas 20% do total 

da área do terreno ou lote, a maioria dos mutuários da COHAB-SP optavam por essa tipologia 

habitacional que possibilitava ampliá-la. Entretanto, como o financiamento da COHAB-SP 

comprometia parte significativa da renda salarial dos trabalhadores de Cidade Tiradentes, que 

se somava aos custos básicos com alimentação, transporte etc., a ampliação da moradia 

poderia tardar anos, e até décadas, conforme comprovado na fotografia anterior (Fotografia 

44).  
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 Isso é reforçado no relato da líder comunitária de Cidade Tiradentes, Nádia, que 

depois de residir dez anos na cidade do Rio de Janeiro, se mudou para Cidade Tiradentes para 

morar na casa embrião da irmã, funcionária pública, onde conviveu com mais nove pessoas: 

Aí nós viemos. Eu fui embora do Rio, me desfiz do que a gente tinha lá e vim 

embora pra São Paulo. E ficamos na casa da minha irmã. Morávamos ela com quatro 

filhos, o meu irmão, eu com quatro filhos e marido. (...) Então a gente ficou morando, 

esse tanto de pessoas, no embrião da Cohab. Era cozinha, sala e um banheiro, era isso. 

O terreno era grande, só que nós não tínhamos condição financeira pra construir na 

época, pra ampliar a casa. Então a gente ficou ainda um tempo na casa dela. 

 Apesar dessa preferência pela casa embrião de grande parte dos futuros moradores de 

Cidade Tiradentes, os métodos construtivos e as condições de moradia dessa tipologia 

habitacional eram bastante inferiores em relação aos edifícios de apartamentos, o que gerava 

maior rentabilidade para a COHAB-SP com a redução dos investimentos aplicados.  

 Em entrevista com Henry Cherkezian, ele assim descreve como era produzida a casa 

embrião da COHAB-SP no final da década de 1970: 

O embrião era essa unidade que eu falo de vinte e quatro metros quadrados. (...) O 

embrião nada mais é do que um quarto/sala, cozinha e banheiro, ampliável. (...) O lote 

em geral era de cinco por vinte metros. Quando se fazia sobrado geminado, era quatro 

por vinte metros quadrados. [o lote] Tudo de bloco de concreto armado, basicamente 

todas as casas térreas, todas, tipologias não apartamento, sobrado, ou casa térrea, ou 

embrião. (...) O embrião tem vinte a quatro e a casa térrea tem trinta ou trinta e seis 

metros. [metros quadrados] 
283

 

 Entretanto, esse padrão construtivo descrito pelo diretor de planejamento da COHAB-

SP entre 1976 e 1982, nem sempre era utilizado para a construção dessas tipologias 

habitacionais, segundo entrevista com Edileuza, moradora de uma casa embrião em Cidade 

Tiradentes desde 1984. No relato da moradora, que descreve as dificuldades de se viver em 

uma moradia com essas dimensões, é possível observar que, algumas dessas unidades, foram 

construídas com "placas de cimento" pré-fabricado:  

As casas eram de placa [de cimento]. A minha era um quarto, dava porta pra rua 

como se fosse uma sala, a cozinha e o banheiro. Só! E tanto como eu falei pra vocês, o 

meu guarda-roupa tomou a parede inteira do embrião. Aí nós colocamos a cama, e pra ir 

no banheiro, tinha que passar por cima da cama pra ir pro banheiro. Tudo muito 

pequenininho. E quando eu recebi essa casa, nós éramos dois, meu marido, noivo na 

época, veio morar pra poder, porque nós já trouxemos os móveis, tudo. Então ele veio 

morar na casa pra poder não haver invasão, então era muito pequenininho. Aí nós 
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ficamos nesse embrião até engravidar. Aí ia vir uma criança, e nós íamos por aonde? Aí 

foi onde nós fizemos um muro, e já fizemos dois quartos pro fundo da casa né, pra 

poder começar a ampliar a família. Até hoje tem pessoas que vivem nesses embriões, 

até hoje.
284

 

 Edileuza também recorda que nas casas embriões, não existia nenhum acabamento 

(pintura ou revestimento nas paredes e pisos), e que pela ausência de laje na cobertura, que foi 

construída apenas com telhas de fibrocimento
285

, sua família sofria com o frio em dias de 

baixas temperaturas. 

 Na fotografia a seguir (Fotografia 45), é possível observar a utilização de placas de 

cimentos na produção de moradias financiadas pela COHAB-SP, o que barateava e otimizava 

consideravelmente o processo de construção dessas tipologias habitacionais.  

 

Fotografia 45 - Processo produtivo de moradias com placas de cimento pré-fabricado nos  

conjuntos habitacionais da COHAB-SP (maio 1982) 

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica (Arquivo Digital) 
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 Quanto aos lotes urbanizados financiados pela COHAB-SP, no Complexo 

Habitacional Cidade Tiradentes foi produzido um total de 2.441 unidades, que representa 

quase 6% das unidades contabilizadas pela companhia. Contudo, nesse caso, o custo da 

construção da habitação era totalmente transferida para o trabalhador. 

Os lotes urbanizados eram terrenos retangulares com uma das faces obrigatoriamente 

acessada pelo sistema viário que, na maioria das vezes, eram entregues sem pavimentação, 

delimitados apenas por guias e sarjetas, contribuindo com o processo de erosão do solo. 

Quanto à infraestrutura urbana, eram atendidos por rede de água e eletricidade, raramente 

interligados à rede de esgoto, com várias implicações nas condições sanitárias de Cidade 

Tiradentes.  

Apresentado as características gerais dessas tipologias habitacionais, constatamos que 

o financiamento habitacional por meio dos lotes urbanizados, ou por meio da casa embrião, se 

deu basicamente pelo processo de autoconstrução, reiterando essa prática amplamente 

utilizada nas periferias de São Paulo, que resulta em moradias de pequenas dimensões, em 

geral erguidas por tijolos fabricados na própria região, compostas por materiais construtivos 

bastante simples e de baixo valor. Desse modo, verificamos que a produção e o uso da casa 

popular brasileira, estabelecida como padrão da política habitacional da COHAB-SP, 

restringe-se ao mínimo necessário para a manutenção e reprodução da classe trabalhadora, 

contribuindo com o processo de superexploração. 

 

4.1.3. Mutirão Autogerido: a institucionalização da Autoconstrução 

 

Outra forma de financiamento da casa própria no Complexo Habitacional Cidade 

Tiradentes foi denominado mutirão autogerido. Essa modalidade de produção habitacional, ao 

utilizar os futuros moradores para construírem suas residências, atingiu o objetivo de reduzir o 

custo da moradia, pois a força de trabalho empregada para sua construção não incide no valor 

final da habitação.  

Entretanto, enquanto no processo de autoconstrução a produção da moradia pelos 

futuros moradores, com o auxílio espontâneo dos familiares, amigos e vizinhos, já constitui 

uma forma de "mutirão" desde o princípio, no mutirão autogerido a autogestão "foi exercida 

em cada empreendimento por uma associação comunitária formada pelos futuros moradores, 
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responsáveis pelo gerenciamento de todos os aspectos da obra, como compra de materiais e 

contratação da assessoria técnica e mão de obra especializada."286 Nesse sentido, Oliveira 

reforça que "o mutirão de hoje é um caso particular de autoconstrução. A autoconstrução em 

geral é o que vigora na favelização, que tomou conta das cidades. E o mutirão é uma forma 

particular que resgata uma experiência popular e pretende transformá-la em solução".287 

Explicitando de forma mais completa, a produção habitacional por meio do mutirão 

autogerido depende de uma organização que integra: a associação comunitário, composta 

pelos futuros moradores que administram o empreendimento; o poder público, que é o agente 

financeiro e que define as normas de construção; e, por fim, as entidades de assistência 

técnica, responsáveis pela elaboração dos projetos e acompanhamento técnico das obras.  

Na cidade de São Paulo, essa modalidade de habitação popular financiada pela 

COHAB-SP já vem desde a década de 1970, institucionalizando uma prática que até então se 

dava de forma espontânea, devido à extrema pobreza dos trabalhadores que aspiravam erguer 

a casa própria.  

Em publicação da Associação Brasileira de COHABs, o projeto mutirão está 

associado a uma forma de melhorar a eficiência do processo de autoconstrução, que apesar de 

recorrer a trabalho não pago, era bastante utilizado na periferia das grandes metrópoles:  

 A COHAB-SP, através da Diretoria de Recuperação Urbana, está promovendo o 

"Projeto Mutirão", cujo objetivo é promover a população de baixa renda de condições 

para construir sua casa própria através do processo de autoconstrução.  

Deverão ser atendidas 600 famílias, prevendo-se um atendimento mensal de 50 

famílias. A autoconstrução, bastante utilizada na periferia das metrópoles, tem sido 

muitas vezes a responsável pelo agravamento da precariedade habitacional de 

contingentes populacionais, que nos períodos de fim de semana, financiando material de 

construção e com a ajuda de família ou amigos, vão erguendo sua casa própria, mas na 

maioria das vezes, a construção é feita com material de qualidade inferior, com 

financiamento a juros altos, sem orientação técnica, além da falta de segurança quanto à 

legalidade de posse de seu terreno. A COHAB-SP, através do projeto Mutirão, pretende 

eliminar essas falhas, oferecendo: 1) - financiamento de material através do BNH; 2) - 

quitação de parte do terreno; 3) - curso de construção; 4) - assistência técnica durante a 

construção da casa; 5) - planta da casa; 6) - relação de material necessário para a 

construção; 7) - orçamento do material de construção; 8) - orientação quanto à escolha 

do depósito de material de construção; 9) - Assistência Jurídica - orientação para 
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legalização do terreno; 10) - Orientação e acompanhamento social quanto à formação de 

grupos de trabalho, integração e racionalização das tarefas.
288

 

No começo da década de 1990, o mutirão autogerido foi uma dos principais 

componentes da política municipal de habitação de São Paulo, foi difundido pelo Programa de 

Construção de Unidades Habitacionais em Mutirão e Autogestão, e gerenciado pela COHAB-

SP. Somente na gestão da prefeita Luiza Erundina (1989 a 1992), os programas de mutirão 

autogerenciados implementaram 74 empreendimentos em parceira com diversas associações 

comunitárias de bairros, sendo que 51% dos empreendimentos foram concentrados na região 

leste da cidade de São Paulo, equivalente à 38 mutirões
289

. Entretanto, no Complexo 

Habitacional Cidade Tiradentes, foram relativamente poucas as unidades habitacionais 

erguidas por essa modalidade.  

Segundo Bonduki
290

, os mutirões autogeridos desse período contrapõem sua 

associação à processos rudimentares de construção da habitação, reforçando que este modelo 

ampliou a oferta de moradias de qualidade a baixo custo. Entretanto, apesar dessa justificativa 

também estar presente no discurso da prefeitura de São Paulo
291

, trata-se de ampliação da 

oferta de moradia com trabalho não pago.  

Isso é comprovado pela análise dos critérios estabelecidos para fazer parte de um 

mutirão autogerido, que considera principalmente a quantidade de horas disponíveis do 

trabalhador para dedicar-se ao trabalho comunitário e para participação das reuniões, 

assembleias e atividades organizadas pelos movimentos de moradias que se utilizam dessa 

prática para a aquisição da casa própria. Ou seja, para participar de um mutirão autogerido, 

prioriza-se a associação do trabalhador que está desempregado ou que se disponibiliza a 

trabalhar na construção das moradias nas horas de folgas ou nos finais de semana.  
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Como exemplo disso, a imagem a seguir (Imagem 4) mostra um "Cartão de Ponto" de 

um mutirão autogerido realizado em Cidade Tiradentes292, que foi elaborado para controlar a 

quantidade de dias e horários trabalhados pelos associados.  

 

Imagem 4 – Ficha de "Cartão de Ponto" para controle de horário de mutirão autogerido realizado em 1998 no 

Conjunto Habitacional Barro Branco I 

 

Fonte: Cópia anexa ao Processo 2008-0.284.435-5 (PMSP) (Mimeo) 

 

Ao analisar o cartão de ponto (Imagem 4), destacamos o preenchimento parcial dos 

dias trabalhados do mês, que chegavam a oito horas de trabalho, assim como os estabelecido 

no verso do cartão, que permite o trabalho de crianças, muito comum no processo de mutirão: 

"De conformidade com a Portaria MTB nº 3.162, de 08.09.82, este Cartão de Ponto substitui, 

para todos os efeitos legais, o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores".  
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Ainda com relação aos critérios estipulados pela COHAB-SP para participar de um 

mutirão autogerido, verificamos em outra publicação da Associação Brasileira de COHABs, 

como era o procedimento para se inscrever nesses programas habitacionais: 

O Projeto Mutirão consta de duas fases: 1ª fase) - Divulgação intensa em todas as 

faixas da população e inscrição para prévia seleção dos candidatos. São condições para 

inscrição: 1) - Possuir terreno quitado ou 60% pago, em uma das seguintes 

Administrações Regionais: Pirituba-Perus, Freguesia do Ó, São Miguel, Santana, 

Itaquera-Guaianases [correspondente a Cidade Tiradentes]; 2) - Comprovar renda 

mensal, de 1 a 5 salários mínimos; 3) - Não possuir casa própria; 4) - Ter tempo 

disponível e estar interessado em construir pelo sistema de autoconstrução. 

O candidato é orientado quanto a sua documentação pessoal e do terreno e recebe 

informações detalhadas sobre o Projeto. 2ª fase) - Convocação dos inscritos e pré-

selecionados para apresentação da documentação completa para fins de obtenção de 

financiamento e assinatura de contrato, dando início à participação efetiva do candidato 

no Projeto.
293

 

Como se vê, os critérios e condições para participar de um mutirão autogerido eram 

até mesmo contraditórios, pois além de exigir do trabalhador a posse de um terreno, era 

necessário estar empregado para comprovar renda de até cinco salários mínimos, ao mesmo 

tempo que era preciso ter tempo disponível para construir a moradia, que então se dava nas 

horas de folga ou final de semana, aumentando a exploração do trabalhador. 

Essa variação do tempo livre dedicada ao mutirão autogerido, muitas vezes 

interrompidas pelo novo emprego remunerado de um trabalhador "mutirante", provocava uma 

frequente rotatividade dos associados, e até a perda integral do trabalho dedicado ao mutirão 

até então, conforme descreve Henry Cherkezian, que ainda declara os problemas derivados 

desse processo e a demora da conclusão das moradias:  

Por exemplo, se tem cem famílias no mutirão, quem acompanha isso é a 

associação. Se dessas cem pessoas, se dois, três ou quatro começam a falhar, eles botam 

pra fora e entram dois, três ou quatro. Quem são esses dois, três ou quatro é a associação 

que coloca pra dentro. Esses dois, três ou quatro, como entram no meio do circuito, os 

outros já construíram, tem que pagar pelo que o outro fez. Pra quem? Pra associação. 

Quer dizer, o que sai não recebe, trabalhou de graça. (...) Se eu autoconstruo a casa eu 

não preciso pagar INSS. Mas se eu construo pra alguém e depois eu saio, eu tenho que 

receber salário e virou uma obra clandestina. Aí eu pergunto: quantos cem iniciais 

terminam? Ninguém sabe, porque a associação não presta contas pra COHAB. Ela vive 

trocando. E no fim as cem famílias têm que pagar. A COHAB, no fim, tem que tirar 
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juros, tirar custos adicionais, tirar material perdido, quer dizer, é uma obra sem 

nenhuma certeza que ela vai ter fim. (...) Teve uma obra que durou onze anos.
294

 

Destaca-se também a grande presença do trabalho de mulheres e crianças nos mutirões 

autogeridos (Fotografia 46), enquanto outros membros da família dedicavam-se ao trabalho 

remunerado para pagar o financiamento dos materiais de construção e da assessoria técnica 

contratada pelas associações comunitárias. 

 

Fotografia 46 - Grande presença de mulheres nos mutirões autogeridos da COHAB-SP (2001) 

 

Fonte: COHAB-SP relatório de gestão 2001-2004. Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 

(COHAB-SP). São Paulo, dez. 2004, p. 24. 

 

Na gestão da prefeita Marta Suplicy (2001-2005), os programas de mutirão autogerido 

foram retomados fortemente como integrante da política municipal de habitação de São Paulo, 

tendo novamente a COHAB-SP como principal executora. Entretanto, o financiamento não 

era restrito somente à produção da habitação, mas abrangia também a aquisição de terrenos, e 

a execução da infraestrutura urbana e dos equipamentos comunitários, transferindo parte 

desse custo para os futuros moradores.  

 

 

                                                 
294

CHERKEZIAN, Henry. Henry Cherkezian: entrevista. 29 maio de 2014. Entrevistadores: Edimilsom Peres 

Castilho, Danielle Franco da Rocha, Eribelto Peres Castilho. São Paulo. 2014. arquivo MP3. 162 min. 



180 

 

Também nesse período, foi instituído o Conselho Municipal de Habitação da cidade de 

São Paulo, por meio da Lei nº 13.425, de 02 de setembro de 2002295. Passados dois anos, esse 

conselho aprovou a Resolução Nº 8, de 29 de março de 2004296, que regulamentou o 

Programa de Produção de Moradias em Regime de Mutirão Autogerido, definindo e 

normatizando os procedimentos operacionais para a produção de empreendimento 

habitacional a ser executado nessa modalidade.297 

Desse modo, o mutirão autogerido, a pretexto de oferecer moradias com o apoio da 

mobilização popular, baseada na cooperação comunitária que garante também a capacitação e 

formação da população envolvida, permitiu inovações nos padrões de construção com apoio 

de assessoria técnica, e foi essencialmente constituído por trabalho não pago através da 

autoconstrução, institucionalizando e reproduzindo práticas de acesso à moradia que 

contribuem com a superexploração da classe trabalhadora.  

Segundo dados da prefeitura de São Paulo, o Programa de Mutirões da COHAB-SP 

produziu entre o início da década de 1990 até o ano 2014 aproximadamente 14 mil unidades 

habitacionais, distribuídas em 123 empreendimentos que atenderam a uma população média 

de 60 mil pessoas298. 

                                                 
295

 SÃO PAULO. (município) Lei nº 13.425, de 02 de setembro de 2002. Regulamenta o artigo 168 da Lei 

Orgânica do Município de São Paulo e institui o Conselho Municipal de Habitação de São Paulo. Disponível em: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/plantas_on_line/legislacao/index.php?p=7946. 

Acesso em: 23 ago. 2014. Vale ressaltar que na Lei nº 11.623/94, direcionada especificamente à política de 

habitação popular do município de São Paulo, a proposta de criação do Conselho Municipal de Habitação havia 

sido revogada. Cf. SÃO PAULO. (município) Lei nº 11.632, de 22 de julho de 1994. Dispõe sobre o 

estabelecimento de uma política integrada de habitação, voltada à população de baixa renda; autoriza a 

instituição, junto à Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB/SP, do Fundo Municipal de 

Habitação; cria o Conselho do Fundo Municipal de Habitação, e dá outras providencias. Disponível em: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/plantas_on_line/legislacao/index.php?p=7841. 

Acesso em: 30 out. 2013. 
296

 Resolução Nº 8 do Conselho Municipal de Habitação da cidade de São Paulo, de 29 de março de 2004. 

Aprova a Regulamentação do Programa de Produção de Moradias em Regime de Mutirão Autogerido e define os 

procedimentos operacionais para a produção de empreendimento habitacional a ser executado nessa modalidade, 

em operação vinculada ao Fundo Municipal de Habitação. Disponível em: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/RESOLUCAOCMH08_1252612429.pdf. Acesso em: 

20. jun. 2014. 
297

 Parte dessa normatização previa até um manual que descrevia detalhadamente as exigências e obrigações das 

associações comunitárias de mutirão, da assessoria técnica, da administração da obra, dos critérios de medições 

dos serviços etc. Cf. COHAB-SP. Manual e Obras para Produção de Unidades Habitacionais em Regime de 

Mutirão. São Paulo. Superintendência de Planejamento e Projetos da COHAB-SP, 2004. (Mimeo) 
298

 Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo . Disponível em: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/programas/index.php?p=3378. Acesso em: 24 ago. 

2014. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/plantas_on_line/legislacao/index.php?p=7841


181 

 

CAPÍTULO 5 

Aspectos demográficos e socioeconômicos do 

Complexo Habitacional Cidade Tiradentes 

 

A partir da década de 1980, ao contrário do que se verificou em diversos distritos 

centrais do município de São Paulo, onde houve taxas negativas de crescimento 

populacional
299

, a maioria dos distritos mais afastados da região leste da cidade apresentou 

um elevado crescimento populacional e aumento da densidade demográfica, com destaque 

para o distrito de Cidade Tiradentes que, como veremos, constituiu o maior fenômeno de 

crescimento demográfico registrado na região metropolitana de São Paulo até o ano de 2010.  

 Entretanto, apesar da região correspondente ao Complexo Habitacional Cidade 

Tiradentes ser pouco povoada até o final da década de 1970
300

, ela já apresentava elevadas 

taxas de crescimento populacional em comparação com as registradas no município de São 

Paulo, conforme verificado na tabela a seguir (Tabela 9). 

   

Tabela 9 - Taxas de crescimento demográfico do município de São Paulo em comparação com o  

distrito de Cidade Tiradentes 

Unidades Territoriais 1950/1960 1960/1970 1970/1980 

Município de São Paulo 5,48% 4,91% 3,67% 

Distrito de Cidade Tiradentes 9,0% 11,72% 7,11% 

Elaboração própria. Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (PMSP). Disponível em: 

http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas/tx_cresc.php. Acesso em: 20 set. 2013.  

 

 A taxa de crescimento demográfico nesse período foi elevada, também, pela expansão 

e desenvolvimento das principais atividades econômicas praticadas nessa região, quais sejam: 

as atividades extrativistas e mineradoras, e a produção de tijolos e telhas nas olarias, que 

forneceram parte do material empregado na construção civil do centro de São Paulo.
301
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 Ademais, o grande movimento migratório para a cidade de São Paulo, gerado pela 

aceleração do processo de industrialização, contribuiu para o deslocamento de milhares de 

trabalhadores em direção à região leste em busca de terrenos baratos para construção de suas 

moradias, que foi estimulada, especialmente a partir de 1980, com a atuação da Companhia 

Metropolitana de Habitação de São Paulo. 

 Como vimos, a área correspondente ao Complexo Habitacional Cidade Tiradentes foi 

incorporada ao perímetro urbano em 1967, quando a COHAB-SP adquiriu a primeira gleba. 

Segundo a companhia, o objetivo dessa aquisição era "propiciar a execução de habitações de 

padrões essencialmente popular e que pudesse atender a uma faixa de habitantes de baixo 

poder aquisitivo, em especial aos atuais ocupantes de favelas".
302

  

 Desde então, diversas famílias atingidas por grandes obras públicas de 

“melhoramentos urbanos” na cidade foram deslocadas para Cidade Tiradentes
303

, aumentando 

o número de financiamentos habitacionais da COHAB-SP.  

 Após o ano de 1980, com a conclusão da construção do Conjunto Habitacional 

Prefeito Prestes Maia, o crescimento da população foi evidentemente condicionado pela 

construção dos demais conjuntos habitacionais da COHAB-SP na região. Como exemplo 

disso, considerando a população do distrito de Cidade Tiradentes no ano de 1980, que era de 

8.603 habitantes, o número de pessoas atendidas com a conclusão das 1.260 unidades 

habitacionais desse primeiro conjunto, corresponde a mais de 70% do total dos moradores 

nesse período.  

 A partir de então, o acelerado crescimento populacional de Cidade Tiradentes foi 

concomitante ao intenso processo migratório, responsável pela composição do exército 

industrial de reserva paulistano, e que teve a COHAB-SP como agente importante de 

assentamento habitacional desses novos trabalhadores. Por esse motivo, apresento a seguir 

alguns dados estatísticos publicados pela prefeitura de São Paulo e pelos principais institutos 

de pesquisa brasileiros, com destaque para o IBGE e Fundação SEADE, com enfoque nos 
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aspectos demográficos e socioeconômicos do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, 

visando demonstrar o perfil social e as condições de reprodução dos trabalhadores do distrito 

de Cidade Tiradentes, em comparação com os trabalhadores do município de São Paulo.  

   

5.1. Migração recente em São Paulo (pós 1980) 

   

5.1.1. O papel da migração na constituição do Complexo Habitacional Cidade 

Tiradentes  

 

 A partir da década de 1950, com o aprofundamento do padrão de acumulação urbano 

industrial, cidades como São Paulo, que concentravam grande parte dessas indústrias, 

tornaram-se grandes centros populacionais do país, uma vez que a crescente industrialização 

exigia cada vez mais um número maior de trabalhadores que, advindos de outras regiões do 

país, buscavam emprego nas indústrias que haviam se instalado na cidade.  

 Entretanto, além dessa relação direta da geração de empregos da indústria, 

considerando a particularidade do processo de urbanização brasileiro, a própria indústria 

precisou criar condições para formar uma ampla e diversificada divisão social do trabalho que 

as cidades não ofereciam, para abastecer todo o processo produtivo industrial.  

 Por esse motivo, a intensificação do movimento migratório para cidades de 

concentração industrial contribuiu com a composição do exército industrial necessário para 

atender essas exigências da estrutura produtiva urbano-industrial que se instalava, ampliando 

excepcionalmente a população de cidades como São Paulo. 

 Nesse sentido, é importante recordarmos os estudos de Oliveira a respeito da 

reprodução ampliada da população decorrente do modo de produção capitalista urbano 

industrial:  

A dificuldade de uma teoria marxista da população reside precisamente na 

especificidade que ela deve tomar em cada modo de produção social. Seu 

desvendamento apenas pode dar-se quando se consegue isolar o que é que 

especificamente determina a reprodução do modo de produção social, qual é sua 

circularidade e o que é essencial para sua reposição. No entanto, seria lamentável não 
reconhecer que se dispõe do ponto de partida: o de que o específico do modo de 

produção capitalista é sua forma de gerar valor a partir da apropriação do trabalho não 
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retribuído, isto é, da mais-valia. A valorização do valor, conteúdo fundamental da 

produção capitalista, é o processo dessa apropriação do trabalho não retribuído e, ao 

mesmo tempo seu resultado. Ora, esse processo tem como pressuposto fundamental a 

existência e a reprodução ampliada de uma população para o capital. Essa população 

para o capital é a força de trabalho.
 304

 

 Em 1970, a população da cidade de São Paulo era de 5.924.615 habitantes, sendo 

47,96% composta por residentes não naturais da cidade, o que representa 2.841.150 

habitantes. Em 1980, quanto se intensificou o deslocamento de trabalhadores para o 

Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, a população da cidade aumentou para 8.493.226 

habitantes, e a porcentagem de residentes não naturais subiu para 50,90%, equivalente à 

4.323.444 habitantes. Em 1990, apesar da população da cidade ter aumentado para 9.646.185, 

a porcentagem de residentes não naturais da cidade de São Paulo diminuiu para 38,28 
305

, 

mantendo-se nessa média até o ano 2000, quando a porcentagem chegou a 38,44%.
306

 

 Quanto à origem desses trabalhadores migrantes, em 1970, 50,4% eram provenientes 

de outras regiões do Brasil, e 36,2% de cidades do interior do estado de São Paulo, 

demonstrando que parte significativa dessa corrente migratória cobriu curtas distâncias até 

esse período. Segundo Singer, que interpreta o rápido crescimento demográfico de São Paulo 

como consequência do desemprego estrutural do país e da concentração do processo de 

acumulação dentro dos seus limites geográficos, essas curtas distâncias também resultavam da 

dificuldade de mobilidade espacial da força de trabalho migrante.
307

  

 Entretanto, com o avanço das vias de circulação e dos meios de transporte no território 

brasileiro, o movimento migratório em direção a São Paulo passou a contar com uma parcela 

de trabalhadores migrantes de origem mais distantes a partir de 1980, com destaque para a 

região nordeste que, até a década de 1970, representava 25,9% dos residentes não naturais da 

cidade de São Paulo. 

 Em 1980, a proporção de trabalhadores migrantes da região nordeste subiu para 35%, 

enquanto os trabalhadores migrantes do interior do estado decresceu para 30%. Essa tendência 

crescente de trabalhadores nordestinos migrando para São Paulo permaneceu em 1990, 

quando a proporção de migrantes nordestinos subiu para 45,2%, até chegar ao ano 2000 com 
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 OLIVEIRA, Francisco de. A Produção dos Homens: Notas Sobre a Reprodução da População Sob o Capital. 

Cadernos Cebrap, nº 16, pp. 06-25, 1975, pp. 7-8. 
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 A diminuição da porcentagem de residentes não naturais da cidade de São Paulo, sobre o total da população 

residente em 1990, está associada ao aumento da proporção do número de filhos de migrantes nascidos na 

cidade.  
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 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (PMSP). Disponível em: 

http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas/pop_nao_nat.php. Acesso em: 10 set. 2013. 
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 SINGER, Paul. Urbanização e Desenvolvimento. Cadernos Cebrap, nº 14, pp. 33-42, 1975, p. 39. 
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uma proporção de 51% sobre o total de migrantes residindo na cidade. Também é importante 

ressaltar que a população de origem nordestina que vivia em São Paulo em 1980 saltou de 

1.513.205 habitantes para 2.047.168 no ano 2000
308

, mesmo período de constituição do 

Complexo Habitacional Cidade Tiradentes.
 
 

 Assim como ocorreu em diversos distritos da periferia de São Paulo, o crescimento 

populacional de Cidade Tiradentes está diretamente relacionado à chegada de migrantes da 

região nordeste que se deslocaram para lá em busca da casa própria.
309

  

 Isso pode ser comprovado na tabela abaixo elaborada por Slomianky (Tabela 10), ao 

demonstrar que 73,23% dos chefes de famílias residentes no Complexo Habitacional Cidade 

Tiradentes eram de origem nordestina em 1996, enquanto a média para o município de São 

Paulo era de 50,75%, índice também expressivo. 

 

Tabela 10 - Migração dos chefes de domicílio segundo região de origem e distrito de origem (1996) 

Distrito/Região* Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste Estrangeiro S/declaração 

Município de 

São Paulo 
2,90% 50,75% 33,03% 4,66% 2,68% 5,15% 0,83% 

Cidade 

Tiradentes 
4,87% 73,23% 14,67% 3,48% 2,29% 0,97% 0,49% 

Elaborado pelo autor. * Região de residência dos chefes de domicílios particulares permanentes em 01/09/91. 

Fonte: Superintendência de Planejamento e Projeto, COHAB-SP, 1999. Apud SLOMIANSKY, Adriana Paula. 

Cidade Tiradentes: a abordagem do poder público na construção da cidade. Conjuntos Habitacionais de Interesse 

Social da COHAB-SP. 2002. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP). São Paulo. 2002, p. 229. 

  

 As implicações da convergência de milhares de trabalhadores migrantes em direção ao 

Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, com destaque para os nordestinos, agravou o 

problema de moradia no bairro. Isto é, pelo fato de a COHAB-SP estipular como critério para 

inscrição no financiamento habitacional a comprovação de residência na cidade de São Paulo 

a mais de quatro anos, grande parte desse trabalhadores migrantes eram excluídos dos 

programas habitacionais da companhia.  
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 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. (PMSP). Disponível em: 

http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas/pop_nao_nat_nasc.php. Acesso em: 10 set. 2013. 
309

 Conforme as entrevista realisadas na pesquisa, verificamos que das três entrevistadas, duas eram migrantes da 

região nordeste, e a outra era filha de nordestinos. Nádia é de Paulo Afonso, na Bahia. Edileuza é da Paraíba. E 

Lurdinha é filha de baianos.  
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 Os trabalhadores migrantes que conseguiram emprego com renda salarial "compatível" 

com o financiamento da COHAB-SP, ao transcorrer o prazo de quatro anos, inscreviam-se na 

companhia para aguardar na fila o sorteio da unidade habitacional. Nesse ínterim, muitos 

deles sobreviviam pagando aluguel.  

 A outra parte desses trabalhadores, os que não conseguiam emprego, instalavam-se na 

casa de parentes contemplados com a moradia, ou frequentemente ocupavam os lotes vazios 

no entorno dos conjuntos habitacionais para erguer casa através da autoconstrução.  

 Todo esse penoso percurso foi vivenciado pela moradora Nádia que, como vimos 

anteriormente, após residir na casa embrião da irmã com nove pessoas, a difícil convivência 

obrigou sua família a residir em moradias de aluguel, até ser despejada em função dos altos 

preços, quando ocupou um terreno para erguer a casa própria por meio da autoconstrução.
310

  

 

5.1.2. O espantoso crescimento demográfico de Cidade Tiradentes 

 

Além da influência da migração no crescimento populacional de Cidade Tiradentes, a 

elevada taxa de crescimento populacional no distrito, a partir de 1980, também esteve 

associada à criação de um mercado formal de financiamento da habitação popular por 

intermédio da COHAB-SP, o que cumpriu uma função importante na estrutura produtiva 

urbano-industrial paulistana ao "assentar" os trabalhadores da indústria na periferia.  

Nas décadas de 1980 e 1990, Cidade Tiradentes foi o distrito com maior crescimento 

demográfico no município de São Paulo, com taxas de 24,55% e 7,89% respectivamente, 

enquanto a média registrada na cidade era de 1,6% e 0,88% no mesmo período, conforme 

verificamos na tabela a seguir (Tabela 11). 
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 ANDRADE, Anaide Maria. Anaide Maria Andrade: entrevista. 10 out. 2013. Entrevistadores: Edimilsom 

Peres Castilho, Danielle Franco da Rocha, Eribelto Peres Castilho. São Paulo. 2013. cor. Suporte digital: 90 min. 
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Tabela 11 - População recenseada, taxas de crescimento populacional e densidade demográfica do município de 

São Paulo, em comparação com o Distrito de Cidade Tiradentes 

Região/Distrito População Residente 
Taxa de 

Crescimento 

Densidade Demográfica 

(pop/ha) 

Ano 1980 1991 2000 
1980/ 

1991 

1991/ 

2000 
1980 1991 2000 

Município de 

São Paulo 

8
.4

9
3

.2
2
6
 

9
.6

4
6

.1
8
5
 

1
0

.4
3
4

.2
5

2
 

1,6 0,88 56,28 63,92 69,15 

Distrito Cidade 

Tiradentes 
8.603 96.281 190.657 24,55 7,89 5,74 64,19 127,10 

Elaboração própria. Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (PMSP). Disponível em: 

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/7_populacao_recenseadataxas_de_crescimento_1980_701.html. 

Acesso em: 18 set. 2013. 

  

 Isso também pode ser comprovado nos mapas a seguir, que demonstram não só Cidade 

Tiradentes, mas também os distritos de maior crecismento populacional situados no limite do 

perímetro do município, onde a presença de extensas áreas livres conformadas por pequenas 

propriedades rurais ou por áreas de proteção ambiental
311

 foram ocupadas gradativamente em 

decorrência da intensificação do processo migratório desse período.  

 No primeiro mapa (Mapa 13), observamos que  os distritos limítrofes de Cidade 

Tiradentes, com destaque para o distrito de José Bonifácio, onde a COHAB-SP também 

construiu 21.031 unidades habitacionais entre 1979 e 1985. Quanto aos distritos do Jaraguá e 

Anhanguera, na região norte da cidade, também indicados no mapa com elevados crescimento 

populacional, ressaltamos que, apesar da presença da ferrovia auxiliar o deslocamento de 

trabalhadores naquela direção, esse aumento da população após a década de 1980 está 

relacionado à conclusão da Rodovia dos Bandeirantes em 1978, que interligou a cidade de 

São Paulo com as cidades do interior do estado, reforçando a influência da rodovia no 

processo de expansão urbana.
312

 

                                                 
311

 Nesse caso, na região norte está localizada a Serra da Cantareira, e na região sul estão as áreas de proteção 

dos Mananciais de abastecimento de água da cidade de São Paulo. Em entrevista com Henry Cherkezian, o 

engenheiro relata que apesar do maior percentual de famílias inscritas na COHAB-SP estar empregada na região 

sul da cidade de São Paulo, a companhia teve pouca atuação nessa região devido as limitações preservacionistas 

derivada dos mananciais, e das restrições legais, que definia em lei de parcelamento do solo a exigência do lote 

mínimo de cinco mil metros quadrados. CHERKEZIAN, Henry. Henry Cherkezian: entrevista. 29 maio de 2014. 

Entrevistadores: Edimilsom Peres Castilho, Danielle Franco da Rocha, Eribelto Peres Castilho. São Paulo. 2014. 

arquivo MP3. 162 min. 
312

 Observar a Fotografia 6, no Capítulo 2, que demonstra os trajetos das rodovias em relação à área urbanizada 

da Região Metropolitana de São Paulo. 
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Mapa 13 - Taxa de crescimento populacional dos distritos do município de São Paulo entre  

1980 e 1990 (indicação de Cidade Tiradentes no círculo vermelho) 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento (PMSP). Disponível em: 

http://www9.prefeitura.sp.gov.br/sempla/md/index.php?texto=mapa&ordem_tema=3&ordem_subtema=4. 

Acesso em: 30 abr. 2013 

 

 O segundo mapa (Mapa 14), demonstra Cidade Tiradentes ainda em destaque, e 

também o elevado crescimento populacional nos distritos de Parelheiros e Grajaú, localizados 

na região sul. Entretanto, apesar de a COHAB-SP intervir nessa região com a construção do 

Conjunto Habitacional Brigadeiro Faria Lima, erguido durante a década de 1970 no distrito 

do Grajaú, a taxa de crescimento populacional verificada durante a década de 1990 está 

http://www9.prefeitura.sp.gov.br/sempla/md/index.php?texto=mapa&ordem_tema=3&ordem_subtema=4
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associada ao amplo processo de ocupação urbana pelos movimentos de moradia
313

, em áreas 

de proteção ambiental dos mananciais, conformados pelas represas Guarapiranga e Billings. 

 

Mapa 14 - Taxa de crescimento populacional dos distritos do município de São Paulo entre  

1991 e 2000 (indicação de Cidade Tiradentes no círculo vermelho) 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento (PMSP). Disponível em: 

http://www9.prefeitura.sp.gov.br/sempla/md/index.php?texto=mapa&ordem_tema=3&ordem_subtema=4. 

Acesso em: 30 abr. 2013 
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 Sobre esse processo de ocupação urbana nas áreas de mananciais da cidade de São Paulo, ver: PREFEITURA 

DE SÃO PAULO. São Paulo - Projetos de Urbanização de Favelas. São Paulo. HABI - Superintendência de 

Habitação Popular, Secretaria Municipal de Habitação, 2010. Ver também: FRANÇA, Elisabete. Favelas em São 

Paulo (1980-2008). Das propostas de desfavelamento aos projetos de urbanização. A experiência do Programa 

Guarapiranga. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo. 2009. 

http://www9.prefeitura.sp.gov.br/sempla/md/index.php?texto=mapa&ordem_tema=3&ordem_subtema=4
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 Como se vê, as elevadas taxas de crescimento demográfico verificadas nos distritos 

mais distantes do centro da cidade, assim como em Cidade Tiradentes, comprovam a 

influência da COHAB-SP no crescimento populacional dos distritos em que atuou, assim 

como ocorreu nos distritos que foram recortados por ferrovias e ou rodovias que facilitaram 

seu acesso, consolidando essas determinantes do padrão periférico de crescimento urbano e 

ampliando a área urbanizada da cidade.
 
 

  

5.1.3. A influência da população negra na formação de Cidade Tiradentes  

  

 Outro aspecto relevante da constituição histórica do Complexo Habitacional Cidade 

Tiradentes consiste na grande proporção da população negra, o que nos levou a considerar os 

elementos da etnicidade nos estudos referentes à urbanização, e mais propriamente na 

formação de Cidade Tiradentes
314

, ainda que de modo breve. É importante observar que São 

Paulo é a cidade brasileira com o maior número de habitantes negros do país, com uma 

população de 3,1 milhões de pessoas, à frente do Rio de Janeiro, com 2,4 milhões de pessoas, 

e de Salvador, com 1,8 milhões
315

.  

 A distribuição da população negra no município de São Paulo está concentrada nos 

distritos mais afastados do centro da cidade, conforme verificado no mapa a seguir (Mapa 15), 

que demonstra a participação da população negra no total de habitantes dos distritos do 

município de São Paulo e na região metropolitana, evidenciando, inclusive, os distritos onde 

mais de 40% da população residente é "declarante" negra
316

, localizados praticamente nas 

divisas dos municípios de São Paulo.  

 

 

 

                                                 
314

 Sobre esse tema, ver também: OLIVEIRA, Reinaldo José. Segregação urbana na cidade de São Paulo: as 

periferias de Brasilândia, Cidade Tiradentes e Jardim Ângela, 2008, Tese (Doutorado em Ciências Sociais), 

PUC-SP, São Paulo. 
315

 Cf. SILVA, Andréia Priscila da; PESTANA, Maurício; GALVINO, João. Cidade Tiradentes: história e vida 

da migração negra na cidade de São Paulo. São Paulo: Pestana Publicações, 2008, p. 8. 
316

 Para contabilizar a população negra, alguns institutos de pesquisa brasileiros registram apenas as pessoas que 

se declaram de cor/raça parda ou preta, como exemplo dos critérios estabelecidos pela Fundação SEADE. 

Disponível em: http://produtos.seade.gov.br/produtos/idr/download/populacao.pdf. Acesso em 18 out. 2013. 
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Mapa 15 - Participação da população negra no total de habitantes dos municípios da região metropolitana de São 

Paulo e distritos da capital (2000) (indicação de Cidade Tiradentes no círculo vermelho) 

 
Fonte: FUNDAÇÃO SEADE. Disponível em: https://www.seade.gov.br/produtos/idr/download/populacao.pdf. 

Acesso em 18 out. 2013. 

 

 Assim como nos diversos distritos mais afastados do centro da cidade de São Paulo, os 

dados da tabela a seguir (Tabela 12) mostram que a subprefeitura de Cidade Tiradentes 

também concentra taxas bastante expressivas de residentes negros em comparação com o 

média do município de São Paulo.  

 

Tabela 12 - Distribuição da população, por sexo e raça/cor, segundo subprefeituras do 

 município de São Paulo (2000) 

Subprefeituras 

Homens Mulheres 

Brancos Negros (1) Demais (2) Total Brancas Negras (1) Demais (2) Total 

Município de São Paulo 66,3 31,5 2,2 100,0 68,7 29,2 2,2 100,0 

Cidade Tiradentes 48,3 51,4 0,3 100,0 51,0 48,8 0,2 100,0 

Fonte: Fundação SEADE. (1) População parda e preta. (2) População amarela e indígena. 

Disponível em: http://produtos.seade.gov.br/produtos/msp/dem/dem9_004.htm. Acesso em: 30 abr. 2013. 

https://www.seade.gov.br/produtos/idr/download/populacao.pdf
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 Ou seja, verificamos que enquanto a proporção da população negra no município de 

São Paulo é em média de 30% da população total, em Cidade Tiradentes essa taxa sobe para a 

média de 49,8%
317

, dando ao Complexo Habitacional Cidade Tiradentes grande destaque 

enquanto espaço da residência da população negra da cidade.
 318

  

 Em busca de compreender o motivo da grande presença da população negra em 

Cidade Tiradentes, acreditamos que, em parte, isso ocorreu em função do intenso processo 

migratório a partir do final da década de 1970, considerando que foram muitos os 

trabalhadores negros a se deslocarem para lá em busca de moradia, tanto os que deixaram as 

áreas centrais da cidade de São Paulo, quanto os de outras regiões do país, em decorrência da 

intensificação do movimento migratório. 

 Entretanto, a história da formação do bairro já vem marcada pela presença da 

população negra desde o século XIX, período em que "a região fora anteriormente ocupada 

por uma fazenda da época do Brasil escravocrata, com senzala, pelourinho e casa-grande, 

região que hoje abriga o terminal de ônibus (antigamente chamado Terminal Casa da 

Fazenda, atualmente, Terminal Metalúrgicos)"
319

.  

 Ainda outro traço dessa presença, em períodos mais remotos, está na fundação da 

Igreja de Santa Cruz das Almas, erguida na Estrada do Iguatemi em 1924 e dedicada às almas 

dos escravos que foram mortos nesse local. Atualmente, essa igreja promove diversas 

atividades ligadas à cultura negra
320

 e encontra-se rodeada por uma ocupação urbana 
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 Na cidade de São Paulo, somente os distritos de Lajeado e Jardim Ângela possuem índices mais elevados de 

residentes negros que Cidade Tiradentes, com taxas de 51,8% e 51,4% respectivamente. Cf. OLIVEIRA, 

Reinaldo José de (Org.). A cidade e o negro no Brasil: cidadania e território. São Paulo: Alameda, 2013, p. 108.  
318

 Devido a grande proporção da população negra em Cidade Tiradentes, a Secretaria Municipal do Verde e 

Meio Ambiente da cidade de São Paulo construiu um parque urbano na Subprefeitura de Cidade Tiradentes 

denominado Parque da Consciência Negra. Para elaboração do projeto, no qual fui autor, foi realizada uma visita 

monitorada com um grupo de moradores do bairro, no Museu Afro Brasil, de curadoria de Emanuel Araujo, ex-

diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo (1992-2002) e fundador do Museu Afro Brasil (2004). O parque 

foi criado por um decreto municipal: SÃO PAULO. (Município) Decreto nº 48.953, de 19 de novembro de 2007. 

Cria e denomina o Parque Municipal da Consciência negra. Disponível em: 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=20112007D%20

489530000. Acesso em: 20 mar. 2011. 
319

 SILVA, Andréia Priscila da; PESTANA, Maurício; GALVINO, João. Cidade Tiradentes: história e vida da 

migração negra na cidade de São Paulo. São Paulo: Pestana Publicações, 2008, p. 8. Outra comprovação da 

presença da população negra que data do período da escravidão no Brasil foi a fundação em 1855 da Capela de 

Santa Quitéria, localizada em Guaianases, e que foi erguida para homenagear uma escrava que foi sacrificada no 

local após fugir de uma fazenda pertencente aos Carmelitas. CASTILHO, Edimilsom Peres. A Praça dos 

Trabalhadores de Guaianases: Periferia de São Paulo. 2007. Dissertação (Mestrado em História Social) - 

Programa de Estudos Pós-graduados em História da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

São Paulo. 2007, p. 52 
320

 Jornal Cidade Tiradentes. Disponível em: http://multicolorinteratividade.blogspot.com.br/2013/06/1-

caminhada-noturna-da-cidade-tiradentes.html. Acesso em: 30 ago. 2014. 
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localizada nas margens do Ribeirão Guaratiba, onde é predominante a presença de moradias 

autoconstruídas, conforme fotografia a seguir (Fotografia 47).  

  

Fotografia 47 - Igreja de Santa Cruz das Almas, localizada na Estrada do Iguatemi  

em Cidade Tiradentes (s/data) 

 
Fonte: Jornal Cidade Tiradentes. Disponível em: 

http://multicolorinteratividade.blogspot.com.br/2013/06/1-caminhada-noturna-da-cidade-tiradentes.html.  

Acesso em: 30 ago. 2014. 

 

 A partir da década de 1980, concomitante ao crescente número da população negra de 

Cidade Tiradentes, somando forças às lutas e às resistências dos movimentos populares do 

bairro
321

, surgem também os movimentos de afirmação da identidade da população local, 

conforme declara a líder comunitária Ana Rita Eduardo.  

 Moradora de Cidade Tiradentes desde 1985, Ana Rita foi cofundadora do Movimento 

Cultural de Cidade Tiradentes (MOCUT), criado em 1989 para lutar pela afirmação da 

identidade da população negra em Cidade Tiradentes. Em seu relato, discorre sobre o começo 

de seu engajamento nos movimentos populares, quando observou que os moradores de Cidade 

Tiradentes partilhavam do mesmo objetivo, lutando por melhores condições de vida, contudo, 

sem manifestar o reconhecimento de sua identidade étnica, dada a grande proporção de 

habitantes negros. Então, através do MOCUT, Ana Rita iniciou uma série de seminários e 

                                                 
321

 Esse tema será aprofundado no Capítulo 6. 
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palestras para discutir a afirmação da identidade da população negra de Cidade Tiradentes, 

conforme descreve: 

Uma das coisas que eu percebo de Cidade Tiradentes é a questão da identidade 

racial da população local. Eu percebo que boa parte da população vem de nordestinos, 

negros, (...), e a gente começa a perceber essa situação. E com isso, me preocupava 

muito, porque as pessoas... elas acabavam não assumindo a sua identidade, 

principalmente a etnia negra. Então a gente começa com algumas ações em Cidade 

Tiradentes para poder propor que as pessoas comecem a se ver de fato.
322

 

Em meio a esse movimento de afirmação da cultura negra
323

, a falta de equipamentos 

culturais no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes só não é maior graças às iniciativas 

dos próprios moradores. Exemplo disso é o surgimento de diversas manifestações artísticas 

lideradas pela juventude do bairro, com destaque para os diversos grupos do movimento hip-

hop, que tiveram intensa participação em divulgar o Complexo Habitacional Cidade 

Tiradentes como espaço de residência cultural, social e política da população negra da cidade.
 
 

Apesar de as décadas de 1980 e 1990 ser o período de fundação de diversas 

organizações sociais ligadas aos movimentos culturais de Cidade Tiradentes, com grande 

representatividade no bairro até hoje, ainda é frequente o surgimento de instituições que se 

dedicam à produção e divulgação artística e cultural dos moradores do Complexo 

Habitacional Cidade Tiradentes
324

, tornando-o referência na cidade de São Paulo como polo 

de resistência cultural e artística da periferia.
 
 

 

5.2. Mercado de Trabalho em Cidade Tiradentes 
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 EDUARDO, Ana Rita. Ana Rita Eduardo: depoimento. 07 de agosto de 2014. Palestra: Os Movimentos 

Sociais no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes. Realização: Ação Comunitária Senhor Santo Cristo. 

Local: Ferraz de Vasconcelos – SP. 
323

 Importante reforçar que os movimentos populares de afirmação da identidade da população negra em Cidade 

Tiradentes tendem a influenciar na elevação da taxa da população negra registrada pelas pesquisas dos institutos 

brasileiros, visto que para contabilizá-los é considerado as pessoas que "se declaram" negras. 
324

 Entre essas instituições de grande representatividade no bairro, destacamos: o Grêmio Recreativo Cultural 

Escola de Samba Príncipe Negro de Cidade Tiradentes, que foi fundada em 1983; a Ação Comunitária Cidade 

Tiradentes (ACT), fundada em 1984; o Núcleo Força Ativa, fundado no ano de 1989; e a Associação Ilê Axé 

Omo Ode, fundada em 1990. Em período mais recente, foi fundado em 2001 o Centro de Educação e Cultura 

Caminhos Paulo Freire (CECAMP); em 2002 foi criado o grupo Filmagens Periféricas; e no ano de 2003 foi 

fundado a Comunidade Ativa no Desenvolvimento Sociocultural e Educacional de Cidade Tiradentes. Cf. 

SILVA, Andréia Priscila da; PESTANA, Maurício; GALVINO, João. Cidade Tiradentes: história e vida da 

migração negra na cidade de São Paulo. São Paulo: Pestana Publicações, 2008, pp. 14-16. Ver também: 

GALVINO, João. Cinema na Periferia: Filmagens Periféricas. Artigo apresentado à PUC-SP, Programa de 

Estudos Pós-Graduados em História, Núcleo de Estudos de História Social da Cidade (NEHSC). (Mimeo) 
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5.2.1. O Emprego Formal em Cidade Tiradentes 

  

Nas entrevistas realizadas com moradores do Complexo Habitacional Cidade 

Tiradentes, o problema da falta de emprego é recorrente em todos os relatos.  

No projeto urbanístico elaborado pela COHAB-SP, a ocupação do território de Cidade 

Tiradentes se deu priorizando a construção das unidades habitacionais, enquanto os centros de 

comércios e serviços, que deveriam acompanhar os conjuntos habitacionais, foram 

insuficientes para atender o grande número de moradores deslocados para essa distante região. 

Além disso, segundo entrevista com Henry Cherkezian, esses centros de comércio e serviços 

eram cedidos para locação, o que de certo modo desestimulava o desenvolvimento desse 

mercado com o auxílio dos maiores interessados, os mutuários da companhia, mas que já 

comprometiam parte considerável do salário com o financiamento habitacional. 

Portanto eles [o BNH] pagavam o terreno, a terraplanagem, a construção da casa e 

os custos financeiros, só. O comércio [centros comerciais] era pago pelos aluguéis, que 

a COHAB alugava o comércio, depois ela vendeu acho. Serviços também. (...) Porque 

tinha o comércio em baixo e os serviços em cima. A gente teve que fazer isso porque até 

a chegada natural do comércio...
325

 

Em consequência dessa ausência de uma rede de comércios e serviços para atender às 

necessidades básicas dos moradores do bairro, somada à inexistência de indústrias na região, 

verificamos que no ano 2002, período em que todos os conjuntos habitacionais de Cidade 

Tiradentes estavam concluídos, o número de empregos com "registro formal" oferecidos no 

distrito era bastante inexpressivo, conforme verificado na tabela a seguir (Tabela 13). 

 

Tabela 13 - Emprego formal, por setor de atividade, segundo subprefeituras e distritos do  

município de São Paulo (2002) 

Subprefeitura 

e Distritos 
Indústria Construção Civil Comércio Serviços Total 

Município de 

São Paulo 
472.208 131.150 524.175 2.134.827 3.264.793 

Cidade 

Tiradentes 
745 152 1.272 4.026 6.195 

Fonte: Fundação SEADE. Disponível em: http://produtos.seade.gov.br/produtos/msp/emp/emp4_011.htm 

Acesso em: 18 set. 2013. 
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 CHERKEZIAN, Henry. Henry Cherkezian: entrevista. 29 maio de 2014. Entrevistadores: Edimilsom Peres 

Castilho, Danielle Franco da Rocha, Eribelto Peres Castilho. São Paulo. 2014. Arquivo MP3. 162 min. 
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Essa reduzida disponibilidade de empregos formais em Cidade Tiradentes também é 

verificada em diversos distritos localizados em regiões mais distantes do centro da cidade. 

Isso pode ser comprovado no mapa a seguir (Mapa 16), que demonstra que enquanto os 

distritos mais próximos à região central, onde estão concentrados os serviços urbanos, tendem 

a centralizar o maior número de empregos formais oferecidos na cidade, na periferia como um 

todo esse número tende a diminuir.  

 

Mapa 16 - Empregos formais, distritos do município de São Paulo (2003)  

(indicação de Cidade Tiradentes no círculo vermelho) 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento (PMSP). Disponível em: 

http://www9.prefeitura.sp.gov.br/sempla/md/eco/empregos_03.pdf. Acesso em: 18 set. 2013 
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Além disso, se compararmos essa pequena quantidade de empregos formais 

disponibilizados no distrito de Cidade Tiradentes, com a População por Idade Ativa (PIA)
 

registrada no distrito em 2004, constatamos que essa desproporção torna-se ainda mais 

evidente, conforme verificado na tabela a seguir (Tabela 14).  

 

Tabela 14 - População por idade ativa, por sexo, segundo subprefeituras e distritos do 

município de São Paulo* (2004) 

Subprefeitura e Distritos Homens Mulheres Total 

Município de São Paulo 4.177.115 4.714.683 8.891.798 

Cidade Tiradentes 83.776 93.317 177.093 

Fonte: Fundação SEADE. (*) População de dez anos e mais. 

Disponível em: http://produtos.seade.gov.br/produtos/msp/emp/emp7_013.htm. Acesso em: 18 set. 2013. 

 

Ou seja, mesmo considerando os dados utilizados nessa comparação
326

 e a disparidade 

entre as datas das tabelas apresentadas (Tabelas 13 e 14), o número de empregos formais 

oferecidos no distrito em 2002, correspondente a 6.195 postos, é bastante irrisório em 

comparação ao elevado número de sua população em idade ativa em 2004, ao contrário da 

média do município, que apresenta menor discrepância entre esses mesmos dados. 

Ainda analisando os dados apresentados (Tabela 13), é possível aferir que o número de 

empregos formais por setor de atividade no município concentra-se nos setores de comércio e 

serviços, com 81,5% dos empregos oferecidos, tendência que se mantém no distrito de Cidade 

Tiradentes, onde esse número sobe para 85,5%.  

A mesma tendência mantém-se quando comparada à massa salarial por setor de 

atividade (Tabela 13). Pois segundo a próxima tabela (Ver Tabela 15), os setores de comércio 

e serviços concentram praticamente 79,9% da massa salarial paga aos trabalhadores de Cidade 

Tiradentes, assim como acontece no município de São Paulo, que concentra 81,6%. 
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 Nessa pesquisa, utilizamos os dados da população em idade ativa porque até o momento, não tivemos acesso 

à dados da população economicamente ativa do distrito de Cidade Tiradentes, que é mais indicada para 

realizarmos a comparação por contabilizar apenas as pessoas que estão trabalhando.  



198 

 

Tabela 15 - Distribuição da massa salarial do emprego formal, por setor de atividade econômica, segundo 

subprefeitura e distritos do município de São Paulo (2002) 

Subprefeitura 

e Distritos 
Indústria Construção Civil Comércio Serviços Total (2) 

Município de 

São Paulo 
15,6% 2,8% 11,2% 70,4% 100% 

Cidade 

Tiradentes 
18,6% 1,5% 15,3% 64,6% 100% 

Fonte: Fundação SEADE. Disponível em: http://produtos.seade.gov.br/produtos/msp/ren/sativ_001.htm. Acesso 

em: 18 set. 2013 

 

Entretanto, é importante destacar na tabela acima (Tabela 15), que somente o setor de 

serviços concentra 70,4% da massa salarial no município, sendo que em Cidade Tiradentes 

esse valor também é elevado, com 64,6%. Isso reforça o fato de que o setor de serviços 

emprega muito mais que o setor de comércio, comprovando a tendência da economia 

brasileira em ampliar o setor de serviços de forma horizontal, com baixíssimos coeficientes de 

capitalização, sustentado pela força de trabalho abundante mal remunerada.
327

  

Além disso, conforme os dados apresentados na tabela a seguir (Tabela 16), 

constatamos que apesar da média salarial dos moradores de Cidade Tiradentes acompanhar a 

tendência decrescente do município de São Paulo, verifica-se que é, em todos os setores de 

atividades econômicas, inferior à média do município no ano de 2002
328

. 

 

Tabela 16 - Salário médio nominal do emprego formal, por setor de atividade, segundo subprefeitura e distritos 

do município de São Paulo, em Reais (2002) 

Subprefeituras 

e Distritos 
Indústria Construção Civil Comércio Serviços Total (2) 

Município de 

São Paulo 
1.416,6  924,0  914,7  1.417,1  1.316,4  

Cidade 

Tiradentes 
1.244,5  478,9  601,3 801,2  805,5 

Fonte: Fundação SEADE. Disponível em: http://produtos.seade.gov.br/produtos/msp/ren/ren3_016.htm. Acesso 

em: 18 set. 2013. 

 

Em média, o trabalhador de Cidade Tiradentes possui renda salarial 39% menor que a 

dos trabalhadores do município. Contudo, se tomarmos como exemplo os setores de serviços 
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 Cf. OLIVEIRA, Francisco. Crítica à razão dualista. O Ornitorrinco. São Paulo: Boitempo Editorial, 2003, 

pp. 57 e 58. 
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 O valor de referência do salário mínimo para essa período era de 200,00 reais. BRASIL. Lei nº 10.525, de 06 

de agosto de 2002, que dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de abril de 2002, e dá outras providências. 

Disponível em: http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/2002/10525.htm. Acesso em: 24 out. 2013. 
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e construção civil, a redução é ainda maior, com respectivamente 44% e 49% menor que o 

rendimento salarial médio do município. Desse modo, a superexploração da classe 

trabalhadora na cidade de São Paulo, representada pelos baixos salários descritos na tabela 

anterior (Tabela 16), é ainda maior no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, 

aumentando a taxa de exploração dos trabalhadores do bairro que contribui ainda mais com o 

processo de acumulação. 

No que concerne à renda salarial das famílias do município de São Paulo, 

considerando não apenas os trabalhadores empregados do mercado formal, mas também 

aqueles do mercado informal, verificamos na tabela a seguir (Tabela 17) que a faixa de renda 

salarial "por domicílio" no distrito de Cidade Tiradentes era menor que a média do município 

no ano de 2000.
329

 

 

Tabela 17 - Distribuição dos domicílios, por faixas de renda familiar, segundo distritos do  

município de São Paulo* (2000) 

Salários 
Menos de 2 

SM 

De 2 a 

menos de 5 

SM 

De 5 a 

menos de 10 

SM 

De 10 a 

menos de 15 

SM 

De 15 a 

menos de 25 

SM 

De 25 SM e 

mais 

Município 

de 

São Paulo 

13,30% 24,39% 25,97% 11,29% 10,98% 14,06% 

Cidade 

Tiradentes 
20,47% 36,92% 31,23% 7,53% 3,08% 0,76% 

Fonte: Fundação SEADE. * Excluindo-se os domicílios cuja espécie é do tipo coletivo.  

Disponível em: http://www.seade.gov.br/produtos/msp/index.php?tip=met4&opt=s&subtema=null&tema=REN. 

Acesso em: 18 set. 2013. 

 

Ainda na tabela anterior (Tabela 17), observamos que enquanto no município de São 

Paulo 37,69% das famílias possuem rendimentos de até 5 salários mínimos, em Cidade 

Tiradentes esse número sobe para 57,39%, demonstrando um rendimento familiar por 

domicílio em Cidade Tiradentes de 19,7%, menor que a média do município, com destaque 

para as famílias com rendimento de até dois salários mínimos, que em Cidade Tiradentes é 

maior que a do município. Quanto à faixa de rendimento familiar entre 2 a 5 salários 

mínimos, no distrito de Cidade Tiradentes esse índice é maior que a média do município, o 

que está associado à faixa salarial exigida para se inscrever nos programas de habitação 
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 O valor de referência do salário mínimo para essa período era de 151,00 Reais. BRASIL. Lei nº 9.971, de 18 

de maio de 2000, que dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de maio de 1996, e dá outras providências. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9971.htm. Acesso em: 24 out. 2013. 
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popular da COHAB-SP, que no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes concentrou-se em 

atender famílias com renda salarial entre 3 e 5 salários mínimos. Essa tendência de queda do 

rendimento salarial por domicílio em Cidade Tiradentes também pode ser verificada em 

diversos distritos mais afastados da periferia de São Paulo, conforme demonstra o mapa a 

seguir (Mapa 17), que expressa o rendimento médio por domicílio nos distritos do município 

em 1997. 

 

Mapa 17 - Renda média domiciliar por distritos do município de São Paulo, em Reais (1997) 

(indicação de Cidade Tiradentes no círculo vermelho) 

 
Fonte: Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente e do Planejamento Urbano (PMSP). Disponível em: 

http://atlasambiental.prefeitura.sp.gov.br/conteudo/cobertura_vegetal/veg_apres_02.pdf. Acesso em: 20 mar. 

2014. 
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Ainda com relação ao rendimento salarial por domicílio, verificamos na tabela abaixo 

(Tabela 18) que 62,93% das moradias do distrito e Cidade Tiradentes possuem entre 3 a 5 

pessoas, acompanhando a tendência do município que é de 58,85%. Entretanto, após 

demonstrarmos os baixos níveis de renda familiar por domicílio em Cidade Tiradentes 

(Tabela 17), onde 57,39% das famílias recebem até 5 salários mínimos, dividindo essa renda 

pelo número de integrantes da família, geralmente 5 pessoas, constatamos que a renda salarial 

do trabalhador individual de Cidade Tiradentes é ainda mais baixa. 

 

Tabela 18 - Número de moradores no domicílio, segundo subprefeituras e distritos do 

município de São Paulo (2000) 

Subprefeitura e 

Distrito 

Total de 

domicílios  

1 2 3 a 5 6 a 8 9 ou + 

Município de 

 São Paulo 

3.036.680 345.114 608.594 1.787.315 265.453 30.203 

Cidade Tiradentes 49.840 3.690 7.546 31.369 6.447 788 

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento (PMSP). Disponível em: 

http://www9.prefeitura.sp.gov.br/sempla/md/mostra_tabela.php?cod_subtema=hab&nome_tab=habitacao7&part

es=1. Acesso em 18 set. 2013. 

 

Diante dos dados apresentados, podemos perceber que o número de empregos com 

registro formal em Cidade Tiradentes é bastante irrisório se comparado com o número 

expressivo de moradores do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, o que nos leva a 

concluir que a maior parte dos trabalhadores está empregada fora de Cidade Tiradentes. Por 

mais esse motivo, verifica-se a ineficiência do transporte coletivo ao atender a população do 

bairro, que sofre com o difícil deslocamento para o centro ou para outras regiões da cidade. 

Além das dificuldades de locomoção enfrentadas pelos trabalhadores do Complexo 

Habitacional Cidade Tiradentes, as dificuldades para se conseguir um emprego fora do bairro 

devido à discriminação com seus moradores também foi bastante citada no relato dos 

entrevistados. Segundo eles, os trabalhadores que se mudaram para Cidade Tiradentes em 

busca da moradia, sofriam uma série de discriminação quando buscavam trabalho em outras 

regiões da cidade, conforme relata Edileuza: 

Em Cidade Tiradentes tinha esse preconceito, porque quando as pessoas saiam pra 

procurar emprego, pra estudar, qualquer outra coisa, se falasse que era de Cidade 

Tiradentes, você não era bem visto, porque Cidade Tiradentes, né, bairro lascado da 

vida, pobre. As pessoas achavam que só tinha bandido, mas não é bem assim. Tem 
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pessoas más em tudo que é lugar. Eu me sinto mais tranquila, sinceramente, andando 

em Cidade Tiradentes.
330

 

Ainda nesse sentido, Lurdinha que atualmente é educadora no bairro, também 

descreve sua impressão de como Cidade Tiradentes era estigmatizada pela violência, 

destacando outro problema bastante frequente e prejudicial relacionado ao acesso ao bairro: as 

greves de ônibus geradas pela ineficiência do transporte coletivo. 

Quando eu tinha 15 anos, eu fui procurar emprego na Paulista. [avenida] Então, a 

vaga tava quase garantida. Naquela época adolescente podia trabalhar. (...) E quando a 

mulher perguntou onde a gente morava, e a gente falou Cidade Tiradentes, ela falou 

assim: só um minutinho. E voltou falando assim: a vaga foi preenchida e eu não tinha 

percebido. Era eu e uma outra colega. Eu achei que era racismo na época, só que a outra 

colega era branca, e quando falou que era de Cidade Tiradentes também não conseguiu, 

porque tava disputando a mesma vaga. Então a gente viu que era por conta da região, 

por ser violenta. (...) Acontecia muito também as greves de ônibus, então o pessoal não 

conseguia ir trabalhar pro centro, ai diziam também que a gente não conseguia 

chegar.
331

 

 Entretanto, na sequência desse relato, Lurdinha rapidamente contrapõe essa visão 

estigmatizada de Cidade Tiradentes enquanto local de violência, reforçando que o bairro é 

composto predominantemente por trabalhadores: 

Essa questão de que o pessoal fala que era um bairro violento, eu vejo que aqui 

tem muitos trabalhadores. Então eu tenho, minha vontade é que a gente consiga de fato 

ter em Cidade Tiradentes uma estrutura adequada pro morador, ter área de lazer, porque 

a gente tem poucos equipamentos. (...) Parece mesmo que aqui foi construída uma 

cidade dormitório, porque as pessoas levam tanto tempo pra chegar no centro e voltar 

do trabalho que elas saem de manhã e chegam de noite, que elas nem têm tempo.
332

 

Nádia também relata as dificuldades para se conseguir emprego fora do Complexo 

Habitacional Cidade Tiradentes. Entretanto, por ser uma referência como líder comunitária 

de Cidade Tiradentes, Nádia ressalta a importância dos movimentos populares em 

conscientizar os moradores do bairro para valorizar sua capacitação profissional e sua 

condição social enquanto classe trabalhadora residente em Cidade Tiradentes: 

No final de 80 era muito complicado. As pessoas que moravam na Cidade 

Tiradentes, elas arrumavam comprovante de residência de pessoas que moravam fora, 
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cor. Suporte digital. 60 min. 
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porque a discriminação era muito alta, era muito grande. E foi uma luta muito árdua dos 

moradores de se conscientizarem de que precisavam assumir que morava na Cidade 

Tiradentes, pra quebrar esse "tabu", porque quantas pessoas capacitadas que a gente 

conhecia para ocupar aquele cargo, chegava na empresa, e eram recusadas porque 

moravam na Cidade Tiradentes, porque era tudo muito longe, porque ia quebrar o carro, 

porque não ia chegar no horário. Na época que teve greve e eu trabalhava na Mooca. Eu 

não conseguia ir trabalhar, era uma loucura, era um desespero. Era uma coisa tão 

terrível que a gente pegava táxi e o patrão pagava. Contratava o táxi e o patrão pagava 

pra gente não faltar. (...) Nessa época as greves eram muito forte, o pessoal fazia muitas 

greves de ônibus, né. Hoje eu acho que os movimentos, as coisas estão adormecidas. 

Mas nessa época as coisas eram muito mais intensas.
 333

 

A falta de emprego e a escassez de um setor de comércio e serviço desenvolvido 

agravavam as condições de vida dos moradores do Complexo Habitacional Cidade 

Tiradentes, obrigando-os a se deslocar diariamente para fora do bairro à procura de emprego 

ou em busca de produtos de consumo básico. 

Isso também pode ser comprovado com o depoimento de Nádia
334

, que além de relatar 

não haver até hoje uma agência bancaria em Cidade Tiradentes, descreve que desde quando lá 

foi morar, em 1987, para fazer as compras de consumo básico ou para usar uma agência 

bancária, era preciso se deslocar de ônibus até a Avenida Ragueb Choffi, localizada no 

distrito de São Mateus, nove quilômetros distante de Cidade Tiradentes.  

Às famílias que não conseguiam se deslocar diariamente para ter acesso a esses 

serviços ou a produtos de consumo básico, restavam apenas adquirir esses produtos no 

comércio informal do bairro, conforme recorda Lurdinha em entrevista: 

Como não tinha padaria e supermercado, passavam peruas levando coisas. Eles 

gritavam: olha o padeiro e o pão de leite. (...) Então a gente comprava pão nessas 

peruas. Aí passavam também vendendo galinhas vivas, três por um real. Na época não 

era nem real, mas vendiam aquelas galinhas e a gente comprava dessa forma as 

coisas.
335

 

Essa observação da moradora de Cidade Tiradentes está registrada na fotografia a 

seguir (Fotografia 48), que demonstra que boa parte dos produtos de consumo e de 

necessidade básica dos moradores do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes era 

comercializada na própria rua, devido à falta de comércios nesse período. 
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Fotografia 48 - Grande presença de vendedores ambulantes comercializando produtos de consumo básico  

nas ruas de Cidade Tiradentes (setembro 1984) 

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica (Arquivo Digital) 

 

Ainda com relação ao mercado de trabalho de Cidade Tiradentes, Lurdinha denuncia 

que as grandes lojas instaladas no bairro recentemente empregam gente de fora, enquanto as 

lojas pequenas são negócios esporádicos que empregam de maneira informal. A moradora de 

Cidade Tiradentes também ressalta a inexistência de agência bancária até os dias de hoje no 

bairro, reforçando o fato de ser o terceiro setor o maior empregador de Cidade Tiradentes: 

Por aqui, a gente não tem uma rede [lojas] pra ter emprego, por exemplo. A gente 

não tem banco! A gente tem agora algumas agências, mas elas não atendem como banco 

(...). É posto de banco. Por exemplo, tem o Banco do Brasil, que fica dentro do 

Supermercado Negreiros. Ele é uma agência só, por exemplo, pra abrir conta. Você não 

consegue pagar. (...) Então você vê que, para pagar conta, a gente não consegue. Tem as 

Casas Bahia, que veio pra cá, que aí a gente paga no Banco do Brasil que tem um 

postinho nas Casas Bahia e as lotéricas (...) Então a gente não tem uma rede de lojas 

aqui, são lojas esporádicas. Agora que veio pra cá uma loja de calçados grande. Antes 

tinha lojinhas pequenas. Antes a gente ia pra São Mateus e Guaianases, e até hoje é o 

que a gente faz.
 
O centro de Cidade Tiradentes é aqui na Metalúrgicos [avenida]. Na 

avenida dos Metalúrgicos tem corpo de bombeiro, tem a SABESP que veio depois. Mas 

não tem uma indústria que possa empregar as pessoas. As lojas que tem aqui não são 

moradores de Cidade Tiradentes que trabalham nas lojas grandes. (...) A gente pode 

dizer que aqui tem duas ou três lojas grandes, por exemplo, de calçados. Mas de roupa, 

por exemplo, não tem uma Marisa, não tem uma Pernambucanas. Quem trabalha e 

Cidade Tiradentes é das ONGs, o terceiro setor é que empregou. 
336
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 Em todas as entrevistas realizadas nessa pesquisa, foi apontada a influência do terceiro 

setor no número de empregos formais disponibilizados no Complexo Habitacional Cidade 

Tiradentes. Tal fato está associado à história de luta dos moradores do bairro, que devido à 

intensa atuação dos movimentos populares durante as décadas de 1980 e 1990, levou ao 

surgimento de diversas instituições sociais em Cidade Tiradentes.
337

  

  

5.2.2. Emprego informal em Cidade Tiradentes 

 

Após analisarmos os dados referentes ao emprego formal no Complexo Habitacional 

Cidade Tiradentes, que apresentam índices bastante inexpressivos se comparados à população 

residente, verificamos que grande parte dos moradores empregados nesse setor estão 

trabalhando fora do bairro. Entretanto, para os que permanecem trabalhando em Cidade 

Tiradentes, restou buscar outras formas de trabalho no mercado informal. 

Devido à forma particular de expansão industrial no Brasil, baseada na grande 

desigualdade da distribuição dos ganhos de produtividade, que eram prioritariamente 

reinvestidos no setor industrial, o setor de comércio e serviços que acompanhou a 

industrialização foi instalado com baixa capitalização. Além disso, com a própria expansão 

industrial, e consequentemente com a expansão urbana, fez-se necessária a criação de um 

diversificado rol de serviços de apoio ao processo industrial, e principalmente com vistas a 

atender essa gigante população de baixo poder aquisitivo, nucleada principalmente na 

periferia das grandes cidades.  

Desse modo, o baixo salário dessa população, que determinou o nível de ganho – 

também baixo – desses pseudo-proprietários que garantem a redução do custo de 

comercialização de produtos industriais, estimulou indiretamente os setores de serviços e 

comércio do mercado informal, uma vez que são eles responsáveis pela comercialização de 

grande parte da produção industrial para esse tipo de mercado de baixa renda. Nesse sentido, 

Oliveira complementa: 
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 Todas as moradoras entrevistadas nessa pesquisa tem uma intensa atuação comunitária em instituições 

sociais de Cidade Tiradentes. Edileuza foi trabalhar na Ação Comunitária Santo Cristo e após dez anos, foi eleita 

conselheira tutelar, atuando nesse cargo por três anos e meio. Lourdes começou a trabalhar voluntariamente nas 

instituições sociais da COHAB José Bonifácio, e no ano de 2004, também foi eleita como representante do 

Conselho Tutelar de Cidade Tiradentes, onde permaneceu por sete anos. Nádia, reconhecida líder dos 

movimentos populares de Cidade Tiradentes, também foi conselheira tutelar do bairro em 1998.  
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Segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego do Seade-Dieese, a maioria 

dos desempregados não está desocupada. E a ocupação é uma espécie de força de 

trabalho virtual, potencializada pela revolução tecnológica. Então se dá esta estranha 

relação: há super acumulação de capital no sentido de uma massa informal — sem 

relações trabalhistas —, mas que está ocupada, não está inteiramente desocupada. Os 

desempregados são a fração que as pesquisas mostrarão como pessoas que não têm 

emprego formal. Cruzamos com o que eles fazem no cotidiano, e vemos que a maior 

parte dos desempregados está ocupada, vendendo bagulhos na rua, fazendo qualquer 

coisa. E isso serve, sim, aos processos de acumulação de capital. Quem vai ao 

estádio de futebol tem de se perguntar se aqueles que estão ali vendendo Coca-Cola, 

guaraná, cerveja, água mineral, têm alguma coisa a ver com o que a Brahma, a Coca-

Cola e a Antártica vendem no Brasil todo. Se vocês disserem que não têm nada a ver, 

então, como no Irã, eu dou meu braço para vocês cortarem. Para alguns setores 

produtivos, esse enorme exército informal tem funcionalidade para reproduzir o 

capital. O capital tem uma força de trabalho virtual que só é acionada no ato da 

comercialização, no momento em que a circulação se faz presente. No outro 

momento, essa força de trabalho está desocupada, e isso não tem mais custos para o 

capital. A grande questão é que o trabalho “informal” não custa ao capital. Enquanto 

o outro, “formal”, custa. O informal não custa nada e realiza funções basicamente de 

circulação da mercadoria. A produção é pelos meios do capital e de reprodução do 

capital, mas a circulação é vastamente irrigada por esse enorme exército informal.
338

 

 Essa influência do mercado informal na economia da cidade de São Paulo pode ser 

comprovada com os índices apresentados por Afonso Camelô339, ex-presidente do Sindicato 

dos Camelôs Independentes de São Paulo, que possuía em 2007 mais de sete mil 

trabalhadores associados.  

 Segundo Afonso Camelô, o número de trabalhadores que participam da economia 

informal em São Paulo corresponde a mais de 70.000, distribuídos geralmente em locais de 

grande tráfego de pedestres. Contudo, quando acrescentados seus ajudantes, como exemplo os 

camelôs itinerantes, que empregam até duas pessoas, e os camelôs com ponto fixo, que 

empregam até quatro pessoas, esse número ultrapassa os 200.000 trabalhadores.340 
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 OLIVEIRA, Francisco. O Vício da Virtude. Revista Novos Estudos. (CEBRAP), nº 74, pp. 67-85, março 

2006, pp. 70 e 71. 
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 SILVA, Afonso José da. Afonso José da Silva: entrevista. 15 de maio de 2007. Entrevistadores: Edimilsom 

Peres Castilho, Danielle Franco da Rocha, Eribelto Peres Castilho. São Paulo. 2007. Arquivo MP3. 94 min. 
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 Devido a grande quantidade de trabalhadores do mercado informal atuando na cidade de São Paulo, no ano de 

1991 foi criada a Lei nº 11.039. SÃO PAULO. (Município) Lei nº 11.039, de 23 de agosto de 1991, que 

disciplina o exercício de comércio e a prestação de serviços ambulantes nas vias e logradouros públicos do 

Município de São Paulo. Disponível em: 

http://www.leispaulistanas.com.br/sites/default/files/ComercioAmbulante/LEI%2011039.PDF. Acesso em: 6 

nov. 2010. Em 2002, essa lei foi regulamentada através do Decreto-Lei nº 42.600. SÃO PAULO. (Município) 

Decreto-Lei nº. 42.600, de 11 de Novembro de 2002. Regulamenta a Lei nº 11.039, de 23 de agosto de 1991, que 

disciplina o exercício de comércio e a prestação de serviços ambulantes nas vias e logradouros públicos do 

Município de São Paulo, de acordo com o dispositivo na Lei nº 13.399, de 1º de setembro de 2002, que dispõe 

sobre a criação das Subprefeituras. Disponível em: 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/pesqnumero.asp?t=D&n=42600

&a=&s=&var=0. Acesso em: 6 nov. 2010. 
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No Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, desde o surgimento dos primeiros 

conjuntos habitacionais da região, esses trabalhadores do mercado informal disputam espaço 

com veículos e pedestres nas estreitas ruas e calçadas do bairro, conforme verificado na 

fotografia a seguir (Fotografia 49).  

 

Fotografia 49 - Moradora de Cidade Tiradentes com sua barraca instalada na calçada do bairro (s/ data)  

 

Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica (Arquivo Digital) 

 

Atualmente, a permanência desses trabalhadores atuando em Cidade Tiradentes pode 

ser verificada nas ampliações das moradias construídas para instalação de pequenas lojas e 

comércios, visando atender a população local, ou nos pequenos negócios instalados nas 

garagens dos conjuntos habitacionais, bastante comum no bairro conforme demonstra a 

fotografia a seguir (Fotografia 50). 
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Fotografia 50 - Estabelecimentos comerciais instalados nas garagens do  

Conjunto Habitacional Santa Etelvina I/IV – A (2008) 

 

Fonte: CASTILHO, Edimilsom P. São Paulo: Cidade Tiradentes. mar. 2008. 1 fotografia. Formato JPGE. 

 

 

 Pelos fatores apresentados, verificamos que assim como ocorre no Complexo 

Habitacional Cidade Tiradentes, os trabalhadores do mercado informal cumprem uma função 

importante na economia brasileira ao comercializar parte da produção industrial sem custo ao 

processo produtivo e, principalmente, contribuem com a redução do custo de reprodução da 

força de trabalho ao disponibilizar produtos de consumo acessíveis aos baixíssimos salários 

da classe trabalhadora, mediante margem de lucro ínfima. Por consequência, contribuem com 

o rebaixamento salarial e com a superexploração do trabalhador. 

 Essa característica marcante da grande presença do trabalho informal no Complexo 

Habitacional Cidade Tiradentes está presente desde seu surgimento, e também foi destacada 

nos relatos dos moradores entrevistados nessa pesquisa.  

 

5.3. Condições da moradia em Cidade Tiradentes: o acesso à moradia como 

valor social de uso 
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Como vimos, parte dos trabalhadores que se deslocaram para o Complexo 

Habitacional Cidade Tiradentes em busca da casa própria ou moradia, adquiriram-na por 

meio do financiamento habitacional da COHAB-SP, que teve importante influência na 

constituição do bairro. E para atender essa grande massa de trabalhadores, a COHAB-SP 

disponibilizou três tipologias habitacionais, com destaque para a construção de edifícios de 

apartamentos, somando 26.148 unidades. Também foram financiadas 10.430 unidades de 

casas embriões e 2.441 unidades de lotes urbanizados.  

A grande quantidade de edifícios de apartamentos erguidos em Cidade Tiradentes 

contribuiu significativamente com o aquecimento da indústria da construção civil e elevou a 

proporção dessa tipologia residencial no distrito, diferentemente da maioria dos distritos da 

periferia de São Paulo, onde o número de casas é predominante, muito em função do processo 

de autoconstrução.  

Segundo levantamento do número de domicílios no município de São Paulo no ano 

2000 (Tabela 19), considerando apenas os domicílios particulares permanentes
341

, 

constatamos que 73,48% dos domicílios eram constituídos por "casas" e 25,16% eram 

constituídos por "apartamentos". No distrito de Cidade Tiradentes, essa relação se inverte: 

46,63% eram constituídos por casas e 52, 20% eram de apartamentos, conforme demonstrado 

na tabela a seguir (Tabela 19). 

 

Tabela 19 - Domicílios, segundo tipologias residenciais do município de São Paulo, 

subprefeitura e distritos (2000) 

Unidades Territoriais Total de domicílios Casas Apartamentos Cômodos 

Município de São Paulo 2.985.977 2.193.866 751.401 40.710 

% 100% 73,48% 25,16% 1,36% 

Cidade Tiradentes 49.677 23.161 26.082 434 

% 100% 46,63% 52,50% 0,87% 

Fonte: Secretaria de Planejamento (PMSP). Disponível em: 

http://www9.prefeitura.sp.gov.br/sempla/md/mostra_tabela.php?cod_subtema=hab&nome_tab=habitacao4&part

es=1. Acesso em: 18 set. 2013. 

 

 Comparando os dados da tabela anterior (Tabela 19) com as unidades habitacionais 

produzidas pela COHAB-SP no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, verificamos que 
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 Nesse caso, essas pesquisas tendem a não considerar as residências situadas em loteamentos originados por 

processos de ocupação urbana ou não regularizados, propensos à desocupação, ou residências classificadas como 

favelas. 
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os 26.148 apartamentos financiados pela companhia no distrito de Cidade Tiradentes
342

 é 

praticamente o mesmo que o número registrado pela pesquisa realizada em 2000, que é de 

26.082 apartamentos, o que demonstra a influência da COHAB-SP nos dados apresentados.  

 Entretanto, ao compararmos o número de casas existentes no distrito, que é de 23.161 

unidades, com a soma das unidades habitacionais erguidas pela COHAB-SP através do 

modelo casa embrião e lotes urbanizados, onde também foram erguidas casas, num total de 

12.871 unidades, verificamos que 10.290 casas contabilizadas na pesquisa foram erguidas de 

outros modos que não por financiamento habitacional. Isto é, o número de casas 

compatibilizados na pesquisa é praticamente o dobro das casas financiadas pela COHAB-SP, 

o que corresponde a uma população estimada em mais de cinquenta mil pessoas que 

adquiriram a moradia, em sua maioria, pelo processo de autoconstrução, o que justifica 

incluirmos essa análise do processo de autoconstrução na constituição do Complexo 

Habitacional Cidade Tiradentes.  

 Outra particularidade importante das condições de moradia em Cidade Tiradentes está 

relacionada ao modo como as famílias utilizam a moradia, considerando as famílias que 

habitam a própria moradia ou comercializam-na através do aluguel.  

 Conforme tabela abaixo (Tabela 20), verificamos que 69,40% dos domicílios do 

município de São Paulo eram resididos pelos proprietários, já no distrito de Cidade Tiradentes 

esse número sobe para 85,65%. 

 

Tabela 20 - Domicílios, segundo condição de propriedade do município de São Paulo,  

subprefeitura e distritos (2000) 

Unidades Territoriais Total de domicílios Próprio Alugado Cedido Outra Condição 

Município de São Paulo 2.985.977 2.071.774 645.004 188.036 81.163 

% 100% 69,40% 21,60% 6,29% 2,71% 

Cidade Tiradentes 49.677 42.543 2.470 1.888 2.776 

% 100% 85,65% 4,97% 3,80% 5,58% 

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento (PMSP). Disponível em: 

http://www9.prefeitura.sp.gov.br/sempla/md/mostra_tabela.php?cod_subtema=hab&nome_tab=habitacao5&part

es=1. Acesso em: 18, Set. 2013. 

 

                                                 
342

 Ressaltamos que o número de apartamentos produzidos pela COHAB-SP em Cidade Tiradentes é de 29.508 

unidade habitacionais. Contudo, como o conjunto habitacional Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira não 

pertence ao distrito de Cidade Tiradentes, o número de apartamento desse conjunto foi subtraído do total do 

quadro resumo das unidades habitacionais. 
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 Ainda segundo os dados da tabela anterior (Tabela 20), 21,60% dos domicílios do 

município são resididos por famílias que alugam a moradia, e em Cidade Tiradentes esse 

número diminui para 4,97%. Assim, somando o número de moradias resididas pelos 

proprietários com as moradias cedidas ou em outras condições, verificamos que 95,03% dos 

moradores do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes não comercializam a moradia, 

reforçando o fato de que a moradia em Cidade Tiradentes é apropriada com o valor social de 

uso, ou seja, o uso de habitar.  

 Mesmo assim, segundo entrevista com Edileuza, que reside em uma casa embrião em 

Cidade Tiradentes, é importante destacar o interesse de diversos moradores do bairro em 

ampliar a moradia, visando disponibilizar parte dela para locação, ou locá-la integralmente 

para a prefeitura instalar creches ou demais equipamentos comunitários que não 

acompanharam a construção dos conjuntos habitacionais: 

Aqui em Cidade Tiradentes eu observo uma expectativa. Alguns que já tem uma 

vida melhor, de ampliar a casa pra alugar pra prefeitura - porque a prefeitura alega que 

não tem espaços adequados pra se construir uma escola, uma creche, etc. A maioria das 

creches aqui são alugadas, inadequadas. São casas inadequadas de três e quatro andares 

pra creche. Tem muitas pessoas né. Tanto que o MSEs
343

, se vê acontecendo, tão dentro 

[das moradias alugadas] por quê? O governo não investe. Se eles quiserem tem o 

terreno, é só ir buscar que tem, que é grande. Mas não sei qual o entendimento deles, 

não vou entrar nesse mérito.
344

 

  Partindo dessa observação da moradora, é preciso reforçar que, no processo de 

autoconstrução, a maioria das casas de maior dimensão são ampliações de um núcleo original 

de apenas um ou dois cômodos, como foi o caso das casas embriões de Cidade Tiradentes. 

Usualmente, as obras de ampliação da moradia ocupam o recuo frontal da edificação original, 

mas também é comum a construção de um segundo andar ou mais.  

 Em geral, o andar térreo ou as obras executadas na frente do lote servem à instalação 

de pequenos comércios e serviços para complementar o orçamento familiar. Também é 

comum parte dessas ampliações serem cedidas aos filhos recém-casados dos proprietários e, 

em menor escala, alugados para parentes ou outras famílias, conforme complementa Edileuza 

em seu depoimento: 
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 MSE - MA / Medida Socioeducativas em Meio Aberto: serviços conveniado com a prefeitura municipal de 
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 Na minha casa, a parte de cima da minha casa tá alugada. Assim, é minha 

cunhada que mora lá, mesmo. Era meu filho, que ele dormia, morava, ficava, era um 

quarto. Aí depois, na época, minha mãe veio morar comigo pra cuidar da saúde dela, 

que ela tinha Alzheimer, e veio uma pessoa cuidar dela, ela tinha mais um bebê. Acabei 

agregando todo mundo na minha casa. Minha mãe veio a falecer e essa minha cunhada, 

ela veio lá da Bahia pra cuidar da minha mãe, construí em cima e ela tá lá. Então a casa 

tem essa estrutura pra isso. Agora, assim, não tem aquele acompanhamento de 

engenheiro, essas coisas.
 345

 

 Além de depoimentos dos moradores de Cidade Tiradentes, como o de Edileuza, 

autores como Bonduki e Rolnik, ao analisarem processos dessa mesma natureza no texto 

Periferia da Grande São Paulo: reprodução do espaço como expediente de reprodução da 

força de trabalho, reiteram que o valor social de uso que a moradia popular cumpre 

inicialmente, transforma-se em valor de troca à medida que a ampliação da construção no lote 

reproduz um valor de uso excedente, que pode ser comercializado através do aluguel. 

Alguns autores consideram a autoconstrução como "trabalho não pago", isto é, 

"supertrabalho". No entanto, ao produzir sozinho, sua casa, o trabalhador cria um valor 

de uso, apropriado totalmente por ele, e que é, potencialmente, uma mercadoria, pois 

pode se comercializar a qualquer momento. Portanto, não se trata de trabalho não pago 

ao nível da produção da casa, mas sim de um trabalho realizado como se o trabalhador 

fosse, neste momento, um "produtor individual de mercadorias" e não vendedor de sua 

força de trabalho para o capitalista. Se numa primeira instância, a habitação resultante 

dessa operação é produzida como valor de uso, passa a ter um valor de troca quando é 

mercantilizado, através da venda e da locação, muito frequentes.
346

 

 Ou seja, evidencia-se no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, assim como em 

diversos distritos da periferia de São Paulo, o valor social que a moradia popular cumpre no 

custo de reprodução da força de trabalho, um valor social de uso, isto é, a moradia não é 

comercializada, servindo exclusivamente para usufruto da própria família, visando diminuir 

os gastos anteriormente destinados ao aluguel. Ademais, os que "optam" em alugar essas 

pequenas moradias resultantes das ampliações de um núcleo original erguido nos lotes com 

dimensões reduzidas, convivem em habitações geralmente insalubres e inapropriadas.  
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 Colaborando com essa análise, Oliveira ainda reforça que as moradias produzidas ou 

ampliadas por meio da autoconstrução, evidentemente baseadas na superexploração do 

trabalhador, dificultam a criação de um mercado imobiliário para a classe trabalhadora, que 

ergue sua moradia exclusivamente com a finalidade de habitar:   

Mercado imobiliário no Brasil só existe da classe média para cima. Nas classes 

populares, não existe. É impossível existir, porque você está de posse exatamento 

daquilo que não é mercadoria. A casa não pode ser trocada, não tem valor de troca, tem 

apenas valor de uso, a finalidade de habitar. A habitação popular não tem valor de troca 

porque é impedida por dois processos. Impedida, em primeiro lugar, pelo próprio 

rebaixamento. Se decompusermos o custo de uma habitação popular, ele é basicamente 

força de trabalho do próprio futuro e feliz proprietário. Aí chegamos ao paradoxo de que 

isso não cria valor, não se constitui em mercadoria. O outro obstáculo é que a renda é 

baixíssima em todo o conjunto das populações pobres. Portanto, não há mercado 

imobiliário.
 347

 

 Há de se considerar também que no caso de Cidade Tiradentes, o grande número de 

apartamentos registrados no distrito, impossibilitou que muitas famílias ampliassem a 

moradia. Por esse motivo, inclusive, no relato dos moradores entrevistados, todos deixam 

clara a preferência dos mutuários da COHAB-SP, na data dos sorteios da unidades 

habitacionais, pela casa embrião, que possibilitava ampliar a moradia, conforme declara 

Edileuza: 

Ai eu tinha a opção de escolher a casa, aqui na [rua] Carlos Gomes, né, que as 

casas eram maiores. E tinha os embriões lá. Mas como eu tinha comentado com vocês, 

eu tinha comprado os móveis, meu guarda-roupa enorme, tomava uma parede inteira, 

tudo. (...) Aí nós fomos lá, olhamos os embriões e falamos: com os embriões, tinham as 

opções maiores dos terrenos. Aí nós falamos: depois a gente constrói tudo, então nós 

ficamos com o embrião. 

 De acordo com o relato de Edileuza, e pela fotografia a seguir (Fotografia 51), 

comprova-se que nas datas dos sorteios das unidades habitacionais da COHAB-SP, em 

Cidade Tiradentes, eram formadas extensas filas nos postos de atendimento da companhia 

para escolher as casas embriões como moradia a ser financiada. 
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Fotografia 51 - Postos de atendimento da COHAB-SP em Cidade Tiradentes, onde eram formadas extensas filas 

para escolher a casa embrião como moradia a ser financiada (setembro 1984) 

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica. (Arquivo Digital) 

   

Por fim, também em entrevista com Lurdinha, a moradora de um apartamento com 

apenas um dormitório, a preferência de muitos mutuários da COHAB-SP pelo financiamento 

da casa embrião, que apesar das dimensões reduzidas, possibilitava a ampliação através da 

autoconstrução: 

A COHAB, quando entregou as casas, ela entregou uma casa pequena, que era os 

embriões, mas tinha um terreno enorme, pra construir pra frente e pra trás. Então isso 

foi bom pra quem pegou as casas. Porque hoje, você vê que as casas, muita gente 

ampliou as casas. Fez aqueles tal de "puxadinhos", mas teve muitos que ampliaram. Os 

próprios moradores que ergueram as casas.
 
(...) Tem uns que não tinham muita estrutura 

para se erguer, mas ergueu dois andares. A maioria das casas, se você vê, são grandes. 

A maioria não permaneceu do jeito que foi entregue pela COHAB.
348
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CAPÍTULO 6 

Os Movimentos Populares de Cidade Tiradentes 

 

 A constituição histórica do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes traz consigo 

uma intensa e importante trajetória de luta e de participação popular por melhores condições 

de vida. Sua atual configuração deve-se, sem sombra de dúvidas, às resistências, lutas e 

vitórias cotidianas de seus moradores por melhores condições de moradia, saúde, educação, 

transporte, saneamento e infraestrutura urbana.  

 Se considerarmos o surgimento de Cidade Tiradentes a partir da intervenção da 

COHAB-SP no final da década de 1970 e início dos anos de 1980, verificamos que sua 

concretização coincide com a intensa participação dos setores populares através de novas 

formas de associacionismo. A periferia de São Paulo, até então apresentada como exemplo de 

segregação espacial, social e política da classe trabalhadora, começava a se fazer cada vez 

mais presente no cenário social, evidenciando a luta dos trabalhadores por melhores condições 

de vida.  

 Desse modo, à medida que a classe trabalhadora se deslocava para o Complexo 

Habitacional Cidade Tiradentes e se deparava com a falta de infraestrutura urbana e de 

equipamentos comunitários não implementados quando da construção dos conjuntos de 

habitação popular erguidos pela COHAB-SP, engajava-se na luta popular para pressionar a 

instalação desses serviços urbanos, que quase sempre ocorria posteriormente à construção das 

moradias, reforçando novas formas de organização social, de lutas e resistências dos 

trabalhadores.
 
 

 Em Cidade Tiradentes, assim como em toda a periferia de São Paulo, sobretudo na 

região leste, aos poucos iam se formando associações de moradores, grupos de fábricas, 

clubes de mães, clubes de jovens, comunidades de base e as mais diversas organizações de 

diferentes setores sociais, a partir de diferentes temas, tornando a sociabilidade local entre 

seus membros como premissa para formas autônomas de organização popular. 

 Esses movimentos populares reivindicavam creches, escolas, saúde e transporte 

coletivo, muitas vezes por meio de atos de manifestação no centro e na periferia da cidade, 

forçando a abertura de negociações com o poder público, que aos poucos ia atendendo 

reivindicações, por pressão desses movimentos, conforme declara Nádia, reconhecida líder 

comunitária de Cidade Tiradentes: 
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A época de 90 foi a época da força do movimento popular, né. A gente tinha uma 

força muito grande. Aqui na Cidade Tiradentes, a gente tinha o MDT [Movimento de 

Defesa de Cidade Tiradentes]
349

 que era reconhecido, que era assim, onde a gente 

chegava, porque nós estávamos muito organizados. Nós trouxemos o secretário de 

transportes pra Cidade Tiradentes, pra um espaço pequeno que ficou, porque tinha muita 

gente pra conversar com ele, pra discutir transporte. A gente trouxe o secretário de 

saúde pra discutir saúde. Isso na época de 90, onde as coisas eram mais (...) ditador. A 

gente conseguia fazer. A gente conseguiu fazer um ato na Caixa Econômica Federal na 

Avenida Paulista pra reivindicar as escolas, novas escolas. Tanto é que tinha só nove 

escolas e foram construídas mais um tanto de escolas na Cidade Tiradentes por conta 

disso, que a Caixa Econômica Federal precisava liberar dinheiro. (...) A gente teve 

muita participação, mas tudo isso muito ligado à igreja católica. A gente tinha um 

movimento social muito bem organizado, mas era uma igreja católica muito mais 

comprometida.
350

 

O acesso à moradia, que sempre tardava a chegar devido à política habitacional 

excludente da COHAB-SP, figurava constantemente em primeiro lugar na pauta das 

reivindicações dos movimentos populares de Cidade Tiradentes. Ainda segundo Nádia, 

cofundadora do Movimento de Defesa de Cidade Tiradentes (MDT), esse movimento 

cadastrou todas as famílias de Cidade Tiradentes que tinham moradias em áreas ocupadas e 

contribuiu significativamente para evitar que parte delas fosse despejada pela COHAB-SP, 

inclusive ajudando na renegociação de dívidas junto à companhia, conforme relata em 

entrevista:  

Dessa luta do movimento de moradia, quando a gente tava assim, muito nesse 

auge todo de regularizar aqui, regularizar ali, a gente conseguiu regularizar um monte 

de coisa. Teve gente que foi despejada e a gente conseguiu ir pra Cohab, eu e minha 

amiga Jô - o nome dela era Jorgina - a gente conseguiu ir pra Cohab, pressionar a Cohab 

na época do Paulo Maluf. Ele mesmo derrubava... e nós íamos lá pra negociar. (...) A 

gente conseguiu que a Cohab negociasse lotes pra essas famílias que tiveram as casas 

derrubadas, que fossem construídas as casa.
 351

 

 Em entrevista com Lurdinha, que passou a participar mais intensamente dos 

movimentos populares a partir do ano 2000, verificamos a importância de Cidade Tiradentes 

como referência de organização popular na área da educação e saúde: 

Uma coisa que a gente tem muito positivo é isso [os movimentos populares]. 

Quando tá "gritando" algumas demandas, a gente se reúne. E através do fórum, 

principalmente na área da infância, hoje tá muito forte também a área da saúde, o 

pessoal da saúde se mobiliza bastante e Cidade Tiradentes, acaba sendo uma referência 
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nos movimentos, principalmente da infância e da saúde. Porque a gente não fica só em 

Cidade Tiradentes, a gente vai pra fora brigar pela Cidade Tiradentes, a gente vai pra 

Câmara Municipal, a gente vai pra Brasília. 
352

 

 Esse intenso processo de participação popular por melhores condições de vida em 

Cidade Tiradentes, presente na sua constituição histórica, tornou-a uma referência de 

organização social da classe trabalhadora na periferia de São Paulo, onde inúmeros 

movimentos populares resurgiam com mais força no final da década de 1970. 

 Isso demonstrou que ao contrário daquela imagem da classe trabalhadora brasileira 

negativa e subordinada, o que se viu foi uma classe que, migrando em massa para as periferias 

das metrópoles, buscava empenhar toda sua energia coletiva em transformar espaços precários 

em lugares habitáveis. Desse modo, ao contrário da tendência a um imobilismo social, esses 

trabalhadores questionaram e discutiram a questão urbana e habitacional, fundaram 

movimentos, organizações e instituições, comprovando que sua perspectiva de classe não 

havia desaparecido para dar lugar a uma perspectiva individualista.  

  No decorrer das décadas de 1980 e 1990, verificamos que os moradores do Complexo 

Habitacional Cidade Tiradentes demonstraram-se solidários, revelando uma admirável 

sensibilidade e disposição de luta conjunta frente às carências sociais que enfrentavam 

diariamente nesse período, conforme demonstraremos a seguir. 

 

6.1. Lutas pela moradia e por melhores condições de habitabilidade 

 

 Nesse ambiente de carências e necessidades da classe trabalhadora residente na 

periferia de São Paulo, assistiu-se a uma ampliação e fortalecimento dos movimentos 

populares, que se tornou mais intenso e atuante no processo de reivindicação por moradia, 

saúde, educação, infraestrutura e transporte coletivo.  

 Tal fato, somado ao surgimento de centenas de organizações sociais na região leste de 

São Paulo durante as décadas de 1970 e principalmente 1980 - concomitante ao 

aprofundamento do padrão periférico de crescimento urbano a partir do período da ditadura 

militar no Brasil -, deram a essa região da cidade uma identidade própria como referência de 

                                                 
352

 ALMEIDA, Lourdes Dias de. Lourdes Dias de Almeida: entrevista. 14 ago. de 2013. Entrevistadores: 

Edimilsom Peres Castilho, Danielle Franco da Rocha, Eribelto Peres Castilho. São Paulo. 2013. cor. Suporte 

digital. 60 min. 



218 

 

movimentos populares.
353

 Entretanto, é importante ressaltar que anteriormente a esse período 

de eclosão de novas formas e estratégias de lutas na região leste, as bases iniciais estavam 

constituídas e sedimentadas por várias décadas de manifestação e organização popular. 

Assim, consideramos que "a zona Leste, ao longo de sua trajetória histórica, acumulou uma 

experiência de lutas e de organização popular, que se evidenciaram num processo ascendente, 

em determinados períodos, e em refluxo, em outros"
354

. 

 Nos relatos dos moradores do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, que se 

deslocaram para região leste em busca da moradia, o sonho da casa própria se confrontava 

com a dura realidade das condições de habitabilidade que encontravam, conforme relata 

Nádia:  

Era um local totalmente abandonado. (...) Quando eu cheguei em 87, a gente 

pegava uma linha de ônibus da empresa Tabú. A gente pegava lá no metrô Tatuapé. 

Tinha essa linha de ônibus no metrô Tatuapé, que a última estação do metrô era no 

Tatuapé nessa época. (...) Tinha um perua clandestina movida a gás de botijão de 

cozinha, que ia pra São Mateus, e outras que iam pra Guaianases. Fora isso a gente não 

tinha locomoção na Cidade Tiradentes. Então a viação Tabú fazia Tatuapé até Cidade 

Tiradentes, chegava até onde o pessoal falava que era o meia cinco, que é no final da 

Avenida dos Metalúrgicos. O ponto final era ali. 

Quando eu cheguei aqui, a gente tinha o posto de saúde Glória que era um pronto 

atendimento. Era um P.A., era um pronto atendimento, era o nosso pronto socorro. Era 

um posto de saúde que funcionava vinte e quatro horas por dia. Então tudo era lá, tudo 

era lá, desde gente baleada, esfaqueada, com dor de barriga, dor de cabeça, febre, era 

tudo atendido lá que era o nosso hospital, na verdade, na Cidade Tiradentes. Era o que a 

gente tinha.
355

 

  Ainda em seu relato, Nádia coloca as dificuldades dos novos moradores em conseguir 

até mesmo produtos de necessidades básicas, devido à ausência de uma rede de comércio e 

serviços que, quando instalados, se davam de forma precária, conforme demonstrado na 

fotografia a seguir (Fotografia 52). 

Quando eu cheguei já tinha algumas garagens que eram tipo merceariazinhas, 

mercadinhos, então a gente já tinha mais ou menos onde comprar uma coisa ou outra. 

Se fosse fazer uma compra maior, ia pra fora. (...) Eram esses centrinhos comerciais que 
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a Cohab tinha, então eram muito pequenos, mas mesmo assim eram onde funcionava os 

comércios da Cidade Tiradentes
 
. 

 

Fotografia 52 - Centro comercial da Avenida dos Metalúrgicos onde se concentravam pequenos comércios de 

Cidade Tiradentes para atender boa parte da população (s/ data) 

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica (Arquivo Digital) 

 

 Prosseguindo em tom de denúncia das carências de Cidade Tiradentes, Lurdinha 

descreve em entrevista que ao chegar no bairro, quando tudo estava começando, haviam 

pouquíssimos postos de saúde, escolas, creches, restando como única opção para as 

emergências do bairro um pronto socorro no Avenida dos Metalúrgicos e outro na Avenida 

dos Gráficos. Além disso, Lurdinha ressalta que, posteriormente à sua chegada ao bairro, em 

1986, a COHAB-SP continuou erguendo diversos conjuntos habitacionais, porém, com 

poucos equipamentos de saúde e educação:  

Depois a gente foi vendo que foi se desenvolvendo Cidade Tiradentes. (...) 

Primeiro começou o setor G, então começou a construir, então foi desmatando aquele 

mato e tinham os barrancos. Foi quando desmatou aquele "mundarel" de terra e a gente 

ficava pensando: caramba, o que se vai fazer? Então foram abrindo Cidade Tiradentes 

nessa época, porque começaram a construir prédios do setor G todinho. (...) Só que ai 

começou a ter uma dificuldade, porque se entregou os prédios, mas não tinham 

equipamentos de saúde e educação. (...) Não tinha o mínimo, o básico. E aí a gente 

começou a ver depois a construção de algumas escolas e umas UBS [Unidades Básicas 

de Saúde].
356
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 Como se vê, considerando a generalizada precariedade urbana no Complexo 

Habitacional Cidade Tiradentes, provocada pela insuficiência de equipamentos de saúde e 

educação, pela dificuldade de acesso e mobilidade provocada pelo reduzido número de linhas 

de ônibus, pela inexistência de comércios para o abastecimento da população local, quando os 

novos moradores chegaram ao bairro, tudo era a "experiência da falta": falta de moradia e 

saneamento; falta de água e luz frequentemente; falta de escolas e creches; falta de 

atendimento médico; falta de transporte público que, quando raros, estavam sempre lotados; 

falta de emprego etc.
357

 

A sensação de insegurança também está muito presente no discurso dos moradores de 

Cidade Tiradentes. Segundo entrevista com Nádia
358

, era difícil deixar a casa sozinha porque 

eram frequentes os furtos de roupas no varal, de alimentos e de objetos domésticos, produtos 

de consumo básico que reforçam a associação dos furtos com a extrema necessidade dos 

novos moradores do bairro. Nádia ainda relata que muitas casas eram arrombadas e ocupadas 

nessa época, gerando até assassinatos por esse motivo, e que por não haver viaturas policiais 

nas ruas, os "próprios moradores" cuidavam uns dos outros. Ainda sobre essa questão de 

segurança, ela descreve que existia iluminação apenas dentro das casas ou nas avenidas 

principais, o que agravava os furtos e obrigava os moradores a instalarem "holofotes" nas 

fachadas de casas e edifícios. Edileuza, moradora de uma casa embrião em Cidade Tiradentes, 

também compartilha das observações de Nádia ao relatar:  

Onde eu moro, a primeira pessoa que pegou a chave fui eu. Outras pegaram no 

mesmo dia do sorteio, mas não se apropriaram das suas casas. Aí o que aconteceu? 

Começou a vir os invasores, fazendo furtos. As pessoas que tinham as suas casas, se não 

fechassem os quintais, as pessoas levavam roupa, entravam nas casas e levavam ferro de 

passar, levavam liquidificador. Levavam tudo que as pessoas tinham. Aos poucos que as 

pessoas, meus vizinhos mesmo dos dois lados, quando eles vinham visitar as casas, eu 

peguei os contatos desesperada pra eles mudarem logo, porque a gente acabava ficando 

em risco, né. Porque era muito aberto. Tudo aberto. Não Tinha muro, não tinha nada. E 

as pessoas faziam seus furtos, andavam com os objetos roubados assim, na porta de 

casa. Quantas vezes, à noite, eu ficava sem dormir, vendo eles dividindo os objetos que 

eles roubavam, e eu não podia fazer nada dentro de casa. Era complicado. (...) Aí nós 
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casamos e a primeira coisa que nós fizemos? Vamos fazer muro, porque os dois 

trabalhavam na época [marido e mulher], então vamos construir o muro.
 359

 

 Baseado no depoimento de Edileuza, na fotografia a seguir (Fotografia 53) é possível 

observar a inexistência de muros nas divisas dos lotes das casas embriões de Cidade 

Tiradentes que, segundo a moradora, aumentava a sensação de insegurança no bairro. Ainda 

na fotografia, é possível observar nos quintais das casas embriões as pilhas de tijolos 

adquiridos pela compra parcelada para a construção dos muros ou ampliação da moradia. 

   

Fotografia 53 - Casas embriões erguidas sem a construção de muros nas divisas dos lotes (novembro 1984) 

 
Fonte: COHAB-SP, Divisão Técnica, Central de Documentação Técnica (Arquivo Digital) 

 

 Em função do problema de acesso à moradia na cidade de São Paulo, e mais 

particularmente no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, onde muitos trabalhadores não 

conseguiam se inscrever no financiamento habitacional da COHAB-SP, pelos fatores já 

apresentados, o principal tema dos movimentos populares de Cidade Tiradentes foi a questão 

habitacional. E no decorrer da década de 1970, quando parte dos moradores dos loteamentos 

da perifeira paulistana estava quitando os terrenos e percebeu que não conseguiria obter a 

escritura definitiva devido ao descumprimento da legislação de uso e ocupação do solo, a 

sensação generalizada de insegurança com relação à legalidade das habitações provocou uma 
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série de reivindicações pelo acesso à moradias e pela regularização fundiária, engrossando os 

movimentos de moradia dessa região.
360

 

 Aos poucos, a atuação dos movimentos de moradia conseguiram algumas conquistas, 

conforme descreve o Padre Ticão, reconhecido líder dos movimentos populares da periferia 

de São Paulo, e que ressalta a importância dos movimentos de saúde na região leste, seguido 

dos movimentos de moradia que agregavam milhares de pessoas. 

Um segundo movimento que começou aqui na Zona Leste e que conseguiu ser 

uma política pública foi o da moradia. Em 1987, 33 mil famílias ocuparam terras aqui 

na Zona Leste, e deu-se um salto muito positivo. Em 1991, nós estivemos em Brasília 

entregando um milhão de assinaturas. Foi o primeiro projeto de iniciativa popular e que 

foi aprovado depois de treze anos. Começou em 1991 e foi aprovado em 2004, 

2005...
361

 

 Esse intensa atuação dos movimentos de moradia na periferia da cidade permanece na 

dinâmica da região leste de São Paulo até hoje, conforme verificado na fotografia a seguir 

(Fotografia 54), que demonstra uma grande ocupação urbana pelo acesso à moradia ocorrida 

no distrito do Iguatemi, limítrofe ao distrito de Cidade Tiradentes, no ano de 2012. 

 

Fotografia 54 - Ocupação urbana de um movimento de moradia no distrito de Iguatemi (2012) 

 
Fonte: CASTILHO, Edimilsom P. São Paulo: Cidade Tiradentes. abr. 2012. 1 fotografia. Formato JPGE. 
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 Concomitantemente ao surgimento de diversos novos bairros nas regiões mais 

distantes do centro da cidade, muitos deles originados de ocupações urbanas e erguidos por 

meio da autoconstrução, também surgiam as associações de amigos do bairro "como resultado 

da aglutinação dos moradores das áreas pobres da cidade para fins de ajuda mútua, passando, 

em certas circunstâncias, a mobilizar a população para reivindicar maior participação no 

usufruto do que se pode denominar de 'bens coletivos' da comunidade urbana". 
362

 

 Esses movimentos de bairro da periferia de São Paulo surgiram inicialmente com a 

formação das Sociedades de Amigos de Bairro (SAB) durante a década de 1950, período de 

intenso crescimento populacional da cidade. A partir da década de 1970, em muitos bairros, as 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) passaram a ser a organização central dos movimentos 

populares, ampliando as reivindicações para além dos problemas locais. 

A multiplicação das CEBs por toda a Grande São Paulo, principalmente nos 

bairros operários, suscitou um novo movimento de lutas locais ao mesmo tempo em que 

retoma as reivindicações já clássicas das SABs, por serviços urbanos - transporte, 

saneamento, assistência à saúde etc. - levanta novas bandeiras, que tendem a extravasar 

o âmbito puramente local, unificando e mobilizando a população da periferia em torno 

de objetivos mais amplos.
363

 

 Além disso, em razão da repressão do período da ditadura militar, que bloqueou os 

canais institucionais de participação popular, os movimentos populares surgidos a partir da 

década de 1970 só puderam atuar de maneira mais intensa por conta de um espaço 

institucional de proteção, e que na periferia de São Paulo foi proporcionada pela igreja 

católica através das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), nesse período "as mais 

importantes matrizes da organização popular."
364

  

 Essa influência das CEBs na constituição dos movimentos populares da periferia 

também é verificada em Cidade Tiradentes, conforme entrevista realizada com Edileuza, que 

declara que as CEBs de Cidade Tiradentes organizavam encontros nas escolas, nas moradias e 

até mesmo nas ruas onde eram celebradas as missas para discutir as reivindicações da 

comunidade: 

Era um começo de tudo, ai aos poucos foi tendo essa necessidade de tudo, porque 

não tinha padaria, não tinha posto, não tinha nada. Ai foi quando veio os movimentos, ai 

começou os movimentos populares. (...) Eu acabei passando a me envolver com os 
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movimentos através da igreja católica, que veio as "Irmãs Xaverianas" para cá pro Santo 

Cristo [instituição]
365

. E foram elas que começaram junto com os padres a montar as 

comunidades eclesiais de base, entendeu? As comunidades eclesiais de base foi aonde 

veio, batendo de porta em porta, os padres celebravam nos quintais, e foi onde começou 

a surgir os "grupos de rua". (...) Então os padres iam nas casas, eles celebravam missas 

nas casas. Aí surgiu a vontade de se construir a comunidade, a igreja. Aí o povo ia na 

luta. Aí não tinha terreno. Aí os padres, junto com a comunidade, invadia os terrenos. Aí 

a Cohab queria derrubar.
 366

 

 Ainda o relato de Edileuza aborda a questão da falta de locais em Cidade Tiradentes 

para realizar os encontros das CEBs, tais como igrejas e centro comunitários, o que levou os 

movimentos populares a ocuparem, primeiramente, os terrenos vazios de Cidade Tiradentes 

para erguer as igrejas por meio de mutirão.  Por esse motivo, na década de 1980, a COHAB-

SP chegou até a fazer algumas doações de terrenos em alguns conjuntos habitacionais da 

região metropolitana de São Paulo para a construção de templos religiosos, conforme matéria 

publicada no boletim da Associação Brasileira de COHABs.
367

  

 Entretanto, no tratamento das ocupações urbanas destinadas à moradia no Complexo 

Habitacional Cidade Tiradentes, a COHAB-SP era mais intransigente e promovia diversos 

despejos, conforme depoimento de Nádia, importante líder comunitária do bairro: 

O movimento social nasceu da igreja católica, dos padres redentoristas da época 

que estavam em Cidade Tiradentes. Aí nós criamos o Movimento de Defesa de Cidade 

Tiradentes, que era o nosso MDT. Foi criado esse movimento, que aí nesse movimento, 

a gente tinha os vários segmentos que eram a moradia, educação, saneamento, 

transporte. E aí eu comecei a participar definitivamente da história do movimento. Da 

luta do movimento de Cidade Tiradentes. Aí a gente organizou isso. Aí a gente teve 

muita demolição na Cidade Tiradentes. (...) De casa, porque? Porque as pessoas, a 

Cohab deixou muitos espaços vazios, ela construiu um pouquinho ali, outro pouquinho 

ali e outro pouquinho ali. Então tinha muito espaço vazio, muita área vazia, muito lote 

vazio. E as pessoas não tinham moradia, como eu não tinha. Eu morava na casa da 

minha irmã, depois eu fui pagar aluguel, porque a casa já não suportava mais, e ela teve 

mais uma criança, e eu tinha que cuidar da minha vida. (...) Então eu não tinha onde 

morar, eu pagava aluguel. Era um sofrimento na vida porque eu não trabalhava. Eu não 

tinha como trabalhar na época, eu não tinha mesmo. Dependia de um salário de 

cobrador de ônibus que era o pai dos meus filhos, e a gente não tinha mais condições de 

pagar aluguel. Quando a gente decidiu, dentro das igrejas, numa assembleia, que nós 

íamos ocupar os espaços pra construir as igrejas das comunidades que estavam 
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espalhadas na Cidade Tiradentes, porque a gente não tinha lugar, então nós fomos 

procurando pontas de rua e fomos construindo as igrejas. (...) Quando a gente começou 

a construir, aí eu construí também a minha casa. E da minha casa nasceu a igreja que é 

de frente à minha casa, porque era tudo guardado na minha casa, cimento, as coisas. A 

minha casa passou a ser o ponto de referência daquele setor onde eu morava pra 

comunidade. (...) E foi aí que eu construí minha casa, quando eu ocupei o meu pedaço 

de terra. 

Aí foi quando veio a luta pra manter essas casas. Lá naquele pedaço foi esse tanto 

de gente. Aí ali tinha outro tanto de gente. Aqui em minha esquina tinha outro tanto de 

gente. E foi pipocando ocupações em tudo que era ponta de rua que a Cohab deixou 

desocupada. E veio as ordens de despejo. Foi quando veio as ordens de despejo pra todo 

mundo sair. Veio os processos. Eu acho que em 90. Eu tinha acabado de construir a 

minha casa em 89, quando a gente acabou de mudar pra casa, um pouco tempo depois 

eu recebi minha ordem de despejo, de reintegração de posse. Aí foi a época que a gente 

fez o movimento popular mais fortalecido de Cidade Tiradentes. Porque aí nós fomos 

pra rua. Nós fizemos três passeatas. Nós chamamos a imprensa. Nós fomos, nós 

viramos o mundo.
368

 

 Desse modo, conforme ia crescendo a ocupação de terrenos para a construção das 

igrejas e de outros equipamentos comunitários, com intensa participação popular de Cidade 

Tiradentes por meio das CEBs, cresciam também as ocupações nos terrenos vazios do entorno 

dos conjuntos habitacionais, para a construção de moradias, aumentando as frequentes 

reivindicações pela permanência de moradias nesses espaços livres intersticiais, resultantes da 

ocupação urbana fragmentada do território de Cidade Tiradentes, conforme análise a seguir. 

 

6.1.1. Movimentos populares e lutas por moradia no espaço urbano intersticial 

de Cidade Tiradentes 

 

 No projeto de urbanização do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes elaborado 

pela COHAB-SP, a ocupação do solo ocorreu de forma fragmentada em consequência do 

relevo irregular da região, gerando uma grande quantidade de espaços livres intersticiais 

reservados para outros usos, quais sejam, as Áreas Institucionais, as Áreas Verdes, e as áreas 

reservadas à COHAB-SP. 

 Nesses espaços onde não foram construídas edificações, localizados no entorno dos 

conjuntos habitacionais servidos pela infraestrutura urbana instalada pela COHAB-SP, havia 

uma certa “facilidade”, mesmo que exígua, de acesso a esses serviços urbanos e por isso 
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passaram a ser espaços ocupados por moradores que não conseguiam adquirir a moradia via 

financiamento habitacional, ou que eram despejados das unidades habitacionais por 

inadimplência do financiamento, conforme relato de Nádia, que ainda reforça serem os 

índices de inadimplência muito altos quando ela chegou ao bairro, em 1988. 

Por que que tinha muita ocupação? Porque as pessoas perdiam suas unidades 

habitacionais, porque não conseguiam pagar e ocupavam o terreno vazio. (...) A 

COHAB despejava. (...) A unidade ficava fazia [provisoriamente] porque já tinha um 

outro na fila da COHAB que ocupava. Tinha muito despejo. Hoje não tem mais, mas 

tinha. Na nossa época, no final de 80, tinha.
369

 

Nesse sentido, podemos considerar que os elevados índices de ocupação de terrenos 

vazios no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes estão relacionados a dois fatores 

principais.  

O primeiro aplica-se não só à Cidade Tiradentes, mas a toda a classe trabalhadora 

residente na periferia paulistana, que assumiu o custo da compra da casa própria por meio do 

financiamento habitacional, esse fator está ligado à queda do rendimento salarial dos 

trabalhadores da cidade de São Paulo nas décadas de 1980 e 1990.  

Isto é, conforme demonstra a tabela a seguir (Tabela 21), verificamos o agravamento 

das condições de acesso à moradia para a classe trabalhadora como um todo, intensificado 

pela gradual redução salarial do trabalhador, em especial para as famílias que tinham 

assumido um financiamento habitacional cujas prestações duravam entre vinte a vinte e cinco 

anos.  

Desse modo, se considerarmos que a maior parte das unidades habitacionais do 

Complexo Habitacional Cidade Tiradentes foram concluídas entre 1986 e 1995, período em 

que muitas famílias receberam as unidades habitacionais da COHAB-SP e iniciaram o 

pagamento das parcelas do financiamento, a redução da renda salarial no decorrer do 

financiamento elevou as taxas de inadimplência dos moradores do bairro e gerou os despejos 

relatados pelos moradores.
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Tabela 21 - Rendimento médio real dos ocupados no trabalho principal, por setor de atividade econômica no 

município de São Paulo* (1985-2004) 

Ano Indústria de 

Transformação 

Construção 

Civil 

Comércio Serviços Serviços 

Domésticos 

Outros Total 

(2) 

1985 2.218 1.703 1.775 2.131 377 (3) - 1.941 

1986 2.362 2.100 2.118 2.303 488 (3) - 2.132 

1987 1.723 1.642 1.610 1.803 478 (3) - 1.640 

1988 1.756 1.486 1.347 1.606 371 (3) - 1.517 

1989 1.769 1.561 1.621 1.790 391 (3) - 1.658 

1990 1.542 1.356 1.347 1.603 364 (3) - 1.455 

1991 1.342 1.278 1.120 1.385 395 (3) - 1.253 

1992 1.315 1.152 952 1.207 293 (3) - 1.116 

1993 1.471 1.171 1.097 1.382 279 (3) - 1.265 

1994 1.592 1.408 1.223 1.484 306 (3) - 1.368 

1995 1.655 1.664 1.448 1.711 456 (3) - 1.551 

1996 1.719 1.493 1.377 1.727 512 (3) - 1.558 

1997 1.785 1.559 1.348 1.724 522 (3) - 1.563 

1998 1.686 1.581 1.205 1.709 525 (3) - 1.510 

1999 1.558 1.510 1.152 1.634 494 (3) - 1.433 

2000 1.516 1.391 1.028 1.558 457 (3) - 1.365 

2001 1.361 1.236 990 1.415 449 (3) - 1.249 

2002 1.235 1.187 882 1.274 413 (3) - 1.121 

2003 1.220 1.148 923 1.232 378 (3) - 1.081 

2004 ** 1.224 (3) - 840 1.211 369 (3) - 1.075 

* Em Reais de Abril de 2004. ** De Janeiro a Abril. 

Fonte: Fundação SEADE. Disponível em: http://produtos.seade.gov.br/produtos/msp/ren/ren3_011.htm. Acesso 

em: 18 set. 2013. 

  

A mesma situação é encontrada no relato de Lurdinha
370

. Segundo ela, que reside em 

um apartamento do Conjunto Habitacional Santa Etelvina I/IV A, concluído em 1986, as 

prestações das unidades habitacionais mais recentes, como exemplo o conjunto habitacional 

Santa Etelvina VII concluído em 1995, eram bem mais elevadas em comparação com o valor 

das prestações das primeiras unidades.  

Ainda utilizando essa observação da moradora como referência, constatamos que a 

média salarial do trabalhador em 1985 era de R$ 1.941,00, e em 1995 a média havia reduzido 

para R$ 1.551,00, o que corresponde a uma redução de 20% nesse período.  

Desse modo, se considerarmos que em média 30% da renda salarial do trabalhador de 

Cidade Tiradentes é destinado ao financiamento da habitação, num prazo de apenas dez anos - 

mantendo todos os gastos imprescindíveis de reprodução da força de trabalho, que não podem 

se negligenciados, como alimentação, vestiário e transporte -, resta apenas 10% da média 
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salarial para quitação das prestações do financiamento, e por esse motivo muitas famílias não 

as saudaram, provocando despejos. 

Quanto ao segundo fator, que também contribuiu com o aumento de ocupação em 

terrenos vazios de Cidade Tiradentes, ele está associado ao aumento gradativo do valor do 

metro quadrado das unidades habitacionais da COHAB-SP, conforme analisado por Canteiro, 

ao demonstrar que o valor do metro quadrado triplicou de preço entre os anos de 1975 e 

1996
371

, enquanto a média da renda salarial apresentava uma tendência de redução.  

Esse aumento do valor do metro quadrado também implicou em um aumento 

gradativo do teto do financiamento habitacional, que elevou as parcelas do financiamento, 

conforme demonstrado por Saches, que analisa os rejustes praticados pela COHAB-SP por 

meio das Unidades Padrão de Capital (UPC) 
372

:
 
 

O teto dos empréstimos das Cohabs foi reajustado várias vezes: de 200 UPC na 

origem, passou, em 1985, para 800 UPCs para os Estados do Sul e Sudeste e para 650 

UPCs para o restante do país. As normas do BNH autorizavam, em 1983, empréstimos 

que chegavam a 900 UPCs para as famílias com renda entre 1,5 e 3,5 salários mínimos e 

empréstimos que chegavam a 1.350 UPCs para famílias com renda entre 3,5 e 5 salários 

mínimos. Em 1985, as famílias com renda igual a 2,5 salários mínimos podiam obter 

um empréstimo de 600 UPCs, e com 3,7 salários mínimos um empréstimo de 840 

UPCs. O BNH superestimava a capacidade de endividamento das famílias modestas, 

prevendo mensalidades que chegavam a 28% de sua renda.
373

 

Esse intenso processo de ocupações em terrenos vazios do Complexo Habitacional 

Cidade Tiradentes resultante dos fatores apresentados, também pode ser verificado na tabela a 

seguir (Tabela 22)
374

, que demonstra os índices de ocupações urbanas nas as áreas destinadas 

ao uso público (Institucional, Área Verde, Reserva da COHAB-SP) em treze conjuntos 

habitacionais de Cidade Tiradentes. 
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Tabela 22 - Áreas públicas vazias e "invadidas" nos conjuntos habitacionais de interesse social da COHAB-SP, 

vistoriados segundo destino de uso (1999) 

Conjunto Habitacional Área 

Institucional 

Invadida (m²) 

Área Verde 

Invadida (m²) 

Área Reservada 

Cohab-SP 

Invadida (m²) 

Total da Área 

Invadida (%) 

Pref. Prestes Maia 0 0 1.696,00 0,8 

Pres. Juscelino Kubitscheck 11.785,46 51.113,73 84.098,86 18,5 

Santa Etelvina I/IV – A 12.160,00 208.002,87 29.393,58 20,1 

Santa Etelvina IV - A 12.617,35 194.380,44 20.305,65 22,7 

Santa Etelvina V- A 0 127.196,56 1.904,79 12,2 

Castro Alves/Barro Branco I 0 613,64 12.993,97 2,9 

Santa Etelvina III – A 0 30.980,94 2.079,77 10,2 

Inácio Monteiro 4.176,56 3.982,10 11.375,38 3,5 

Barro Branco II 10.037,34 79.463,02 31.042,33 15,5 

Sítio Conceição 0 19.171,92 48.437,13 26,1 

Santa Etelvina II – A 21.770,70 159.768,68 11.835,66 22,9 

Santa Etelvina II – B 0 2.369,52 0 1,0 

Santa Etelvina VII 1.770,38 32.208,53 24.069,42 7,8 

Jardim dos Ipês - - - - 

Elaboração própria. Fonte: Superintendência de Planejamento e Projeto, COHAB-SP, 1999. Apud. 
SLOMIANSKY, Adriana Paula. Cidade Tiradentes: a abordagem do poder público na construção da cidade. 

Conjuntos Habitacionais de Interesse Social da COHAB-SP. 2002. Tese (Doutorado em Arquitetura e 

Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-

USP). São Paulo. 2002, p.224.  

  

 Quanto à destinação do uso dessas ocupações urbanas indicadas na tabela anterior 

(Tabela 22), verificamos que são, na grande maioria, constituídas por ocupações destinadas à 

moradias, com 77,2% do total, conforme verificado na tabela a seguir (Tabela 23), o que 

demonstra a importância da reivindicação pelo acesso à moradia dos movimentos populares 

em Cidade Tiradentes. Ainda nessa tabela (Tabela 23), verificamos que 10,3% do total são 

ocupações destinadas a garagens dos conjuntos habitacionais e, por fim, em destaque 

aparecem as ocupações urbanas destinadas a pequenos comércios instalados pelos próprios 

moradores. 
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Tabela 23 - Distribuição das áreas institucional, verde e reservada para COHAB-SP,  

"invadidas"  segundo destino de uso (1999) 

Destino Área Institucional 

(m²) 

Área Verde 

(m²) 

Área Reservada a 

Cohab-SP (m²) 

Total 

(m²) 

Total 

(%) 

Moradia 46.118,04 734.559,57 202.624,53 983.302,14 77,2 

Garagens 1.980,82 104.059,73 24.571,29 130.611,84 10,3 

Condomínio 0 5.861,41 2.934,63 8.796,04 0,7 

Comércio 7.821,68 54.886,83 21.325,54 84.034,05 6,6 

Indústria 11.226,56 0 0 11.226,56 0,9 

Infraestrutura 0 0 9.375,26 9.375,26 0,7 

Outros 7.170,69 9.884,71 28.401,29 45.456,69 3,6 

Elaboração própria. Fonte: Superintendência de Planejamento e Projeto, COHAB-SP, 1999. Apud 

SLOMIANSKY, Adriana Paula. Cidade Tiradentes: a abordagem do poder público na construção da cidade. 

Conjuntos Habitacionais de Interesse Social da COHAB-SP. 2002. Tese (Doutorado em Arquitetura e 

Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-

USP). São Paulo. 2002, p. 226. 

  

 Muitas dessas áreas constituídas por terrenos vazios são atualmente classificadas como 

"favelas" pela prefeitura de São Paulo, e têm a presença marcante de moradias 

autoconstruídas em condições precárias de infraestrutura.  

 Assim sendo, parte dessas favelas, por serem originárias de ocupações urbanas que 

ocorreram entre as décadas de 1970 e 1990, período de análise da presente pesquisa, 

buscamos discorrer brevemente sobre alguns aspectos que configuram essa categoria - Favela 

-, apresentando sua influência no processo de constituição do Complexo Habitacional Cidade 

Tiradentes
375

. 

 

6.1.2. O surgimento de "favelas" no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes 

 

 A etimologia da palavra favela no Brasil está relacionada ao assentamento habitacional 

nos morros do Rio de Janeiro no final do século XIX, mais particularmente no final da década 
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de 1880, quando os ex-combatentes da Revolta de Canudos, conhecidos como "os favelas", 

ocuparam o "Morro da Providência", localizado no centro do Rio de Janeiro em condições 

precárias. Desde então, quando a cidade do Rio de Janeiro passou a sofrer constantes reformas 

urbanas que se intensificaram na gestão do prefeito Pereira Passos (1902-1906), esses 

assentamentos precários situados nos altos dos morros, para onde se deslocaram as famílias 

atingidas por essas obras, passaram a ser conhecidos como favelas.
376

 

 Entretanto, devido ao acelerado processo de urbanização das cidades brasileiras, após 

a década de 1950, acentuou-se o número de loteamentos precários classificados como favelas, 

e considerando as particularidades de cada região do país onde essa denominação é diferente, 

convém trazer aqui a definição do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), que desde o 

Censo Demográfico de 1991 classifica, de forma conservadora, o termo favela como um 

"aglomerado subnormal". 

 Segundo o IBGE, o conceito "aglomerado subnormal" possui certo grau de 

generalização, de forma a abarcar a diversidade de assentamentos irregulares existentes no 

país, conhecidos como: favela, invasão, grota, baixada, comunidade, vila, ressaca, mocambo, 

palafita. Ainda segundo esse instituto, o aglomerado subnormal é "um conjunto constituído 

de, no mínimo, 51 unidades habitacionais (barracos, casas etc.) carentes, em sua maioria de 

serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de 

propriedade alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma 

desordenada e densa"
377

.  

 Na publicação do trabalho São Paulo - Projetos de Urbanização de Favelas, de 2010, 

a prefeitura de São Paulo conceitua a favela a partir de duas características principais: 

A primeira é que sua formação não obedece nenhuma das regras urbanas ou 

legislativas: as ruas não são definidas antes da construção das casas e as redes de água e 

esgoto são implementadas depois da construção das moradias. A segunda é que as 

unidades habitacionais são construídas de acordo com a disponibilidade de lotes vazios. 

Esse processo de ocupação acontece, geralmente, de maneira ilegal, independente de a 

área ser de propriedade pública ou privada. 
378
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 Desse modo, mesmo reconhecendo a amplitude de significados que o conceito favela 

encerra nas diversas áreas de pesquisa, gostaríamos de ressaltar que nesse trabalho o conceito 

favela pode ser compreendido como uma primeira etapa do processo de autoconstrução, isto 

é, como o estágio inicial da moradia popular do trabalhador que pode ser proprietário do 

terreno ou não.  

 Em outras palavras, o primeiro morador faz um "barraco" improvisado para abrigar 

sua família e para armazenar o material de construção que utilizará para erguer a moradia. 

Com o passar do tempo e de acordo com suas necessidades e condições finaceiras, vai dando 

continuidade à construção da moradia com a ajuda da família, amigos e vizinhos, nos finais de 

semana e horas de folga do trabalho remunerado.  

 Em entrevista, Nádia explicou como ergeu sua moradia em uma ocupação urbana de 

Cidade Tiradentes, deixando evidente essa associação da categoria  - favela -, como o estágio 

inicial da moradia popular autoconstruída: 

Era a necessidade da moradia, de sair do aluguel. De ser despejado da Cohab e 

não ter onde ir, então a gente ia lá e construía. E muitas dessas construções não eram de 

tijolo, não era. Era de barraco mesmo, de madeira, era coisa precária. O tijolo ele ia 

vindo no dia a dia, porque se eu tava pra ser despejada hoje, como é que eu vou 

construir uma casa, entendeu? A minha sorte, assim, era que como a gente tinha um 

conhecimento de obra, tinha uma imensidão de amigos, então o pessoal tava de folga 

hoje do trabalho, tava desempregado, ia lá e construía com a gente. Ajudava a gente a 

fazer as coisas.
 379

  

 Essas etapas da autoconstrução da moradia, descritas por Nádia, muito presente em 

loteamentos classificados como favelas, podem ser verificadas na fotografia a seguir 

(Fotografia 55), que demonstra moradias em diferentes estágios de construção situadas  em 

uma ocupação urbana de Cidade Tiradentes, denominada Favela Saturmino Pereira. 
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Fotografia 55 - Processo de autoconstrução de moradias na Favela Saturnino Pereira  

em Cidade Tiradentes (2010) 

 
Fonte: CASTILHO, Edimilsom P. São Paulo: Cidade Tiradentes. mar. 2010. 1 fotografia. Formato JPGE. 

  

 Segundo Bonduki e Kowarick, em muitos dos loteamentos que possuem moradias 

classificadas como favelas, os moradores permanecem residindo no mesmo local por muitas 

décadas, indicando que em alguns casos isso não é um estágio provisório: 

Não obstante seus moradores serem majoritariamente migrantes, grande parte já 

está na favela há vários anos, o que indica que ela não é um estágio provisório, espécie 

de trampolim para melhores situações de vida. Ao contrário, as pesquisas apontam que 

muitos chegam às favelas depois de ter vivido em condições habitacionais melhores, 

fenômeno atualmente agravado pelo acentuado aumento do número de 

desempregados.
380

 

 Kowarick, em seu livro A espoliação Urbana, ainda complementa esses dados, 

demonstrando que 53% dos chefes de família que residiam nas favelas da cidade de São Paulo 

no começo da década de 1990, estavam vivendo na capital paulista a mais de cinco anos e 

37% estavam a mais de uma década, enquanto apenas 12% estavam a menos de um ano 

residindo no município.
381

 Isso também comprova que muitos trabalhadores migrantes se 

alojaram em favelas.   

Segundo Rolnik, o surgimento dos primeiros loteamentos classificados como favelas 

na cidade de São Paulo ocorreram na década de 1940, fato que teve contribuição do 
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congelamento de alugues nesse período.
382

  Nas décadas seguintes, período de consolidação 

do padrão periférico de crescimento urbano, o surgimento de favelas na cidade se intensificou. 

Entretanto, no final da década de 1970, em consonância com a participação dos movimentos 

populares na periferia de São Paulo por melhores condições de vida, o grande número de 

pessoas residindo em favelas na cidade engrossou a luta pela moradia, com destaque aos 

movimentos de representantes dos favelados, que forçou a prefeitura de São Paulo a 

abandonar as políticas de remoção e desfavelização, baseadas na ideia de temporalidade da 

favela. "A partir daí, as políticas públicas para as favelas passaram a considerá-las como 

fenômeno da urbanização, integrante da paisagem da cidade. Tal percepção coincidia com as 

primeiras mobilizações dos movimentos de representantes dos favelados, os quais 

reivindicavam o acesso às benfeitorias mínimas, em oposição às ideias do desfavelamento".
383

 

 A primeira região de São Paulo onde surgiram os movimentos de representantes dos 

favelados foi a região sul da cidade, onde os movimentos de moradia iniciaram um amplo 

processo de ocupação urbana nas áreas de proteção ambiental dos mananciais conformados 

pelas represas Guarapiranga e Billings.
 
Posteriormente, esse movimento popular emergiu na 

região leste da cidade, onde também existia um elevado déficit habitacional gerado pelo 

grande número de trabalhadores que para lá se deslocavam. Ainda sobre o surgimento dos 

movimentos de representante dos favelados na periferia de São Paulo, Singer e Brant 

complementam:  

 Um dos grupos sociais cujos direitos são mais frequentemente violados é o dos 

favelados, constantemente ameaçados de despejo de suas precárias moradias. Para 

defendê-los a Comissão de Direitos Humanos se uniu com a Associação dos Assistentes 

Sociais (APASP). Em maio de 1979, reuniram-se os representantes de 11 favelas e se 

abriu a perspectiva de se realizar um Congresso dos Favelados da Grande São Paulo. 

Três meses mais tarde se constituiu o Movimento das Favelas de São Paulo, numa 

reunião da qual participaram 2.000 pessoas, representando 70 favelas da região de Santo 

Amaro. Suas reivindicações principais são moradia, água e luz. No mês seguinte, cerca 

de 100 favelados foram a Prefeitura e exigiram se avistar com o alcaide para apresentar 

estas exigências. Em "clima de guerra", o prefeito se recusou a recebê-los e um 

secretário prometeu um plano para distribuição de água e luz. A mobilização dos 

favelados prossegue, atingindo a zona leste e outros pontos da periferia da cidade.
384
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 Com o agravamento da crise habitacional em São Paulo durante as décadas de 1980 e 

1990, período de construção do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, a cidade que 

possuía 525 favelas cadastradas no ano de 1974
385

, alcançou o número de 2.018 favelas 

cadastradas no ano 2000
386

, um aumento de quase 400%. 

 Na tabela a seguir (Tabela 24), verificamos que no distrito de Cidade Tiradentes, onde 

foram cadastradas treze favelas no ano 2000, quase seis mil pessoas residiam em 1.417 

domicílios localizados nesses locais. Já na cidade de São Paulo, o número de pessoas 

residentes em favelas ultrapassava um milhão de habitantes, o que correspondia a 11% da 

população total no ano 2000.
387

 

 

Tabela 24 - Estimativa de população e domicílios em favelas no município de São Paulo,  

segundo subprefeituras e distritos (2000) 

Subprefeitura e Distritos Área favelada 

(m²) 

Densidade 

Populacional 

Densidade 

Domicílios 

População Domicílios 

Município de São Paulo 30.624.227,28 4,079 0,989 1.160.590 286.952 

Cidade Tiradentes 257.078,32 0,023 0,006 5.873 1.417 

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento (PMSP). Disponível em: 

http://www9.prefeitura.sp.gov.br/sempla/md/index.php?texto=tabela&ordem_tema=3&ordem_subtema=6. 

Acesso em: 18 set. de 2013. 

 

 Ainda segundo os dados da prefeitura de São Paulo, a maior parte das ocupações 

urbanas do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes que resultaram em favelas, ocorreram 

na década de 1990, período de contínuo crescimento populacional de Cidade Tiradentes. Isso 

pode ser verificado na tabela a seguir (Tabela 25), com o aumento do número de domicílios 

nas favelas de Cidade Tiradentes, de 1.417 unidades no ano 2000, para 3.095 unidades no ano 

de 2013, ou seja, um aumento de 218%. 
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Tabela 25 - Favelas cadastradas pela prefeitura de São Paulo no distrito de Cidade Tiradentes (2013) 

Favela Domicílios Estimados Ano Ocupação 

Iguatemi 230 1971 

Vilma Flor 470 1975 

Castro Alves 950 1984 

Fruta Pão 140 1990 

Têxteis 4 1990 

Souza Ramos 15 1992 

Santa Etelvina VIII 80 1992 

Cachoeira das Garças 300 1994 

Alphonse Joaillier 30 1994 

Saturnino Pereira 540 1995 

Canteiros 45 1996 

Sítio Conceição II 36 1996 

Tiradentes 105 1999 

Gleba 150 2002 
Elaboração própria. Fonte: Secretaria Municipal da Habitação (PMSP). Disponível em: 

http://www.habisp.inf.br/. Acesso em: 2 out. 2013. 

 

Conforme demonstrado no mapa a seguir (Mapa 18), a Favela do Iguatemi (indicada 

com número 1) surgiu a partir de uma ocupação urbana no ano de 1971, localizada na Estrada 

do Iguatemi, via importante que interligava Cidade Tiradentes e outros distritos dessa região 

às cidades do ABC paulistano nesse período de intensa industrialização. 

 

Mapa 18 - Localização das favelas e dos loteamentos clandestinos cadastrados pela  

subprefeitura de Cidade Tiradentes (2005) 

  
Fonte: Subprefeitura de Cidade Tiradentes (PMSP). (Arquivo Digital) 

1 
2 

3 

http://www.habisp.inf.br/
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 Ainda no mapa acima (Mapa 18), outra ocupação urbana que resultou no surgimento 

da Favela Vilma Flor (indicada com o número 2), ocorreu no ano de 1975 e está localizada a 

um quilômetro do conjunto habitacional Prefeito Prestes Maia, que foi o primeiro a ser 

erguido em Cidade Tiradentes no mesmo ano. A Favela Castro Alves (indicada com o número 

3), está situada na porção central do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes e surgiu de 

uma ocupação urbana no ano de 1984, em uma propriedade particular. Essa é a maior favela 

de Cidade Tiradentes, e sua consolidação se deu concomitantemente à construção da maior 

parte das unidades habitacionais pela COHAB-SP, apresentando atualmente uma grande 

porcentagem de moradias autoconstruídas, conforme verificado na fotografia a seguir 

(Fotografia 56).  

 

Fotografia 56 - Grande quantidade de moradias autoconstruídas na Favela Castro Alves  

em Cidade Tiradentes (2009) 

 
Fonte: CASTILHO, Edimilsom P. São Paulo: Cidade Tiradentes. jul. 2009. 1 fotografia. Formato JPGE. 

 

 As demais favelas cadastradas pela prefeitura de São Paulo em Cidade Tiradentes, 

assim como os loteamentos clandestinos situados no distrito que também estão indicados no 

mapa apresentado (Mapa 18), surgiram de ocupações urbanas que ocorreram na década de 

1990, período em que, segundo os entrevistados nessa pesquisa, houve muitos despejos de 

mutuários da COHAB-SP que não conseguiram pagar os financiamentos das moradias. 
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6.1.3. Movimentos Populares e lutas contra a precariedade urbana em Cidade 

Tiradentes 

 

 O acelerado processo da urbanização brasileira, resultado da intensa industrialização, 

foi acompanhado pelo crescente movimento migratório de trabalhadores de todo o país em 

direção aos grandes centros de produção industrial. Todavia, a necessidade de moradia para 

seu assentamento habitacional em cidades como São Paulo provocou uma dispersão urbana 

para loteamentos da periferia, muitos deles instalados sem as mínimas condições de 

infraestrutura urbana.  

 Mesmo assim, enquanto o custo da habitação era transferido para o trabalhador por 

meio da autoconstrução ou do financiamento habitacional, os custos dos serviços urbanos 

imprescindíveis à reprodução da força de trabalho nesses novos loteamentos deixaram de ser 

atendidos pelo Estado. Isto é, como o Estado priorizava os investimentos urbanos em regiões 

mais valorizadas de domínio do setor privado especulativo, a intensa expansão urbana da 

periferia  não foi acompanhada pela criação de uma rede de serviços urbanos para atender a 

classe trabalhadora, visto que os custos elevados acompanhavam o processo de urbanização, 

que não podiam concorrer com os investimentos direcionados ao setor industrial. 

 Para Kowarick, em seu livro A espoliação Urbana, essa ausência dos serviços urbanos 

indispensáveis à reprodução da classe trabalhadora na periferia foi classificada como 

espoliação urbana. Para ele, esse fenômeno encerra "o somatório de extorsões que se operam 

através da inexistência ou precariedade de serviços de consumo coletivo, apresentados como 

socialmente necessários em relação aos níveis de subsistência, e que agudizam ainda mais a 

dilapidação realizada no âmbito das relações de trabalho".
388

  

 No caso do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, onde vimos que muitos dos 

serviços urbanos para atender a grande população residente não acompanharam a construção 

dos conjuntos habitacionais, a maior parte das redes de infraestrutura urbana e dos 

equipamentos comunitários como escolas e creches foram conquistados pela mobilização 

popular, conforme relata Nádia em entrevista: 

Escolas, se eu não me engano, eram oito escolas na Cidade Tiradentes, entre 

estadual e municipal. E tinha apenas quatro unidades de educação infantil, que era 

creche, que hoje é centro de educação infantil. Então tinha quatro unidades de creche na 
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Cidade Tiradentes pra aquela imensidão de gente que já habitava Cidade Tiradentes. 

Tinha muita questão da falta de infraestrutura, de esgoto, principalmente com a 

SABESP. Então a gente fez um trabalho muito intenso com relação à SABESP, porque 

era muito esgoto estourado, era muita boca de lobo suja, era muito precário.
389

 

 Essa deficiência de acesso a serviços urbanos no Complexo Habitacional Cidade 

Tiradentes também pode ser verificada na tabela a seguir (Tabela 26), que demonstra um 

número bastante irrisório de equipamentos comunitários existentes no bairro em 1999, em 

comparação com a grande quantidade de moradores nesse período. 

 

Tabela 26 - Complexo Habitacional de Cidade Tiradentes: equipamentos implantados em áreas públicas (1999) 
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Prestes Maia 1 1 - - 1 1 1 1 2 1 4 - 1 - 

J. K. de Oliveira 2 - 5 - 3 1 3 2 3 - - 1 1 1 

Santa Etelvina I/VI-A 2 - 4 2 2 1 2 1 8 1 - - - 2 

Santa Etelvina IV-A 2 - 1 1 1 1 1 - 2 1 1 - - - 

Santa Etelvina V-A - - 2 - 1 - - - 2 - - - 1 - 

Castro Alves 1 - 1 1 2 1 1 1 1 - - - - 1 

Santa Etelvina III-A 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 1 - - 

Inácio Monteiro 1 - - 3 1 - - 1 - - - - 2 - 

Barro Branco II - - - 2 1 1 - - - - - - - - 

Sítio Conceição 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - - 

Santa Etelvina II-A - - - 2 2 - - 1 - - - - 1 - 

Santa Etelvina II-B - - - 2 - - - 1 - - - - - - 

Santa Etelvina VII - - 1 2 2 - - 2 - - - - 1 - 

Jardim dos Ipês - - - - - - - - - - - - - - 

Total Complexo Cidade 

Tiradentes 

11 1 16 16 18 7 9 10 20 3 6 2 7 4 

Elaborado pelo autor. * 14 conjuntos, em número de estabelecimentos.  

Fonte: Superintendência de Planejamento e Projeto, COHAB-SP, 1999. Apud. SLOMIANSKY, Adriana Paula. 

Cidade Tiradentes: a abordagem do poder público na construção da cidade. Conjuntos Habitacionais de Interesse 

Social da COHAB-SP. 2002. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP). São Paulo. 2002, p. 226.  
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 Entre os equipamentos descritos na tabela anterior (Tabela 26), observamos que 

existiam apenas sete postos de atendimento médico em Cidade Tiradentes em 1999, número 

bastante insuficiente para atender uma população que no ano 2000 atingiu o número de 

190.657 habitantes
390

, o que torna o acesso à saúde um dos maiores problemas dos moradores 

do bairro.  

 Isso é reforçado em entrevista com Nádia, ao declarar que mesmo com a inauguração, 

em 2007, do primeiro hospital municipal de Cidade Tiradentes, por conquista dos 

movimentos populares, o acesso à saúde no bairro permanece muito grave:  

Uma coisa que é horrível aqui é a saúde. A gente tem um bruta de um hospital 

construído, uma vitória nossa, que nós fizemos tantas e tantas listas de abaixo-

assinados. Foi assim uma luta de anos, anos e anos, que a gente veio, veio e veio, aí 

consegue construir, tá aí. E as pessoas passam de doze a treze horas esperando pra 

atendimento médico no hospital. É uma coisa absurda! É uma coisa absurda! É grande, 

equipado, mas não tem médico. 

 Além da dificuldade de acesso à saúde, outro problema bastante grave e muito 

presente nas entrevistas, diz respeito ao acesso à educação. No relato de Lurdinha, ela 

descreve as "soluções" encontradas pela prefeitura de São Paulo, por pressão dos movimentos 

populares de Cidade Tiradentes, para solucionar o problema do acesso à educação: 

Teve uma época que entregou, ali perto da Subprefeitura [sede administrativa 

localizada na Estrada do Iguatemi], que já é Itaquera, mas como era mais próximo de 

Cidade Tiradentes, uma leva de prédios com mais ou menos 500 famílias. E não tinha 

uma escola. Onde os meninos iam estudar? Em Cidade Tiradentes! As escolas já 

estavam super lotadas e o que a gente precisou fazer? A gente precisou fazer uma briga 

grande. Pra... aí a solução que teve foi colocar ônibus pras crianças estudar em Itaquera, 

porque não tinha escola [em Cidade Tiradentes].
 391

 

 Esse problema de acesso à educação também pode ser verificado na tabela a seguir 

(Tabela 27), que demonstra o grau de escolaridade dos moradores do Complexo Habitacional 

Cidade Tiradentes no ano de 1996. Moradores com o primeiro grau incompleto representam 

58,77% do total, e no município de São Paulo essa média também é elevada, mas inferior, 

igual a 48%. 
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Tabela 27 - Escolaridade da população, segundo anos de estudo (1996) 

Distrito/ 

Região 

Anos de Estudo 

Total - de 1 1º Grau 

Incompleto 

1º Grau 

Completo 

2º Grau 

Completo 

3º Grau 

Completo 

Não 

determinado 

Cidade 

Tiradentes 

148.273 9.339 87.129 32.389 16.401 1.060 1.919 

% 100 6,30 58,77 21,84 11,06 0,71 1,29 

Município 

São Paulo 

9.198.955 820.460 4.414.936 1.660.850 1.538.202 613.245 151.262 

% 100 8,92 48,00 18,05 16,72 6,67 1,64 

Elaboração própria. Fonte: Superintendência de Planejamento e Projeto, COHAB-SP, 1999. Apud. 

SLOMIANSKY, Adriana Paula. Cidade Tiradentes: a abordagem do poder público na construção da cidade. 

Conjuntos Habitacionais de Interesse Social da COHAB-SP. 2002. Tese (Doutorado em Arquitetura e 

Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-

USP). São Paulo. 2002, p. 226.  

 

  

 Na mesma tabela acima (Tabela 27), comparando o grau de escolaridade do distrito de 

Cidade Tiradentes com a média do município de São Paulo, verificamos que os número de 

moradores que possuem segundo grau completo é inferior à média do município, o que se 

agrava ainda mais quando considerados os moradores que possuem terceiro grau completo, 

apenas 0,71%  no distrito de Cidade Tiradentes. 

 Quanto aos dados apresentados na tabela a seguir (Tabela 28), que demonstram a 

população por grupos de idade e sexo no distrito de Cidade Tiradentes, em 2004, verificamos 

que 32,6% do total do moradores estavam em idade escolar entre 0 e 14 anos. Isto é, se 

considerarmos que a população do distrito de Cidade Tiradentes era de 229.606 habitantes no 

ano de 2004
392

, o número de moradores em idade escolar entre 0 e 14 era de 74.851 pessoas. 

 

Tabela 28 - Distribuição da população por sexo e grupos de idade, segundo subprefeitura e distritos do 

 município de São Paulo (2004) 

Subprefeituras 

e Distritos 

Homes Mulheres Total  

0 a 

14 

Anos 

15 a 

59 

Anos 

60 

Anos 

e 

Mais 

Total 0 a 

14 

Anos 

15 a 

59 

Anos 

60 

Anos 

e 

Mais 

Total 0 a 

14 

Anos 

15 a 

59 

Anos 

60 

Anos 

e 

Mais 

 

Total 

Município de 

São Paulo 

26,1 65,5 8,4 100,0 23,0 65,7 11,3 100,0 24,4 65,6 10,0 100,00 

Cidade 

Tiradentes 

34,3 62,8 2,9 100,0 31,1 64,6 4,3 100,0 32,6 63,7 3,7 100,0 

Fonte: Fundação SEADE. Disponível em: http://produtos.seade.gov.br/produtos/msp/dem/dem9_003.htm. 

Acesso em: 18 set. 2013 

                                                 
392

 Secretaria Municipal de Planejamento (PMSP). Disponível em: 

http://www9.prefeitura.sp.gov.br/sempla/md/mostra_tabela.php?cod_subtema=dem&nome_tab=demografia1&p

artes=1. Acesso em: 10 set. 2013. 
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 Se compararmos o número de moradores em idade escolar entre 0 a 14 no ano de 2004 

demonstrado na tabela anterior (Tabela 28), com o número de creches e escolas existentes em 

Cidade Tiradentes no ano de 1999 (Tabela 26), num total de apenas 11 creches, 18 escolas 

municipais de educação infantil (de 3 a 5 anos) e 32 escolas municipais e estaduais de 

primeiro grau (7 a 14 anos), mesmo considerando a diferença de cinco anos entre as duas 

pesquisas - período em que pode ter havido a construção de novas escolas -, o número de 

creches e escolas no bairro era evidentemente insuficiente.
393

  

 Ainda tomando como exemplo o número de creches existentes no Complexo 

Habitacional Cidade Tiradentes no ano de 1999 (Tabela 26), período de término da 

construção de todos os conjuntos habitacionais, vale ressaltar que o reduzido número de 

creches agravava ainda mais as condições de trabalho dos moradores do bairro, pois, como 

vimos, a maior parte deles trabalhavam fora de Cidade Tiradentes. Assim sendo, esses 

trabalhadores constantemente recorriam aos vizinhos ou aos filhos mais velhos para cuidar 

dos filhos mais novos, buscando dessa forma suprir o exíguo número de creches no bairro.  

 Por fim, em entrevista, Lurdinha, com a experiência de quem exerceu o mandato de 

conselheira tutelar em Cidade Tiradentes entre os anos de 2004 a 2011, também denuncia a 

quase inexistência de creches e escolas no bairro, o que leva alguns moradores a comercializar 

a moradia para instalação desses equipamentos de forma precária: 

A maior demanda do conselho tutelar sempre foi escola, a questão da escola. As 

creches depois, pra gente foi outra briga. A gente brigava com o Ministério Publico, 

informava a demanda de Cidade Tiradentes que era muito grande pra creche. Foi ai que 

eles começaram a alugar as casas desses moradores, porque eles diziam que aqui não 

tinham casas regularizadas, e não tinha, por exemplo, escritura. Pra alugar pra 

prefeitura, tinha que ter escritura, toda a documentação. Mas se a Cohab fez um plano 

pra gente pagar em 25 anos, tava dando 25 anos a pouco tempo, né? Então, assim, só os 

moradores mesmos que tinham condições de pagar que tinham registro. (...) Você vê 

que não foi construindo os equipamentos, foi adaptando, e hoje, mesmo assim, a 

demanda é muito grande. E depois teve uma demanda muito grande, quando foi 

entregando algumas unidades, de ensino fundamental e ensino médio. Mas não tinha 

vaga. Pra onde essas crianças iam estudar? Aí a luta pra vir escolas pra cá, e mesmo 

assim a demanda hoje ainda é educação.
394
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 É importante reforçar que no ano de 1999, no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes existia apenas uma 

escola para alunos de Segundo Grau acima de 14 anos. (Tabela 26) 
394

ALMEIDA, Lourdes Dias de. Lourdes Dias de Almeida: entrevista. 14 ago. de 2013. Entrevistadores: 

Edimilsom Peres Castilho, Danielle Franco da Rocha, Eribelto Peres Castilho. São Paulo. 2013. cor. Suporte 

digital. 60 min. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho nos permitiu apreender os processos de produção e aquisição da casa 

própria ou moradia no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes entre os anos de 1975 e 

1998, período de intensa ocupação urbana da periferia de São Paulo. Possibilitou-nos ainda 

uma melhor compreensão das particularidades do processo de constituição do urbano no 

Brasil, visando contribuir assim com os estudos de história social da cidade. 

Inicialmente, analisamos o surgimento do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, 

considerando mais detidamente as principais determinantes que marcaram e ainda marcam de 

forma indelével a política de habitação popular brasileira, quais sejam: o acesso à moradia 

popular, mediante o financiamento habitacional intermediado pelo Estado – no nosso caso, 

mais particularmente a atuação da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 

(COHAB-SP) – e o processo de autoconstrução, que em virtude de sua marcante presença no 

bairro contribuiu, como demonstramos, para a manutenção e o aprofundamento da 

superexploração do trabalho, mediante um rebaixamento das condições de reprodução física e 

espiritual do trabalhador.  

Cientes das íntimas relações estruturais entre o surgimento do Complexo Habitacional 

Cidade Tiradentes e o sentido da política de habitação popular brasileira, fez-se necessário 

um retorno à década de 1930, período de instauração do novo padrão de acumulação urbano-

industrial no Brasil. Nesse sentido, apresentamos não somente as inflexões ocorridas na 

política habitacional para a classe trabalhadora – tais como os Institutos de Aposentadoria e 

Pensão, que viabilizavam o acesso à moradia com a aposentadoria dos próprios trabalhadores, 

e a Fundação Casa Popular, que transferia seu custo ao trabalhador por meio do financiamento 

habitacional –, como também outras duas determinantes que tiveram importantes implicações 

para o sentido da política de habitação popular brasileira: o amplo intervencionismo do Estado 

pós-1930 no que diz respeito à regulamentação das relações de trabalho (legislação 

trabalhista) que, como vimos, não considerou na composição salarial o custo da habitação e, 

mais especificamente no plano urbano, a lei do inquilinato, que apesar de congelar os alugueis 

das moradias, agravou, na prática, a dificuldade de acesso a elas.  

Investigamos as principais determinantes da Política Nacional de Habitação instaurada 

pela ditadura militar, destacando tanto a criação de todo um arcabouço “legal” que, decretado 

basicamente em instância federal, caracterizou os primeiros anos do governo, quanto à 

mudança ocorrida na década de 1970, onde se verificou a concentração da produção 
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legislativa nas instâncias estaduais e municipais, visando uma ampliação da expansão 

capitalista no ambiente urbano por meio da criação de diversas leis e decretos que foram se 

adequando a todo o tipo de pressão oriunda dos interesses capitalistas de produção, que 

visavam a otimização dos rendimentos do capital imobiliário e dos interesses da indústria da 

construção civil.  

Discutimos ainda a criação, pela ditadura militar, do FGTS em substituição à 

estabilidade de emprego, bem como sua contribuição enquanto agente financiador da política 

nacional de habitação, cujos recursos eram geridos pelo Banco Nacional de Habitação, órgão 

central e normativo do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Demonstramos como esse 

modelo de política habitacional contribuiu tão somente para estimular a indústria da 

construção civil, além de aprofundar o processo de acumulação capitalista, uma vez que 

contribuía para “irrigar” outros setores da economia, com destaque para o industrial (bens 

intermediários e de produção) e especialmente o financeiro. 

E também aprofundamos a compreensão, a partir da utilização de um denso corpus 

documental, da criação e atuação da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 

(COHAB-SP), considerada o principal agente da política de habitação popular da ditadura 

militar. Demonstramos como a intervenção desse órgão no espaço urbano e na provisão de 

habitação popular contribuiu com a extensão urbana e com a valorização imobiliária na cidade 

de São Paulo.  

Prosseguindo em nossa discussão, discorremos sobre as principais condicionantes 

históricas que balizaram a expansão da cidade de São Paulo em direção à região leste do 

município, a mais populosa da cidade, e onde se localiza nosso objeto de análise. Para tanto, 

analisamos as condições do meio geográfico, a influência das vias de circulação e da 

instalação industrial na ocupação urbana desse território e, principalmente, a contribuição do 

trabalhador imigrante na constituição do espaço onde foi erguido o Complexo Habitacional 

Cidade Tiradentes. Começamos pela constatação de como a ferrovia, a rodovia e novos meios 

de transporte automotivo impulsionaram o deslocamento de trabalhadores nessa direção, que 

até o final da década de 1950 ainda era pouco povoada. Entretanto, descobrimos não ter sido a 

ferrovia e a indústria a principal contribuição para o deslocamento da classe trabalhadora em 

direção à região leste, mas sim, como demonstramos, a convergência de trabalhadores para o 

Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, onde inexistiam esses fatores, ter ocorrido 

"prioritariamente" pela oferta de moradia popular por meio do financiamento e pela 

proximidade com o parque industrial das cidades do ABC paulistano, que empregou parte dos 
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trabalhadores deslocados para Cidade Tiradentes e que, por isso, possuíam renda 

“compatível” com o financiamento habitacional, acomodando um amplo exército industrial 

de reserva bem próximo aos centros de produção industrial.  

Quanto à presença do trabalhador imigrante nessa região, analisamos sua influência na 

intensificação das atividades agrícolas para abastecimento da cidade, e principalmente na 

instalação de olarias e de novas atividades econômicas ligadas à mineração, que contribuíram, 

sobremodo, para o nascimento e consolidação da indústria da construção civil paulistana no 

decorrer do século XX. Tais atividades permanecem presentes até hoje com as mesmas 

técnicas rudimentares de produção, contribuindo com o processo de autoconstrução da 

moradia popular da classe trabalhadora, conforme demonstramos. Por fim, consideramos 

ainda a logística de obras e o processo construtivo dos conjuntos habitacionais da COHAB-

SP, apontando, inclusive, a facilidade de abastecimento dos canteiros de obras das 

construtoras contratadas pela companhia, devido à localização estratégica de inúmeras 

pedreiras no entorno das glebas adquiridas pela companhia, o que aumentou a lucratividade e 

intensificou a produção de moradias populares erguidas por meio do financiamento 

habitacional na região leste. 

A construção maciça dos conjuntos habitacionais por meio da intervenção estatal no 

Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, associada ao crescimento populacional a partir da 

década de 1980, com a chegada dos novos moradores à região, alterou drasticamente a 

paisagem do lugar, exigindo que nos detivéssemos também na análise dos principais aspectos 

físicos e ambientais desse território, que restringiam sua ocupação urbana. Ademais, 

apresentamos como se deu a intervenção da COHAB-SP no meio geográfico, relacionando-a 

com os dispositivos previstos nas leis de regulação do espaço urbano, que também 

restringiram a construção dos conjuntos habitacionais de Cidade Tiradentes. Demonstramos 

ainda como a COHAB-SP, a despeito de inúmeros obstáculos legais, conseguiu erguer os 

conjuntos habitacionais nesse local, visando garantir o retorno dos investimentos aplicados na 

compra desses terrenos com baixo potencial construtivo, que consumiram vultosos recursos 

da política nacional da habitação, recursos esses que foram maciçamente transferidos para as 

construtoras que atuavam junto à companhia.  

Outra importante determinante analisada de forma detida em nosso trabalho consiste 

no restrito acesso dos moradores ao Complexo Habitacional Cidade Tiradentes. Tal 

fenômeno, como demonstrado, trata-se de mais uma das perniciosas consequências da política 

de aquisição de terras da COHAB-SP, que priorizou a compra de glebas para erguer os 
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conjuntos de habitação popular em regiões rurais distantes do centro da cidade e sem 

infraestrutura urbana. Constatamos que além da distância de Cidade Tiradentes em relação à 

Estação de Trem de Guaianases, principal meio de deslocamento da classe trabalhadora nessa 

região, a ineficiência do transporte coletivo no bairro, somada ao acesso restrito de vias de 

circulação, compostas por antigas estradas, não pavimentadas e sem interligação entre os 

conjuntos habitacionais erguidos de maneira isolada no território, agravavam as condições de 

acesso e mobilidade dos moradores de Cidade Tiradentes. 

Quanto à conformação espacial do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes, que 

resultou do simples acréscimo das denominadas tipologias habitacionais, com pequenas 

dimensões e mal adaptadas à topografia da região, verificamos uma produção focada apenas 

em atender as mínimas necessidades de manutenção e reprodução da classe trabalhadora. Tal 

constatação derivou de nossa análise das tipologias habitacionais, cujas definições dos 

padrões e técnicas construtivas de produção habitacional da COHAB-SP aumentaram sua 

produtividade e ampliaram o aproveitamento das glebas adquiras pela companhia. Nesse 

diapasão, demonstramos ainda como a concepção do "espaço mínimo" das unidades 

habitacionais, estipulado pelas companhias de habitação popular, tornou-se o padrão de 

investimento na provisão de habitação para a classe trabalhadora no Brasil, contribuindo para 

deprimir ainda mais os baixos salários dos trabalhadores à medida que ampliou o número de 

financiamentos com a redução da área construída. No caso dos edifícios de apartamentos – 

tipologia habitacional que mais estimulou a indústria da construção civil e de outros setores 

que a acompanhavam –, verificamos a excessiva padronização da unidade habitacional que 

facilitou a produção em série da moradia popular para melhorar o rendimento no canteiro de 

obra e a consequente ampliação do retorno dos investimentos aplicados. Já no que se refere 

aos financiamentos das casas embriões e dos lotes urbanizados – tipologias habitacionais 

construídas integralmente pelos mutuários, ou ampliada por eles a partir de uma unidade 

embrionária –, demonstramos tratar-se, mais uma vez, da reatualização do processo de 

autoconstrução da moradia, erguida com métodos e materiais construtivos inferiores aos 

utilizados nos apartamentos, reduzindo os investimentos aplicados e ampliando a 

rentabilidade das construtoras contratadas pela COHAB-SP. Também analisamos o 

financiamento da casa própria por meio do mutirão autogerido, que foi uma modalidade de 

aquisição da casa própria bastante difundida na cidade de São Paulo a partir da década de 

1990. Entretanto, no que se refere a essa modalidade e aquisição da casa própria – o mutirão 

autogerido –, verificamos tratar-se essencialmente de trabalho não remunerado, também por 
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meio da autoconstrução, estabelecendo como um dos critérios de participação o emprego de 

trabalhadores que dispunham de tempo livre para a construção da moradia de forma 

comunitária, ou seja, priorizando a participação de trabalhadores desempregados, assim como 

de mulheres e de crianças. Associado a isso, demonstramos que o mutirão autogerido, ao ser 

incluído como um dos principais componentes da política municipal de habitação popular da 

cidade de São Paulo, institucionalizou a autoconstrução, reproduzindo práticas de acesso à 

moradia que contribuíram com a superexploração da classe trabalhadora. Por fim, concluímos 

que apesar da distinção do processo construtivo e do material empregado nessas habitações, e 

das linhas de financiamento para adquiri-las, todas elas cumpriram uma função importante no 

processo de acumulação capitalista, transferindo recursos dos próprios trabalhadores para o 

setor financeiro e da construção civil. Destacarmos ainda que os critérios e normas desse 

padrão de financiamento habitacional utilizado pela COHAB-SP para produção de moradias 

populares no Complexo Habitacional Cidade Tiradentes permanecem como referência da 

política de habitação popular na cidade de São Paulo até hoje, impactando negativamente na 

qualidade de vida dos trabalhadores que financiam a moradia popular no Brasil.  

Frente ao espantoso crescimento urbano verificado em Cidade Tiradentes a partir da 

década de 1980 – maior fenômeno de crescimento demográfico registrado na história da 

urbanização do município de São Paulo –, analisamos como esse crescimento populacional 

está diretamente ligado ao movimento migratório para a composição do exército industrial de 

reserva paulistano, tendo a COHAB-SP como uma das responsáveis pelo assentamento 

habitacional desses trabalhadores. Nesse sentido, investigamos as especificidades e 

características do perfil socioeconômico dos trabalhadores de Cidade Tiradentes em 

comparação com os do município, descrevendo inicialmente a influência do trabalhador 

migrante na constituição social do bairro, com destaque para o trabalhador nordestino, 

seguido pela grande presença da população negra, que deu ao distrito de Cidade Tiradentes 

grande evidência enquanto espaço de resistência e afirmação da identidade negra na cidade de 

São Paulo, como também uma importante referência como polo de resistência cultural e 

artístico da periferia. Também demonstramos a influência da COHAB-SP no crescimento 

populacional dos distritos em que foram financiadas moradias populares. 

Em consequência da ausência de uma rede de comércios e serviços que não foram 

instalados concomitantemente à construção dos conjuntos habitacionais, somada à 

inexistência de indústrias na região, verificamos a inexpressiva oferta de empregos no distrito 

e a renda salarial do trabalhador de Cidade Tiradentes abaixo da media do município em todos 



248 

 

os setores econômicos, evidenciando um aprofundamento da superexploração da classe 

trabalhadora residente no bairro. Ademais, constatamos que uma parte dos trabalhadores é 

obrigada a se deslocar diariamente para fora de Cidade Tiradentes em busca de emprego, 

muitas vezes negado devido à discriminação quanto ao local de suas moradias, e outra parte 

permanece no bairro trabalhando no mercado informal, cumprindo uma função importante na 

economia local ao comercializar itens da produção industrial sem custo ao processo produtivo 

e, consequentemente, contribuindo para a redução do custo de reprodução da força de trabalho 

ao disponibilizar produtos de consumo compatíveis com os baixíssimos salários da classe 

trabalhadora.  

Quanto às condições de moradia em Cidade Tiradentes, constatamos que a maioria dos 

moradores do bairro não comercializa a moradia, comprovando o valor social que a moradia 

popular cumpre no custo de reprodução da força de trabalho, evidentemente o valor social de 

uso, isto é, a moradia serve exclusivamente para usufruto da própria família, visando diminuir 

os gastos anteriormente destinados ao aluguel.  

Por fim, como forma de se analisar o modo de reprodução social dos habitantes de 

Cidade Tiradentes, obrigados a trabalhar distantes de suas moradias, pela falta de emprego no 

bairro, e submetidos a extensas jornadas cuja remuneração não incorpora o custo da moradia, 

buscamos desenvolver uma pesquisa que procurou permanentemente conjugar a formação 

histórica do Complexo Habitacional Cidade Tiradentes com a história de luta dos 

trabalhadores da periferia paulistana pela conquista da moradia e por melhores condições de 

vida. Desse modo, ao cabo de nosso trabalho, apresentamos a importante discussão acerca dos 

movimentos populares de Cidade Tiradentes, destacando suas trajetórias de lutas por maior 

participação popular e por melhores condições de vida no bairro. Ademais, reconhecemos que 

esse intenso processo de participação popular ocorrido ao longo da constituição histórica de 

Cidade Tiradentes, tornou-a uma referência de organização social da classe trabalhadora na 

periferia de São Paulo. 

 Concluindo nossas considerações finais, cabe frisar que a apreensão minuciosa de 

parte significativa da constituição histórico-social do Complexo Habitacional Cidade 

Tiradentes demonstrou-nos, com segurança, que o assentamento habitacional de milhares de 

trabalhadores paulistanos por meio da autoconstrução ou do financiamento habitacional no 

bairro de Cidade Tiradentes, não apenas ampliou a superexploração da classe trabalhadora, 

como cumpriu uma importante função no processo de acumulação capitalista no Brasil. 
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- Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (COHAB-SP) 

  http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/cohab/ 

- Prefeitura de São Paulo (PMSP) 

 http://www.capital.sp.gov.br/portalpmsp/homec.jsp 

 -Secretaria Municipal de Planejamento de São Paulo (SEMPLA) 

 http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/planejamento/ 
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  http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/ 

 http://www.habisp.inf.br/ 

- Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente de São Paulo (SVMA) 

 http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/ 
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 http://www.cdhu.sp.gov.br/ 
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 http://portal.mte.gov.br/portal 
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Cópia anexa ao Processo 2008-0.284.435-5 (PMSP) (Mimeo) (Imagem 4) 
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Roteiro de perguntas 1 

(moradores do bairro, representantes de associações de bairro, líderes comunitários) 
 

 

Sua história 

1. Conte-nos um pouco de sua história. Quando e onde nasceu, como chegou à cidade de 
São Paulo? 

2. É casado? Tem quantos filhos?  

3. Quando e por que veio morar em Cidade Tiradentes? Onde morava antes?  
4. Como era Cidade Tiradentes quando chegou? 

5. Qual a sua expectativa futura sobre Cidade Tiradentes? 
 

Participação econômica 

6. Qual é o seu nível de formação? (ensino fundamental, médio ou universitário) 
7. Com o que trabalhava antes de vir para Cidade Tiradentes?  

8. Qual é seu trabalho atual? Onde? Trabalha em Cidade Tiradentes?  
9. Seu trabalho é formal ou informal? 
10. Quanto tempo leva para ir do trabalho à Cidade Tiradentes? 

 

Participação política 

11. Participa de algum movimento social organizado? Movimento popular de moradia?  
12. Faz parte de alguma associação de moradores ou comunitária?  
13. Faz parte de frentes de trabalho voluntário? 

14. Participou de mutirão? Se sim, quantas horas por semana? Quantos integrantes da 
família participaram? 

 

Situação cadastral da moradia 

15. Possui moradia própria? Qual a situação fundiária da moradia? (regular ou irregular) 

16. Qual é o prazo do financiamento da moradia? O pagamento está em dia? Qual 
porcentagem da renda familiar é destinada ao financiamento da moradia? 

17. Para casa autoconstruída: Como e onde adquiriu os materiais de construção? Quanto 

tempo levou para construir a moradia? 
18. Para apartamento da COHAB-SP: Qual a dimensão (m²) da unidade habitacional? 

Como recebeu a unidade habitacional? (acabamentos: piso, parede, água e esgoto) 
19. Para casas embriões: Como recebeu a unidade habitacional? (quantos cômodos) 
20. Para lotes urbanizados: Como recebeu a infraestrutura do lote? (asfalto, eletricidade, 

água e esgoto) 
21. Faz sublocação de parte da moradia/terreno a terceiros?  

 

Acesso a serviços e infraestrutura urbana 

22. Tem acesso a serviços de educação, saúde, cultura e lazer em Cidade Tiradentes?  

23. Possui instalação regular de água, esgoto e eletricidade? 
24. Onde realiza as compras domésticas e de vestuário? (mercado, supermercado, feira-

livre) 
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Roteiro de Perguntas 2 

(agentes públicos envolvidos no planejamento COHAB-SP)  
 

 
Sua história 

1. Conte-nos um pouco de sua história 
2. É casado? Tem quantos filhos?  
3. Quando foi trabalhar na COHAB-SP?  

4. Qual sua atuação na COHAB-SP? 
 

Atuação da COHAB-SP 

5. Como se deu o capital inicial da companhia? Houve o adicional de 15% sobre o 
IPTU? 

6. Quais as disposições do Estatuto Social da COHAB-SP? 
7. Como eram as unidades habitacionais da COHAB-SP? Tipologias: apartamentos, casa 

embrião, lotes urbanizados? Quais eram as medidas-padrão? Quais materiais foram 
empregados? 

8. O que é mutirão autogerido? Houve mutirão autogerido em Cidade Tiradentes? 

9. Qual era a infraestrutura dos conjuntos habitacionais nas décadas de 1980 e 1990? 
10. Os custos de infraestrutura eram incorporados ao valor das unidades habitacionais? 

11. Quais eram as empresas (construtoras, empreiteiras, incorporadores) que atuavam 
junto à COBHA-SP? 

12. Como era o processo construtivo do "canteiro de obras"? Existia mecanização? De 

onde vinham os materiais? (cimento, tijolos, ferragem etc.) 
13. De onde eram os trabalhadores da construção dos conjuntos? Qual a renda média 

salarial desses trabalhadores? 

14. Ocorreu paralisação das obras da COHAB-SP em Cidade Tiradentes? (1980-1984) 
15. Houve alguma desapropriação de propriedades rurais para a construção dos conjuntos 

habitacionais? 
16. A moradia da COHAB-SP pode ser comercializada durante o financiamento? Vendida 

ou alugada? 

 

Política de aquisição de terra da COHAB-SP 

17. Qual a justificativa para a compra das glebas no local onde foi construída Cidade 
Tiradentes? 

18. Como se dava a política de aquisição de terras da COHAB-SP? Quais foram os anos 

de maior aquisição de reservas de terras? 
19. Quais foram os recursos da compra das terras?  

20. Os empréstimos do BNH podiam ser direcionados à aquisição de terrenos da COHAB-
SP? 

21. O BNH cedeu empréstimos aos serviços urbanos? 

 
Categorias de financiamento da COHAB-SP 

22. Como se dava a operação de transferência de recursos do BNH à COHAB-SP? 
23. Quais foram os recursos de atuação da COHAB-SP após o fechamento do BNH em 

1986? 

24. Qual proporção dos financiamentos foi destinada à população com renda de até 5 
salários mínimos? 

25. Qual proporção dos financiamentos foi destinada à população com renda acima de 5 
salários mínimos? 
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