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RESUMO

ABSTRACT

Identificamos dois níveis tipológicos inovadores em relação ao que era produzido an- 
teriormente: o apartamento kitchenette e o edifício multifuncional.

It indudes the period from 1945 to 1964 in that the incorporation had key role in the 

alteration of habitation provision model based on the rent for other based on the own ship. The 

these identifies two innovative typology leveis according to the previously building productions: 

the studio apartments and the multifunctional buildings like Copan. Seeks to show that the 

architectures resulting are linked to the productive process, and that the understanding of the 

specific architecture typologies adoption, used by the private promotion, is impossible 

disregarding the analyses of their merchandise dimension.

According to this logical frame the thesis presents that some Modern Architecture 

concepts were essential so that the housing production turned economic and could reach the 

middle class housing demand.

This work analyses the production of the real estate incorporation in São Paulo definintj 
their agents, investigating their used procedures and the architectural typologies resulting from 
that building production.

Procuramos mostrar que os resultados arquitetônicos estão vinculados ao processo 
produtivo e que não é possível entender a adoção de determinadas tipologias utilizadas pela 

promoção privada se não forem estudadas em sua dimensão de mercadoria. Dentro deste 

raciocínio, notamos que alguns conceitos de Arquitetura Moderna foram essenciais para tor
nar a habitação mais económica a fim de atingir a classe média.

Este trabalho analisa a produção da incorporação imobiliária, definindo seus agentes, 
investigando as práticas utilizadas e as tipologias resultantes dessa produção. Abrange o perí
odo de 1945 a 1964 em que a incorporação teve papel essencial na alteração de um modelo 
de provisão habitacional baseado no aluguel para outro baseado na casa própria.
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PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA E TIPOLOGIAS RESIDENCIAIS MODERNAS - SÃO PAULO -1945 /1964

Introdução

De certa forma, o objeto atual do trabalho guarda muita relação com o inicial. A medida 

que conhecíamos melhor o conjunto de edifícios arrolados pelos diversos participantes da 

pesquisa, tornou-se possível identificar algumas tipologias predominantes com caracteristicas 

espaciais e formais da Arquitetura Moderna, cuja escolha pela incorporação não era aleatória, 

mas pressupunha uma estratégia definida.

PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA E TIPOLOGIAS RESIDENCIAIS MODERNAS - SÃO PAULO -1945 /1964 -0 

tema desse trabalho inscreve-se na linha de estudos sobre a habitação no Brasil. Focaliza a 

produção da incorporação imobiliária definindo seus agentes, investigando as práticas utiliza

das e, por fim, analisando as tipologias resultantes dessa produção. 0 estudo está circunscrito 

do final da Segunda Guerra Mundial até 1964, período em que a ação da incorporação come

çou a se tornar significativa do ponto de vista quantitativo e contribuiu de forma decisiva para 

o gradual abandono da criação de moradias destinadas ao aluguel, alterando um modelo de 

provisão predominante existente a décadas. Analisar as caracteristicas da incorporação nesse 

período significou ampliar o conhecimento sobre os mecanismos de produção formal da mora

dia do período anterior ao BNH e aprofundar o estudo sobre a introdução do modelo baseado 

na casa própria, em vigor até hoje.

Foi justamente a identificação dessas tipologias em uma produção, a princípio sem 

unidade alguma, compostas de inúmeros exemplares projetados e introduzidos na malha da

Inicialmente, no âmbito da pesquisa, chamava-nos a atenção as caracteristicas moder

nas de alguns edifícios de grande porte datados desse período e posteriormente desapareci

dos como partido arquitetônico. Intrigava-nos a grandiosidade de um edifício como o Copan e 

a maneira como tinha sido viabilizado economicamente.

Grande parte do material empírico utilizado decorre da linha temática de pesquisa “A 

Promoção Privada da Habitação Económica e a Arquitetura Moderna", coordenada pela pro

fessora doutora Maria Ruth Amaral de Sampaio. Essa investigação faz parte do projeto temático 

de pesquisa “Habitação económica e Arquitetura Moderna no Brasil 1930/1964”, desenvolvido 

por diversos professores, doutorandos e alunos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

USP, em conjunto com o Departamento de Arquitetura da Escola de Engenharia de São Carlos, 

USR 0 estudo da produção e a caracterização dos agentes foram complementados com dados 

secundários e depoimentos de profissionais atuantes no período, cuja contribuição mostrou-se 

fundamental para traçar o perfil da produção.
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1.

2.

3.

0 estudo das condições de moradia e do contexto social e económico da cidade de 

São Paulo permitiu verificar que a produção imobiliária estava em busca de novos 

modelos que pudessem responder questões relativas à obtenção de maior 

lucratividade com a terra urbana; à transformação do mercado imobiliário em in

vestimento lucrativo; a propor mercadorias que pudessem interessar a classe mé

dia, público potencial para um mercado ainda inexplorado; a possíveis estratégias 

de produção e comercialização, ainda que limitadas pela inexistência de financia

mento imobiliário abrangente.

Na procura de uma relação mais orgânica entre produção e resultado fomos perceben

do a conjunção de diversos fatores, ou seja:

Três fatores permeiam o eixo estrutural da tese: uma produção formal apoiada na 

incorporação imobiliária que altera as características da produção habitacional na cidade. 

Uma produção significativa e inédita até então de edifícios residenciais associados a aparta

mentos mínimos para setores de renda média, modificando o padrão de ocupação existente. E

A incorporação imobiliária adotou o referencial da arquitetura moderna quando 

esta ofereceu suporte para a produção que desejava um novo patamar de produti

vidade. A busca de uma habitação económica por meio de racionalização na distri

buição espacial, de modulação e de produção industrial de elementos construtivos 

padronizados, entre outros conceitos e métodos de projetação, tornou-se usual. 

Conceitos de habitação mínima e unidade de habitação contribuíram para a defini

ção das tipologias identificadas nesse período.

Partimos do pressuposto de que não era possível analisar os edifícios levantados pela 

pesquisa sem considerá-los como parte de um processo cujo resultado era a habitação como 

mercadoria. Acreditávamos também que a adoção pela incorporação imobiliária de determi

nados conceitos da Arquitetura Moderna não era apenas uma questão de linguagem, de moda, 

já que transformara a produção.

cidade de forma individual e isolada, que nos levou a indagar sobre a existência de uma matriz 

comum de ordem conceituai e de uma relação intrínseca entre produto arquitetônico e produ

ção privada de moradia em escala empresarial.

A ação do incorporador, novo agente da cadeia produtiva com capacidade de arti

cular recursos e interesses dos demais promotores e gerenciar a produção e 

comercialização das unidades, acentuou as relações capitalistas no setor alterando 

o contexto da produção. Significou também uma importante mudança nos progra

mas habitacionais, criando alternativas inexistentes no cenário residencial da cida

de. Por exemplo, a verticalização de prédios residenciais bem localizados e edifícios 

multifuncionais e apartamentos mínimos.
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programas arquitetônicos apoiados em conceitos do repertório moderno que, ao serem adap

tados para o mercado privado da moradia, mostram-se muito convenientes para a dimensão 

mercadológica desse bem.

Para apresentar esse raciocínio e mostrar as inter-relações das questões, a tese foi 

dividida em três capítulos com os seguintes pontos:

Segundo capítulo - “O edifício de apartamento: incorporação e condomínio". 

Caracterizamos o processo de produção imobiliária a partir da definição de seu agente princi

pal, o incorporador. Mostramos como ocorriam as relações entre os principais agentes e o 

papel que estes adquiriam na promoção do empreendimento, enfatizando a relação com o 

poder público municipal, em particular, e identificando os pontos de conflito entre legislação e 

produção da incorporação. Identificamos, ainda, as estratégias de produção e comercialização 

dos imóveis produzidos por incorporadoras que atuavam no período em São Paulo.

Terceiro capítulo - “As tipologias da verticalização”. Analisamos as propostas 

arquitetónicas do mercado formal da moradia a partir da identificação de duas agregações 

tipológicas: em nível do edifício, representado pelo bloco multifuncional de grande porte que 

denominamos edifício/conjunto; e em nível da unidade residencial, resultando no apartamento 

tipo kitchenette. Procuramos relacionar as soluções empregadas aos antecedentes produzi

dos no país e à matriz conceituai que as geraram mostrando a tradução de uma série de 

conceitos e de métodos de projetação para a lógica de mercado.

Primeiro capítulo - "Da crise da produção rentista e do mercado de locação 

de imóveis à emergência do modelo de produção baseado na casa própria”. Nele, 

apresentamos a produção imobiliária no período em estudo, a partir da crise de moradia em 

1942. Definimos os contornos dessa crise, destacando o colapso de um modelo de produção 

baseado no imóvel para o aluguel. Procuramos caracterizar o dinâmico mercado imobiliário 

formal da cidade que atuava tanto no mercado de terras como no de edificação. Mostramos 

também que persistia uma forte produção individual de unidades unifamiliares sob encomen

da, embora nesse período a incorporação começasse a se tornar uma atividade importante, 

alterando o modo de produzir.



10

CAPÍTULO 1
Da crise da produção rentista e do mercado 

de locação de imóveis à emergência do 
modelo de produção baseado na casa 

própria
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expansão da propriedade

Por meio de dados censitários, que traçam o perfil desta atividade em 1940 e 1950, é possível 

verificar algumas facetas do processo. Nesse período, o número de estabelecimentos industriais qua

se duplicou passando de 14.225 em 1940 para 24.519 em 1950. Com o incremento do número de 

industrias houve mudanças substanciais nas características do setor. Nesses anos, a industria de 

transformação foi estimulada, o setor de autopeças se consolidou, as primeiras refinarias foram 

construídas, desenvolveu-se o setor de eletrodomésticos, todo um processo que culminaria, simboli

camente, na implantação da indústria automobilística em meados dos anos 50.0 consumo, até então 

inteiramente dependente de produtos importados, foi, aos poucos, suprido por bens produzidos 

pelas fábricas do país. Ao mesmo tempo, incrementaram-se os ramos baseados em bens de produ

ção, como parte de um novo modelo de economia de desenvolvimento industrial adotado no país. 

Esta nova fase do processo de industrialização foi possível graças a pré-existência de um certo grau 

de desenvolvimento capitalista, mais especificamente de uma economia mercantil, e de um relativo 

desenvolvimento da divisão social do trabalho (Cardoso, 1969 p. 188)

Para São Paulo e sua região próxima, um dos primeiros resultados foi a concentração espacial 

dessa atividade, fato que se torna evidente quando o comparamos com a presença do setor industri

al no restante do país. Enquanto os dados censitários de 1940 e 1950 mostravam que em São Paulo 

estavam localizados 28,8% e 27,5% respectivamente de todo o parque industrial da nação, em 

1958 esta mesma região passava a representar 39% do total, transformando São Paulo no principal 

centro de expansão económica do país.

Rattner (1972 p.53) mostra que a industrialização permitiu criar um movimento ascensional 

da economia como um todo. Explica o autor que em centros de expansão económica há também a 

procura crescente de bens e serviços; estes, por sua vez, geram um impulso constante à inversão e, 

à medida que esta aumenta, crescem também a renda global e per capita da região. Esse fator leva 

novamente à demanda, provocando um vórtice que movimenta todos os setores da economia.

0 movimento é evidente na cidade de São Paulo sob diversos aspectos. Tomemos, por exem

plo, o setor do comércio varejista. Havia cerca de 14 mil estabelecimentos antes de 1950 e,

Introdução: Anos do pós-guerra e a

Os anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial constituem um período de grande 

dinamismo na história de São Paulo, em função do trinômio industrialização, crescimento 

populacional e expansão do território. Foi o momento em que São Paulo, bem como as cidades 

do seu entorno, assumiram importância central no cenário nacional como o maior pólo indus

trial do país, recebendo benefícios e prejuízos de tal fato. Contribuíram para isso os créditos 

comerciais e investimentos realizados por meio da entrada de empresas e capitais estrangei

ros, iniciados no periodo da guerra e que se tornaram essenciais para a expansão do parque 

industrial de São Paulo.
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Enquanto isso, outro lado do processo de crescimento e industrialização se impunha. A ex

pansão da cidade ocorreu de forma desigual e as diferenças sociais, que sempre existiram, ganha
vam dimensão nova, a dimensão do quase caos. Faltava tudo para a maioria da população;

Apesar de não ser nova para a cidade a conjuntura de extraordinário crescimento populacional 
(as maiores taxas verificaram-se na passagem do século), do ponto de vista da estrutura física da 

cidade o impacto da industrialização não foi pequeno. Em menos de duas décadas, o incremento de 

150% no número de indústrias ai localizadas demandou espaço de implantação, serviços e infra 
estrutura para a produção.

Atraídos pelas possibilidades oferecidas por um diversificado e dinâmico mercado de trabalho 
e pela variada oferta de serviços, migrantes de outros Estados ultrapassavam em número os novos 
estrangeiros. Esse afluxo fez com que o Município duplicasse de população em pouco mais de quinze 
anos: em 1934 eram cerca de um milhão de habitantes, atingindo, em 1940, 1.326.261 e no recen
seamento de 1950,2.198.096 habitantes. Do contingente que veio a se somar à cidade entre 1940 
e 1950 (quase 870 mil pessoas), sabemos pelas informações sobre o saldo migratório do período 
que cerca 527 mil pessoas, com idade superior a 10 anos, tinham entrado na cidade (PMSP, 1968, 
vol. 1, p.90) constituindo, em sua maioria, candidatos ao mercado de trabalho. Portanto, São Paulo 
ganhou nessa década uma vultuosa massa de pessoas que demandavam além de trabalho, serviços 
de toda a natureza e, sobretudo, necessitavam de local para morar.

A cidade ganhou, naqueles anos, uma nova configuração, ampliou sua área edificada, cresceu 
rumo à periferia, expandiu-se em altura. A construção de indústrias e o imenso contingente de popu
lação migrante impulsionaram a expansão da cidade, de forma bastante precária, para todos os 
quadrantes. Prefeitos nomeados pelos governadores recebiam repasses para obras de vulto como a 
retificação do rio Tietê; planos viários davam mais acessibilidade ao centro; novos acessos eram 
abertos para as rodovias que coligavam a cidade com as diversas áreas do país. Em 1960, a diferen
ça com o restante do país é nítida; cada habitante consumia três vezes mais energia elétrica, 2,2 a 
mais de cimento, dispunha de quase nove vezes mais rodovias asfaltadas e de quase três vezes mais 

veículos motorizados do que o habitante médio do restante do país. (Rattner, idem p.52)

durante essa década, eles quintuplicaram passando para cerca 70 mil (IBGE, 1960). Além das 
“vendas”, dos armazéns, das lojas abertas nos centros dos bairros e em toda a cidade, surgi
am os supermercados e as lojas de departamentos no centro, ajudando a compor o perfil da 
cidade como um grande centro de serviços. Mas não era só o abastecimento e a dinâmica do 

consumo a sentir o influxo da circulação do dinheiro. A multiplicação dos espetáculos e de 

eventos ligados às artes mudou o ritmo e os hábitos do paulistano. Cinemas com enormes 
salas de exibição eram o lazer preferencial dos habitantes embora existissem alternativas 
como os parques de diversão, o futebol no recém inaugurado estádio do Pacaembu, passeios 
nos jardins ou ao aeroporto de Congonhas, ao Jóquei, etc. Enquanto isso o automóvel nacional 
expandia a circulação e ajudava a complicar o trânsito, disputando lugar com lotações, bondes, 
“camarões” (bondes fechados) e ônibus da CMTC.
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A maioria da população era, portanto, de inquilinos, e encontrava nas mais variadas formas de 

moradia um teto para se abrigar. Porém, a situação foi se transformando com o passar dos primeiros 

anos da década de 40. Surgia então uma situação nova que afetava não só a classe trabalhadora, 

mas também a emergente classe média das cidades grandes, sobre a qual revistas da época voltadas 

à análise de questões económicas como Digesto Económico, 0 Observador Económico Financeiro, 

Boletim Estadual de Estatística, intitulavam seus editoriais e apresentavam suas análises chamando- 

as de a “crise de habitações sem precedentes”. Porque crise?

0 primeiro fator a ser verificado refere-se à produção de novas moradias. Várias questões 

podem ser colocadas: eram produzidas em número suficiente para atender a demanda que afluía à 

cidade como tinha sido feito, bem ou mal, até então? Houve nesse período eventos que tenham 

influído na produção de novas unidades habitacionais? Como definir a condição de crise? Crise seria 

sinónimo de déficit de novas moradias devido a uma produção sem meios ou com custos inadequa

dos para enfrentar o incremento populacional, na sua maior parte constituída por trabalhadores de 

baixa renda?

havia desabastecimento de gêneros de primeira necessidade, inexistiam serviços públicos na 

maior parte da cidade, assim como transportes. Inundações que isolavam bairros inteiros 

compunham um cotidiano agravado por um custo de vida em aumento. E a moradia?

Do ponto de vista do poder público, até os anos 30, a moradia da classe trabalhadora só 

gerava preocupações quando associada às condições de insalubridade existentes nos inúmeros cor

tiços da área central e bairros adjacentes. De uma política repressiva voltada à “desinfeção” de focos 

de habitações insalubres, foi ganhando consenso que a questão deveria ser enfrentada sob outras 

formas. Durante a década de 30 discutiu-se a necessidade de produção estatal que promovesse 

habitações para os trabalhadores e, já no final dos anos 30 e início dos anos 40, moviam-se os 

Institutos de Pensões e Aposentadorias na construção dos primeiros conjuntos voltados para uma 

demanda selecionada entre as categorias profissionais relacionadas a cada Instituto. Porém, essa 

produção era insuficiente para atender a demanda que afluía aos centros urbanos e “até o início da 

década de 40 a produção rentista (promovida por inúmeros promotores privados) dava conta 

em atender - com a precariedade bem conhecida do cortiço e com a casinha bem- comporta

da da vila - as necessidades de moradia da cidadã' (Bonduki, 1998 p.281).

Seria conveniente indagar sobre o mercado de locação e porque essa atividade foi 

abalada já que a fórmula tinha sido utilizada durante décadas para suprir a necessidade de 

alojamento da população em geral, sendo vista, inclusive, como ótimo investimento. Veremos 

como o congelamento dos alugueis durante sucessivas Leis do Inquilinato desestimulou essa

Os números sobre a produção de imóveis no período e que serão explicitados ao longo deste 

capítulo refletem variações (ora em expansão, ora em retração) relacionadas a momentos económi

cos e intervenções políticas, embora mostrem que uma certa produção não deixou de existir 

mudando, porém, aos poucos, suas características.
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1.1 Produção imobiliária e a crise de moradia

São Paulo chega à década de 1940 como uma espécie de cidade provisória, segund o termo 
utilizado por Silva Bruno (1984, p. 1319), impressão que advinha de sua paisagem em constante 
transformação, em que nada parecia definitivo e construir e reconstruir eram atividade cotidiana.

Uma dimensão dessa situação de frenética transformação pode ser verificada pelos testemu
nhos de época, como o de Antônio de Alcântara Machado cujo olhar percebia que nada tinha sobrado 
da cidade antiga: “ nem casa, nem torre, nem igreja, nem convento (Silva Bruno, op. cit. p. 1319) Ou 
das impressões do professor Cândido Mota Filho que notava, em 1947, que São Paulo não era uma 
cidade definitiva mas uma cidade em mudança, de aspecto desarranjado e provisório”(Silva Bruno, 
idem).

Analisar as mudanças nas condições de moradia na cidade, no período do pós-guerra e início 
dos anos 50, é o objeto deste primeiro capítulo, notando que é neste momento de crise que o capital 
de incorporação começa a desenvolver sua ação.

Por fim, é perceptível a reformulação do mercado de imóveis pelo crescimento do número de 
domicílios ocupados por proprietários e pelas transações de compra e venda de imóveis para fins 
residenciais no período.

Pode-se observar, assim, que a citada crise definida conjunturalmente pela escassez de mora
dias refere-se, sobretudo, a uma crise de um modelo habitacional sobre o qual estava ancorada a 
estrutura de moradia da cidade e que durante a década passou por uma etapa de transição, 
desestabilizando uma fórmula de organização social instituída durante décadas. A desestabilização 
levou os proprietários de imóveis destinados a aluguel a procurar, aos poucos, outros investimentos 
ou outras maneiras de garantir seu lucro em atividades imobiliárias. E a maioria da população da 
cidade que vivia em moradias alugadas, a buscar outras soluções de alojamento.

Essas observações ganham relevância quando são associadas a indicadores que de
monstram o ritmo vertiginoso de crescimento, por exemplo, o acréscimo de novos espaços à 
área construída da cidade. Em 1930, existiam 17,6 hectares edificados. Em 1954, apenas 

quatorze anos depois, eram 47,3 hectares. Três anos depois, em 1957, totalizavam 63,9 ha 

(Feldman, 1996 p.64). Ou seja, entre 1930 e 1954 a cidade cresceu duas vezes e meia, em um 

ritmo de 1,3 hectare ao ano; entre 1954 e 1957, são adicionados à cidade outros 16,6 hectares 

levando a um acréscimo de mais de cinco hectares ao ano. Testemunhos de época e dados 

sobre a expansão horizontal da área edificada são apenas alguns dos tantos indicadores que 
descrevem como a cidade crescia rapidamente e resultava, para quem a percorria, em um

aplicação e tumultuou as relações entre inquilinos e proprietários, contribuindo para a busca 
de outras soluções habitacionais.
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Verifiquemos alguns dados sobre produção imobiliária. Podemos, por meio deles, entender 
como uma atividade que parecia ao observador externo como Silva Bruno e outros, uma atividade 
constante, efervescente, que dava à cidade a característica de metrópole dinâmica, estava sujeita a 
vanações conforme a conjuntura económica e política. Esta variação pode ser verificada nos dados 
apresentado na tabela 1. Estes se referem ao periodo anterior à 2' Guerra Mundial, aos anos de 
guerra e a quase toda a década de 50, agregando informações de diferentes fontes. Em um primeiro 
momento coloquemos nossa atenção ao que acontece até 1945.

Para o observador especializado do setor da construção, para o analista das revistas 
especializadas e para quem nele investia, uma queda de acerca 37% como a verificada entre os anos 
de 1941 e 1942 era uma verdadeira crise.

E então, porque uma cidade com grande concentração de poder económico, de numerosa 
população trabalhadora, com o maior porcentual de carteira de trabalho assinada do país (IBGE, 

1960), cuja área construída não parava de crescer, apresentava condições habitacionais definidas 
pelo termo “crise”, como se referiam os cronistas da época?

imenso canteiro de obras, uma resposta feita de concreto, tijolos, ruas abertas e construções, 
às necessidades da força económica concentrada na região de São Paulo. Os dizeres estampa
dos nos bondes da Ligth durante os anos 40 -“São Paulo é a maior cidade industrial da América 
Latind'- parecia introjetar na consciência de todos uma realidade ainda em formação enquan
to, anos mais tarde, o rebatimento espacial de tal realidade tornava-se o slogan (ufanista, 
decerto exagerado, mas dentro do espírito que existia na cidade) das comemorações do 4o 
centenário de fundação da cidade, comemorado em 1954 -“ São Pauio é a cidade que mais 
cresce no mundd'.

Entre 1936 e 1941 passa-se de uma produção crescente, próxima a 12 mil unidades nos 
primeiros anos da década de 40, para uma retração brusca em 1942, em torno a 7500 e 7800 
construções, patamar que se mantém durante os anos sucessivos em que a guerra durou (até 
1945).
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Ano

1928 7031

1929 5800

1930 3020

1931 1795

17551932

1933 2691

1934 4194 4285

1935 5597 5597

1936 5387 12373

1937 7629 10651

125771938 8425

101831939 9158 9158

11183 1128511728 116011940

11819 118191941 12117 12102

7741 7509 75991942 7829

72107495 7694 71971943

73857787 73851944 7743

(#) 3919 128261945

171541946

164041947

(•) 205631948

244141949

237331950

239771951

195141952

14922(••) 244561953

19747 131621954

19604 135651955

18140 120031956

16130 105421957

16957 111501958
17058 109861959
21284 135111960

19582 117851961

22252 152521962

18252 115041963

14310 122481964

Tabela 1 - Número de constru

ções no Município de São Paulo segun

do diferentes fontes. 1930- 1945.

(#) dados do 1° semestre. (*) dado cal
culado. A partir do dado do IBGE de janeiro a 
setembro foi calculada a média mensal e multiplica
da por 12. (**) Dado de janeiro a novembro.

IBGE 1940 a 
1965.

A Construçlo 
SP 1953 a 65

Caldeira 
1945

Araújo 
1945

A Comercial 
1946

Fonte: Araújo, 1945. 0 autor especifica 
que a partir de 1940 utiliza como dado o número 
de habitações aprovadas. Caldeira, 1945. Este au
tor, diretor da Bolsa de Imóveis, fala em constru
ções, não especificando a fonte de coleta; Associ
ação Comercial e PMSP apud Engenharia, n°41, 
1946 apud Bonduki, 1998 p. 251. Bonduki com
puta o dado como construções. Anuário estatístico 
IBGE de 1940 a 1965. Dados coletados pelo IBGE 
referem-se a licenças concedidas e a partir de 1944 
incluem licenças para acréscimos e modificações. A 
revista A Construção São Paulo lista as plantas apro
vadas.
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Além dos preços dos insumos outro fator deve ser considerado na queda acentuada da pro

dução de imóveis no ano de 1942. Havia no país uma situação de inflação com a emissão descontro

lada de papel moeda e, como meio de garantir que capitais não se desvalorizassem, houve ingentes 

investimentos no setor bancário e no imobiliário (Observador Económico e Financeiro n° 119, dez. 

1945; Monbeig, 1954 p. 27). Terrenos e imóveis prontos eram investimentos mais seguros do que 

construções imobiliárias e, como notava ainda Monbeig (idem), os períodos de inflação são "períodos 

prósperos para a arquitetos e vendedores de terrenos. A inquietude diante da desvalorização da 

moeda leva freqúentemente os cidadãos da alta burguesia e da dasse média para a compra de 

imóveid'.

Se as licenças para construção tiveram uma queda nos anos de guerra, o mesmo não se 

verifica com as transações de compra e venda de imóveis. Os dados que dispomos indicam um 

grande movimento ascensional de aquisição de imóveis prontos. Se compararmos as unidades 

construídas e/ou com licenças de construção (tabela 1) e os imóveis transcritos nos cartórios por 

motivos de compra e venda (tabela 2) veremos que estes são nitidamente superiores nos anos em 

análise. Passa-se de cerca 15 mil unidades transacionadas em 1941, para cerca 21 mil em 

1945, em um crescimento de 40%. No ano de 1945, com o fim da guerra, as construções 

voltam a crescer (cerca de 12.800 unidades), mas a compra e venda de imóveis era quase uma 

vez e meia superior, ou seja, 21.300 unidades.

Uma queda abrupta para a qual existem várias explicações e sobre a qual iríteressa-nos 

olhar com cuidado por representar um momento de inflexão do modelo de produção utilizado 

até então.

Este fator conjuntural afetava o ritmo de construção, sem, contudo, exercer uma influên

cia decisiva no setor conforme explica Araújo (1945, p. 109), pois o autor contabilizava durante 

esse período uma média de 25 edifícios novos aprovados pela Prefeitura por dia. No mesmo 

sentido, notas editoriais da revista 0 Observador Económico e Financeiro (n° 126 jul. 1946), 

afirmam, com exagero evidente, já que os dados comparativos da tabela 1 mostram o contrá

rio: “Nunca se construiu tanto no Rio de Janeiro e em São Paulo como justamente nos anos em 

que o mundo era devastado pela guerrâ'.

Em 1942 o país estava entrando em um contexto de guerra, em um período de exceção 

de consequente insegurança quanto a qualquer empreendimento ou investimento de maior 

prazo. Uma das primeiras consequências desse clima de incertezas foi a escassez e o encare

cimento de materiais de construção. Ferro e cimento eram encaminhados para a indústria 

bélica ou para exportação, respondendo à demanda dos países beligerantes. Estavam assim 

racionados para o mercado interno enquanto outros materiais e serviços tiveram seus preços 

majorados segundo revela a revista 0 Observador Económico e Financeiro (n° 128, set 1946) 

sobre o preço de um milheiro de telhas planas que passara de 440 cruzeiros em 1939 para 

2000 cruzeiros em 1945, representando um aumento de 500%.
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Ano

1940
1941 15846
1942 15288
1943 17877
1944 21744 1405
1945 139221324
1946 221729364
1947 23568 2214
1948 22836 1487
1949 25152 1613
1950 196720529
1951 24115 3427
1952 28472 3416
1953 30089 4029

43271954 29443
1955 28423 3931
1956 28228 4699

54591957 24942

1958 25083 5852
69071959 28251

1960 27891

1961 36541
1962 36649

350261963
333271964

Uma oferta de imóveis associada a uma retração acentuada da 

produção ocorrida a partir de 1942 é creditada por vários autores a 

uma medida governamental de controle das relações de aluguel conhe

cida como Lei do Inquilinato, promulgada pela primeira vez em 1942 e 

inúmeras vezes reeditada nos anos seguintes (Bonduki 1998, Ribeiro 

1997, Sampaio 1994, Villaça 1986).

No Decreto Lei de 1942 estipulava-se o aluguel máximo a ser 

cobrado nos dois anos sucessivos tendo como base o valor em 31 de 

dezembro de 1941. Definiam-se as possibilidades de despejo e conside

rava-se qualquer violação como crime contra economia popular, punível 

com a reclusão do proprietário ou com pesadas multas.

Tabela 2 - Transmissões de imóveis por compra e venda.

Município de São Paulo 1944- 1959

Fonte: IBGE 1940-45/

1950/1954/1955-56/1960/

1965

Imõteis 
transcritos

É possível compreender que a insegurança na imobilização 

de capital em investimentos de longa duração, como é o caso da 

construção de um imóvel, tenha levado parte do capital excedente 

para a compra de imóveis prontos existentes, fazendo da terra ur

bana e dos imóveis objetos de intensa comercialização. Porém, se 

havia uma demanda por imóveis como forma de investimento segu

ro e a construção de novas unidades havia diminuído, o mercado 
estava sendo suprido pelos imóveis existentes. É possível encontrar 

em vários anúncios de jornais da época, ofertas de significativo 

património imobiliário, até então destinado ao aluguel, oferecido à 

venda por uma parcela de proprietários que estavam se 

desvinculando do negócio imobiliário por motivos que veremos a 

seguir.

As consequências foram muitas e variadas, especialmente 

no que tange às relações entre inquilinos e proprietários a ser tra

tada no próximo item deste capítulo. Do ponto de vista da produção, 

entretanto, a regulação governamental da relação de aluguel inter

vinha no principal objetivo para o qual se construía, ou seja, buscar 

uma fonte segura de obtenção de renda.

Existiam assim, até os anos 40, enormes capitais empatados 

em imóveis destinados à locação que provinham das mais variadas

Valores 
Cr$ 

(milhões)

13069
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Diante de uma produção menor, se comparada a dos anos anteriores, é possível tecer algu
mas considerações sobre as características de crise apontada pelos observadores.

Uma queda da produção de novos imóveis estava relacionada à queda no rendimento do 
negócio do aluguel e à insegurança da aplicação imobiliária como fonte de renda a partir do momento 

em que os aluguéis permaneceram congelados. 0 cenário não era dos mais tranquilos para quem 
pretendia investir suas economias e para uma certa classe de proprietários imobiliários que podia 
encontrar outras alternativas de investimento em um centro de atividade económica como São Paulo.

De um lado, condições conjunturais dificultavam a construção; de outro, medidas governa
mentais de controle das relações entre inquilinos e proprietários retiravam a possibilidade de 
manter as mesmas taxas de lucro por meio da locação, desestimulando a produção para a 

renda. Esses fatores são em grande parte responsáveis pelo “clima” de crise. Não há investi
dor que não se sinta lesado quando não aufere os mesmos ganhos (ou mais) do que aqueles 
que vinha obtendo, preferindo, neste caso, a comercialização do património a novos investi

mentos em construção. Com a diminuição da produção e o desestímulo na construção de 

novas moradias para locação inicia-se a desestruturação do mercado de locação. Este é o 

fator mais visível da crise de habitação, pois se tratava de alojamento da maioria dos morado

res da cidade durante os anos 40 e seria ainda predominante ao longo de toda a década de 50.

origens. 0 setor dos proprietários de casas de aluguel era composto por uma ampla gama de 

pessoas. Bonduki (1998 p. 231) identifica quatro grupos: a) aqueles que sem desenvolver 
atividade produtiva possuíam recursos que precisavam ser investidos para obter rendimentos 
(herdeiros, viúvas, profissionais liberais, etc.); b) aqueles que desenvolviam atividade produtiva 
na indústria, comércio e agricultura, investindo para abrigar seus funcionários ou como ativi
dade alternativa para excedentes; c) aqueles que, vivendo do próprio trabalho, conseguiam 
juntar alguma poupança para investir em casas de aluguel como forma de garantir renda 
complementar; d) instituições de previdência privada, como as companhias mutuárias ou ou
tras instituições de seguros que aplicavam seus fundos em imóveis como forma de capitaliza
ção.

Os proprietários de bens imóveis não constituíam um setor homogéneo e, justamente por isso, 

receberam o impacto do controle de maneiras diferentes. 0 setor imobiliário para a renda era, até 
então, o destino de uma parte significativa das economias particulares e de parte dos investimentos 
nacionais conforme notam diferentes autores como Melo apud Bonduki, (op cit.) entre outros. 
Este tinha sido, durante décadas, um investimento de lucros garantidos tanto para pequenos 
quanto para grandes investidores, mas com as diversas medidas governamentais no período - 
congelamentos dos aluguéis, escassez e aumento de preços dos materiais de construção, e 
ainda as fortes restrições de crédito (Ribeiro,1997 p. 253 e Bonduki, op cit.), faziam do setor 
imobiliário uma aplicação de risco pela primeira vez.
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1.2 Desestruturação do mercado de locação e a escassez de imóveis

0 clima de conflito entre inquilinos e proprietários já tinha se evidenciado desde os 

primeiros tempos da aplicação da Lei do Inquilinato; na primeira revisão, Decreto Lei 1569/43, 

previa-se o arbitramento dos primeiros aluguéis por autoridades municipais. Em São Paulo foi

Com a fixação do preço máximo dos aluguéis congelados pelo prazo estipulado em Lei (dois 
anos, em geral), muitos proprietários viram-se privados de negociações vantajosas e muitos procu
raram se livrar dos antigos inquilinos, seja por meio de ações de despejo ou criando situações proble
máticas para levá-los a liberar o imóvel, gerando assim uma situação social de muita insegurança. 
Enquanto o segundo expediente podia chegar à atitude de banditismo (destelhamento de casa, corte 
de água, entupimento de fossa, etc.), o primeiro era regulado por lei e foi amplamente utilizado.

As ações de despejo poderiam ser concedidas em caso de: a) o locatário não pagar o aluguel 
no prazo convencionado; b) o locatário dar causa à rescisão ou não cumprir qualquer obrigação 

estabelecida por lei; c) o prédio necessitar de urgentes reformas; d) desapropriação do imóvel; e) o 

locador necessitar do imóvel para própria residência.

Essas possibilidades existentes na Lei acabaram abrindo brechas em favor dos proprietários e 
gerando despejos como denunciou o jornal Correio Paulistano de 28 de julho de 1946. A matéria 

expunha que no Fórum Cível da capital, em apenas seis meses, 4.000 ações de despejo tinham dado 
entrada, representado 80% das ações em tramitação. Uma vez despejadas, era muito difícil para as 
famílias encontrar outro abrigo e muitas vezes tinham de se submeter a aumentos disfarçados, as 
chamadas “luvas”. 0 recurso mais frequente usado pelos proprietários era o aluguel ou a venda de 
alguns móveis e objetos (OEF n° 126, julho 1946). “ Casas cujo aluguel era de Cr$ 500,00só eram 

alugadas mediante a venda de móveis, cortinas e outras quinquilharias pelo preço inconcebível de 
15, 20, 35, 40 e até 70 mH cruzeiros ...nenhum farrapeiro desses que percorrem as ruas da 
cidade (...) ousaria fazer de todos esses cacarecos a oferta extraordinária de mH cruzeiros" 
(OEF n°119 dez. 1945).

Se inquilinos com contrato assinado não estavam totalmente “garantidos” pela Lei, 
vindo a sofrer processos de despejo e intimidações, para os recém chegados na cidade era 
quase impossível encontrar local para alugar a não ser que se submetessem às condições 

especiais ditadas pelos proprietários. Como bem alertava Nelson Mendes Caldeira, diretor da 

Bolsa de Imóveis, ainda em 1945, quando a lei já havia sido prorrogada três vezes, “as solu

ções legais, coercitivas punitivas, não satisfazem. A procura excedendo de muito a oferta en

gendra astuciosos recursos. Os aluguéis sobem sub-repticiamente e a lei é iludida sob a forma 

de ardis os mais engenhoso? (Caldeira, 1945 p. 12).

A crise de habitações, tanto comentada no período, tinha ainda outra face, não se restringindo 
apenas a uma inibição nos investimentos imobiliários e à queda na produção de novas habitações. 0 
aspecto mais sentido no quotidiano da metrópole estava relacionado às alterações nas relações 
entre inquilinos e locatários impostas pelas sucessivas Leis do Inquilinato.
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' Acreditamos ser o inicialmente convencionado, e que depois, no processo de negociação, sofreu reajustes.

instaurada, no âmbito da Prefeitura Municipal, uma Comissão de Arbitramento dos Aluguéis 

(com supervisão do governador do Estado) encarregada de estabelecer o valor da primeira 

locação, mas com o tempo, ela acabou analisando qualquer solicitação de aumento fora dos 
índices estipulados pela lei. Nem sempre, porém, cumpriu seu papel “teórico” de mediação; 
são várias as denúncias de munícipes expostas pelos vereadores da Câmara Municipal e por 
jornalistas a respeito de arbitramentos a favor dos proprietários.

0 jornalista Oswaldo Chateaubriand (1951, p.57), por sua vez, imprecava contra a Co

missão paulistana acusando-a de ser um “ninho de celerados onde manda indiscutivelmente o

Meses mais tarde o assunto volta a baila após a demissão do presidente da Comissão 
de Arbitramento de Aluguéis, engenheiro Zagottis. Consta que a demissão se deveu ao memo

rando assinado pelo prefeito Paulo Lauro determinando que fossem arbitrados os aluguéis de 
prédios à Rua Agostinho Gomes no 2288, 2290 e 2298, que se ligavam aos prédios da Rua 
Almirante Lobo no 536 e 540, no bairro do Ipiranga, a favor do proprietário. Na cópia do 

memorando lê-se: "determino à Comissão de Arbitramento de Alugueis que no pedido de 

arbitramento protocolado sob o n° 81.354-47 sejam arbitrados os alugueres pedidos pelo 

proprietário: prédios da Rua Agostinho Gomes Cr$1.200,00 cada; prédios da Rua Almirante Lobo 

Cr$ 1.440,00 cada". Segue a informação que o aluguel total convencionado’ pelo proprietário 

era de Cr$ 4.550,00, mas que a Comissão tinha arbitrado em Cr$ 4.900,00, importância que 

estava sendo elevada para Cr$ 6.400,00, conforme pretensão do proprietário por determina

ção expressa do Prefeito. (São Paulo. Câmara, vol.5, 1948 p.2663)

Em fevereiro de 1948, por exemplo, o vereador Aloísio Greenhalgh alertava e encami
nhava ao prefeito um requerimento de informações sobre o qual justificava-se: "Mesmo que 

infundadas fossem essas acusações, uma salta aos olhos de todos e não tem explicação: o 
exagero da elevação dos custos dos alugueres e escritórios nesta cidade, cujos índices se me 

afiguram mais elevados que os da capital da República. Não conhecemos até aqui os critérios 

adotados nesses arbitramentos. Mas a Unha ascencionat dos preços das locações em São 

Paulo é assustadora. Por outro lado, os proprietários das casas construídas há mais tempo, 

quando se vagam, pleiteiam sempre alugueres equivalentes ao das novas construções, cujos 

arbitramentos exagerados lhes permitem a elevação dos preços dos seus alugueres. Não me 
consta nenhuma ação repressiva dessa repartição em benefício dos interesses do povo de São 
Paulo. Os grandes proprietários dentro de suas organizações tem seus permanentes defenso

res (...) mas o povo não tem quem o defenda. Cabia a esta repartição cuidar dos seus interes

ses. Contra ela grandes queixas existem (...) resta-nos investigar as causas do câmbio negro 
dos alugueres de prédios e da especulação existente em torno do mercado de imóveis, que os 

transformou em indústria rendosa e lucrativa, com grandes proveitos para alguns e prejuízos 
incalculáveis para o bem estar da população e São Pauld'. (São Paulo. Câmara, vol.1,1948 p. 
419).
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É também notório que proprietários com mais posses e boas relações sociais não relutavam 

em usar expedientes, desde os políticos aos legais, na defesa de seus interesses ante a persistência 
da legislação de congelamento dos aluguéis. Já os inquilinos não detinham a mesma capacidade de 
negociação e aparecem como o elo mais fraco dessa cadeia de acontecimentos, submetendo-se à 
força da lei e dos fatos.

Uma outra ordem de implicação, como bem nota Bonduki (op cit p. 218), é a cautela em falar 
sobre congelamento dos aluguéis durante o período compreendido entre as várias Leis do Inquilinato 
(1942 a 1965). Os aluguéis continuaram a ser aumentados quer pelos índices estabelecidos pelas 
Leis (sempre abaixo dos índices de inflação), quer arbitrados por Comissões, quer por meio da siste
mática definida pela ação de despejo e de um posterior aluguel novo, ou ainda por engenhosos ardis.

dinheiro”, colocando-se contra a solicitação de mais verbas para os mais diversos fins, enca
minhada pela Prefeitura à Câmara Municipal.

A locação como fonte de renda não apresentava mais os mesmos lucros de outrora, especial
mente para os grandes investidores. Isto porque o controle dos aluguéis, em um periodo com taxas 
elevadas de inflação, impedia que eles fossem livremente reajustados, ao contrário de outras ativida
des comerciais e industriais que se beneficiavam com a alta de preços e se tornariam mais atraentes 
como objetivo de lucro. Por outro lado, eram desgastantes as relações com os inquilinos, as ações de 
despejo para reaver o bem, enfim, o controle público sobre uma relação até então regida pelas leis de 

mercado.

Várias implicações emergem desses relatos independentemente da sua veracidade. A 
primeira refere-se à importância que o assunto sobre os aluguéis havia adquirido no contexto 
da cidade, a ponto de levar o Prefeito a tomar a iniciativa de fazer da Comissão de Arbitramento 
um alvo de constante atenção e acompanhamento por parte da imprensa. Fica evidente tam
bém que existia um estado latente de tensão social e de conflito de interesses permeando o 

quotidiano de todos aqueles que viviam na cidade e dependiam de locação.

Como vimos, havia uma queda da produção imobiliária, embora houvesse também um 

aumento de transações de bens imóveis, denotando que o imóvel era ainda um investimento 

que suscitava o interesse de muitos; ao mesmo tempo, o aumento da oferta de imóveis no 

mercado de compra e venda leva a pensar que muitos proprietários desistiram do “negócio” 

de aluguel.

0 vereador socialista Padre Arnaldo, em março de 1948, relatava um dos tantos episódios 

que demonstrava a decisão de um proprietário de se desfazer de dezenas de imóveis de uma

Em uma cidade que contava com 67,7% dos domicílios alugados em 1940 é possível 
deduzir o clima de incertezas, de tragédias, de desespero e de busca de outras soluções, que 
aos poucos tomou conta daqueles que dependiam de uma casa alugada para morar. Procurar 
outra solução tornou-se imperativo, não só para inquilinos.
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"Enfim qual a causa dessa situação [de escassez]: Uma é fundamental; a quantidade de 
residências populares higiénicas é muito inferior à que se necessita, isto é, a oferta está muito 
abaixo da procura. (...). Essa escassez se verifica porque a indústria privada da edificação não 
encontra rendimentos suficientes para o capital empregado em tais construções. Ou então, 
porque as pessoas de escassos recursos não dispõem de meios para a aquisição ou aluguel de 
um alojamento adequado" (Moreira, 1943).

Assim, um negócio rentável durante anos, tanto para grandes como para pequenos 
proprietários foi, no médio prazo, desorganizado e desestruturado devido à interferência go
vernamental prolongada no mercado de locação. Produzia-se menos, havia menor interesse 
em investir em imóveis para aluguel, preferia-se por à venda os imóveis existentes ao mesmo 
tempo em que a população não parava de crescer, num fluxo ininterrupto.

Uma das consequências dessa conjuntura foi percebida de imediato porque resultou em 
escassez de habitações.

“ Este era o panorama antes da guerra: cortiços, porões de habitações anti-higiênicas... Hoje 

entretanto, a situação mudou para pior. Persistem os porões, prossegue a miséria e a doença. Em 

cada oito enterros que rondam a cidade um pertence a quota letal da tuberculose. Mas não existem 

apenas más habitações. Faltam milhares. Faltam25.000habitações em São Pauld' (Caldeira, 1945).

só vez e da impossibilidade de compra por parte dos inquilinos sem condições financeiras para 

tal: “Um cidadão milionário é dono de muitos prédios no Belém, bairro onde moro. Aluga-os a 
inquilinos que vivem de salários modestosj...). Agora por intermédio de um corretor de imóveis 

os inquilinos estão sendo cientificados de que os prédios serão postos à venda. 0 capitalista vai 

se desfazer deles e generosamente, dá a primazia de compra ao morador. Este tem preferência 
na transação e deve responder se lhe convém o negócio em 30 dias. Se não quiser, ou não 
puderj...) deve deixar a casa. (...) um dos prédios é alugado por Cr$ 150,00 mensais. Vai ser 
vendido por Cr$ 72.000. Se considerarmos o valor locativo mesmo tendo em conta a elevação 
dos prédios nos últimos anos, constataremos que é absolutamente absurdo o preço pedido. 0 
comprador terá que dar Cr$ 10.000 no ato de aceitar a opção e Cr$ 26 mH no dia de passar a 
escritura de compromisso. 0 restante ele pagará à razão e 475 cruzeiros mensais, computados 
os juros por uma tabela em uso. Acredito que em outro lugar esses 36 mH terá o interessado 
uma casa novinha em folha (São Paulo. Câmara, vol.1, 1948 p.692).

Para intensificar o cenário de falta de moradias que vinha caracterizando a cidade, o 

centro de São Paulo, na década de 40, foi alvo de um articulado projeto de remodelação 

urbana, cujo plano viário previu a abertura de largas avenidas exigindo, para a sua execução, 

a desapropriação de extensas áreas e a demolição de inúmeros imóveis ocupados em sua 

maioria por cortiços. Inúmeras famílias foram atingidas pelas obras tendo que abandonar os 

imóveis que ocupavam próximo ao centro. Exemplo dessa expulsão em direção à periferia mais 
afastada da cidade é a solicitação de obras de calçamento para Vila Esperança por parte do
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Segundo dados da Associação Comercial de São Paulo, com base nos dados da Divisão Esta

tística e Documentação Social do Departamento de Cultura de 1943 e 1947, o custo de vida havia 

subido em 100% neste intervalo de tempo. (São Paulo. Câmara, vol.1, 1948, p.400).

De fato, a migração excepcional daqueles anos trazia basicamente uma demanda de baixo 

poder aquisitivo que ocupava então cômodos em cortiços e casinhas nas vilas, agora insufici

entes ou fora das possibilidades da maioria.

A constatação do vereador era procedente porque o custo de vida em São Paulo, com a alta 

inflacionária, tornava o dia a dia muito difícil para quem vivia de salários. Enquanto estes se manti

nham relativamente constantes, os itens que compunham a cesta básica do trabalhador aumentavam 

assustadoramente.

Diante desse cenário em que houve diminuição da produção de imóveis e os investimen

tos privados não tinham retorno suficiente para o capital empregado em construções de alu

guel (embora uma certa produção continuasse a ser executada), é possível supor que a escas

sez não era generalizada. Como acontece até hoje, ela afetava de forma diferenciada a popu

lação, atingindo em primeiro lugar a demanda mais frágil, sem condições solváveis tanto para 

o aluguel como para a aquisição.

vereador Pedro Fanganiello, no início de 1948. Na sua descrição, Vila Esperança era um subúr

bio da Central do Brasil, localizado a cerca de um quilómetro do ponto final do ônibus na 

estrada de São Miguel Paulista, localidade de gente modesta, abandonado e cheio de penúrias, 

que crescia rapidamente; para lá iam os despejados e moradores dos cortiços destruídos para 

dar lugar a obras públicas ou a novos edifícios. (São Paulo. Câmara, vol.5, 1948 p.2161)

Revistas da época, jornais, depoimentos dos vereadores na tribuna da Câmara Municipal, 

escrevem sobre o racionamento de gêneros de primeira necessidade como a carne, para a qual 

existiam imensas filas em frente dos açougues; sobre o desabastecimento na cidade, e da proposta 

de alguns vereadores para que a Prefeitura fosse procurar diretamente no sul do país o trigo para o 

pão (como teria feito o governo do Distrito Federal); sobre os gêneros alimentícios que au

mentavam de preço do diariamente; sobre as novas tarifas elétricas impostas pela Light ape

sar do congelamento definido em nível nacional.

Nos Anais da Câmara Municipal encontramos um exemplo da insuficiência dos salários 

recebidos pelos trabalhadores menos qualificados e os gastos que deveriam enfrentar com 

moradia e sobrevivência na cidade. Dercílio Ribeiro, contínuo da Prefeitura com 20 anos de vida 

pública, percebia Cr$ 1.200,00 mensais. Pelo canhoto do mês de julho de 1948, subtraindo 

todos os descontos (Montepio e diversos - Cr$ 355,40/ Hospital -taxa de saúde - Cr$ 13,20/ 

Instituto de Previdência do Estado São Paulo - Cr$ 15,00/ Monte de Socorro - Cr$ 219,40) 

recebeu líquido Cr$ 717,00. Perguntava o vereador Betarello "Sendo casado e tendo filhos, 

como pode viver, pois por qualquer porão ou quarto, em imundo cortiço é pedido, hoje $400,00 

ou $500,00? Aqui vem a miséria". (São Paulo. Câmara, vol.4, 1948 p.3298)
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capitalistas e grandes proprietários - 3.898 indivíduos ou 0,06% do total;a)

b)

profissões liberais - 257.001 pessoas ( 4,5% do total)c)

1 Neste estudo, a autora mostra que nos anos 50 era possível distinguir 3 classes sociais, superiores, médias e inferiores. 0 sistema 
de classes partia das seguintes caracteristicas principais: a) lugar do indivíduo na hierarquia social era determinado pela sua situação 
económica; b) indivíduos, cuja posição na escala social era idêntica, tendiam a ser socializados da mesma maneira (recebiam instrução 
de nível semelhante e consumiam os mesmos produtos), formavam um conjunto, não porque mantivessem relações diretas, uns com 
os outros, mas porque levavam o mesmo gênero de vida; c) a mobilidade social existia apenas em nível individual e a aquisição de 
bens permanecia como caminho mais eficaz para a ascenção social.

0 peso dos itens habitação e alimentação no orçamento doméstico não era insignificante para 
a grande maioria da população. Dados coletados por Bonduki (1998 p.236) mostram que estes itens 
incidiam de forma diferente segundo a categoria profissional e o ano de pesquisa. Independente da 
categoria profissional, porém, verificava-se que a parcela da renda familiar destinada a esses dois 
itens era superior a 63% da renda familiar, deixando pouca margem para outros gastos, espe
cialmente o de transportes cuja incidência só tendia a aumentar conforme a população traba
lhadora era afastada do centro.

direção e administração de empresas, postos elevados na indústria e no comércio — 
585.370 pessoas ( 0% do total);

Entretanto, é importante ressaltar que a diversificação funcional e a complexidade das 
atividades produtivas exercidas na cidade de São Paulo ofereceram oportunidade para o au

mento de uma parte da população cujas caracteristicas divergiam da do operariado e não 

podiam ser classificadas como sendo de baixa renda. Tratava-se das camadas médias, consti

tuídas principalmente por profissionais ligados ao desenvolvimento do setor urbano terciário 

(PUB, vol 1 p.223). Exercendo atividades resultantes das novas funções nas empresas industri

ais, da multiplicação das atividades relacionadas ao transporte e comercialização de mercado

rias, da prestação de serviços diversificados, incluindo as profissões liberais, vinham a se so
mar à classe média tradicional composta de comerciantes, artesãos e trabalhadores autóno

mos.

Queiroz (1978, p. 123) analisando os dados do VI Recenseamento do Brasil, 1950, verifi
cava que nas cidades a complexidade de setores de prestígio variado - setor político, adminis
tração pública, comércio, indústria, profissões liberais - tornava a hierarquia social bem mais 
diversificada que a do mundo rural2. Citando trabalho de Roger Bastide, apresenta um quadro 

que mostra a distribuição dos indivíduos por profissões e ofícios, escalonados segundo recur

sos e o prestígio das diferentes atividades urbanas. Os cerca de 5,8 milhões de ativos nas 
cidades brasileiras podiam ser subdivididos em:

Nesta conjuntura de caráter explosivo, deu-se mais uma das tantas destruições de 
bondes após um “ataque popular” devido aos aumentos dos preços das passagens (Anais da 
CMSP, 1948 p.663) desencadeando, em 1947, a demissão do Prefeito Stockler das Neves, após 
poucos meses de governo, pelo então governador Adhemar de Barros. (Levy ,1985 p.37)
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d)

e)

f) artesãos, mais ou menos independentes - 585.872 ( 10% do total)

g) operários industriais - 879.857 pessoas ( 15,2% do total)

h)

i)

j) mão de obra não especializada - 284.080 pessoas ( 5 % do total)

- §

r

A presença de classe com certo poder aquisitivo era outra variável que impulsionou a 

produção imobiliária na busca de bens que pudessem captar um certo montante de renda 

mensal. Casas e particularmente apartamentos de pequenas dimensões eram produzidos em 
edifícios de grande densidade de ocupação nessa fase de desestruturação do mercado de loca

ção e início da produção para a venda, (como, veremos a seguir).

A demanda de baixa renda, por sua vez, conheceria sua exclusão quase que completa do 

mercado habitacional do imóvel construído e do imóvel pronto para habitar, conforme o mercado de 

locação foi decaindo e a atividade do capital de incorporação foi ganhando importância. Restou-lhe, 

como possibilidade de alojamento, a terra ainda barata da periferia e a auto-construção da moradia.

Enfim, a crise de habitação, que tanto afetou a população paulistana da década de 40, tinha 

como um de seus componentes um sistema produtivo em transição cuja consequência mais profunda 

verificou-se na transformação do modelo habitacional que vinha sendo usado para alojar a maioria da 
população. A insegurança nas relações entre inquilinos e proprietários, a queda na produção para a 

renda, a diminuição da lucratividade do negócio, a existência de uma demanda com certo

Essa caracterização mostra a existência de uma população ativa, cuja formação profis

sional e inserção variada no sistema produtivo levava a apresentar diferentes níveis sócio- 

económicos. Dessa classificação é possível verificar um contingente expressivo localizado fora 

das extremidades de uma pirâmide social. Profissionais liberais, técnicos, comerciantes, artesãos 
constituíam cerca de 20% da população ativa.

profissões técnicas; pessoal de escritório, empregados de comércio, e da indústria 
ocupando posições elevadas - 289.566 pessoas ( 5 % do total)

pessoal de escritório de menor categoria, empregados de comércio, técnicos industriais - 
1.135.416 pessoas ( 19,6 % do total)

operários da construção - 533.148 pessoas ( 9,1% do total)

assalariados de categoria inferior nos diferentes ramos da produção -1.251.423 pessoas 
( 21,6% do total)

Segundo dados do PUB, elaborados uma década mais tarde para a cidade de São Paulo 
(São Paulo/GEP, vol.1, 1968), ficava evidente a acentuação do processo de diferenciação e a 

presença marcante dos setores médios na cidade. De acordo com o estudo, era possível 
distinguir características específicas, isto é, tratava-se de um setor social que dependia antes 

do emprego do que da propriedade como fonte de renda e de classificação social, mantendo 

intensa participação no consumo de bens ligados ao conforto pessoal, comunicação de mas
sas e lazer. (São Paulo/GEP, vol.1, 1968, p.224).
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1.3 Restruturação do mercado baseado

Tabela 3- Condição de ocupação dos domicílios. Município de São Paulo, 1940 e 1950

1940 1950

37 +12(+48%)69.097 + 143%98.856

-9 (-13%)187.555 +41%67,7 264.174 58 76.619

+1.558%20.302 7,3 23.290 21.886

+64,4%276.954 178.463

Fonte: FIBGE Censos 1940 e 50 apud Bonduki 1998 p.232 e PMSP s.d

Em São Paulo, a produção para uso próprio apesar de existir a décadas, atingiu nesse período 

proporções predominantes em termos de unidades e população envolvida. No caso das classes tra
balhadoras, era uma produção que associava à compra do lote na periferia, a autoconstrução da 
moradia; no caso das classes médias, a compra de lote nos bairros mais próximos era acompanhada 

pela autopromoção da unidade residencial. No primeiro caso, tratava-se de uma moradia construída 

de forma artesanal, em períodos longos de produção, de forma progressiva (cômodo após cômodo) 

segundo a disponibilidade de dois fatores, os recursos disponíveis e os expedientes relacionados à 

obtenção de mão de obra (própria, remunerada ou não) (Rossetto, 1993). No caso da autopromoção

poder aquisitivo, levaram à desmontagem lenta e gradual do modelo baseado no aluguel, 

iniciando-se então, nessa mesma década, a transição ao modelo da casa própria que perdura 
até hoje.

% do 
total

% do 
total

Incremen
to N. 

absolutos

A difusão da propriedade foi possível por meio de dois processos paralelos de produção, 

um destinado ao uso próprio gerando uma produção não destinada a um mercado de compra 

e venda em um primeiro momento; outro, produzido segundo a lógica capitalista cujo objetivo 
visava à comercialização.

Variação da 
% entre 
40/50

Incremento 
%

N. de dom icílios 
próprios

N. de domicílios 
alugados

Outras situações

Total de domicílios

na propriedade do imóvel

A transição para o modelo da casa própria iniciada neste período pode ser notada a 
partir das informações colhidas nos recenseamentos decenais. Na tabela 3 verifica-se que no 
período intercensitário de 1940 a 1950 o número de domicílios próprios aumentou em 143%, 

passando, em números absolutos, de 69.069 unidades a 167.953. Em 1940, os cerca de 69 mil 

domicílios ocupados por proprietários da cidade representavam um quarto (25%) das unida
des recenseadas, representando em uma década, o porcentual de 37% dos domicílios da 

cidade. Era apenas o início da mudança do modelo de morar com bases em relações locativas 
para um modelo que privilegia a propriedade e que se acentuará nas décadas sucessivas.

100 455.417

25 167.953

5 -2,3 (-31%)

100
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Produzida para ser comercializada, a moradia ganhou outras características não pre

sentes no modo de produção para renda; popularizou-se o prédio de apartamentos como 
forma de ganhar mais solo (Souza, 1994) e cada etapa de produção e cada decisão destina
vam-se à obtenção de renda e lucro.

Melo (apud Feldman, 1996 p.4 e Bonduki, 1998 p.252) observa que nesse periodo houve 
uma mudança de escala na produção imobiliária, com um salto significativo do montante do 
investimento nacional privado em novas construções: de 20% em 1939 para 47% em 1947, dos 

quais 60% concentravam-se em São Paulo e Distrito Federal.

da moradia, os recursos disponíveis à contratação da construção ditavam o ritmo e o resultado 
final de cada obra individualmente. 0 traço comum em ambas as situações residia no fato de 
se tratar de uma produção inicialmente produzida para suprir uma necessidade pessoal, 
priorizando o valor de uso. Isso não impedia que adquirisse um preço quando colocada no 
mercado de compra e venda, preço esse não diretamente associado ao valor de produção (de 
difícil aferição pelas características descritas) e ditado por condições alheias a esta.

Um sintoma desse aumento pode ser lido no número de plantas licenciadas para cons

trução em São Paulo: voltando à tabela 1, pelos dados colhidos pelo IBGE cuja série histórica é 

mais completa, em 1940 havia menos de 11.000 unidades passando para cerca de 24.000 

unidades em 1950, ou seja, o número de licenças requeridas oficialmente à Prefeitura duplicou 

em uma década. Uma retomada da produção bastante significativa, como também registrava 
Ribeiro (1997) analisando o caso do Rio de Janeiro.

A partir desses dados elaboramos, na tabela 4, o número médio de licenças para a 

construção concedidas pela Prefeitura desde 1939. Podemos notar que nos anos logo após a 
guerra houve um incremento das unidades licenciadas de cerca oito mil unidades durante os 

anos de 1942 a 1945 para 18 mil unidades nos anos seguintes. De 1949 até 1953 foram 

licenciadas cerca de 27 mil unidades em média. Esses anos são os mais significativos de todo 

o período em estudo, mostrando grande intenção na produção de novos edifícios na cidade 

(licenças para construir), volume que não seria mais alcançado no período em estudo. Entre 

1954 e 1959 o número médio de unidades licenciadas cairia para 18 mil, retomando-se a 

produção no início da década de 60.

Entretanto, a existência de um mercado potencial de compra e venda criará um impulso 
para que se organize uma produção a ser comercializada. A demanda por bens imóveis e a 
possibilidade de que se rentabilizem capitais pela produção e circulação de objetos imobiliári

os levaram à organização de um mercado capitalista de imóveis residenciais. Com o objetivo 

de obter lucro por meio da atividade imobiliária, recursos foram arregimentados a partir da 
ação de um agente, o incorporador imobiliário, cujo papel na coordenação do processo da 
produção capitalista da moradia foi essencial e será detalhadamente estudado no capítulo 2.
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1939/41 11.096

1942/45 8.755

1946/48 18.040

1949/53 27.331

1954/59 17.939

1960/63 20.525Fonte: a partir dos Anuários Estatísticos do IBGE.

Construção CivilAno Cerâmica
1920 55696

4121.581
9521950 3.498
8829.6301920
9.872Operários 19.2481940
25.4991950 45.212
9.33539.1921920
174.388255.7171940

1950
Fonte: Mattos, 1958 

Produção 
(Cr$1mil)

Tabela 4 - Número médio de unidades residenciais com 

licença para construção. Município de São Paulo 1939 - 1963.

Tabela 5 - Evolução do número de indústrias, de operários e valor de produção dos 

setores da construção civil e de materiais. Estado de São Paulo, 1920, 1940 e 1950.

Intervalo de anos Média anual

Estabelecimentos 1940

O início dos anos 50 representa, então, o momento de maior produção imobiliária na 

cidade, reconhecido também pela ampliação do número de empresas e de trabalhadores da 

construção civil, estes identificados pelos recenseamentos económicos e transcritos por Mattos 

(1958). Nesse estudo notava o autor o impulso do setor da construção civil e da indústria 

cerâmica no interior do processo de industrialização crescente da região de São Paulo, tanto 

em número de estabelecimentos quanto em número de empregados (Mattos, op cit, p36). De 

fato, o número de estabelecimentos da indústria da construção civil em todo o Estado teve um 

desenvolvimento enorme entre 1920 e 1940 passando de 55 estabelecimentos para 412, um 

aumento de 612%. Se a importância destes dados se dilui devido ao amplo intervalo de tempo 

entre os dois recenseamentos da atividade económica (1920 e 1940), o mesmo não se pode 

dizer dos dados coletados entre 1940 e 1950. Nota-se que nesses dez anos o número de 

empresas relacionadas com a construção civil duplicou passando de 412 para 952, o mesmo 

acontecendo com o número de empresas envolvidas com o setor cerâmico. Percentual maior 

ainda verifica-se no número de pessoas empregadas na construção civil que passa de cerca 

dez mil em 1940 para 25 mil, e de cerca 19 mil no setor cerâmico para 45 mil em 1950.

2.492.762 2.475.764
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ESPECIALIDADE Ano

1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 19481964 1963 1962 1961 1960 1959

Aparelhos e Equip, Incêndio 75 2 2

Artefatos de cimento 65 1761 41

44 39 28 37 4827 29 37 44 102 49 4819 11 12 25 29

103 133 99 6250 39 72 60 8455 75 115 83 60 52

160 15466 106 130 99113 128 119 9466 138 82 102 79 94114

135 110 82146 165 154 212 188195 147 123 140 139 194Engenheiros e construtores 167 144 111
61 103 75 11162 69 88 6888 51 35 50 59 67Ferragens em geral 51 40

1 11

154302 271331 343 422 440 388256 263 270 362Materiais básicos 365 289 470 288 243

5687 56 5859 62 69 6865 48 47 43 55 6464 32

170 13275 137134 175170 154 142 167216 154 144 155 157143 100

2018 2013 17 1924 1125 16 12 16 22 24Mineração e calcáreos 23 29
18 5018 23106 46 8 4 6 10 57 1 14Olarias
17 2927 15161115 13 43 5 5 169 14Pedreiras

50114 75 68 29228132 18894133 125113 228 141 106 84152

149 126135 186 123 14313381113102 94 95100 6688 74 140

87 115 127 79 6768 10065847752 7369 55 8469 35Tintas, vidros e decorações

1476 1556 1737 9961330 1730 1351 1436140812331055 11881221 10641395 1051 1154Total

Fonte: “A Construção São Pauto" N° 255, dez 1952; N° 535, maio 1958; N° 881, dezembro1964

Cerâmica, azulejos, artef. 
de louças e ladrilhos

Corretagens e 
administração de imóveis

Metais, fundições e 
serralherias

Serrarias, carpintarias, 
marcenarias e madeiras

Eletricidade em geral, 
inclusive aparelhos

Inst., fabr. e montagem de 
ele adores

Materiais sanitários e 
encanamentos em geral

Profissionais 
especializados

Vimos que houve no período do pós-guerra um aumento significativo da produção imobiliária, 

do número de empresas e de profissionais trabalhando no setor.

Uma visão complementar aos dados apresentados na tabela 5 pode ser encontrada na 
tabela 6 em que é possível verificar a evolução da entrada de novas empresas e firmas na 
atividade da construção imobiliária a partir dos anos 50. A primeira informação que salta aos 
olhos é a abertura de um maior número de empresas, em quase todas as especialidades, no 
início da década de 50, em comparação com o mesmo período da década de 60. A análise dos 
totais mostra um incremento do número de novas empresas até o ano de 1952, condição 
ditada pelo período de maior atividade imobiliária encontrado entre os anos de 1949 e 1953. A 

queda gradativa da abertura de novas empresas até o fim dos anos 50 significou uma diferen
ça de cerca de 300 firmas entre o ano de 1940 e 1950, valor que demonstra um processo de 
enxugamento do setor.

Tabela 6 - Firmas que entraram no ramo da construção civil, classificadas por espe
cialidade. Município de São Paulo, 1948-1964
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Até 1951, governava o país o presidente Dutra; São Paulo, a partir de 1947 estava sob 
governo de Adhemar de Barros. Em 1947 o Governo Dutra introduziu um conjunto de controles 
cambiais reduzindo as importações e mantendo alta a valorização da moeda brasileira (Skidmore, 
1975 p. 98). Ao manter alto o valor oficial do cruzeiro desestimulou as exportações, fato que acabou 
por desviar os investimentos para a produção destinada ao mercado interno e resultou em um surto 

de industrialização. Ao longo de seu governo, entre 1945 e 1951 houve um crescimento de 6% a.a 
no produto real total e de 3,2% a.a. no produto per capita (Skidmore, idem). 0 crescimento súbito 
das reservas cambiais garantiu o processo de investimento interno que viria a se concentrar em São 

Paulo e sua região durante os primeiros anos da década de 50, representando 39% do parque 

industrial da nação, como já vimos. Porém, os investimentos não foram canalizados apenas para o > 

setor produtivo, mas também para o aumento da poupança interna criando assim maior volume de 
meio circulante e a possibilidade de investimentos no parque imobiliário.

Nossos dados apontam o período de 1949 a 1953 como o de maior dinamismo para o 
crescimento imobiliário formal na cidade.

0 emprego de capitais no imobiliário, como ocorre nos demais tipos de investimentos, é 
bastante suscetível às decisões na esfera económica e política. Mudanças nas regras de crédi

to, incentivos em determinados setores da economia e instabilidade política, podem influenciar 

o volume de investimentos, dada a baixa mobilidade e fluidez. Por outro lado, investimentos 

públicos de âmbito local, em infra-estrutura e serviços, transformam determinadas áreas 

tornando-as diferenciadas, obtendo como resultado a catalisação espacial desses recursos.

Há, entretanto, uma forte variação no número de unidades licenciadas no período po
dendo ser resumidas em três momentos distintos: crescente até 1953, maior incremento entre 
1949 e 1953, contida entre 1954 e 1959 e novamente em expansão a partir dos anos 60. 0 

número de empresas do setor também é maior nos primeiros anos da década de 50, diminu
indo gradativamente ao longo dos anos e retomando apenas em 1964 o mesmo patamar de 
1950.

Por sua vez, Adhemar de Barros, governador em São Paulo até 1950, bem como os cinco 

prefeitos que administraram a capital nesse período - Abraão Ribeiro (1945-47), Cristiano Stockler 

das Neves (seis meses em 1947), Paulo Lauro (1947-1948), Milton Improta (cinco meses, 

1948-1949), Asdrubal E. da Cunha (1949-1950) - pautaram seus governos por obras viárias e 

por iniciativas centradas nos problemas de transporte e circulação (Levy, 1985 p. 37). Muitas 

dessas obras estavam localizadas na área consolidada da cidade, renovando e abrindo espaço 

para intervenções imobiliárias na cidade. Adhemar de Barros, além do mais, abriu crédito 

imobiliário pela Caixa Económica (Levy, idem).

Procuremos indagar sobre os principais fatores conjunturais que influenciaram essa 
variação não indiferente, antes de prosseguirmos com as características que mostram a con
solidação da opção do mercado imobiliário pela produção visando à comercialização.
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Mas o período pacífico durou pouco. Divergências internas a respeito da linha de condu
ta sobre política interna e externa acabou por dividir os partidos e a oficialidade, especialmen
te em relação a maior ou menor participação do aparato estatal na vida económica do país.

A virada da década e seus dois primeiros anos foram caracterizados por um período de 
confiança política e de decisões económicas menos ortodoxas, complementadas com intervenções 

locais que favoreceram os investimentos em São Paulo. Dentre elas, os festejos do Quarto 
Centenário, em 1954, e várias obras de vulto como o Parque Ibirapuera, que se somavam a leis 

que beneficiavam a construção de hotéis para turistas e de equipamentos para as comemora

ções. Nesse período, muitos projetos dos grandes edifícios da cidade deram entrada para 

aprovação na prefeitura como hotéis, ou parte de seu complexo a esse uso. Fato está que São 

Paulo, no início da década de 50, era descrita pelos cronistas da época como um grande 
canteiro de obras, públicas e privadas.

0 impulso do Brasil para a industrialização e para maior autonomia económica acabou por 

despertar tensões sociais, principalmente entre classes e setores que se sentiam ameaçados, te
mendo perder status. Havia preocupação de que modificações sociais e económicas, que poderiam 

resultar de determinadas opções políticas, alterassem bruscamente o equilíbrio instalado. A inflação 
era outra aliada no agravamento das tensões sociais. Os constantes aumentos de preço e de reajus

te dos pagamentos e salários concentravam a opinião pública na questão de como os benefícios e 

sacrifícios do desenvolvimento seriam distribuídos, (idem, p. 145) O grupo que mais sofria com o 

aumento do custo de vida era o operariado urbano na medida em que, desde 1943, o salário mínimo 

oficial não sofria aumentos. Os anos Dutra tinham, de fato, impresso uma perda da renda real para o 

setor que via recompor seu poder de compra quando, em dezembro de 1951, foi decretado um novo 

salário mínimo. Com o aumento das tensões sociais no segundo e terceiro ano do governo Vargas, 

houve necessidade de modificar o Ministério no meio do ano de 1953 e apresentar nova proposta de 

um programa de estabilização ortodoxo. Estava prevista nela a contenção prudente da indus

trialização e controle cambial a fim de equilibrar a balança de pagamentos, ou seja, o progra

ma apresentado previa a contenção dos gastos públicos e restrição do crédito interno.

Havia, no entanto, um clima de grande descontentamento. Em março de 1953, pouco 

antes de Vargas adotar uma nova estratégia política e apresentar propostas na área económi

ca, as eleições municipais demonstravam toda essa insatisfação. Jânio Quadros era eleito pre

feito da capital paulista com uma maioria avassaladora de votos, derrotando os candidatos dos 

maiores partidos. Sua experiência como vereador havia lhe dado conhecimento concreto das 

carências da cidade. Quadros dirigia seu apelo diretamente à classe média baixa. Além de um

0 retorno de Vargas no início de 1951, como presidente do país por meio de eleições 

diretas, parecia evidenciar uma vontade imensa de acomodação na sociedade. (Skidmore, 

1975 p. 133) Internamente, ele ganhara o entusiasmo popular com a campanha da Petrobrás, 
cujo projeto nacionalista visava aumentar as fontes internas de suprimentos de petróleo como 
ainda diminuir a tensão crescente na balança de pagamentos (Skidmore, op cit, p: 131).
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Em essência, foi uma nova fase no processo de substituição de importações, iniciada na mu-

A situação nacional só iria mudar ao longo do novo governo. Entre 1956 e 1961 o Brasil 

apresentou crescimento económico real e marcante tendo como base a expansão da produção in
dustrial de todos os ramos incluindo os de bens de capital, bens intermediários e bens de 

consumo durável, em um processo essencialmente controlado pelo capital multinacional. (Singer, 

1982 p. 71)

A vitória do outsider Jânio Quadros não diminuiu o clima de indecisão reinante; ao con

trário, para os empresários e investidores, a ação do Prefeito, desatrelada das forças políticas 
tradicionais, ampliava o panorama de incertezas que pairava no âmbito da política nacional. 
Nem o crescimento da inflação permitia criar um clima propício para investimentos. As medi
das anti-inflacionárias não tinham sido adotadas; greves e protestos manifestavam-se em 
todo o país, inclusive entre a oficialidade jovem do exército contra seus baixos salários; a tensa 
atmosfera política atingiria seu ápice com o suicídio do presidente da República, transforman
do 1954 em um ano de grave crise política e de baixos investimentos produtivos. No setor 
imobiliário paulista largamente ancorado ao capital privado, como veremos no próximo item, 

temos um ano de ruptura com uma queda de 20 % nas unidades licenciadas em relação ao 

ano anterior (cerca de cinco mil unidades a menos). Não era momento para aplicação a longo 

prazo, nem para lançamentos imobiliários à classe média, sem segurança no destino do 
governo do país.

Os anos seguintes, incluindo o primeiro do presidente eleito Jucelino Kubistchek (1956- 

1961), não foram tranqúilos politicamente. Ameaças de golpe, substituição do presidente da 
República Café Filho, devido a ataque cardíaco pouco mais de um ano após a morte de Vargas, 
a posse do presidente do Congresso Nacional, conspirações, eleições, estado de sítio... Além da 

instabilidade política, surgiram problemas como inflação interna e déficits de pagamentos 

externos. A solução apontada era a de uma política monetarista ortodoxa; os críticos rebatiam 

que esta conduziria à estagnação económica. Dentre as medidas tomadas, a que obrigava os 

bancos a terem maior liquidez aumentando o saldo de caixa líquido que seria, em parte, 

recolhido no SUMOC. (Skidmore, 1975 p. 199). Essa medida motivou a quebra de dois bancos 
de porte, um dos quais o Banco Nacional Imobiliário cujo capital estava em grande parte 

imobilizado em terrenos e hipotecas.

discurso de princípios como o combate à corrupção, havia o apelo direto a esses trabalhado
res, humildes moradores de periferia sem infra-estrutura e transporte precário. 0 plano de 
emergência, que previa investimentos em acessibilidade e drenagem, além da oficialização em 
massa de logradouros dos loteamentos da periferia, no primeiro ano de mandato apontava 
para uma inversão de prioridades na ação do poder público municipal com evidentes objetivos 
políticos. (Bonduki, 1998 p. 301) Pela primeira vez o foco dos recursos públicos não era a área 

central e a dos bairros de classe média da cidade e sim a periferia como demanda e como 

força política.
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As estratégias de produção e comercialização, montadas para alcançar uma classe média em 

expansão com certo poder de compra e localizada na cidade graças ao dinâmico setor económico, 

começou a dar mostras de estrangulamento particularmente devido à inflação e à falta de um 
sistema de financiamento imobiliário que mostrava, já em meados da década de 50, os limites 

das possibilidades de crescimento desse setor.

dança do século, acelerada na década de 30, e que produziu uma virtual auto-suficiência em bens de 

consumo leves em meados de 1950. A indústria de veículos foi surpreendente. Com incentivos 

oferecidos pelo governo, as fábricas implantadas na região de São Paulo alcançaram perto de 100 

mil veículos por ano chegando em pouco tempo (1961) à auto-suficiência para aquele momento. 
(Singer, idem )

Entretanto, enquanto os diversos ramos produtivos expandiam-se significativamente am

pliando o número de estabelecimentos e gerando, conseqúentemente, uma dinâmica espacial 
de expansão da cidade (o crescimento horizontal de São Paulo foi nesse período, algo como 

cinco hectares ao ano como já citamos), não há o mesmo crescimento em relação à produção 

imobiliária formal e ao número de novas empresas que se lançaram no mercado.

Segundo entrevista com o incorporador Zarzur (Depoimento, 1999), um dos maiores da 
época, o incremento da inflação nos anos 50 desencadeou um processo de aumento de preços 

de materiais e serviços, colocando em risco a atividade da construção imobiliária fortemente 
dependente da contribuição mensal dos adquirentes e sem o amparo de um sistema de finan

ciamento de ação ampla. Ainda de acordo com ele, muitas empresas faliram no período, 

outras encerraram suas atividades, restando apenas as maiores e melhor estruturadas, levan

do certamente a uma inibição da entrada de outras. Sentiriam também reflexo, firmas relaci
onadas à produção de material de construção. É possível que, após um período de euforia com 

a substituição de materiais de construção importados por nacionais, as empresas do setor 

tivessem sofrido com o menor consumo devido à inflação e à diminuição da atividade imobiliá

ria em relação ao boom do início da década. De fato, os dados da tabela 6 apontam para uma

Havia, em geral, bastante otimismo quanto ao processo em curso e ao futuro do país, sinteti
zado em uma reportagem da revista Sr - Senhor (março de 1960) que ouviu empresários, economis
tas, parlamentares e outros, "numa pesquisa de cúpu/d' acerca dos acontecimentos económi
cos da década de 50. Nela, louva-se o grande impulso à industrialização, à política cambial que 
visou diversificar as exportações e atrair capitais estrangeiros, à expansão das vias de trans
porte, à política de defesa do café e a Brasília. Considerava-se que os sacrifícios realizados 
nada representavam diante dos resultados atingidos parecendo também que o país havia 

estabelecido condições de tornar-se em breve uma potência industrial. (SR - Senhor, idem p. 
99) Representantes da elite entrevistados pela revista minimizaram o impacto da inflação 
assim como o da dívida externa que daria um salto extraordinário a partir daqueles anos. Os 
constantes aumentos de preços e de reajustes no valor dos pagamentos acabavam por pena
lizar os moradores das cidades, que viam com apreensão o aumento do custo de’ vida.
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Características da produção imobiliária

A divisão processada pelos artigos “Mercado Imobiliário” da revista Conjuntura Econó

mica, a partir dos quais colhemos as informações, subdividiam a cidade em três categorias - 

residencial, residencial/comercial e industrial3 - como forma de caracterizar algumas áreas e 

mostrar tendências do mercado imobiliário. Não eram divisões que pressupunham um tipo de 

zoneamento e nem guardavam relação com a legislação de zoneamento que seria mais tarde 
implantada na cidade. Em uma forma bastante genérica de classificação, descreviam caracte

rísticas predominantes de uso dos bairros não havendo nenhuma correlação entre a aquisição 
de terrenos em zona industrial e a obrigatoriedade de construção de imóvel de uso industrial. 
Mas, como especificavam os analistas da revista, era possível em zona industrial a implantação 
de qualquer atividade que pudesse vir a se beneficiar de terrenos mais baratos tal como 
acontecia com os loteamentos residenciais destinados à operários. Diferente é, sem dúvida, a 

transação com prédios em área industrial, estes sim, destinados às atividades industriais a não 

ser que viessem a ser demolidos para dar lugar a novos edifícios mais rentáveis.

diminuição no número de novas firmas em quase todas as especialidades do ramo da constru
ção civil. É importante notar que a construção de Brasília e a abertura de rodovias até a nova 

capital redirecionou o trabalho de inúmeras empresas durante anos, com possível rebatimento 
no volume de obras em outras cidades como São Paulo.

Para entender melhor a produção imobiliária nos anos em estudo, analisemos os dados reuni

dos na tabela 7. Estes mostram as transações nos anos de 1949, 1952 e 1953 e permite-nos 
caracterizar a produção imobiliária no momento em que esta é comercializada e não mais no 

momento da licença de construção como foi utilizado até aqui. Apesar de serem dados parciais 
em razão da inexistência de informações completas não compiladas com constância para a 
cidade de São Paulo (à diferença dos dados periódicos para o DF) podemos perceber algumas 
tendências que, somadas às informações de outras fontes, confirmam a importância da pro
dução imobiliária e identificam algumas de suas características.

3 Segundo Conjuntura Económica, dez. 1949, as zonas consideradas foram indicadas como: centro; zona residencial: Jardim América, 
Jardim Europa, Jardim Paulista, Vila Mariana, Vila Pompéia, etc.; zona comércio-residencial: Brás, Consolação, Liberdade, Santa 
Ifigência, etc.; zona industrial: Lapa, Moóca, Penha, etc. Trata-se, portanto, de uma indicação genérica, e não uma classificação 
rigorosa
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período %total prédios % % imóveisterrenos aptoszona

set/dez 1949 residencial 243 16 414 27

comércio/resid. 15 1 150 10

industrial 187 12 518 34

0 0centro 0 0

total 445 29 1082 71 0 1527

jan/ago 1952 residencial 504 13 764 1

comércio/resid. 32 1 209 5 51 1

industrial 537 14 1761 45 12 0

total 1073 27 2734 69 110 3 3917

jan/dez 1953 residencial 647 15 796 10518 2

comércio/resid. 49 2401 6 88 2

industrial 829 19 1523 35 37 1
total 1525 35 2559 59 230 5 4314

jan/fev 1954 residencial 110 13 184 22 24 3

comércio/resid. 22 3 47 6 219

industrial 176 21 221 27 19 2
total 308 37 452 55 62 8 822

jan/dez 1955 total 1419 43 1595 48 301 9 3315

total 528 24 1453 230 10 221166

Fonte: Conjuntura Económica, dez.1949, mai.1952, out,1952; dez.1952; jut. 1953; set.1953; no«1953.

Nota-se que as transações, tanto em 1949 quanto em 1952, referiam-se em primeiro 

lugar a prédios em área industrial e residencial, depois a terrenos em zona residencial e 

industrial.

jan/maio
1956

Ao analisar estes dados, verificamos que as informações parciais de 1949 apontam a 
tendência para a transação de imóveis (prédios) em zona industrial (34% das transações) e 
em zona residencial (27% das transações), seguido por terrenos em zonas residenciais (16%). 

Já em relação a 1952, "predominaram, pois, de forma absoluta, tanto em quantidade como em 

relação ao capital aplicado, as transações de bens raiz na zona menos valorizada (industrial). 

Esse aspecto, bem diverso do observado no DF (maior incidência de transações na zona sul da 

cidade), exp/ica-se pela existência do importante parque industrial no território do Município 

de São Paulo”. (Conjuntura Económica, maio 1952).

Tabela 7 - Transações imobiliárias registradas em cartório (com pagamento de Sisa) 
segundo o tipo de zona da cidade e tipo de imóvel - São Paulo, dados parciais dos anos 1949/ 
1952/1953.

20 47
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Em primeiro lugar, sobressai a comercialização de prédios em relação aos terrenos apesar de 

que no ano cheio de 1953 terem sido negociados um terreno para cada 1,6 edifícios e, em 

1955, quase o mesmo número (1419 terrenos e 1595 prédios). 0 investimento em terrenos 

demonstra que existia na cidade uma forte atividade de construção e que esta estava e conti
nuaria em franca expansão durante um razoável período de tempo. (Conjuntura Económica, 

julho 1953) Isto porque a compra do terreno é apenas o primeiro passo para o processo de 
construção e que, em geral, se estende por um período longo de tempo. E indicaria também 
que um certo público capaz de adquirir imóveis no mercado formal se encontrava interessado, 
tanto na compra de um lote e na posterior edificação, como na pronta posse de um imóvel já 
edificado. São dados em concordância com aqueles da tabela 1 que apontavam um novo fôlego 
na produção de unidades durante os anos 50.

Os dados ora apresentados, pela impossibilidade de montar séries completas, qualifi
cam mais do quantificam a produção formal da moradia.

No ano de 1953, para o qual detemos informações completas, vemos que das 4314 

transações computadas mais da metade (59%) referem-se a edifícios destacando-se os loca
lizados em zonas industriais. Em seguida, aparece a compra de terrenos em zonas industriais 
e residenciais e por fim prédios em áreas com atividades comerciais e residenciais. Aparece 
também em 1952 e 1953, a transação de apartamentos em maior número nas áreas com 
características comércio — residenciais.

Em segundo lugar, é possível perceber o predomínio de transações em áreas cujas 
características industriais (mais afastadas do centro, pouco ocupadas, carentes de infraestrutura) 

conferem à terra um preço menor. A maioria das transações nessas áreas é relativa a prédios 

levando-nos a considerar que, neste caso, faziam parte de investimentos no setor produtivo. 

Esses dados são coerentes com a expansão do número de estabelecimentos industriais visto 
anteriormente e que aqui, com a caracterização do tipo de transação imobiliária, se transfor
mam em prédios que fixam fisicamente o setor industrial no espaço da cidade. Não deixa de 
ser significativa, porém, a existência de grande número de transações com terrenos em áreas 

denominadas industriais. Eram nestas áreas mais baratas, na franja de expansão da cidade, 

que se concentrava uma parte significativa dos loteamentos abertos no final dos anos 40 e 

década de 50.

Depois das transações em áreas industriais, aparecem os prédios em áreas residenciais 

(certamente casas porque apartamentos eram computados separadamente) e um grande 

número de terrenos, indicando o predomínio das formas de expansão horizontal em São Paulo 

enquanto, no mesmo período, havia uma verticalização acentuada no Distrito Federal. (Conjun

tura Económica, set. 1953)

A tabela 8, por sua vez, discrimina as transações imobiliárias por tipo de compra

dor e neste caso os compradores particulares predominavam notadamente sobre as aquisi-
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período tipo de comprador prédios e aptos imóveis $ milterrenose
set/nov 1949 particulares 1022 416 1438 180

52 9 61 51
ra
fev.1952;Dez.1952). 3 6 9 8.5

outros 25 14 39 13.5Tabela 8 - Transa-
total 1102 445 1547 231

jan/ago 1952 particulares 3752 948.9

9 11.5

37 32.7

1956.
comércio e indústria 149 151.6

outros 9 9.3

total 0 0 3956 1154

jan/jul 1953 particulares 3106 1001

15 27

30 43

comércio e indústria 118 120

outros 11 35

total 0 0 3280 1227

jan/maio 1955 particulares 712

23

comércio e indústria 75

735total 0 0

855ago/dez 1955 particulares

31

83comércio e indústria

0 8860total

jan/maio 1956 particulares 1089

89

comércio e indústria 154

0 0 1178total

Fonte: Conjuntura Económica, 1949- 
1956. Instituições inversoras compreen
dem Institutos de Previdência, Autarquias, 
Cia de seguros, Capitalização e Bancos. 
Empresas Imobiliárias: inclui Bancos hi
potecários.

incorporadoras (Conjuntu-
Econômica jan/

instituições 
inversoras

instituições 
inversoras

instituições 
inversoras

Instituições 
inversoras

instituições 
inversoras

instituições 
inversoras

empresas 
imobiliárias

empresas 
imobiliárias

empresas 
im obiliárias

ções Imobiliárias segundo o 
tipo de comprador. São Pau

lo, dados parciais dos anos 

1949, 1952, 1953, 1955 e

ções feitas pelas empresas incorporadoras e instituições bancárias. Os particulares foram 
responsáveis por mais de 92% de todas as transações, em todos os intervalos de tempo entre 

os anos de 1949 e 1956. Como esta informação não era apresentada em todos os números da 

revista Conjuntura Económica, devemos tomá-la como forte tendência do que acontecia, espe

cialmente porque a supremacia de aquisição por parte de pessoas físicas era uma questão 

repetidamente observada pelos analistas da revista, pois diferia do que acontecia no Rio de 
Janeiro, onde as transações 
eram encabeçadas por en-  

tidades de crédito
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É de se notar também que os preços médios declarados por imóvel (obtidos pela divisão 

dos valores pelo número de transações da tabela 8) eram bem menores quando comprados 
por um particular do que quando adquiridos por pessoas jurídicas. A título de exemplo, no 

primeiro semestre de 1952, os 3752 imóveis a cargo de privados foram adquiridos pelo preço 

médio de Cr$ 253 mil enquanto os 204 imóveis adquiridos pelos demais agentes (pessoas 
jurídicas) custaram, em média, Cr$ 1 milhão.

Nos anúncios de compra e venda era possível também encontrar imóveis de valor maior ou 
que se aproximassem à média dos imóveis adquiridos pelas entidades e empresas imobiliári

as. Eram lotes de grandes dimensões localizados em áreas com características industriais ou 

imóveis edificados nas áreas mais centrais da cidade. Por exemplo, para um terreno na Aveni

da do Café de 12.943m2, no bairro industrial da Moóca, pertencente à empresa Arno, era 

solicitado Cr$ 6,2 milhões. No bairro de Santa Ifigênia, na Rua Conceição, um lote vazio de 

1032m2, valia Cr$ 3 milhões. Na Rua Visconde do Rio Branco, por um edifício de 16,37m x 26m 

era pedido Cr$ 2,5 milhões. Já 10.425m2 no Tatuapé, pertencentes à Serraria Progresso Damião 

Pegzozzi S.A. sairia por Cr$ 1 milhão.

No anúncio do escritório de compra e venda de Argemiro Bicudo (Acrópole, mar. 1952) 

vários imóveis eram propostos com valores próximos a Cr$ 250 mil e possibilitavam a aquisição 
de lote de boas dimensões em locais bem situados da cidade, muitos em bairros considerados 
de elite como, por exemplo, na Rua A do Pacaembu (475m2 por Cr$ 235 mil) ou na Cardoso de 
Almeida, lote da Cia City, de 582m2 por Cr$ 294 mil, ou em bairros próximos embora com 
menor prestigio social como o popular Moóca cujo lote de 5OOm2 na Avenida Paes de Barros 
custava Cr$ 100 mil; ou então, pagava-se Cr$ 156.800 por 401 m2 em Perdizes, na rua Wanderley. 

Imóveis em áreas ainda em processo de ocupação em loteamentos próximos aos bairros já 
ocupados atingiam preços bem menores como os lotes de 250m2 na rua Campevas em Perdi
zes que eram anunciados por Cr$ 101 mil enquanto outro de 180m2 na Rua Caiubi saia por Cr$ 
50 mil.

Esta série de exemplos permite-nos entender melhor os dados apresentados na tabela 
8 e verificar que o mercado imobiliário, movimentado quase que exclusivamente por particula
res, estava relacionado à aquisição de imóveis de menor dimensão com valores médios equi

valentes a !4 do valor pago por entidades e instituições. Mas o valor médio era alto (equivalente 

a lotes em bairros ocupados pela elite como o Pacaembu ou em outros locais bem situados na 

cidade, com dimensões amplas, entre 400/500m2), o que nos leva a supor que na composição 

desta média existiam áreas maiores compradas por particulares (como suporte para ativida
des produtivas ou como investimentos no imobiliário) ao lado dos lotes de menor dimensão 

adquiridos para uso próprio. Entretanto, glebas e lotes de grandes proporções também eram 

comercializadas por empreendedores imobiliários cuja destinação levaria tanto a loteamentos 

(lembrando que predominava a comercialização de áreas industriais e, portanto, mais bara

tas), como a construção de edifícios para os quais seria necessário buscar maiores índices de
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“Diminuem as áreas dos terrenos. Nos bairros residenciais a predominância dos lotes 
menores sobre os maiores foi mais pronunciada do que na zona industría! [Ao mesmo tempo] 

Verifica-se que, tal como no RI, as áreas dos prédios em conjunto, cresceram. Assim passaram 

elas, na capital paulista, de 348rrf em 1952 para 525rrf no corrente ano (média de +51% em 

3 anos). Esse fenômeno foi observado em todas as zonas da cidade com particular intensidade 
nos bairros industriais. Decorre dai que São Paulo e o DF se encontram presentemente na 

mesma fase de desenvolvimento urbanístico (...) Diminui a frequência de transações com gran

des áreas de terras destinadas a loteamentos, predominando sempre a venda de lotes prontos 

para a construção. Ao mesmo tempo aumenta a quantidade de edifícios subdivididos em apar

tamentos, cuja edificação requer, via de regra, terrenos maiores do que os prédios para uma 
só famíHã' (Conjuntura económica, dez. 1955).

“Embora os apartamentos figurem com menos de 10% dos prédios adquiridos, sua 

quantidade foi superior em 52% à de 1952. Esse fato indica que SP caminha para a mesma 

transformação do sistema residencial que já opera há tempos no RJ’ (Conjuntura Económica, 
fev.1954).

0 conjunto das análises que acompanham os dados apresentados na revista Conjuntura 

Económica reflete a implantação do processo de crescimento vertical a partir das mudanças 

percebidas no mercado de compra e venda. Analistas da revista verificavam que, com o passar 
dos anos na década de 50, diminuía o tamanho dos lotes adquiridos enquanto aumentava o 

número de apartamentos comercializados e a área edificada por edifício, conforme transcre

vem alguns testemunhos da época:

aproveitamento para minimizar o alto preço do terreno ou do imóvel adquirido em áreas 

definidas como comerciais/ residenciais pelo setor imobiliário.

“ Uma comparação das operações efetuadas nas duas mais importantes cidades do país reve

la que as compras e vendas de prédios e apartamentos tiveram expansão, ou sofreram retração 

moderada ao passo que as transações com terrenos acusaram queda substancial. Em SP o número 

de prédios vendidos nos primeiros 5 meses do ano superou de 81% o de igual período do ano 

anterior, sendo também acentuado o crescimento de apartamentos + 55%. As compras de terreno 

no entanto, sofreram uma diminuição de 37%. Esse fenômeno representa uma repercussão dos

0 estudo feito por Miller (1958, p. 152) destaca a absoluta coincidência entre as áreas de 

maior concentração de arranha-céus e a dos terrenos de valor mais alto. Estudo sobre a 
verticalização da cidade (Somekh, 1987) aponta um grande incremento dos edifícios altos nos 

anos 50 além do predomínio da destinação residencial até,então inexpressiva. Muitos outros 
estudos sobre o crescimento da cidade (Azevedo, 1958; São Paulo/GEP, 1968; Villaça, 1986; 
Meyer, 1991; Souza, 1994, entre outros) colocam a década de 50 como o momento em que se 
torna significativo na cidade um outro movimento de expansão ao lado da expansão horizontal 
por meio de loteamentos - o crescimento vertical e com ele a ação do capital de incorporação.
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Quais as diferenças e quais as características dessa nova produção?

cas

Para entender o que mudou no período em estudo, vejamos as principais característi- 

dessa produção.

É possível identificar, a partir dos anos 40, dois eixos de ação cujas características 

diferem do período anterior no qual se produzia para a renda: a) expansão por meio do 

loteamento em duas frentes: loteamentos abertos nos vazios intersticiais da cidade e 
loteamentos na periferia, em sua grande maioria clandestinos; b) expansão dos edifícios 
residenciais verticalizados.

0 primeiro não se inicia neste período, mas será nessa década que a ilegalidade adquirirá uma 
dimensão expressiva e será a forma predominante de parcelamento da terra. 0 segundo 

começará a se organizar com a retomada da produção imobiliária no fim da década de 40, 
mas não será o processo de alojamento da população quantitativamente predominante visto 

que as condições económicas específicas da cidade, entre elas a terra barata, a omissão do 
Estado em relação à atividade loteadora e a insignificância da produção pública em São Paulo, 

levaram à construção individualizada, à autoconstrução e a autopromoção baseada em rela

ções artesanais e informais, que predominará sob as mesmas condições até os fins da década 

de 60. Nesse período, pelo menos para um setor da demanda e para a produção formal da 

habitação, o Sistema Financeiro da Habitação junto ao Banco Nacional da Habitação alterarão 

as regras de produção e financiamento da moradia.

A venda de terrenos nas áreas periféricas e a constatação da introdução dessa modalidade de 

habitação - apartamento - leva à consideração de que estava em ato um processo de transformação 

na forma de produção e circulação da moradia em direção a uma produção com característi
cas diferentes da elaborada até a metade da década de 40.

fatores mencionados a seguir: preços reiativamente altos dos terrenos em comparação com os 

prédios ou de apartamentos.; incerteza reinante no início do ano em relação ao valor dos 
futuros salários mínimos que na construção civil contribuem de maneira ponderável para a 
formação dos preços; a alteração progressiva dos hábitos (aumento de moradias em aparta

mentos, diminuição de casas para uma só família) que conduzem ao aproveitamento superior 
de cada metro quadrado de terreno, requerendo assim as novas edificações lotes de menores 
extensões, em virtude da expansão vertical". (Conjuntura Económica, julho 1955)

Esses relatos apontam para um mercado de compra e venda imobiliária em grande 
atividade. Mostram que no mercado formal inicialmente predominavam as transações com 

terrenos e aos poucos ganhava espaço uma produção de apartamentos que não aparecia 
mencionada nos anos 40, e agora é identificada tanto pelo número de unidades comercializadas 

como indiretamente pelo aumento da área dos edifícios construídos.



42

A expansão do loteamento: a ocupação das áreas intersticiais e a periferia 
clandestina

Nas primeiras décadas do século XX, muitos outros loteamentos foram abertos objetivando 
um público maior. Sampaio (1994, p. 27) arrola um grande número, identificando as empresas 

loteadoras ativas entre os anos 20 e 40, e dentre elas, a título de exemplo, despontavam as 
atividades da predial de Lucca, fundada em 1927 como propulsora do loteamento de extensas 

áreas na zona leste da capital, próximas às indústrias, estradas de ferro e rodovias que liga

vam a capital a outras áreas do país. Da mesma forma, os arredores do tramway da Cantareira, 

na zona norte da cidade, foram sendo parcelados a partir de 1930 com loteamentos mais 
estruturados, destinados à classe média sem nenhuma infra-estrutura, ou a um público mais 
popular, como eram as zonas do Tucuruvi, Chora Menino e Vila Mazzei. No mesmo período 

(1938), comerciários e jornalistas foram identificados como principais compradores de um 
loteamento denominado Cidade Vargas, nos confins do Jabaquara, na direção sul da cidade 
(Acrópole, 1951).

Entretanto, é importante que se saliente que este não era um processo novo. 0 parcelamento 
da terra e posterior venda era o modo pelo qual novas áreas de uso urbano somavam-se à 

cidade e com este procedimento vários loteamentos foram sendo abertos a partir do final do 

século XIX. Inicialmente eram destinados à alta renda e representavam um movimento de 

segregação de classe social em relação às demais dando origem aos bairros de Campos 
Elíseos e Avenida Paulista com seus lotes lindeiras.

Esses fatos mostram que vários loteamentos foram abertos na década de 30 e 40 em 
todos os quadrantes da cidade apesar de o imóvel alugado representar a solução mais adota

da, como vimos. Nas plantas coletadas por Sampaio (1994) havia empreendimentos planeja

dos, com lotes demarcados e ruas projetadas, alguns com um sistema viário de hierarquias e 

interligação clara em relação aos fluxos do restante da cidade. 0 dos comerciários, conforme 

descreve a revista Acrópole, era bem traçado, em área localizada nos confins da cidade e logo 

adquiriu aspecto de bairro residencial indicando que a "audácia tinha a compreensão do pro

gresso que não poderia tardai’' (Acrópole, op.cit). Não aparentam ser loteamentos precaria

mente traçados ou executados e muitos deles foram abertos com projetos aprovados pelo 

Município. Segundo o Plano Urbanístico Básico (São Paulo/GEP, 1968), os loteamentos previa- 

mente aprovados estavam localizados predominantemente em áreas mais próximas ao cen

tro, preenchendo os vazios existentes na trama urbana anterior a 1928. (São Paulo,idem,

Pudemos concluir pelos dados sobre transações imobiliárias que o mercado fundiário 

se manteve como uma das principais atividades imobiliárias, arrebanhando muitos investido
res. Do ponto de vista físico-espacial, os investimentos em terrenos permitiu configurar o 

padrão de ocupação dominante da cidade, ou seja, uma cidade de baixa densidade que foi se 

estendendo horizontalmente baseada na aquisição do lote e na construção da habitação a 
cargo do morador.
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A omissão da Prefeitura e do Estado facilitou a ação especulativa que se seguiu com o 

surgimento de loteamentos cada vez mais precários e, por conseguinte, cada vez mais baratos 

e facilitados. Observa Lemos (1976, p. 193) casos em que as taxas de escritura custavam mais 

que o valor do próprio lote. Algumas vezes, estes eram oferecidos de graça, estratégia para 

aumentar a ocupação de nova área para atrair novos clientes.

Muitos dos loteamentos abertos nas primeiras décadas do século XX só tiveram efetiva ocu

pação anos mais tarde, quando determinadas condições os tornaram uma opção de moradia, influin

do para isto o aumento de locomoção por ônibus, capaz de cobrir de forma capilar áreas fora 
da influência direta das estradas de ferro, as dificuldades encontradas no mercado de locação 

associadas ao aumento da demanda por moradias e as garantias jurídicas para a venda a 

prazo, entre outras.

Segundo o estudo de Gronstein (1987, p. 264) a clandestinidade cresceu significativa

mente a partir dos anos 30, intensificando-se nas décadas de 40 e 50, levando a autora a 
concluir que o loteamento clandestino foi o grande indutor da expansão horizontal da cidade.

Entretanto, vários autores consultados (Gronstein 1987, Sampaio 1994, Bonduki 1989, 
PMSP/GP 1968, PMSP sd ) apontam que ao lado destes começaram a aparecer, já nos anos 30, 
loteamentos clandestinos, entendidos como loteamentos com situação administrativa irregu

lar e em desrespeito às regras de parcelamento do solo, definidas em 1923 (Lei 2611/1923) e 
consolidadas no Código e Obras de 1934.

p.64). Esse mesmo estudo cita também alguns loteamentos periféricos aprovados com condi

ções técnicas satisfatórias, como Parque Novo Mundo, Jardim São Bento, Sumaré, Cidade Líder, 
Parque São Domingos e Jardim Japão (São Paulo, idem, p.58).

Como mostra Sampaio (op cit, p. 31), os loteamentos das primeiras décadas do século 

passado eram executados por empresários cujo capital vinha de diversas origens - indústria, 

comércio, setor bancário, fazendas de café, empresas de material de construção e empresas 

imobiliárias. Constata a autora que a atividade de lotear não constituía o único e nem o mais 

importante trabalho; era mais um resultado dos múltiplos interesses capitalistas que se cruza

vam na cidade. Muitos são os exemplos de terras loteadas pelo próprio proprietário; conside

rada uma atividade secundária diante da atividade produtiva ou bancária pode ser entendida 

como uma alternativa de investimento a longo prazo em que se apostava no aumento de valor 

da propriedade, seja pela ocupação gradativa, seja pelos investimentos públicos em infra- 

estrutura que acabariam por vir, podendo assim justificar um investimento cujo retorno não se 
dava a curto prazo.

Vários são os testemunhos sobre áreas abertas e loteadas há décadas cuja ocupação 

deu-se efetivamente nos anos 40 e 50. Os estudos de Mendes (1958) sobre os bairros da 

periferia norte, leste e oriental da cidade traçam um panorama minucioso dessa expressiva 

parte da cidade no início dos anos 50 descrevendo diversos loteamentos que se enquadram
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Esses exemplos significam que, nas décadas citadas, começava um processo de 
adensamento da cidade pela ocupação dos loteamentos existentes. Mas havia também um 
processo de compactação com a abertura de loteamentos nas áreas intersticiais entre os 
mais antigos e, ainda, a abertura de inúmeros outros em um movimento de expansão da área 

destinada a uso urbano.

0 aumento da área edificada, citado anteriormente, (17,6 hectares em 1930 para 47,3 hec

tares em 1954) e o aumento da densidade populacional da maioria dos sub-distritos da capital 

(tabela 9) revelam esse adensamento e, indiretamente, a compactação e expansão da cidade. 
Entre 1940 e 1950, os sub-distritos da primeira área ocupada pela industrialização e moradias 

populares, em fins do século XIX (Brás e Mooca) e aquela que apresentava o maior número de 

cortiços (Bela Vista) tiveram uma variação negativa de densidade de população, enquanto Pari 

e Belenzinho, (também ocupados no mesmo periodo e com as mesmas características) sofre

ram aumentos insignificantes apesar de continuarem a ser os sub-distritos com as maiores 

densidades da cidade (cerca 17 mil pessoas/quilômetro). A expulsão da área central em fun

ção das obras de renovação urbana, a venda de imóveis destinados à locação e a inexistência 

de áreas de expansão intrabairro, são os motivos dessa queda.

neste caso; entre eles, aparecem tanto aqueles localizados mais próximos ao centro quanto os 
mais periféricos, Citamos dentre os bairros mais próximos e considerados pelo autor como 
bairros de classe média, cuja ocupação efetiva se deu nos fins da década de 40 e início dos 

anos 50, o bairro de Perdizes, localizado na zona oeste da cidade e aberto no limite do 

Pacaembu, bairro de alta classe de renda. Outro exemplo é Vila Pompéia, traçado em 1914 e 

ocupado a partir dos anos 40 (Mendes, 1958 p. 349); Sumaré, já arruado em fins dos anos 30 

apesar de ainda ser escassa a sua população em 1940 ( idem p. 341). Na periferia norte da 

cidade, o bairro popular da Casa Verde, loteado pelos proprietários fundiários (área rural) em 

1912, teve ligação com o centro da cidade por meio de bondes da Light em 1922; em 1937 
passou a ser iluminado à eletricidade. E também começou a ser ocupado entre 1940 e 1950 

com a edificação de numerosas vilas. Verificou-se então um verdadeiro “rush” de paulistanos 
para essa vertente do rio Tietê; o bairro da Casa Verde passou de 2190 habitantes por km2 em 
1940 para 5812 habitantes por km2 (Mendes, 1958, p.219).

São os sub-distritos da periferia norte e oeste, muitos abertos antes de 1930, os que 
tiveram maior aumento de população, duplicando, triplicando e quadruplicando o número de 

pessoas por km2. Por sua vez, os bairros mais extremos da zona norte, englobados nos sub- 
distritos de Santana e Tucuruvi, e naqueles da zona leste ainda pertencentes aos sub-distritos 

Penha e Vila Prudente, tinham porcentuais altos, porém bem menores do que as áreas inter

mediárias, deixando entrever ainda possibilidade de expansão.
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dendídade (hab/km2)

Sub-distritos
1940 1950

Brás 18.747 17.560 -6

Mooca 13.065 12.353 -5

Bela Vista 18.246 17.731 -3

Belenzinho 11.435 11.747 3

Pari 5.806 6.319 9

Perdizes 5.083 7.896 55

Santana 1.446 2.357 63

Indianópolis 1.383 2.322 68

Penha 1.349 2.517 87

Ibirapuera 200 515 158

Tatuapé 1.565 3.918 150

Saúde 1.261 3.330 164

Casa Verde 2.190 5.812 165

Tucuruvi 379 1.006 165

Vila Matilde 575 1.812 215

Vila Maria 1.243 4.415 255

Nossa Senhora do Ó 383 1.433 274

1.056 8.787 732

Bom Retiro 9.600

Santa Efigênia 7.460

Consolação

Ipiranga

Vila Prudente

Santa Cecília

Os terrenos e os prédios adquiridos por proprietários particulares, fato que caracterizava as 

transações imobiliárias paulistanas, como vimos nas tabelas 7 e 8, podiam estar em três frentes 

distintas: em loteamento já implantado há décadas; em loteamentos abertos nos vazios intersticiais 

das áreas ocupadas; na frente de expansão da periferia. Contudo, relacionando os dados citados nas 

tabelas 7 e 8 sobre as transações imobiliárias na cidade, podemos perceber que, com o aumento da 

densidade da população, a expansão rumo à periferia, claramente identificada pelo substancial au

mento da densidade de ocupação, não poderia ser captada pelos dados do mercado imobiliá

rio. Isso porque a parte significativa dos loteamentos da periferia eram abertos de forma

Fonte: a partir de dados apresentados por Mendes

1958 - • sem informação

Lapa e Vila 
Madalena

variação 
(%)

Tabela 9 - Densidades demográficas de alguns sub-distritos de São Paulo. Classificação 

pela variação da densidade (hab/km2)
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As descrições dos bairros são impressionantes. Mostram com riqueza de detalhes que, 

mesmo os mais próximos ao centro consolidado, sofriam algum tipo de carência. Como exem

plo, apresentamos alguns relatos entre tantos existentes:

Parece claro que existiam grandes facilidades para o loteador transformar a área rural em 
área para uso urbano, quer do ponto de vista das leis municipais, quer em relação ao pequeno 
investimento de capital necessário para o empreendimento, a ser empregado basicamente em obras 

de movimento de terra e limpeza do terreno para a abertura das ruas.

Sangirardi, funcionário com cargo de direção no Departamento de Urbanismo da Prefeitura de 
São Paulo, descrevia assim o processo em 1956: "A quase totalidade dos/oteamentos era clandesti

na, sendo as vendas dos lotes efetuadas livremente, sem qualquer interferência por parte do poder 

público, seja físcaiizador, seja burocrático. Em numerosos casos, a venda era realizada apenas 

com projeto feito no papei, ficando o terreno “in natura ", sem qualquer movimento de terra, 
obras de arte, etc."

Conclui o engenheiro municipal afirmando que a "efetiva urbanização (...) exigirá eleva

das despesas por parte do poder público que recairão afinal sobre a população em geral e 

sobre os próprios moradores. E ainda ... “o surto desenfreado de /oteamentos tinha de um 

iado, evitado o estabelecimento de favelas mas de outro, criado um grande ónus para a cole

tividade "(apud Gronstein, op cit p. 248).

clandestina, não sendo assim computada pelas estatísticas do mercado formal que se basea

vam, por sua vez, nos registros oficiais (transcrições em cartório, hipotecas, etc.).

Não existem dados quantitativos sobre o mercado clandestino de terras e se chegam a 
eles por meio de informações indiretas, relatos e totalizações com dados de época.

Do ponto de vista físico o efeito foi avassalador. São inúmeros os relatos presentes nos 
Anais da Câmara Municipal sobre a precariedade dos bairros e de seus loteamentos. Denúnci
as sistemáticas demonstravam o poder crescente de reivindicação da população e de seus 

representantes. Ao mesmo tempo, elas expunham problemas de todo o tipo como falta de 

fluidez do trânsito; carência de transportes; exigência de obras viárias; devastação causada 

pelas enchentes; necessidade de implantação de sistema de drenagem; carência de moradias; 

insuficiência na dotação de serviços de infra-estrutura básica; conflito com as concessionárias 

de serviços, entre outros.

“O capitai exigido para esses empreendimentos era mínimo apenas correspondente à 
compra da gleba, à elaboração do desenho do loteamento e à organização das vendas. Não 
eram aplicadas no empreendimento grandes somas necessárias à execução do levantamento 
da área, confecção de projeto completo e realização do mínimo, mas adequado, movimento de 

terra para abertura de ruas e praças. Naturalmente, o emprego de maiores capitais, aumen

tando o investimento, elevaria o preço dos ioted'.
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A descrição dos bairros populares era ainda mais enfática, denotando uma somatória de 

problemas:

0 bairro de Jaçanã no subdistrito do Tucuruvi, zona norte da capital, contava com 49.388 

habitantes, 12 fábricas, olarias, oficinas e dois hospitais. A ligação com a cidade era feita 

pelo trem da Sorocabana, que já vinha superlotado. Não havia uma linha de ônibus sequer. 

0 relato dos vereadores Cantídio Sampaio, Décio Grisi, Valerio Giuli e José de Moura denun

ciavam que a questão dos transportes não era a mais importante; havia outras mais 

graves no bairro."Não existe uma rua calçada em Jacanã.f...) Lá não existia água encanada, 

nem esgoto, nem iluminação apesar de haver um cano coletor que passava pelo bairro

Perdizes, Pacaembuzinho e Sumaré não possuíam condução coletiva para o centro e a 
população era obrigada a fazer grandes caminhadas para alcançar conduções que não 
eram regulares (São Paulo. Câmara, vol.2, 1948, p. 1160)

Vila Madalena pertencia ao 27° distrito do Butantã e contava com 5.781 prédios e população de 

28.809 habitantes. Apresentando dados de receita fiscal, relata o vereador Miguel Russiano, "o 
distrito de Butantã pode figurar entre os municípios de maior renda do estado. Só com uma 

diferença, que aqueles municípios (...) tem todos os melhoramentos (São Paulo. Câmara. 

vol.1, 1948, p. 154/ Nenhuma rua era oficializada e apenas em março de 1948 é apresen

tado o PL 55/48 para esse fim. (São Paulo. Câmara.vol.2,1948, p.879) A água em todo o 
Butantã era de péssima qualidade devido a um contrato não cumprido com a Cia City. (São 
Paulo. Câmara, vol.2, 1948, p.851)

Junto às porteiras das estradas de ferro Sorocabana e Santos-Jundiaí, na Lapa, as galerias não 

comportavam o volume de águas pluviais. Na época de chuvas, esse local de intenso movimento 

ficava intransitável e a situação era agravada pela lama trazida de várias ruas pela enxur

rada (São Paulo. Câmara.vol.2, 1948, p.744). Parte do bairro não era coberto pela rede de 

esgoto; a solução estava nas fossas sépticas. Roberto Grassi denunciava as condições de 

calamidade em que se encontrava a Lapa, mais precisamente, Vila Ipojuca... "dada a den

sidade das construções e a topografia bastante acidentada [as fossas] causaram infiltra

ções putrefatas nos poços de água potável (...) A falta de limpeza das fossas é uma forma 
que o senhorio tem de levar ao desespero os inquilinos obrigado-os a desocupar o imóvel. 
(São Paulo. Câmara, vol.2, 1948, p. 1125). A comunicação entre esse bairro e os mais 
afastados era insuficiente e precária. Balsas faziam a travessia do rio Tietê entre Lapa e 

Vila dos Remédios e com Vila Leopoldina. Essa atividade era interrompida entre 0 horas e 

6 horas e os populosos bairros da zona norte ficavam sem ligação com a cidade. (São 

Paulo. Câmara, vol.1,1948, p.76). A ponte sobre o rio Tietê, entre a Lapa e a Vila Anastácio, 

tinha uma só pista, de madeira, e apresentava muito trânsito porque ali escoava todo o 

movimento da cidade em direção a Via Anhanguera. Além do tráfego pesado de cami

nhões, o movimento de pedestres era intenso e os atropelamentos sobre a ponte eram 

quase diários. (São Paulo. Câmara, vol.1, 1948, p.77)
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Jânio Quadros é mais contundente ao descrever as condições de vida em Perus (zona 

norte) “encontra-se em tal abandono, em ta! esquecimento, que é suficiente que eu diga que 

nem mesmo inaugurações oficiais se tem verificado lá. Não dispõe essa localidade de energia 

elétrica (...) encontrando-se ainda no século do candeeiro, da lâmpada, do lampião. As indústrias 
locais são movidas a motora gasolina. Esse motor é também responsável pela vida das reparti

ções públicas, pela vida das escolas, pela vida da própria igreja e pela vida do único cinema local. 

Não possui Perus, também água ou esgoto, não possui uma única rua digna desse nome. Não 

possui sequer guias nas chamadas ruas que não merecem nem ao menos o nome de 

estradas carroçáveis" (São Paulo. Câmara, vol.2, 1948, p.1068).

Vila Esperança, subdistrito da Penha (zona leste), é descrita como tendo 30.000 habitan

tes. Enquadrada nos subúrbios da Central do Brasil, cresceu e progrediu rapidamente 

“pois a/í, vão ter todos os despejados e os moradores de cortiços destruídos" segundo o 

relato do vereador Pedro Fanganiello. Porém, não era possível dizer que o Prefeito nunca 

esteve lá. Segundo o vereador “foi por cinco vezes sem banda de música e sem alardes 

(...) determinou o apedregulhamento de alguns trechos de ruas (...) corrigiu o efeito das 

enxurradas colocando manilhas em alguns cruzamentos, procedeu ao aterro de uma enorme 

vala de 26 metros de comprimento por 6 de largura, e 5 de profundidade; construiu 3

vindo da represa do Cabuçu sem deixar ramais no bairro. É o suplício de Tântalo. (...).Está 

se cometendo um crime educacional, o único grupo escolar ficou fechado por vários meses 
por falta de água e funcionava em 4 turnos de 2horas. (...) bancos para dois alunos são 
ocupados por 3. A mesa da professora estava apinhada de alunos como se dispusesse de 
dezenas de secretários. (...) no Hospital Emílio Ribas o maior número de casos de tifo e de 
difteria é de pacientes procedentes do lacanã.j..) 0 aspecto noturno do bairro é dos mais 
desoladores, principalmente nos dias chuvosos em que a população é obrigada a patinar 

no escuro (...) o bairro está completamente isolado da cidade em relação ao telefone. Em 

caso de crime, doença, enfim, qualquer emergência os moradores ficam completamente 

indefesos, como se vivessem no mais remoto sertão do Mato Grosso. (São Paulo. Câmara. 

vol.2, 1948, pp.849 a 853)

Amostras de água de poços da zona alta e baixa de vila Maria, colhidas e analisadas pelo Instituto 

Adolfo Lutz, estavam fora do padrão do regulamento estadual de alimentação pública. A 
análise mostrava a presença de bactérias do grupo coliforme e, a análise química, de 
amoníaco, nitratos e resíduos orgânicos. 0 vereador Cid Franco exibiu um pedaço de pano 

atado à torneira como um filtro improvisado. “Em pouco tempo a sujeira da água o deixou 

desta cor. Agua de poço. Os moradores não a bebem, não podem bebê-la. Mandam buscar 
baldes de água em um posto de gasolina”E conclui com frases de efeito: “estepedaço de 
pano deveria ser visto e cheirado pelos capitalistas gananciosos (...) pelos homens e mu

lheres para quem a vida é um mar de champanha (...). (São Paulo. Câmara, vol.5, 1948, 

p.3374)
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Uma medida da magnitude dos loteamentos abertos, segundo características semelhantes às 

descritas, é fornecida pela área beneficiada pela anistia de 1953 que, ao aceitar todos os loteamentos 
abertos sem licença prévia, com ou sem plano, incorporava à administração do município quase 
todos os logradouros abertos. Essa medida foi tomada pelo prefeito Jânio Quadros, conhecedor da 
situação da periferia e da profusão de solicitações de obras demandadas pelos munícipes e que não 

podiam ser atendidas pela Prefeitura por se tratar de áreas ilegais, de loteamentos sem aprovação e 
de logradouros particulares. Conhecia também, como ex- vereador, os vários projetos de lei de anistia 

existentes na Câmara Municipal e percebia claramente, que assim procedendo, estava dando passo 
decisivo, de enorme alcance político, para melhorias na cidade.

As descrições poderiam continuar exaustivamente ilustrando, com matizes, a precariedade na 
cidade. Apontavam a também outra face da ocupação da periferia, isto é, a intensa atividade dos 
loteadores e, indiretamente, os grandes lucros obtidos pela comercialização da terra apenas 
parcelada, sem dotação de quaisquer investimentos em infra estrutura.

pontes de madeira (...) fez ainda com que o ônibus de número 84 que tinha ponto final na 

estrada de São Miguei, prosseguisse viagem por mais um km até o Largo de Vila Esperan

ça. (São Paulo. Câmara, vol.2,1948, p. 2161).

Uma visita do vereador Valerio Giuli à Vila Esther, Pitangueiras e Imirim, três bairros situa

dos a noroeste da capital, valeu o comentário: "Nossa missão ontem não foi a de examinar 

ruas (...) mas descobrir ruas (risos). Fomos ver se encontrávamos determinadas ruas que 

vem localizadas no mapa como sendo de lá" (...). Aparta Jânio Quadros: "próprio para 
bandeiranted (São Paulo. Câmara, vol.2, 1948, p. 1082).

Estimava-se então que um terço dos logradouros não eram oficiais (Gronstein, 1987 p. 344). 

Segundo o Diário Oficial do Município em 1953 foram anistiados 34.510 hectares dos quais 

18.655 hectares em zona urbana e 15.855 hectares em zona suburbana (Gronstein, op cit p. 

366). Constituía uma área imensa, quase duas vezes a loteada com projetos aprovados, ante

riores a 1928; se somarmos a área de 1928 com a anistiada obteremos quase a totalidade da 

área loteada existente em 1968, ou seja, a área realmente loteada quinze anos depois (qua- 
dro1). Apesar de não haver números precisos de quanto isso significava em relação ao total da 

cidade em 1953, é possível notar que se tratava de quase a totalidade da área com um mínimo 
de parcelamento existente na cidade incluindo, inclusive, parcelamentos em zona rural e, com 

isso, áreas mais pobres e de ocupação precária.



50

Quadro 1 — Áreas parceladas e loteadas em 1968. Município de São Paulo.

Hectares

85.675

48.565

54.940

Total área anistiada em 1953 34.510

Arruamentos e Loteamentos anteriores a 1928 19.750

26.000

6.360

2.830

Fonte: Quadros pp. 169 e 170 do São Paulo/GEP - Plano Urbanístico Básico, 1968 e Gronstein, 1987 p. 366

Além da facilidade deve-se levar em conta uma ampla demanda de terra, tanto por 

parte dos consumidores finais para a construção de suas moradias, como por agentes capi

talistas que necessitavam de terras para valorizar seus capitais por meio da construção, como 

veremos a seguir.

Desconhecemos estudo que mostre o quanto o orçamento municipal foi acrescido com os 

impostos advindos das sucessivas anistias e o quanto da arrecadação foi investido em obras, mas, se 

a Prefeitura passou a ser, de um dia para outro, a responsável em suprir com infra-estrutura toda a 

área anistiada da cidade é porque sempre se omitiu diante das ações dos loteadores, deixando-os 

agir livremente. Além da legislação branda promulgada em 1923 havia uma série de condições obje
tivas que induziam à clandestinidade: não havia medidas de fiscalização, não havia um atendimento 
eficaz para dar diretrizes caso fossem solicitadas, era possível construir com planta aprovada 

mesmo quando o arruamento não o fosse e, mesmo em desacordo com a lei, era possível 

incorporar à cidade arruamentos e loteamentos (ato n° 663/34) (Gronstein op cit p. 241). Foi, 
enfim, criada uma série de facilidades que seria mais estimulada ainda pela prática das suces

sivas anistias.

Arruamentos e loteamentos com projeto aprovado prévia ou 
porteriomenter à construção

Arruamentos e loteamentos oficializados sem projeto

Arruamentos e loteamentos clandestinos

Discrim inação

Total área parcelada

Total área ocupada

Total área loteada

Com a anistia, toda uma série de serviços passou à responsabilidade do Município, represen
tando ingentes custos para o poder público uma vez que, parte deles, competia ao empreen
dedor que não o tinha executado ou o tinha de forma precária. Era necessário, então, prever 
"a abertura das ruas e vias de acesso, a solução do esgotamento das águas, a obtenção de 
áreas livres para recreação, a instalação de serviços públicos e sociais, (...) a melhoria das 
condições sanitárias dos lotes e habitações individuaid'. (Sangirardi apud Gronstein, op cit p. 

248) Toda a área tornava-se tributável e, por conseguinte, passava a recolher impostos. 0 

imposto predial era a principal fonte do município; a segunda era a quota parte do imposto de 

indústrias e profissões (São Paulo. Câmara, vol.1,1948, p.20).
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Isto significa que a propriedade da terra, quando são estabelecidas relações capitalistas 

de produção no setor imobiliário como passou a acontecer, torna-se um elemento essencial 
para a construção, na medida em que o preço pago por ela é um dos itens na composição dos 
custos de um empreendimento imobiliário. Significa também que a atividade de lotear não 

passará imune à entrada das relações capitalistas no setor da construção de imóveis. De um 
lado, o processo de parcelamento é parte essencial do mercado imobiliário capitalista enten

dido "como um conjunto de processos relacionados com o parcelamento da terra urbana, 

produção e circulação da moradia, os agentes presentes e as relações que estabelecem com 

vistas à apropriação de rendas ou lucros. “(Ribeiro 1985 p.5) De outro, passa a ser uma 
atividade essencialmente empresarial e não mais secundária e complementar como tinha sido 

para os investidores atuantes nas primeiras décadas do século.

As características da produção que substituiu o modelo rentista mostra que a atividade 
do loteador, quando amplia o mercado de terras, foi responsável pelo desenfreado aumento 

dos loteamentos clandestinos. Não eram mais as chácaras loteadas como cópias do modelo 
inaugurado pela Cia City, mas glebas mal traçadas e deixadas para providências futuras. Como 
disse Caio Prado Jr., “salvo em sua parte centra! e na sua vizinhança imediata, São Paulo é uma 

cidade que ainda espera ser urbanizada no sentido integrai da paiavrã' (apud Silva Bruno op 
citp. 1340).

Outra característica importante que distingue a ação do loteador da década de 50 com 

aquele das primeiras décadas desse século é a sua inclusão no circuito do mercado de provi

são capitalista da moradia. A terra será elemento essencial para que a produção capitalista da 

moradia aconteça e sua localização e atributos físicos serão objetos de disputa para a produ

ção por incorporação.

A ação no mercado de terras, portanto, foi uma das direções tomadas para quem se 
dispunha investir no setor imobiliário. Os lucros deveriam ser suficientes porque apenas margi

nalmente houve o acoplamento com a construção de unidades residenciais, principalmente na 
periferia. É possível pensar que a demanda por terra barata era tanta a ponto de não estimular 

a provisão de unidades, especialmente porque o mercado com pouco poder aquisitivo ainda 

possuía alternativas, entre as quais as casas alugadas que ainda constituíam forte opção de 
acomodação, as casas de vilas a venda e os pequenos apartamentos no centro da cidade.

É justamente a produção capitalista da moradia que definirá o outro movimento de 

modelagem do espaço da cidade. Nesses anos, a cidade se compacta, não apenas pela ocupa

ção de loteamentos encravados em bairros já formados, como dissemos, mas também por 

meio da verticalização. Esse segundo eixo de ação, caracterizado pela produção imobiliária em 

altura, de uso residencial, será resultante da ação de empreendedores privados e representa 

uma mudança na organização da atividade imobiliária em relação ao momento anterior da 

produção rentista. Vejamos as principais características.
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A expansão dos edifícios residenciais verticalizados

4 Atividades classificadas por Miller como sendo pequenas indústrias.

Morar em apartamento não era uma das formas adotadas até os anos 40; compunham a 

paisagem da cidade o palacete para alguns e, para a maioria, a casa térrea, o sobrado, as casas 

geminadas.

O centro apresentava grande diversidade funcional. Mapeamento de Miller, realizado em 1952 

(in Azevedo, (org), 1958) dava conta do elevado e variado número de atividades económicas e 
profissionais desenvolvidas em área que abrangia o centro velho e o novo, delimitada pelas avenidas 

do perímetro de irradiação. Encontrava-se ali comércio de todo o tipo, lojas de varejo e atacado; 

escritórios de empresas; pequenas indústrias4 (oficinas de jóias, consertos de relógios, ateliês 

de alta costura, peleterias, alfaiatarias); escritórios de profissionais liberais (advogados, médi

cos, dentistas, engenheiros, contadores, economistas); sedes e agências bancárias; atividades 

financeiras como a Bolsa de Valores; restaurantes e bares; hotéis e pensões; cinemas, cabarés 

e boates; locais com funções voltadas à administração pública (estabelecimentos militares, 

comando da polícia, Assembléia Legislativa, Palácio da Justiça, secretárias de âmbito estadual, 

sede da Prefeitura e inúmeros departamentos municipais).

Enquanto a cidade de São Paulo crescia de forma flagrante em direção à periferia e nos 
vários loteamentos multiplicavam-se habitações promovidas pelo próprio morador, nos anos 

após a Segunda Guerra, a produção de edifícios de apartamentos despontou como um fato 

novo e marcante, não tanto pela quantidade executada nos primeiros anos, mas pelo forte 

apelo simbólico que representava. A verticalização era associada ao progresso e passava a 
representá-lo como símbolo. De fato, para mostrar a pujança da cidade era comum destacar 
arranha-céus, movimento de pessoas e carros nas ruas centrais; nas vistas aéreas aparecia, 
irrefutável, a massa de edifícios sobrepujando as casas do restante da cidade, (fotol e 2)

Até então, a maioria dos edifícios em altura construídos tinha destinação terciária e 
apenas alguns, de luxo, datados dos anos 30, eram para fins residenciais.

A partir de 1940 esse panorama começou a mudar. Como evidenciou Somekh (1987), os 
edifícios verticais aumentaram em número, o uso residencial passou a ser predominante e a 

construção de edifícios verticais ultrapassou os limites da área central. Se, como vimos até 
agora, essa mudança foi decorrente de uma alteração nos rumos da produção imobiliária, 

podemos também dizer que a opção pelo apartamento por uma parte da população, pode ser 

relacionada às inúmeras vantagens que advinha do morar em áreas centrais da cidade.

Segundo estudo de Somekh, entre os anos 20 e 40,65% dos blocos verticais apresentavam 

uso comercial e de serviços, enquanto de 1940 a 1957 o porcentual decairia para 25% dos prédios 
construídos.
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Tabela 10- Número de edifícios verticais. São Paulo 1940 e 1967

Fonte: Somekh,1987

Morar nos bairros circundantes à zona central e, particularmente, naqueles que levavam aos 
bairros de elite como Higienópolis e Jardins, significava tirar proveito do que a metrópole poderia ter 

de melhor, permitindo, ao mesmo tempo, uma aproximação espacial da classe média às áreas 

segregadas e protegidas pela legislação.

Richard Morse (1970, p. 371), ao analisar o centro, observava que o povo estava sob o 

fascínio hipnótico do coração da metrópole, com sua animação, suas luzes e sua grandiosidade. 

Miller (1958, p. 173), apesar de apontar a tendência para uma reorientação das atividades e da 

moradia verticalizada rumo a oeste, onde o eixo principal era a Rua Augusta, concluía: “habi

tante da cidade continuava frequentador assíduo da área centrai que parecia atraí-io de ma

neira irresistível (...) para muitos, ir à cidade constituía um hábito, senão um verdadeiro ví

cio...

346
542
1.838
2.601
5.327

69
108
262
260

Intervalo de 
tem po

1940 a 1944

1945 a 1949

1950 a 1957

1958 a 1967

Total

Do ponto de vista quantitativo, a produção de edifícios de apartamentos foi cada vez maior. A 

partir dos dados produzidos pelo estudo de Somekh (1987) citado anteriormente reordenados na 

tabela 10, vimos que tinham sido registrados na Prefeitura 346 edifícios com elevadores entre 1940 

e 1944 (acima de cinco andares). No fim dos anos 40 tinham sido construídos 56% a mais do que 
nos primeiros anos da década, totalizando 542 edifícios. Entre 1950 e 1957 (ano que mudará a 

legislação pertinente aos edifícios verticais, como veremos), tinham sido construídos outros 1838 

edifícios em uma média de 262 por ano, média que se manterá até 1967 quando as regras e 

os recursos do Sistema Financeiro da Habitação vão ser concatenados, alterando o setor 

imobiliário por completo.

Nota ainda a autora que muitas dessas atividades não estavam mais restritas à 
área central e já podiam ser percebidos "sintomas de anexação eminente"de áreas próximas, 

chamadas por Miller de áreas de transição, entre o centro e bairros nitidamente residenciais. 
Ali podiam se notar sinais de mudança na paisagem construída pela “invasão de atividades”, 

ou pela localização da habitação verticalizada. Morar próximo ao centro representaria a apro

priação de benefícios, a mais evidente era a possibilidade de escolha, até então reservada a 

poucos ou àqueles que se dispunham a viver em cortiços, de usufruir a área consolidada em 

vez de tomar o rumo da periferia. No centro havia todos os serviços e não faltava infra estru
tura básica. Eliminava-se o problema do transporte público e congestionamentos entre local 
de trabalho e local de moradia. Havia, além disso, outros elementos de ordem subjetiva.

N. A. Edifícios a. a.
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Ano
Total

1963 19641953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

493 387 5003362 287 478 437 430487 430 338 456 4183 a 5

177137 141 168 142369 99125 116 118 109 61 1036 a 10

137 200 241 236 1502106111 95 51 91 6294 6811 a 20

15 7 19 258 14421 ou mais 18 15 6 12 5 10 4

841736 867 816691 8072422724 672 479 622672 530

6%6%5% 8% 7%4% 5%5% 5% 4% 6% 5% 6%

Fonte: A Construção São Paulo, 551 de 1958; 771 de 1962; n.881 de 1964; n.889 de 1965.

N° de 
andares

Subtotal 
vertical (A)

Total plantas
aprovadas

A/B

Tabela 11 - Plantas aprovadas de edifícios de mais de três pavimentos. São Paulo 1953- 

1964.

A tabela 11, por sua vez, mostra o número de plantas licenciadas a partir de 1953, 

dentre elas edificações com mais de três pavimentos. Percebe-se uma grande incidência de 

edifícios com até cinco pavimentos e, portanto, sem necessidade do uso do elevador. Esse tipo 

de edificação se mantém ao longo dos anos. Logo depois, predominam os edifícios com até 10 

andares. Percebe-se também que, a partir dos anos 60, são os edifícios na faixa de 11 a 20 

andares os mais numerosos. Até 1957 a altura máxima do edifício era resultado de uma 

equação obtida em relação à largura da rua e, com exceção das avenidas, acabava levando a 
uma certa contenção na verticalização. Como veremos no capítulo 2, isto acontecia apesar de 

o limite máximo de altura ser muito superior (80 metros para a maioria das ruas da cidade) e 

existir expedientes que permitiam aumentar o gabarito com recuos a partir de determinada 

cota. Contudo, a partir de 1957 a altura passa ser consequência do aproveitamento do lote, 

estabelecido por índices fixados em lei. 0 número crescente de construções com mais anda

res, identificados a partir dos anos 60, pode ser fruto também dessa alteração na legislação.

É possível perceber ainda a superioridade das unidades térreas e assobradadas 

sobre as unidades verticalizadas na cidade, até os anos 60. Durante todo o periodo, apesar de 

imprimir uma marca nas áreas centrais e nas áreas próximas transformando-as definitiva

mente, os prédios verticais compunham ainda um porcentual baixo em relação ao total de 
plantas aprovadas pela Prefeitura. Esse porcentual, por volta de 5% no início dos anos 50, 
passa para 7% e 8% no começo da década seguinte, apontando um crescimento que se 
acentuaria muito durante a década de 70 com os recursos do SFH. E importante notar que o 

número de plantas aprovadas não está relacionado com o número de domicílios verticais. São 

8072 edifícios com mais de três andares aprovados em 12 anos, em um total de cerca 150 mil 

plantas aprovadas (incluindo reformas e ampliações) sem que possamos auferir quantos uni

dades residenciais eram verticalizadas.

15252 11504 12248 15063014922 13162 13565 12003 10542 11150 10986 13511 11785
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1.4 Anos 50: define-se a produção por incorporação

Neste tipo de produção predominava a construção por encomenda. 0 proprietário era 

quem organizava a produção, comprando o terreno e contratando empreiteiro para a cons

trução de conjunto de casas. Não visava o lucro com a construção; seu objetivo era obter renda 
pela locação do imóvel. 0 capital empregado não se valorizava com a construção como acon

tecerá à mercadoria casa, produzida para a venda, e que será comercializada por um preço 
maior que o custo da construção. É possível dizer, então, que a produção, cujo objetivo não era 

mais a locação mas a venda, deveria resultar em mercadoria diversa da anterior, tanto do 

ponto de vista do processo que a engendrava como do resultado físico - a moradia. Montava-se 

o processo de comercialização segundo estratégias para obtenção de lucro; o resultado físico 

poderia ser variado desde que maximizasse o capital investido. Esse recurso levou a tipologias

Enfim, a produção de edifícios verticalizados foi aumentando em número e em pavimen

tos durante a década de 50, indicando maior complexidade na produção residencial, expansão 

da atividade empresarial na produção de moradias e indiretamente, a importância crescente 

do setor de incorporações que viria encabeçar o contexto da produção imobiliária.

Vimos até agora que a produção imobiliária em São Paulo aparece no início dos anos 50, 

composta de várias iniciativas. Uma grande expansão horizontal promovida tanto pela produ

ção informal em loteamentos destinados à população de baixa renda como pela aquisição de 

prédios e lotes para os quais se aprovava grande número de plantas térreas e assobradadas. 
Em paralelo, a produção de edifícios verticais, até então para fins comerciais e de serviços, 
passa a ser residencial e seu número vai se ampliando ao longo da década, constituindo uma 

nova alternativa para a habitação de um segmento da população. Vimos também que a ocupa
ção dos domicílios por proprietários sofreu um aumento significativo, levando a considerar que 

a produção, bem como a comercialização de imóveis, estava voltada em grande parte para 
esse fim.

A produção da habitação como mercadoria, em que se estabelecem relações de com

pra e venda, é essencialmente diferente da anterior marcada por relações entre proprietários 

e inquilinos. Uma das formas de definir melhor essa fase de produção é apontar as diferenças 

essenciais entre ela e as características da fase anterior. Essas alterações foram sendo expos

tas ao longo deste capítulo e podem ser resumidas em quatro pontos.

Em primeiro lugar, a produção para a locação predominante até o início dos anos 40 

era regulada pela busca da apropriação de uma renda na forma de aluguel. 0 proprietário 

parte da necessidade de investir o mínimo e conseguir o máximo aproveitamento do terreno 

para obter o maior número de moradias possíveis, a fim de extrair maior renda. Isto acabou 

gerando, enquanto a legislação permitiu, habitações coletivas, os cortiços, mas também cor

rer de casas e vilas.
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Ao ser produzida para ser comercializada, a moradia era dominada pelas relações

Em terceiro lugar, para que a comercialização aconteça é necessário que exista comprador 

isto é, que exista uma demanda com poder aquisitivo e interesse por aquele determinado bem. A 
produção por incorporação buscou atender a classe média propondo unidades menores, compatí
veis com a capacidade de pagamento deste setor social e bem localizadas na malha da cidade.

A partir de então não seria mais o proprietário fundiário e/ou imobiliário o detentor de 

recursos pessoais a definir ritmo e volume da aplicação, moldados de acordo com suas possi

bilidades financeiras, bem como escolher o tipo de mercadoria-habitação resultante, como 
acontecia na produção para a renda. 0 incorporador iria administrar e gerir o processo de 

produção com vistas à multiplicação dos capitais investidos, provenientes das mais diversas 

fontes, enquanto propunha produtos que pudessem encontrar um mercado consumidor inte

ressado. No dizer de Ribeiro (1997, p. 41) será o Uuso e a transformação do espaço urbanof..) 

o próprio objeto de tucrd'

Em quarto lugar, a construção de edifícios de apartamentos tornava-se um investimento de 

maior porte que exigia capital e fluxo constante de recursos para que o investimento se com

pletasse. Era um sistema que acabava por afastar os pequenos investidores imobiliários ou 

aqueles que optavam por uma produção progressiva, como poderia acontecer com as vilas, em 

que algumas casas seriam alugadas a fim de arregimentar recursos para a construção de 

outras. Era necessário que a atividade imobiliária se tornasse empresarial e que passasse a 

ser organizada pela ação de um agente, denominado desde então incorporador, com capaci
dade de articular recursos e interesses de diferentes agentes e gerir a produção e a 

comercialização das unidades produzidas. Ou seja, a produção maciça de edifícios verticais 

residenciais (ou de escritórios) estava associada ao surgimento de um novo agente de produ

ção habitacional, inexistente na etapa da produção voltada para a renda. Estava associada 

também ao condomínio como forma legal de permitir a divisão e comercialização de frações 

de um único edifício e à venda a prazo que diluía no tempo o valor a ser pago pelo comprador.

com maior densidade construtiva, dentre elas o apartamento de pequeno porte.

Em segundo lugar, enquanto a relação entre proprietário e inquilino é uma relação comercial 

definida pelo usufruto de um bem durante um período de tempo e o capital investido pelo proprietário 
não se valoriza nessa circunstância (Bonduki, op cit p. 228), a relação entre incorporador e 

comprador mantinha-se comercial. Nela, o incorporador concretiza a apropriação de rendas e 

lucros pelo ato de venda enquanto o comprador passa a proprietário de um bem. Deixava de 
ser uma relação de uso temporário de um bem, tornando-se uma relação que se encerra com 
a troca de propriedade. Portanto, todo o processo de produção da moradia é montado para 

que a comercialização ocorresse e a habitação atraísse comprador. A comercialização consti
tui o objetivo último da produção imobiliária capitalista e o ideal é que se dê o mais rápido 
possível, restringindo o tempo de imobilização dos recursos investidos na construção.
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Enfim, as decisões eram tomadas com base no cálculo da viabilidade económica do 

empreendimento, feito “a priori”, e este determinará toda a operação.

e) na etapa de comercialização o preço não seria fixado pelo preço de produção e sim 

pelo de mercado, “não determinado pela concorrência de todos os produtores jã que cada um 

estará ofertando no mercado utilidades diferenciadas. Aqui a 'privacidade', lá o 'verde', acolá a 

‘praia' mais adiante um menor tempo de transporte, ou por outro lado, um endividamento 

menos pesado."(Ribeiro, 1997 p. 118)

a) a escolha do terreno seria relacionada à possibilidade de extrair benefícios da loca
lização e da existência de equipamentos e infra-estrutura. Nas palavras de Ribeiro (idem, p 45) 

“procurarão localizar-se naqueles pontos do espaço urbano melhor dotados desses elementos 

(do ponto de vista quantitativo, qualitativo e espacial) e assim, beneficiar-se de condições 
excepcionais de rentabilidade, isto é de sobreiucros de localizaçãd’.

c) a escolha do projeto do edifício seria fruto da proposta que apresentasse melhor 

aproveitamento do solo e da possibilidade de conseguir a maior subdivisão em unidades ven

dáveis. 0 regulamento urbanístico sobre o uso do solo bem como o código de obras influenci

avam o uso económico dos terrenos no momento que se impunham uma série de restrições 

ao ato de construir como, gabarito, recuos, áreas mínimas, etc. (Ribeiro, 1997 p. 123)

capitalistas e isto fazia com que a busca do lucro perpassasse todas as decisões até que o 

ciclo se completasse com a comercialização. De forma resumida, significava que:

d) na fase de construção vigeria a tendência de diminuição dos custos mesmo quando 

ocorressem duas condições - se o incorporador fosse também a empresa construtora 

apropriaria os ganhos referentes a qualquer redução tanto no custo quanto na qualidade da 
construção, ou ainda pela obtenção de uma diferente organização e racionalização do processo 

de construção. Se esta fosse contratada pelo incorporador, uma eventual diminuição de custos 

seria apropriada pela empresa construtora, mas mesmo assim era possível surgir “sobrelucros”, 
como explica Ribeiro (1997, p. 109), decorrentes das características do terreno e estado das 
técnicas utilizadas no ramo da construção, que permitam economia de capital.

b) a possibilidade de dar uma destinação de uso diferente da anterior por meio da 

construção do edifício permitia que o incorporador comprasse pelo preço de origem, (por 
exemplo, de uso agrícola ou em função da obsolescência em termos de seu valor de uso para 

fins residenciais), e vendesse cada unidade produzida pelo preço resultante de sua interven
ção no contexto urbano renovado.

Ao longo do texto fomos expondo uma série de condições conjunturais: legislação de 

inquilinato, menor produção, falta de crédito, estreiteza da demanda solvável, que contribuíram 

para essa mudança. Porém, a produção em escala empresarial no setor imobiliário, com o 

surgimento de uma nova modalidade de atuação do capital no setor - a incorporação - é
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expressão das mudanças estruturais no modo de acumulação. "Até 1930, enquanto predominou 

na sociedade brasileira uma estrutura de base agrária - exportadora, caracterizada como um 

capitalismo dominantemente comerciai, a locação de imóveis era um negócio rentável pois a 

acumulação capitalista realizava-se sobretudo ao nível do comércio, acarretando um 
desenvolvimento mais lento das forças produtivas. Com as modificações ocasionadas peia 

Revolução de 30, sobretudo a partir do fim da década, com o início de uma política de 

industrialização baseada em forte intervenção estatal, aiterou-se o padrão de acumulação do 
sistema e a rentabilidade do negócio de locação começou a ser colocada em questão frente às 

oportunidades surgidas com o desenvolvimento industriai" (Bonduki op. cit. p. 228) podemos 
dizer o mesmo diante de formas mais lucrativas de investimentos imobiliários articulados pelo 
capital de incorporação.

No próximo capítulo analisaremos os agentes, as relações e as práticas que eram 
estabelecidas no processo de incorporação imobiliária.
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VERTICALIZAÇÃO E PROGRESSO 
imagens do capítulo 1
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Cidade de São Paulo no inicio dos anos 50.0 ângulo escolhido para a foto buscou privilegiar o contraste entre a massa de 
edifícios ocupando a área central e o entorno de casas baixas. Em primeiro plano, à esquerda, a Avenida Nove de Julho com 
muitos lotes vazios e pouco verticalizada. À direita, o bairro de Bela Vista, o de maior densidade demográfica da cidade 
(cerca de 18 mil habitantes por km2) e com muitos cortiços. Separando o bairro da área de edifícios verticais vê-se a série 
de avenidas que compõem o anel de irradiação e que, junto com a Avenida Nove de Julho, fazem parte do Plano de Avenidas 
do eng. Prestes Maia. Distingue-se o edifício do Banespa e do outro lado das imensas avenidas do Vale do Anhangabaú, o 
edifício de escritórios CBI Esplanada de 1946. Aos fundos as áreas fabris e de moradia operária do Pari e Brás. Fonte: Isto 
é São Paulo, 1954.
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“0 velho e o semi velho caem implacavelmente sob a ação demolidora da picareta (...) e não tardará que também aqui surja, 
do solo, um novo e imponete arranha-céu". Essa legenda acompanha as fotos da derrubada dos palacetes Prates em 
pleno centro da cidade. Revela o espirito da época, cujo desenvolvimento transformador era entendido como algo positvo. 
A cidade aparentava um grande canteiro de obras patrocidas tanto pelo poder público como pela iniciativa privada. Fonte: 
Isto é São Paulo, 1954.
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Indústria e centro da cidade são representados 
articulados pelos dentes das engrenagens. Reali
zações que tanto “dignificam e beneficiam o ho
mem em sua marcha para o progresso”. Publici
dade da Alumónio do Brasil S A. Fonte: Acrópole 
n.185,1954.

iftuu»

0 jogo de contrastes entre o novo e velho, progresso 
e passado, é utizado em várias publicidades da épo
ca.
“Refulgirá São Paulo no ano do IV Centenário e a Philips 
orgulha-se por ter iluminado estas obras monumen
tais". Fonte: Acrópole n.185,1954.
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í * zí

A cidade vista a partir do bairro da Liberdade em direção aos bairros ocupados por trabalhadores e as áreas fabris da 
zona leste. Em primeiro plano, uma série de vilas mescla-se às áreas industriais. Nos fundos, à esquerda, o conjunto do IAPI 
da Baixada do Glicério. Fonte: Isto é São Paulo, 1954.

Área central da cidade vista de outro ângulo no inicio dos anos 50. Verticalização acentuada ultrapassa com uso residencial 
os limites do centro em direção ao bairro de Higienópolis. Fonte: Habitat n°4,1951.

é L •
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Além da verticalização residencial, a produção imobiliária foi responsável pela ocupação de loteamentos abertos em 
décadas anteriores a 1950 e ao parcelamento de glebas localizadas entre os loteamentos já existentes. Fonte: Acrópole, 
n.186,1954.
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CAPÍTULO 2 
0 edifício de apartamento: 

incorporação e condomínio
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Introdução

2.1 A incorporação e seus agentes

Neste capítulo abordaremos o processo de produção e circulação desses bens. Como vimos, 

o período em estudo configurava um período de transição no qual, aos poucos, a produção destinada 

ao aluguel foi sendo abandonada para dar lugar à produção imobiliária com o escopo de venda. Nele 

aparece um novo agente, o incorporador que, por sua vez, no espaço de duas décadas, será o 

principal impulsionador dessa produção. Mas o que é incorporação? Quem era o incorporador nesse 

período em que as relações capitalistas começavam a dominar a produção de imóveis? Quem eram 

os agentes que se relacionavam na produção por incorporação? Como interagiam? Quais as estraté
gias adotadas para auferir lucros por meio da incorporação e comercialização?

Pretende-se definir essa atividade, caracterizar os principais agentes que participaram do 

processo de produção por incorporação e esclarecer as estratégias adotadas para a construção e 

comercialização, a partir das informações coletadas pela pesquisa de campo, enriquecidas pelos 

poucos estudos que analisaram esse tema, no caso da cidade de São Paulo.

A transformação de espaços da cidade pela verticalização resultava de uma estratégia imo

biliária cuja equação levava em conta o melhor aproveitamento de terrenos com alto preço, a apro

priação de rendas peia alteração de índices de aproveitamento e a criação de um novo produto que 
o distinguisse do que era produzido até então. Nesta escolha surge o apartamento, não qualquer um, 

como veremos no próximo capítulo, mas um certo tipo que pudesse ser adquirido pela classe média.

Como vimos no capítulo anterior, a expansão da propriedade privada na esfera da produção 

da moradia levou à diferenciação de padrões de ocupação da cidade, configurados por dois movi

mentos. A cidade se expandiu com loteamentos localizados nos vazios intersticiais e ocupou a zona 
rural com loteamentos periféricos clandestinos em sua grande maioria. Por outro lado, compactou-se 
pela ocupação dos loteamentos mais antigos e pela ocupação vertical do solo.

No primeiro capítulo referimo-nos diversas vezes ao surgimento do capital de incorporação 

como um dos principais setores de investimento no urbano, após a segunda guerra. Falamos do 

incorporador como o agente com capacidade de articular recursos e interesses de outros agentes 

para gerir a produção e a comercialização das unidades produzidas. Introduzimos a incorporação 

como atividade ligada ao setor formal da produção imobiliária responsável pela produção de parte da 

cidade e, em particular, dos edifícios de apartamentos que nesse período ganharam ritmo e expandi

ram-se para além do centro terciário da cidade. Nesse momento, iremos definir melhor essa ativida

de, esse agente e o objeto de sua atividade, antes de apresentar suas estratégias de produção.

Vimos também que a ocupação vertical do solo para fins residenciais, no período em estudo 
-1945 a 1964 -, concentrou-se em áreas próximas ao centro e em avenidas que interligavam o 
centro aos bairros da região sudoeste, ocupadas por uma população de maior poder aquisitivo.
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coordenação do processo imobiliário

- 0 construtor (...) ou o corretor de imóveis (...)

Em segundo lugar, quando colocava que o intuito era promover e realizar a constru

ção para a alienação total ou parcial, fica claro que o objetivo exclusivo da incorporação era a 

venda de um bem, seja ele em todas as suas partes ou em algumas apenas, no caso de

Fica assim explicitado quem podia exercer a função de incorporador e quem podia tomar a 

iniciativa de uma incorporação, ou seja, o proprietário fundiário, o construtor, o agente imobiliário e 

os condóminos de edifícios vendidos em planta. Ao especificar esses agentes como os possíveis 

incorporadores, a Lei define que o incorporador e sua atividade de articulação para a produção 

imobiliária poderia se iniciar em qualquer uma das fases de produção de um imóvel e, a partir dela, 

articular os demais agentes de produção, comercialização e financiamento.

Art. 29 - considera-se incorporador a pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, 

que, embora não efetuando a construção, compromisse ou efetive a venda de frações ideais de 

terreno objetivando a vincuiação de tais frações a unidades autónomas, em edificações a 

serem construídas ou em construção sob regime condominiai, ou que meramente aceita pro

postas para efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação e 

responsabilizando-se, conforme o caso, peia entrega a certo prazo, preço e determinadas 

condições, das obras concluídas.

Podemos verificar que, em primeiro lugar, a atividade de incorporação era essencialmente 
uma atividade de coordenação de uma operação imobiliária, vinculada ou não à atividade de constru

ção. Podia ser exercida por uma pessoa física ou jurídica, comerciante ou não; entretanto a definição 

contida nos artigos 30 e 31 ajudará a entender melhor quem podia assumir o papel de incorporador.

- Os compradores, quando contratarem a construção em condomínio e as vendas forem 

feitas antes da conclusão da obra. (art. 30).

Art. 28 - considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito de 

promover e realizar a construção, para a alienação total ou parcial, de edificações, ou de 
conjuntos de edificações compostas de unidades autónomas.

Art 31 - A iniciativa e a responsabilidade das incorporações imobiliárias caberão ao 
incorporador, que somente poderá ser:

- 0 proprietário do terreno, o promitente comprador, o cessionário deste ou promitente 

cessionário (...)

Legalmente, a incorporação e a atividade do incorporador foi definida em 1964 pela 
lei n° 4.591/1964, que disciplinou uma atividade cujo exercício ocorria havia quase vinte anos. 
Assim ela é definida:

2.1.1 0 incorporador na
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Existem, entre os estudiosos das relações capitalistas da produção do espaço, dife-

Estão, portanto, definidos em Lei, o papel e o perfil do incorporador; o objetivo da incorpo

ração e os possíveis resultados identificados como unidades autónomas, organizados por meio de 

condomínio.

- um único edifício de mais de um pavimento, agrupado verticalmente subdividido em unida

des autónomas.

0 produto de uma incorporação era objetivamente uma obra divisível, associada a frações 

ideais de terreno; com base na descrição genérica dos artigos 1 e 2 pode-se chegar às seguintes 
tipologias de construção similares às encontradas por Salgado (1987, p. 63):

- conjunto de edifícios (um ou mais pavimentos), agrupados horizontalmente, implantados 

em um único terreno;

- conjunto de edifícios (um ou mais pavimentos), isolados entre si e implantados em um 

único terreno. Neste caso, cada edifício pode ser considerado autónomo, bem com cada fração dele;

apartamentos. Podemos concluir que a produção destinada à renda não poderia originar-se 
de uma incorporação.

Em terceiro lugar, é possível entender qual o tipo de produto que resultava de uma incorpo
ração. Diz a lei que é em bem definido por frações ideais de terreno, vinculadas a unidades autóno
mas organizadas em regime de condomínio (art. 29). Se ampliarmos essa definição associando-a à 
definição de condomínio, presente nesta mesma Lei, teremos melhor caracterização do tipo de objeto 
resultante de uma incorporação. Vejamos:

Art. 2o cada unidade com saída para via pública, diretamente ou por processo de passagem 

comum, será sempre tratada como objeto de propriedade exclusiva, qualquer que seja o número de 
suas peças e sua destinação...

Art. 1o as 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, poderão 

ser alienados, no todo ou em parte, objetivamente considerados, e constituirá, cada unidade, propri

edade autónoma sujeita às limitações desta Lei.

Podemos notar que são todas tipologias denominadas habitações coletivas, multifamiliares. 

Justamente por se tratar de tipologias que permitem a convivência de muitos indivíduos em um 

único edifício, é importante notar que o que define uma unidade autónoma e, portanto, uma 

fração passível de ser alienada, era a existência de saída para via pública ou para corredor e/ 

ou passagem comum. 0 acesso público à unidade a caracterizava como tal. Assim determina

da, excluia-se a possibilidade de que fossem vendidas parcelas/ subdivisões de uma unidade 

(cômodos por exemplos), diferenciando, assim, um imóvel em condomínio de um cortiço.
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renças de denominação para essa atividade e seu agente principal.

Continuaremos a denominar incorporadores todos aqueles que centralizem a gestão da 

atividade de produção capitalista da moradia, reconhecendo, entretanto, a existência de várias tipologias 

de incorporadores e o perfil que deles pode ser traçado, bem como as articulações que estabelecem 

com outros agentes no processo de incorporação, mudam no tempo e ganham importâncias diferen

tes conforme a conveniência do momento. São relações datadas e refletem uma determinada conjun

tura política e económica.

Por exemplo, a relação entre incorporadores e proprietários fundiários dependerá da dispo

nibilidade desse bem e da concorrência que se institui entre incorporadores pela posse das melhores 

localizações; são condições que variam com o tempo. Já com os compradores dos imóveis, a relação 

entre eles e os incorporadores será marcada pela capacidade de pagamento, capacidade que muda

1 Le promoteur peut donc recevoir divers statuts juridiques: gérants ou administrateur de la sócieté de construction, 

mandataire ou vendeur pour le compte de celle- ci. Dans touts cas, il apparãit comme le “maitre de I' ouvrage, c'est-à-dire comme um 
prestataire de Services. (...) il lui incombe la tâche de les rassembler, de constituer le “tour de table”. Topalov, p 58.

Assim, tanto o perfil dos incorporadores como as relações que determinam com os outros 

agentes não podem ser generalizadas no tempo e no espaço. No período em estudo, esses agentes, 

entendidos como aqueles que intervêm no processo de produção imobiliária, com os quais o 

incorporador deverá articular-se, podem ser identificados como proprietários fundiários, financiadores 

(detentores de capital que investem na produção imobiliária), construtores, poder público e compra

dores dos imóveis.

A diferença entre as denominações da atividade estava em deter ou não a proprieda

de da terra ou de parte do capital, enquanto o papel de gestão do processo de produção e 

comercialização faz parte de ambas as definições. Era a gestão do processo a característica 

principal do incorporador, como diz Ribeiro (1987 p. 96) “ele (o incorporador) é a chave de 

todo o processo de produção e circulação, na medida em que permite a transformação de um 
capitai dinheiro em terreno e edificação".

Salgado (1987, p.61), que adota a terminologia e conceito de Topalov (1974), coloca 

que na Lei em questão, a definição de incorporador se confunde com a de promotor imobiliário 

utilizado pelo autor francês. Explica a autora a diferença: “O conceito de incorporação ( e de 

incorporador ) implica na propriedade do capitai de promoção e na propriedade do terreno 

(ou do capitai necessário para a compra do terreno/', enquanto o de promotor é destinado ao 

“agente que faz a gestão do capitai de promoção durante a operação imobiliária." Topalov (op 

cit., p. 15) classifica o promotor imobiliário como "um agente social que assegura a gestão de 

um capital imobiliário de circulação em sua fase de transformação em mercadoria habãaçãd'. 

Lembra ainda o autor que o promotor imobiliário pode assumir estatutos jurídicos diferentes - 

gestor ou administrador da sociedade de construção, encarregado ou vendedor a serviço da 
empresa; em todos os casos, aparece como o responsável pelo empreendimento, um prestador 
de serviços, que junta todos os interessados fechando o cículo1” (idem, p.58).
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apenas promoção

promoção e construção

promoção, construção e comercialização,

promoção e comercialização.

b) análise da situação do mercado;

c) escolha do terreno e sua valorização para a compra;

e) contratação de projetos de arquitetura e engenharia e suas respectivas aprovações;

Do ponto de vista teórico, qualquer que seja a prática, qualquer que seja o momento 

dentro de um contexto das relações capitalistas “será o capital de incorporação que operará 

o controle de transformação do capital-dinheiro em capitai-moradia, dirigirá o processo de 
produção e assegurará o retorno do capitai moradia em capitai-dinheiro.”(Ribeiro, idem p. 97)

Para que isso aconteça, cabia ao incorporador articular e às vezes encarregar-se direta

mente das funções de promoção, construção e comercialização que poderiam ser articuladas da 

seguinte forma2;

As funções descritas podem ser subdivididas em várias atividades. Ribeiro (op.cit., p 93) 

descreve algumas atividades exercidas pelo promotor imobiliário:

Em resumo, o objetivo inicial do incorporador - a transformação do capital- dinheiro em 
capital-moradia - só se completava quando o objeto da produção era comercializado. Assim sendo, a 

moradia era concebida como mercadoria e desde o início era projetada e produzida para ser um 
produto destinado a um público específico. Quando há comercialização, o incorporador e os demais 
agentes, que por meio dele investem na construção, realizavam seus investimentos auferindo lucros 

e rendas.

a) concepção e estruturação do empreendimento ( aspectos técnicos, legais, físicos, fi
nanceiros, operacionais, etc);

d) mobilização do capital necessário à operação, obtenção do financiamento para o con
sumo final e para a construção;

completamente conforme a conjuntura. Quanto ao sistema financeiro, poderá existir entre este 

e o incorporador uma relação de submissão ou então de independência quando se fixam 

mecanismos de autofinanciamento. Com o poder público, a relação é mais complexa, interagindo 

e interpenetrando interesses privados e públicos, conjunturas económicas e momentos políti
cos.

2 funções identificadas por Salgado, op cit p 64, em relação aos promotores atuantes entre 1977-1982. Não encontra
mos todas essas articulações na pesquisa de campo entre os incorporadores do período do pós-guerra, em específico, não 
encontramos o incorporador que apenas promoveu a incorporação sem tomar para si outras funções: porém consideramos que estas 
podem ser as possíveis articulações mesmo quando não ocorrem.
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f) contratação da urbanização (caso necessário)

g) promoção e vendas das unidades

h) contratação dos construtores

i) fiscalização e execução de serviços

Quem era o incorporador nos anos 50?

0 incorporador: descrição empírica

0 edifício de apartamentos era o típico resultado da atividade de incorporação durante o 

período em estudo, a tal ponto que Souza (1994, p. 1992) define o incorporador como aquele que 

desmembra o terreno em frações ideais e cria o solo.

k) provimento (em combinação com os agentes financeiros) da administração jurídi
ca dos contratos garantidores dos empréstimos até sua liquidação.

A partir da amostra elaborada no estudo de Somekh, de 1987 sobre a verticalização em 

São Paulo, procurou-se tecer um panorama de quem seriam os incorporadores no período de 1940 

a 1964, utilizando a identificação da propriedade do imóvel no momento do registro obrigatório dos 

elevadores. Depois, associando esses elementos ao farto material da pesquisa “A promoção privada 

da habitação económica” (Sampaio, 2000), poderiam ser identificadas diferentes tipologias de 

incorporadores atuando na cidade.

j) entrega das unidades, responsabilidades finais pelo empreendimento e 
individualização das propriedades, concomitantemente com a efetivação do financiamen
to ao adquirente, por meio de hipotecas, cauções e contratos de venda e quitações de 
credito.

Parte-se da hipótese de que o proprietário do imóvel no ato do registro dos elevado

res (que podia ser efetuado junto à aprovação da planta, ou antes da instalação do elevador — 

artigo 244 e 246 do Código Arthur Saboya) era o responsável pela obra e, em consequência, 

aquele que a havia promovido. Os proprietários dos edifícios verticais, constantes na listagem 

de Somekh (1987, anexo 1), foram ordenados seguindo a mesma classificação utilizada pela 

revista Conjuntura Económica que gerou a tabela 8. Nesta, as transações imobiliárias de com

pra e venda eram subdivididas quanto ao tipo de adquirente, ou seja, se era um particular, uma 

entidade inversora (sob a qual foram agregados institutos de previdência, autarquias, cia. de 

seguros, capitalização e bancos), empresas imobiliárias pertencentes ao Comércio/lndustria 

ou a nenhuma dessas categorias (outros)3. Além das categorias propostas pela revista, inse

riu-se a categoria sociedade/ particular, entendida como a associação de várias pessoas físi-

3 Procedemos a classificação da listagem com o seguinte método:

a) particular: nomes de pessoas físicas foram assim classificados, salvo o caso de Warchavchik e Francisco Beck que 
aparecem como empresários imobiliários e incorporadores de diversos edifícios constantes na pesquisa “Habitação



73

Outros (6) Total (7)
Período

% % % %% % %NA NA NA NA NANANA

3 O O O 0 0 24 10067 0 0 13 0161940-44

0 10011 4 14 4 1 4 0 2819 68 3 11945-49

7 1375 10 10019 14 12 9 3 2 443 311950-57

9 128 1003 5 4 1125 24 19 51 40 4321958-67

722 317 10011 315 70 22 8 3Total 1945-67 110 35 46

Fonte: a partir dos dados compilados por Somekh, 1987 anexo 1.

b)

c)

Aparece insignificante o total a cargo de empresas inversoras (coluna 4) e são também 

inexpressivos os investimentos em edifícios relacionados às pessoas jurídicas ligadas a indústria e 

comércio.

Apenas a partir de 1950 aparecem, de forma significativa, os edifícios construídos por 

empresas imobiliárias. A análise da coluna 3 indica que a produção a cargo das empresas aumentou 

ao longo dos anos: em 1944 era cerca de 13% do total construído; em 1967 representava 40% 

invertendo a importância frente aos proprietários particulares e assumindo a primazia em relação 

aos demais promotores.

Comércio/ 
indústria (5)

económica e Arquitetura Moderna". (Sampaio, 2000)
Sociedades de particulares: A partir de 1950 começa a ficar frequente um nome principal seguido da palavra outros 
(por exemplo Otávio Guinle e outros; Beatriz Lara Nogueira e outros, etc) ou ainda H. F. Trindade e Frank e Tuller; 
estas sociedades constituídas com o objetivo da construção, muitas vezes estavam relacionadas a apenas um 
edifício não representando uma atividade contínua, ou com caracteristicas de empresa.
Empresas imobiliárias. Além de empresas cuja denominação não deixava nenhuma dúvida como Arquitetura, 
Construtora e Incorp Andraus Ltda, Sociedade Comercial e Imobiliária Anhangúera, etc. Outra forma de registrar 
incorporações era com o nome de Condomínio e Edifício (Condomínio Vera, Condomínio Parque das Hortências, 
Edifício Itacolomi) mostrando a constituição de uma sociedade para a construção sob a direção de uma empresa de 
incorporação e/ou a presença de inúmeros proprietários já no momento de registro dos elevadores, possibilidade 
que se verifica quando a venda foi feita em planta.

Tabela 12 - Edifícios verticais segundo proprietários dos imóveis. Município de São Paulo 
1940 a 1967

Sociedades/ 
particulares 

(2)

Empresas 
imobiliárias 

(3)

Empresas 
inversoras 

(4)

Particulares
(1)

cas para construir determinado edifício. Neste caso não há a caracterização jurídica da empre

sa ou do escritório de promoção; eles serão identificados em um item a parte.

De modo geral, como já havia sido identificado para as transações imobiliárias, tam
bém para a produção de edifícios verticais houve em um primeiro momento a predominância 

de proprietários privados. A coluna 1 mostra que na década de 40 representavam 2/3 dos 
proprietários a partir de que, essa proporção foi sofrendo expressiva diminuição em relação ao 

total produzido em cada período. Entretanto, entre 1958 e 67 eram ainda 25% do total.

A coluna 2, por sua vez, aponta que a sociedade de indivíduos (formal ou informal

mente constituída), com o fim de construção de edifícios, foi aumentando vindo a representar 
19% no último período.
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A leitura dessa tabela merece algumas considerações.

d)

e)

f)

É interessante notar também o crescimento da sociedade de pessoas físicas para os fins de 

investimentos imobiliários. Nestes caso, era evidente a necessidade de agregar sócios para poder 
enfrentar a construção acima das possibilidades de uma única pessoa. Nestes casos, existia uma 

complexidade de fatores e interesses exigindo a coordenação de um dos agentes para o sucesso da 

empreitada. Como parte da composição de estratégias para a obra podia estar presentes 

proprietários fundiários entrando com a terra, capital patrimonial, investidores apresentando 

bens em espécie (material de construção no lugar de recursos) e prestadores de serviços 

profissionais. Em geral não era uma atividade regular, mas era certamente uma atividade de 
investimento utilizando o imobiliário como forma de valorização de um capital.

Empresas inversoras: como o proposto pela revista Conjuntura Económica, indui-se apenas os Bancos hipotecários 
e não outros, cujo endereço deixava claro que se tratava de propriedade imobiliária do banco e não investimento de 
incorporação. Caso do edificio-sede de banco, a exemplo do Bradesco - Rua XV de novembro. Estes casos foram 
classificados como outros.
Comércio e Indústria - foram aí classificadas empresas que traziam essa denominação em sua razão social 
como Pão Americano Industria e Comercio Ltda-, ou Cia Nacional de Estamparia, conhecido grupo industrial na 
área têxtil. É difícil, no caso, saber se eram incorporações ou não.
Outros - incluímos aqui as propriedades públicas, hospitais, sede de bancos e jornais (0 Estado de SPaulo), 
Jockey Club, Bolsa de Cereais, edifícios-garagem, etc.

Era possível também que parte dessa produção registrada em nome do proprietário 

ou mesmo de um sociedade de pessoas físicas tenha depois, no momento da comercialização, 

passado para o controle de uma empresa de vendas imobiliárias como aconteceu com o 

Edifício Vila Rica de propriedade do Conde Matarazzo (pessoa física) e posteriormente 

comercializado pela incorporadora Banco Nacional Imobiliário (BNI/CNI).

É difícil porém caracterizar um simples investidor privado como incorporador. Em ge

ral trata-se de uma aplicação de capital patrimonial (economias, herança, etc.) em terrenos 

próprios, feita de modo ocasional com o objetivo de valorizar um capital. Não existe uma 

atividade caracterizada como incorporação quando é o proprietário (do terreno e do capital) 
que controla a produção contratando as demais etapas da operação: projeto, construção e 
comercialização.

É possível que no início da produção de edifícios verticais ainda houvesse pessoas 

físicas que investiam na construção com intenção de alugar escritórios e apartamentos, se
guindo o modelo predominante de investimentos para a locação. É possível que, frente a rique

za acumulada em São Paulo, existissem capitalistas que dispusessem a colocar recursos pes

soais na produção de edifícios, especialmente se vissem nisso um bom investimento. Ribeiro 
(1997 p.262) exclui essa possibilidade para o Rio de Janeiro por requerer um montante de 

capital fora do alcance do pequeno capitalista imobiliário, fato este que pode ser um pouco 

diferente para São Paulo; ademais, a diferença de comportamento entre os mercados do Rio e 

de São Paulo, em relação ao fluxo de compra e venda por parte de particulares era sempre 

notado nos artigos “Mercado Imobiliário” da revista Conjuntura Económica, como já vimos.
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- Empresa imobiliária filiada à instituição bancária

- Incorporador associada à empresas de construção

- Companhias Seguradoras e de Capitalização

Identificaremos quem eram esses agentes de produção do espaço.

a) empresa imobiliária filiada a instituição bancária:

Na pesquisa de campo que participamos (Sampaio, 2000) foram identificadas as se

guintes tipologias de incorporadores:

- Pessoas físicas e sociedades que articulam um conjunto de pequenos capitais para uma 

operação imobiliária.

É importante salientar ainda que a partir dos anos 50 começaram a aparecer explici- 

tamente a identificação da categoria condomínio no nome do empreendimento (Condomínio 

Mabel, Condomínio F. Paulistano). Na amostra citada, 32% apresentavam essa condição, mos

trando a ação de empresas incorporadoras com a constituição do condomínio 
contemporaneamente à obra e precedendo a entrega das chaves.

K

0 crescimento das empresas imobiliárias mostra que os métodos “caseiros” constitu
ídos pelos investimentos de pessoas físicas e grupos de sócios deixaram aos poucos de existir, 
não necessariamente porque diminuiu a capacidade de investimentos (apesar destes serem 

totalmente dependente de fatores conjunturais), mas porque a atividade imobiliária foi aos 
poucos ganhando contornos empresariais destinada a ser exercida por profissionais do ramo, 

cuja capacidade de contratação, articulação com outros agentes, possibilidade de captar capi
tais, etc. acabará por eliminar investidores de pequeno porte.

A fraca presença das entidades inversoras em São Paulo comparada ao Rio de Janeiro 
foi notada pelo revista Conjuntura Económica. Segundo o artigo “Mercado Imobiliário” de jan/ 

fev 1952“, as instituições inversoras empregaram na capitai bandeirante 8,6 milhões e no Rio 
de Janeiro, 216 milhões. Essa disparidade provém, tanto da política seguida pelos Institutos de 

previdência e outras autarquias, como dos princípios admitidos pelas empresas privadas para 
os seus investimentos.Ou seja, pela explicação dada pelos analistas da revista, o mercado do 

Distrito Federal, capital da República, era mais compensador tanto do ponto de vista político 

como financeiro para os investimentos de bancos e institutos de previdência.

Os incorporadores identificados sob esta categoria estão associados ao capital finan

ceiro e a partir deste articulam os demais agentes para a produção de moradias. Encontra

mos sob esta condição uma das maiores incorporadoras atuando na cidade no início da déca

da de 50.
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BANCO NACIONAL IMOBILIÁRIO

Segundo Frias essas inovações (várias agências além da matriz; estímulo ao correntistas 

possuidores de pequeno capital) irritavam o sistema bancário voltado até então ao atendimen

to à uma elite e a contas de pessoas jurídicas. “Loureiro passou a ser visto como uma asa 

negra do sistema bancário brasileiro. 0 Buihõed chegou a dizer isso: 'Esse mulato, está con

fundindo banco com chalé de bichoporque queria abrir um banco em cada esquina. Existia 

muita má vontade com ele porque concorria com outros bancos." (Frias. Depoimento, 2000)

0 BNI tinha duas carteiras comerciais, uma como instituição de crédito e outra imobi

liária. Enquanto instituição de crédito foi um dos primeiros bancos a fundar agências urbanas 

chegando a ter mais de 20 em São Paulo. Por meio de suas agências, a exemplo do Bank of 

America, estimulou a captação de recursos de pequenos investidores de classe média e de 

pessoas menos abastadas, inclusive crianças, para as quais foi pensada uma famosa campa

nha publicitária à época, com o personagem do “canguru mirim".

Eram sócios proprietários: Orozimbo Roxo Loureiro, presidente do Banco, médico de profis
são e mais tarde banqueiro e deputado federal. Otávio Frias, responsável pela carteira predial 

do Banco e dela diretor até início dos anos 50. Aristides de Castro Andrade antigo corretor de 
café, ligado ao comércio e indústria e Orlando Pucci.

Banco comercial com carteira específica dedicada ao setor imobiliário, no caso, a CNI 

- Companhia Nacional Imobiliária.

Em 1954, o governo de transição de Café Filho nomeou Eugênio Gudin como Ministro da 

Fazenda defendendo um programa de estabilização económica e controle inflacionário. Para tanto, 

restringiu seriamente as reservas monetárias, aumentando o saldo de caixa mínimo exigido pelos 

bancos comerciais tendo acarretando como consequência o fechamento de dois bancos paulistas em 

novembro de 1954 (Skidmore, 1975, p.199). Esta medida impediu aos bancos de terem uma 

grande percentagem de recursos capitalizada em imóveis. Loureiro apesar de pressionado 

não conseguiu diminuir o seu acervo mobilizado em milhares de apartamentos em constru

ção. Eugene Gudin decretou a intervenção no BNI pondo-o sob a tutela do Banco do Brasil, 

bloqueando por um tempo o dinheiro dos correntistas e leiloando posteriormente o Banco.

Com a intervenção, as obras vendidas em plantas, hipotecadas e avalizadas pelo Ban

co sofreram atrasos e paralisações. Ao assumir a CNI a nova direção mudaria sua razão social 

para Companhia Nacional Imobiliária, terminaria as obras, comercializaria os apartamentos 

produzidos mas não mais investiria no setor imobiliário.

* Otávio Golveia de Bulhões , exerceu vários encargos na área económica no governo Café Filho. Entre eles, Diretor do 

SUMOC orgão monetário nacional. Foi chefe da Comissão brasileira que participou do relatório Abbink em 1948.

A instituição foi formada por volta de 1943 no governo Getúlio Vargas ( Frias. Depoi

mento, 2000) e exerceu suas atividades até o governo de Café Filho (1954) quando houve a 

intervenção no Banco (Lemos. Depoimento 1997), ocasião em que foi assumido pelo Bradesco.
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BNI: atuação no setor imobiliário

BNI: processo de incorporação

0 BNI registrou como marca a expressão “condomínio pelo preço de custo” e o logotipo

Quando o BNI iniciava a incorporação de um edifício fazia-o conforme uma estratégia espe

cífica de produção. Era o condomínio pelo preço de custo.

Segundo Frias(Depoimento, 2000): "Fomos nós que inventamos o condomínio a preço 

de custo e o banco ficava com um percentual sobre o volume de vendas. Nós comprávamos o 

terreno, fazíamos o projeto, depois disso fazíamos o orçamento da construção e vendíamos 

assegurando o pagamento em parcelas. Quando o apartamento estava pronto já estava quita

do. A condição ‘sine qua non'era vender tudo para poder começar."

Não foi localizada uma listagem das obras sob a responsabilidade do BNI apenas 
algumas listadas em artigo da revista Habitat n° 11, de 1952. Na pesquisa conseguimos iden
tificar vários edifícios durante os dez anos (aproximadamente) de atividades do banco. A saber: 
Copan ,1951; Coliseu Capitólio Palatino, 1951; Montreal, 1951; Paris Roma Rio, 1952; Estados, 
1953; Normandie, 1953; Nações Unidas, 1953.

Como confirma Otávio Frias além de dirigir o processo de produção de edifícios o 

Banco incorporava também vários prédios já existentes sem que tivessem participado da fase 

de construção. Dentre os pertencentes ao levantamento da pesquisa temos: Edifício Mara, 

1944; Vila Rica, 1952 transferido em construção em 1953 e o Notre Dame, 1951 (Habitat n° 11, 

1952).

São edifícios que podem ser agrupados em uma linha de ação do Banco cujo produto 

estava voltado para uma faixa de renda média; vários deles são empreendimentos de grande 
porte com centenas de apartamentos de diferentes tipos, espaços destinados a serviços e 
comércio. Mas o BNI/ CNI não incorporava apenas apartamentos destinados à classe média, 

fazia ainda parte do património do BNI os luxuosos, Eiffel na Praça da República, o Três Marias 

na Avenida Paulista, o Versalhes em Higienópolis, o Tebas na rua Aurora. 0 edifício Califórnia, 

o primeiro edifício de escritórios com galeria comercial da cidade e o Triângulo, estritamente 

comercial, levavam a assinatura de Niemeyer sob encomenda do banco.

A carteira predial do BNI funcionava em duas direções: comercializava edifícios já 
construídos e promovia a incorporação através dos condomínios a preço de custo. Segundo 

Frias (Frias. Depoimento,2000) os recursos que o banco aplicava diretamente em algum em

preendimento eram marginais em relação ao todo. Portanto o Banco não investia capital 
diretamente mas geria o capital de terceiros, em grande parte dos próprios condóminos.
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Especificações de custo do menor apartamento do Edifício Montreal - Incor-

$Especificações de custoItens

Terreno 18.334,40

Construção 66.764,10

6.676,40

4.589,20

78.029,70

96.374,10Total geral

Fonte: Panfleto ilustrativo do Edifício Montreal: Tabela de custo e condições e pagamento

As condições de pagamento estabelecidas para o apartamento eram:

■ Terreno - sinal: $2.243,0 e 44 prestações mensais de $ 336,00

■ Construção - 44 prestações mensais de $1.773,40

• Total geral das 44 prestações mensais: $ 2.139,40

Para o apartamento de menor área, equivalente a 21,35m2 de área útil (29,46m2 de 
área total) temos:

Quadro 2 - 
poração BNI/ CNI

Tomando como base a tabela de custos e condições de pagamento do Edifício Montre

al, é possível analisar as informações que eram apresentadas ao futuro cliente:

Cooperação” e está descrita no primeiro número da revista “ A Construção São Paulo. Informador 

profissional" de 1948, reforçando uma forte experiência cooperativista existente na cidade de 
Santos5.

A modalidade de incorporação adotada pelo BNI, não era utilizada em períodos anteriores 

resultando em um processo novo. Nela o imóvel era vendido “na planta”, isto é, antes do início 
da construção e a preço de custo, isto é, rateando entre os condóminos as despesas e a taxa 

de administração mas sem incorporar no custo do imóvel (supostamente ) a valorização da 
obra edificada. A inovação está na venda à prazo, em antecedência, antes de receber o produ

to, e aparece como uma forma de viabilizar o empreendimento através da reunião de várias 
pequenas frações de capital.

Preço de custo

Taxa de administração, fiscalização, cobraça e expediente

Taxa de incorporação e corretagem

Total

5 Em 1941, por exemplo, na Jornada de Habitação promovida pelo IDORT, o Sr Armando Fernandes apresentou um 
palestra sobre a Associação Predial de Santos, entidade que organizava cooperativas desde 1904 através da arrecadação de recursos 
para a aquisição e construção de unidades (Fernandes, 1941).
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Desse exemplo pode-se notar que:

Se tomarmos os índices de inflação medidos pela Divisão de Estatística e Documenta

ção Social da PMSP (Somekh 1987) para os anos de 1952 a 1954 (cobrindo assim, 44 meses 

do contrato), isto é, 11,25% para o ano de 1951; 30% para o ano de 1952; 19,25% para o ano 

de 1953 e 12,6% para o ano de 1954, e com elas corrigirmos apenas o saldo devedor no final 

de cada ano, mantendo portanto as prestações fixas, teremos que: do valor inicial do aparta

mento de $96.374,1 após serem pagos o sinal e todas as 44 prestações ainda sobraria, um 

resíduo de cerca $45 mil cruzeiros.

Para mostrar a impossibilidade dos preços fixos serem praticados sem graves danos ao 

setor produtivo vejamos a seguinte simulação a partir dos dados oferecidos no exemplo do 

edifício Montreal.

0 valor da prestação era obtido pela subtração do sinal e a posterior divisão do valor 
resultante por 44 meses. Estabelecia-se assim, uma prestação fixa mensal a partir da qual, o 

adquirente podia estimar se a proposta estava de acordo com suas possibilidades financeiras.

Nenhum incorporador resistiria sem falir se tivesse que receber apenas 50% do valor da 

obra. Portanto, além das taxas de corretagem e administração havia sem dúvida, um porcentual 

adicional embutido no custo de construção fazendo com que o “ plano pelo preço de custo” fosse 

uma espécie de slogan mais do que uma realidade, como também, uma fórmula encontrada 

para o autofinanciamento da moradia em um momento que havia uma grande demanda por 

alojamentos.

Como não estavam discriminados juros e taxas extras corrigindo o valor da prestação, o 

conceito de “a preço de custo" deveria aparecer verdadeiro aos olhos do comprador tanto que os 

lançamentos imobiliários esgotavam-se em pouco tempo. E impossível entretanto, que os custos 

apresentados não embutissem determinado valor para cobrir a inflação que se tornava, nos anos 50, 

bastante significativa como já mencionamos.

Por fim, o prazo de pagamento de 44 prestações (3,8 anos) no exemplo citado foram 

estipulados em relação ao tempo de obra previsto. No caso específico do edifício Montreal, o 

cronograma foi cumprido com folga: o processo de aprovação demorou quase um ano, período 

em que as vendas já tinham começado. As obras por sua vez, devem ter sido iniciadas logo 

após uma atribulada aprovação em dezembro de 1951 e o habite-se foi expedido em janeiro

O valor do terreno equivalia a quase 1/4 do valor da construção e o sinal entregue 
pelos compradores era destinado essencialmente ao pagamento da compra do terreno. De 
fato, Otávio Frias havia afirmado que o Banco não investia sequer na compra do terreno mas 
que este era negociado com os proprietários fundiários a prazo e pago pelos futuros morado
res. O custos indiretos equivaliam a 16% dos custos de construção e 11% dos custos totais se 
incluirmos o terreno.
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7 Os dados referentes aos edifícios localizados na Avenida Nove de julho foram colhidos pelo pesquisador Adriano Augusto 
Bosetti. Utilizamos também a descrição desse edifício presente em Sampaio (coord) 2000.

Além das atividades empreendidas pelos incorporadores compiladas por Ribeiro e citadas 

no item anterior, o BNI incumbia-se da administração direta do empreendimento contratando a cons

trutora em regime de empreitada. Isto significava que a fase da compra dos materiais de 

construção, tarefa que em geral fica a cargo da construtora, era administrada pelo setor de 

compras do banco, dirigido pelo Carlos Caldeira6, tendo por base o orçamento de obra execu

tado pela própria incorporadora. Segundo Frias:

"Nos fazíamos um orçamento sério que poderia ser cumprido e não um fictício para 

sair barato em um primeiro momento. Os nossos orçamentos eram cumpridos sem modifica

ções". E depois, " fazíamos a compra do material e fazíamos administração direta contratando 

empreitada. Tudo com rigor abso/uto."

Por parte do comprador, a segurança de um débito fixo, que trazia como resultado a 

propriedade de uma moradia, podia compensar possíveis sacrifícios familiares. Podia constituir 

outrossim, uma nova modalidade de investimento no imobiliário com o objetivo de obter um 
imóvel não para morar mas para a renda, tendo sido alterado apenas a forma de produzi-lo. 

Fato está que a modalidade de venda em planta e a preço de custo, de imóveis de pequenas 

dimensões, caracterizou grande parte da produção por incorporação do período e em particu

lar a produção do BNI.

de 1954 (Sampaio, 2000) ou seja, ao todo, as unidades estavam prontas para entrega cerca de 
três anos depois.

6 também proprietário da Construtora Harding, uma das empresas contratadas pelo BNI para a construção de parte dos 
prédios citados.

As informações que coletamos mostrava que o processo de venda em planta obteve 

bastante sucesso sendo utilizado por outros incorporadores na cidade e em outras localida
des. Não é difícil entender porque: é claro que assim procedendo o incorporador assumia a 

direção de todo o processo de produção com uma particularidade, o fazia a partir da gestão 

de um capital composto pela contribuição de muitos, sem incorrer na necessidade de possuir 
um próprio.

A função de aquisição dos materiais de construção nas mãos da empresa incorporadora 

permitia que ela controlasse uma parte do processo construtivo e assim, assumisse um parte 

dos lucros que de outra maneira estariam no âmbito da construtora.

A análise dos processos da Prefeitura referente às obras do BNI e as entrevistas sobre 

a atividade dessa empresa permitiu que se verificasse que as funções do incorporador podiam 

alterar-se no decorrer de uma operação, como parece ter sido o caso dos edifícios Normandie 

e Estados localizados na Avenida Nove de Julho7. 0 primeiro alvará em março de 1953 especi-
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g) assinar, como parte interveniente, quaisquer documentos públicos ou particulares

h) receber e transmitir posse e domínio, direitos e ações

i) usar em juízo também os poderes decorrentes da cláusula 'ad -judicia'

Esse documento permite entender com clareza o papel do incorporador na gestão e 

comercialização do empreendimento. Os proprietários concediam à incorporadora plenos poderes 

referentes a toda e qualquer definição quanto à comercialização dos imóveis, tanto de caráter jurídico 

(cessão e transferência de direitos, recebimento e transmissão de posse e domínio, etc), como co-

c) prometer e efetivar a cessão e transferência de direitos referentes ao terreno, nas 

partes ideais que couberem aos conjuntos autónomos do edifício.

f) receber, dar quitação total ou parcial, transigir e fazer acordos, desistir e firmar 

compromissos; distratar e rescindir contratos; anuir em cessões e transferências feitas pelos 

subscritores da incorporação

j) representar os outorgantes perante o Registro de Imóveis e repartições federais, 
estaduais e municipais"

d) promover a divisão, declaração e especificação do condomínio e estabelecer o 

regulamento

e) estipular preços, prazos, juros, formas de pagamento e quaisquer cláusulas e condições 

mesmo de caráter pena!

a) planejar, dirigir e executar, sob regime do Decreto federal n. 5481 (data?) ...(ilegí

vel) a ser construído nessa capital, em terreno objeto das escrituras n°(...) podendo a outorga

da gerir e administrar livremente o empreendimento.

b) aceitar propostas dos subscritores da incorporação pela forma e condições que 
convier

ficava uma empresa construtora (Harding) e responsável técnico (Aroldo Simas de Maga

lhães); posteriormente substituídos, em 1955, pela CNI. Neste momento há uma redefinição do 

partido arquitetônico e um único edifício de 244 apartamentos transformou- se em dois, com 

um total de 234 apartamentos e vários espaços comerciais, a serem construídos separada
mente em duas etapas sucessivas.

Interessante notar que os atos registrados na Prefeitura são posteriores à procuração 

firmada pelos proprietários em favor da CNI sem a qual a incorporadora não poderia exercer 

suas funções. Já em 26 de dezembro de 1952, Narcizo Mattiuzzi da Costa e Luiz José Helou, de 

profissão corretores de imóveis comparecem perante o 16° Tabelião de Notas de São Paulo 

para assinar uma escritura de mandato nomeando a CNI - Companhia Nacional de Investimen

tos como procuradora com poderes para:
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BANCO LAR BRASILEIRO

Banco Lar Brasileiro: atuação no setor imobiliário

Por meio de anúncio publicitário na revista Observador Económico Financeiro de julho 

de 1942 sabe-se quais eram os principais serviços que funcionavam à rua do Ouvidor no Rio de 

Janeiro:

Essa instituição, constituída em 1926, teve seu nome alterado de Lar Brasileiro Socie

dade Anónima para Banco Hipotecário Lar Brasileiro em 1936 e, em 1962, para Banco Lar 

Brasileiro S/A9. A matriz era no Rio de Janeiro e o banco atuava em várias cidades; em 1950 

mantinha atividades imobiliárias em São Paulo, Santos, Salvador, Niterói, Porto Alegre e Belo 

Horizonte. A primeira diretória estava a cargo de João Moreira de Magalhães (Presidente); 

Antônio Ribeiro Carios de Andrade (Vice).

mercial (formas de pagamento, prazos, recebimento de parcelas, quitação total ou parcial da 
dívida) e financeiro (preços, juros, etc).

A procuração dada pelo proprietário CNI/ BNI, bem como a definição dada posterior- 
mente na Lei n° 4.591 de 1964, colocava o incorporador como “parte interveniente" no pro
cesso, comportando-se não apenas como um agente articulador. Seu papel de organizador do 

processo de produção não o situa como externo ao processo mas insere-o dando-lhe deveres 

e responsabilidades diante dos demais agentes, organizando todos os elementos do processo 

de produção e comercialização como também respondendo pelos problemas advindos destes.

9 Dados obtidos na Junta Comerciai do Estado de São Paulo e Observador Económico Financeiro, ano VI, n° 184, maio de 
1951. Não foram encontradas informações referentes ao período de funcionamento dessa instituição nem está discriminado se houve 
a venda ou liquidação do banco. Na ultima folha do relatório da Junta Comercial, no cabeçalho aparece a empresa Chase Manhattan 
S. A . mas não há alusão de como essa instituição tomou o controle do Lar Brasileiro.

8 Esses são os fatos objetivos que podem ser deduzidos dos processos de aprovação dos edifícios Normandie e Estados. 
Porém, as pessoas envolvidas são, de certa forma, todas ligadas ao BNI/CNI o que torna as relações entre agentes mais complexas 
do que aparentemente são. Durante a qualificação desta tese, Prof. Lemos reconhece o Sr. Narciso Mattiuzzi da Costa, um dos 
proprietários do terreno, como chefe dos corretores do BNI. Mattiuzzi e seu sócio, como pessoas físicas, transferem à incorporadora 
a comercialização de um edifício que até então promoveram. Para tanto contratam empresa construtora conhecida, pois a Harding 
trabalhava para o BNI. A Construtora Harding, (instituída anos antes por Mr. Harding, engenheiro da Cia City), era de propriedade de 
Carlos Caldeira, amigo próximo de Frias, e que cobriu também o encargo de chefe de compras do BNI, Depois, como corretor do Banco, 
Mattiuzzi vendia o próprio prédio.

Entretanto, o ano de 1952 mostra que a entrada da empresa incorporadora na opera

ção era anterior ao alvará, o que leva a crer que o processo de comercialização já estava 

montado mesmo antes da aprovação do projeto e do respectivo alvará na Prefeitura. A substi

tuição da construtora e a oficialização da incorporação junto a Prefeitura em 1955, leva a 

supor que o incorporador assumiu não só a comercialização, mas também a coordenação da 
obra a partir daquele momento8.
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mo.

Carteira comercial

Seção de venda de imóveis - residências, lojas e escritórios modernos, a partir de 
Rs.55:000$000. Ótimas construções no Flamengo, Avenida Atlântica, Esplanada do Castelo, etc. 

Venda a longo prazo, com pequena entrada inicial e o restante em parcelas mensais equiva

lentes ao aluguel.

faz descontos de efeitos comerciais e concede empréstimos com 

garantia de títulos da dívida pública e de empresas comerciais, a juros módicos.

Banco Lar Brasileiro. Descricão das atividades. Fonte: Observador Económico e Financeiro”, 107, Dez. 
1944, p.61.

Com base nesse anúncio entende-se que as atividades desenvolvidas pelo Lar Brasi

leiro não se restringiam em receber depósitos em conta corrente embora a instituição exer

cesse a função de financiar a construção e aquisição de imóveis, obtendo como garantia a 
hipoteca do bem comercializado. Essas, porém, não podem ser caracterizadas como ações de 

incorporação; são tipicamente de agente financeiro. Trata-se de capital de empréstimo, segun

do Ribeiro (1997 p. 107).

Lê-se ainda em artigo do Observador Económico e Financeiro de maio de 1951 que, 
um ano antes, o Banco tinha concedido 977 empréstimos hipotecários num total de Cr$

Depósitos - recebe depósitos em conta corrente à vista e a prazo, mediante as se

guintes taxas (...)

Carteira hipotecária - concede empréstimos a longo prazo para construção e compra 

de imóveis. Resgate em prestações mensais, com o mínimo de 1% sobre o valor do emprésti-

Seção de administração - encarrega-se da administração de imóveis e faz adianta

mentos sobre aluguéis a receber, mediante comissão módica e juros baixos.

Banco Hipotecário "Lar Brasileiro” 
S. A. DE CRÉDflO REAL

Rua do Ouvidor, 90 Ttiofono: 23-1S2S
CARTEIRA HIPOTECÁRIA ~~ Conceda empréstimos • loefo pr**e para 

cctniNuçta e compra de ímdvoíi Contrato» Watrai». Rotfpfe em preata^tes 
mtnssi», com o mmim» de 1 % sóbr» o valer do empréstimo

5ECÇÁO DE ADMINISTRAÇÃO — Encarmta*wt d» edmíMftrH* de Imd- 
¥«n o adiantamvnto* «ábre » receber, mediante camíwáe médica
« íwroa b»ó«.

CARTEIRA COMERCIAL — faa deacento» d» efetfvt e
c*de tmprtiHmo» com garantia d» títvta d» dívida púfetto t de omprgM» eo* 
marciais. a módico»,

DEPÓSITOS —~ Reeabo depõaifes em conta cortante 3 vl»»o • 9 |W««. me
diante M togues tu»; CONTA CORRENTE Á VISTA, 3% m ano: CON* 
TA CORRENTE LIMITADA, 5% »« CONTA CORRENTE PARTICULAR. 
6% ao ano; PRAZO FIXO: I an©. 7% *o ano: 2 ono* ou mbk, 7 1/2% ao 
«na: PRAZO INDEFINIDO: ReNtadw com avko prévio de 50 dí*s» 4% ao 
ano, o de 00 dias, 5% ao ene; RENDA MENSAL: 1 ano, 5% ao «no; 2 ano», 
7 % ane ano,

SECÇÃO DE VENDAS DE IMÓVEIS Rotídéncbt, Loja» • Escritórios m- 
darnos. a partir do R*. $5:0005000. Ótima* convtrw^óo* ao Flamengo. Ava* 
nída AHàntica. Espionada do C»tv»o< etc. Venda a tango proso com 
entrada iniciai o o re»tante em parcela* rnanteb equivalente» «e aluguel-

ENCARRECA-SE DA VENDA DE IMÓVEIS
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Propaganda do Conjunto Ana Rosa. Fonte: folheto publicitário.
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Não fica clara no anúncio a atividade de incorporação imobiliária desenvolvida pelo Lar 
Brasileiro. Sabe-se, por um artigo publicado em 1951, que “em 1949 haviam sido terminadas 
872 construções de responsabilidade do Banco, no vaior de Cr$236.136.695,00 contra Cr$1.039 

terminadas em 1950 valendo Cr$196.301.405,00. Estavam em curso, em 30 de dezembro 

transado, 3.019 construções, no vaior de Cr$ 892.814.580,80. Note-se que tanto os prédios 

construídos quanto os em construção, estão distribuídos peio Rio de Janeiro, São Pauio, San

tos, Salvador, Niterói, Porto Alegre e Belo Horizonte". (Observador Económico e Financeiro 
n 184, Maio de 1951).

641.551.817,10 e tinha assinado 772 contratos de vendas de prédios e de apartamentos, ação 

provavelmente executada pelo departamento de comercialização de imóveis do Banco.

F 
I

APARTAMENTOS DUPLEX popular8<1 
em linda área ajardinada...

o
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W-9 BARCO HIPOTECÁRIO LAR BRASILEIRO, S. A.
Ruo P»nte»da, T43 São Could
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Paro solução do problema da caia própria, o Jardim 

Ana Rosa represento uma valiosa contribuição. 

Assim uma grande coletividade pode ter ao sgu 

alcance, em condições e requisitos modernos, dentro 

de um elevado padrão de confôrto, o aconchego de 

feto e de um for.



86

Lar Brasileiro: processo de produção

Na pesquisa de campo foi possível identificar alguns edifícios de propriedade do Lar 

Brasileiro, como o Conceição, de 1942; Mara, 1944 e Brigadeiro Galvão, 1944. Somekh (op cit, 
anexo 1) indica um prédio comercial na Rua Álvares Penteado, esquina com Rua da Quitanda, 

de 1962, enquanto na revista Acrópole (1951) foram publicados o projeto de 48 residências no 

Bairro do Jardim Europa e de 11 sobrados no Jardim Paulistano.

Outras incorporações de vulto são os edifícios do conjunto à Rua João Ramalho ocu

pando toda uma quadra do bairro de Perdizes, em São Paulo, bem como o Bairro Sion, 
constituído de casas de alto padrão em Belo Horizonte, citado por Paulo Gaetani, ex-gerente 

regional do BNH. Segundo ele (Gaetani. Depoimento, 2000), o Banco Hipotecário Lar Brasileiro 

tinha feito no bairro Sion uma operação clássica, atuando como loteador e construtor e usan

do como recursos os depósitos efetuados em sua carteira. 0 financiamento para compra dos 

imóveis era efetuado pela Tabela Price, acrescido de juros além da hipoteca do imóvel.

De forma diversa da atuação do BNI, que utilizava recursos de terceiros (condóminos), 

agindo como um prestador de serviços, o Lar Brasileiro investia seus ativos no parque imobi
liário pela incorporação da construção e venda, com financiamento próprio a prazo e coberto 
por garantia hipotecária.

De fato, artigo sobre o empreendimento Ana Rosa (Acrópole, 1951) coloca que terre

no de mais de dois alqueires em bairro densamente povoado de Vila Mariana foi adquirido pelo 

Banco e que todos os serviços de infraestrutura da área - 558 metros de galerias de águas 

pluviais, 1040 metros de rede de esgotos, 971,8 metros de prolongamento de água potável e 

pavimentação de 9200m2 de asfalto, tinham sido executados por conta do Banco. Este teria, 

inclusive, doado áreas comuns com melhorias à Prefeitura. Os edifícios de poucos andares 

foram projetados por renomados arquitetos como Knesse de Melo, Abelardo de Souza, Plínio 

Croce, Roberto Aflalo, Nelson Pedalini, entre outros, e somavam 300 apartamentos. Faziam 
parte do empreendimento mais 55 sobrados de maiores dimensões e 80 casas geminadas 

(Sampaio, 2000).

Lê-se, em outro anúncio de venda de apartamentos do edifício Albion ainda em obras, 

na Avenida Atlântica em Copacabana, que o Lar Brasileiro facilitava o pagamento da entrada e 
o restante podendo ser pago a longo prazo.É provável que esse caso seja uma de tantas 

incorporações do Banco, com recursos investidos de seu património como era, certamente, o 
caso do Conjunto Ana Rosa na cidade de São Paulo.

A atuação do Banco, como incorporador, cumpria papel de direção do processo de 

produção. Adquiria o terreno, decidia sobre o empreendimento, envolvendo-se na definição 

das características gerais, na localização, no preço e suas condições, etc. Contratava o projeto 

e a obra e atuava como agente financeiro no momento da comercialização, por meio de planos
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b) Empresas de Construção

í

A capacidade de investimento dessas instituições estava diretamente ligada ao aumen

to do número de depositantes e ao lucro gerado pelos investimentos, quer seja no imobiliário, 
em atividades comerciais e produtivas ou em mercados de capitais.

Para efetuar os investimentos no imobiliário, o banco buscava recursos nos de

pósitos bancários, na compra e venda de imóveis e no retorno de prestações de financiamento 

dos bens vendidos. Difere, portanto, da forma de ação do BNI que se baseava na associação de 
pequenos capitais dos futuros moradores em torno de um projeto ainda por construir.

Outra categoria de incorporadores envolve empresas de construção civil. Segundo 

Gitahi e Pereira (2000), a construção civil vinha se organizando de modo capitalista desde o 

final do século XIX, porém, a partir dos anos 30 e 40 verificou-se uma importante diversificação 

industrial das empresas vinculadas à construção. Estas se integram e se consolidam por meio 

da organização de diversos sub-setores - produção de materiais de construção e de equipa

mentos, construtoras, escritórios de engenharia e arquitetura, serviços imobiliários. Uma es

pecialização articulada e interdependente, denominada pelos autores citados de “complexo 

da construção”. Nos exemplos que analisaremos, além da atividade de construção propria

mente dita, há várias empresas dedicadas à incorporação imobiliária. Esta articulação amplia 

a atuação da empresa que passa a deter um domínio maior sobre as etapas de produção.

Usava o capital acumulado no Banco para gerar investimentos imobiliários, um capi
tal-dinheiro que se transforma em capital-mercadoria e que por meio da comercialização das 

unidades se tornará novamente capital-dinheiro (acrescido de lucro), depois de longo período. 

(Ribeiro, op cit p. 107) Atuando também como agente financeiro, continuava a reter a proprie

dade mesmo após o ato da alienação, na forma de hipoteca. Entretanto, enquanto o financia

mento não findasse, o Banco acabava por deter inúmeros bens imobilizados sob a forma de 

edifícios e não em moeda circulante, o que poderia constituir grave problema de fluidez. Talvez 

como forma de contornar esse possível problema, o Banco investia em propriedades para 

classes de maior poder aquisitivo. Edifícios de apartamentos duplex e empreendimentos hori

zontais financiados pelo Lar Brasileiro não eram do mesmo padrão daqueles produzidos pelo 
BNI. Muitos eram maiores e localizados em bairros de classe média (Ana Rosa, Bairro Sion, 
Conjunto João Ramalho). Outros competiam em qualidade e tamanho com os produzidos pelo 
BNI, procurando atingir o mesmo público.

de financiamento a prazo com contratos de venda corrigidos segundo a tabela Price.

Em geral, o capital para a promoção vinha da própria atividade de construir e os 

lucros gerados em uma operação constituíam o capital para iniciar outra obra, bem como 

imóveis de propriedade da empresa podiam se tornar garantia hipotecária de empréstimos
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CONSTRUTORA ZARZUR & KOGAN

Zarzur & Kogan: processo de incorporação

as

Há outros edifícios em que a Zarzur exerceu apenas a função de empresa construtora. 
Como exemplo, o Edifício Nove de Julho, projeto de Eduardo Corona, e o Hospital Albert Eistein.

Formada pelo engenheiro civil e eletricista Waldomiro Zarzur e pelo arquiteto Aron Kogan, 

colegas da Universidade Mackenzie, a sociedade persistiu até 1961 quando morreu Aron Kogan, 

porém a empresa continua ativa ainda hoje, dirigida pelo engenheiro Zarzur.

São vários os edifícios construídos e incorporados por essa construtora, todos de grande 

porte com apartamentos de pequenas proporções. Entre eles, Edifício Mercúrio, de 1952; São Vito, 

1952; Satélite, 1955; Racy, 1955; conjunto de três prédios à Rua Paim, 1956; Gama, 1958.

A construtora Zarzur e Kogan foi fundada em 1947 com o objetivo de projetar e exer
cer atividade no ramo da construção civil. Em 1955, os interesses da empresa se ampliam, 
atingindo os setores de construção por conta própria e de terceiros, administração predial, 
corretagem de imóveis, importação e exportação de maquinários e material de construção 

(Junta Comercial do Estado de São Paulo)

Vários são os construtores/ incorporadores identificados na classificação de empre
sas imobiliárias na tabela n° 12. Salgado (1987, p. 64) mostrará que na década de 70 serão 
mais de 60% entre todos os promotores imobiliários da cidade de São Paulo.

A partir dos dados da pesquisa de campo, destacamos os incorporadores relaciona
dos a seguir.

São conhecidos também o Mirante do Vale, imenso edifício de escritórios localizado no 
Vale do Anhangabaú, e prédios de alto padrão no bairro de Perdizes (Zarzur. Depoimento, 

1999).

junto ao capital financeiro para ativar uma operação. Um exemplo deste expediente é relatado 
por Paulo Henrique a respeito da relação entre empreiteira/incorporadora e a obra do Conjun

to JK de Belo Horizonte. Segundo entrevista concedida à autora (Henrique. Depoimento 2000), 

durante os anos de crise e paralisação da obra, a dívida do condomínio com a incorporadora/ 

construtora era saldada por meio das áreas comerciais do conjunto. Estas, por sua vez, eram 
dadas como garantia bancos a fim de se obter recursos para outras obras.

A articulação desse incorporador com os demais agentes era muito variada e seguia 

possibilidades que se apresentavam a cada operação. Encontramos situações, como o grande
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Exemplo que expõe claramente a estratégia de baratear a obra a partir do projeto

O papel de agente incorporador que articula diferentes capitais para a concretização 

de imóveis, fica claro na ação dessa empresa. No caso, havia investimento próprio além de 

múltiplos estratagemas para diminuir os custos de produção e viabilizar a promoção do em

preendimento.

Em outras operações associou-se aos proprietários fundiários, caso das Indústrias de 
Papel Simão, resultando no Edifício Racy, e com as Indústrias Matarazzo no caso do Edifício São 

Vito. Esse expediente foi confirmado pelo titular da empresa como uma estratégia de viabilização 
dos empreendimentos. Nem sempre adquiriam a terra, trocando, em muitos casos, o valor em 
apartamentos. “Éramos parceiros na construçãd’- justificativa utilizada por Zarzur para definir 

os acordos entre as partes. 0 mesmo faziam com empresas fornecedoras de materiais de 
construção. Conta Zarzur que houve acordo com as indústrias Matarazzo para o fornecimento 
de azulejos e, com os Abdalla, para fornecimento de cimento da Indústria de Perus, sendo o 
acordo saldado em apartamentos.

A obra era fundamentada em conceitos de arquitetura moderna, padronização e in

dustrialização de componentes - “ser antes de tudo funcional sem embelezamentos inúteis". 

Ainda segundo Zarzur, sempre com o objetivo de baratear as obras, implantaram soluções 

padronizadas até conseguirem uma produção em escala próxima à industrial; estabeleceram 

um sistema de controle das fases de construção com sequências de serviços e organogramas 
de trabalho pouco utilizados então. Empregavam também elementos pré-fabricados - painéis 

de vedação, soleiras, brises. Outros elementos industrializados, como janelas, eram encomen

dados para diversas obras.

Estratégias de viabilização somavam-se a outras de barateamento da construção e 

diziam respeito também à etapa de projeto e produção. A partir da obtenção do terreno, era 

no processo de construção que a empresa procurava estabelecer maiores ganhos introduzin
do ritmos e um planejamento de obras que permitisse gerir vários canteiros ao mesmo 
tempo. Disse Zarzur na entrevista que todo o processo de trabalho era planejado; o arquiteto 
projetava as obras segundo bases pré-estabelecidas “para não permitir que este [o arquiteto] 
o levasse a falência". Durante a aprovação pela Prefeitura, o projeto era substituído várias 
vezes à medida que se percebiam novas possibilidades de conseguir melhores índices de 

aproveitamento, como será detalhado adiante.

conjunto de três edifícios à Rua Paim, em que a incorporadora adquiriu, em sociedade com 

Mansour Haddad, uma série de lotes edificados com casas de correr, possivelmente uma vila 

ou cortiço pela configuração dos lotes com pouca face para a rua e grande profundidade, 
situada no bairro do Bexiga, onde existe grande concentração deste tipo de edifícios. Os lotes 
foram remembrados e a empresa procedeu à incorporação com a venda ainda em planta de 
pequenos apartamentos.
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OTTO MEINBERG, WARCHAVCHIC, FRANCISCO BECK E OUTROS

Como incorporadora, a empresa Zarzur & Kogan dedicava-se também à comercialização. 
Junto aos recursos próprios e de terceiros, vários edifícios começavam a ser comercializados ainda 
em planta. Esta era feita pela própria incorporadora e, de acordo com o engenheiro Zarzur, 
quando a inflação começou a dificultar a aquisição de imóveis, por volta de 1957, a empresa 
introduziu um sistema de compensação inflacionária que alterava os preços a serem pagos. 
Isto permitiu que ela não falisse como muitas outras; quanto ao comprador, caso não pudesse 
arcar com o compromisso (em geral o apartamento era pago em dez anos), a firma adquiria 

de volta a unidade. 0 expediente de reajuste das prestações não pôde ser verificado pela 

pesquisa. De acordo com Zarzur, ao instituir um sistema de compensação inflacionária, as 
prestações da venda eram corrigidas em prazo abaixo da inflação, tornando a compra mais 
acessível e fazendo com que a empresa arcasse com parte do “prejuízo” devido à inflação. É 

possível que a empresa tenha arcado com parte da correção monetária para não ver naufra

gar todo o empreendimento, usando seu capital de giro para cobrir eventuais insuficiências de 

caixa, porém, parece ser um expediente de exceção e nunca uma regra (Sampaio, 2000).10

arquitetônico está publicado na revista Habitat. No edifício São Vito, "dentro do objetivo econó

mico foram previstos 3 elevadores rápidos, parando somente de seis em seis metros e em 

níveis intercalados entre os pavimentos, servindo os vinte e seis pavimentos em apenas 13 
paradad' (Habitat n° 26, jan. de 1956) .

Entre elas, a construtora de OTTO MEINBERG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, posterior- 

mente, Imobiliária Incorporadora Otto Meinberg, da qual foram identificados os edifícios Icaraí 

e Arapuan, de 1952, e Ibaté, de 1956. Paulo Henrique Meinberg (Watanabe Jr., 2000) informou 

em entrevista que seu pai Otto Meinberg, era formado pela Escola Politécnica e atuava na 

profissão desde o início dos anos 50. A construtora e incorporadora dedicou-se principalmente 

a edifícios de apartamentos do tipo kitchenettes, com resultados criativos diante da imposição 

de colocar o maior número possível de apartamentos numa área reduzida (Sampaio 2000). 

Nos primeiros dois edifícios, o proprietário de um deles era pessoa física; do outro, uma soci-

Muitos arquitetos e engenheiros constituíram firmas construtoras e incorporadoras 

de menor porte, em cuja produção estão diversos edifícios que serão analisados no próximo 

capítulo. Dentre eles, escolhemos alguns a partir de suas qualidades arquitetônicas e esse 
critério nos levou a procurar informações que ilustrassem o perfil dos incorporadores atuantes 

na cidade de São Paulo, nos anos 50.

10 Maria Adélia de Souza (1994) cita artigo do Jornal da Tarde de 13/4/82 em que um advogado especialista em causas 
contra empresas do setor imobiliário afirmava que existiam inúmeras denúncias contra a empresa Zarzur Construtora Edifica S.A, a 
ponto de suas incorporações não aparecerem mais com o próprio nome, e sim com outros, como Empreendimentos Patrimoniais 
Santa Giselle, Incorporadora Santo Genaro, Construtora Hogan, Incorporadora Cizei).
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"Mindlin.1956, Bruand 1991; Brito et alli.1971; Lemos, 1983; Martins, 1987; entre outros.

SOCIEDADE CIVIL DE ENGENHARIA WARCHAVCHIK E NEUMANN ou Construtora Warchavchik 

e Neumann, outro exemplo.

Outro caso, o Escritório Técnico FRANCISCO BECK que iniciou suas atividades em 1933 

e foi pioneiro na construção de edifícios na Avenida Nove de Julho. 0 primeiro deles, Edifício 
Beatriz, construído em 1942, na recém inaugurada avenida; nela, construiria ainda o Angel 

(1953), Girassol (1953), Lealdade (1948), conjunto na Praça 14 bis (1955) então situado no 

primeiro trecho da avenida, e Pilotis e Devisate no trecho após o túnel, com padrão residencial 

era mais elevado (Bosetti, 2000). Como outras firmas de construção, sua atividade dividiu-se 

entre incorporação e construção por conta de terceiros. No edifício Lealdade, a propriedade 
era condominial e a obra foi concebida e construída pelo escritório, em 1948. No Girassol, 
trabalhou para a empresa Prudência e Capitalização. Em sua biografia estão listados outros 16 

edifícios, construídos em cerca 30 anos de atividades (Sampaio, 2000).

12 Consta do setor de projetos da biblioteca da FAUUSR

edade beneficente. Os projetos foram encomendados ao escritório do arquiteto Franz Heep. 
Ainda segundo Paulo Henrique Meinberg, Heep começou a trabalhar com Otto Meinberg em 

1954, mantendo-se sócio até 1958 e colaborador até 1963 (Watanabe Jr., idem). Heep era um 
arquiteto com sólida formação moderna e desenvolveu projetos buscando maior racionaliza
ção da divisão espacial e padronização de elementos. A empresa exercia funções de 

incorporadora, construtora e imobiliária. Entretanto, na ausência de respaldo financeiro e com 
aumento da inflação, acabou fechando.

Muito se escreveu sobre a importância de Warchavchik na introdução da arquitetura 
moderna no país"; em geral os textos mostram a produção inicial, durante a década de 20 e 

30, como a construção da primeira casa modernista em São Paulo e a casa construída por 
Lúcio Costa e Warchavchik à rua Toneleros, no Rio de Janeiro. Warchavchic, porém, construiu 
diversos edifícios para renda (inicialmente) e depois, com de escritório próprio, já como 
incorporador, em terrenos da família Klabin, de sua mulher, e para vários outros proprietários. 

Os 20 sobrados no bairro da Mooca são exemplo de moradias populares (Sampaio, 2000). 
Outros dois edifícios com apartamentos de pequenas dimensões - Margarida (1958) e Guaranésia 
(1959), de propriedade do Aníbal Ribeiro de Lima. São obras em terrenos dos Klabin'2, as 40 

casas populares à Rua A, Chácara Maranhão, bairro da Penha, em São Paulo, de 1947 e 

conjunto de casas à Av. do Estado. Para o Conde Raul Crespi, foram projetadas 44 casas à Rua 

Gerivatiba, na Chácara Itaim; consta ainda edifício de apartamentos para Irmandade da Santa 

Casa de Misericórdia, em 1947 e conjunto residencial (12 casas e edifício comercial) para o 

Mappin Store, em 1951.
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c) Companhias Seguradoras e de Capitalização

• Prudência e Capitalização - Cia Nacional para Favorecer a Economia

■ Sul América Capitalização SA

■ Companhia Seguradora Brasileira

Lisboa (O Observador Económico e Financeiro, 20 setembro 1937), responsável pelo regu
lamento das sociedades de capitalização em fins dos anos 30, elogiava esse tipo de atividade, escre

vendo “com aquellas insignificantes contribuições mensaes dos subscríptores, formam-se re

servas formidáveis, que não são lucros das empresas, nem lhes pertencem, mas animam o 

commercio e as industrias, permittem a construcção de moradias para os pobres como para os 

ricos, embellezam as cidades com seus palacios. E tudo isso é propriedade real dos possuido

res de títulos de capitalização; tudo isso formou-se com as modestas contribuições mensaes,

Uma terceira categoria de incorporadores pode ser identificada na ação das Compa
nhias Seguradoras e de Capitalização; a partir das informações coletadas em campo encon

tramos edifícios pertencentes à:

É difícil quantificar por empresa imobiliária a produção de edifícios em São Paulo. 

Durante os primeiros anos da década de 50, a revista “A Construção São Paulo - Informador 

Profissional” publicou uma lista com nome do profissional responsável ou da empresa para 
quem trabalhava, e as respectivas unidades produzidas. Empresas como Severo Villares, 

Warchavchik & Neumann, Zarzur & Kogan, e Elias & Elias aparecem constantemente nestas 

listagens entre aquelas que mais aprovavam plantas de apartamentos junto à Prefeitura de 
São Paulo.

As sociedades de capitalização funcionavam por meio de compra de títulos em parce

las mensais pelos interessados. Os valores depositados, acrescidos de juros ao longo de anos 

de imobilização e contribuição, poderiam ser resgatados por sorteios mensais ou no fim do 

prazo estabelecido. 0 sorteio era visto como atrativo extra, pois possibilitava o resgate do total 

do valor do título antecipadamente. A Cia Prudência Capitalização descreveu o objeto com o 

qual atuaria como “capitalização das entradas efetuadas pelos seus adherentes e a constitui

ção de capitais garantidos, pagáveis em vencimentos fixos no termo do contrato ou por meio 
de reembolso antecipado mediante sorteio, assim como todas as outras operações baseadas 

sobre o interesse simples ou compostd'. (Junta Comercial do Estado de São Paulo)

Meyer (1991) arrola ainda, dentro da produção de edifícios residenciais dos anos 50, 
a Construtora e Imobiliária Monções, de Artacho Jurado, como exemplo da preferência do 

mercado imobiliário. A Monções edificou, ao longo daquela década, um número expressivo de 
empreendimentos, captando recursos junto aos investidores. Propunha, como os demais 
incorporadores, o apartamento em condomínio como a forma mais moderna de se viver, 

encontrando grande aceitação entre os consumidores da média e alta burguesia paulistana.
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inúteis isoladamente, mas gigantescas e fecundas no seu maravilhoso conjunctd'.

«amam

Uma das formas de aplicação dos recursos indicava o setor imobiliário que adquiria 

terrenos, construía e buscava os lucros da incorporação como forma de expandir o capital e 

garantir meios para resgates dos títulos. Como explica Lisboa, “alias, é sobretudo nestas re

servas especiaes, formadas com os excedentes dos juros básicos e com as valorizações das 

reservas, que as empresas vão buscar as participações de lucros com que beneficiam os 
subscriptores de seus títulos" (Observador, idem, p. 103).

Prudênda Capitalização. Par
te dos recursos captados 
eram investidos no setor imo
biliário. Fonte: Observador 
Económico e Financeiro, 
78, jul.1942.

SAIBA POUPAR. 
Empr«gu« »*«» 
•conomitM am tí
tulo» da Prud4n- 
cia CaptíaiixaçBo

' LTÁ doí» modo» de pcup«r: privando-»e de 
1 - todo o confôrto ti* Rn»í« de «juntar 

dinheiro; ou empregando uma pequena par
te do que é perfeftamente /lupeneáveí, em 
título* de capitaUaagio. O primeiro modo 
t a avareju, o ieolameato doe meiM «o- 
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De modo bastante semelhante agiam as companhias de seguro. Realizavam a venda 
das mais variadas categorias de apólices, desde seguros de empresas de serviços públicos, de 

estabelecimentos fabris e serviços médicos (Companhia Meridional de Seguros,) até seguros 

contra incêndio, transportes, vida, acidentes pessoais, responsabilidade civil, fidelidade e doen
ça, conforme anunciava a publicidade da Companhia Italo-Brasileira de Seguros Gerais, 

antecessora da Cia Seguradora Brasileira. Como ocorreu durante as décadas de 30 e 40 e, ao 
que tudo indica, ainda no início dos anos 50, o investimento no parque imobiliário era atraente 
e essas companhias bem como às de capitalização que ali colocavam parte do capital como 

forma de investimento.
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PRUDÊNCIA CAPITALIZAÇÃO — Cia Nacional para Favorecer a Economia

SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S. A.

COMPANHIA SEGURADORA BRASILEIRA

e

i

I

í

Inaugurada em 1921, inicialmente denominada Companhia Ítalo-Brasileira de Seguros 

Gerais, foi alterada para Cia Seguradora Brasileira em 1942, posteriormente para Itaú Segura

dora S.A. em 1972 e, por fim, para Itaú Seguros S.A. Sob essa razão social continua ainda 

atuando no ramo de seguros e resseguros em geral.

Um dos edifícios financiados por ela e muito conhecido é o Prudência, datado de 1944 
e localizado na Avenida Higienópolis. Destinado à alta renda e um dos primeiros edifícios 
modernos da cidade, foi projetado por Rino Levi, com jardins de Burle Marx. Da pesquisa sobre 
habitação económica já mencionada, está o Edifício Girassol (1953), localizado na Avenida Nove 
de Julho.

O edifício na Avenida Liberdade, projeto de Rino Levi de 1948, pertenceu à Seguradora 

será posteriormente analisado.

I

Tinha como primeira diretória, Alexandre SidHano, diretor presidente, industrial Giuseppe 
Revel e Romeo Colombo, diretores vice-presidentes, Bruno Bel/P e Armando Rocaglia, conse
lheiros delegados. Inicialmente constituída por italianos, em 1935 passa a contar com sócios 
como o industrial Rodolfo Crespi e vários brasileiros, entre eles Alfredo Egydio de Souza Aranha 
e José da Silva Gordo. Em 1942, com a substituição de nome e estatutos, muda também a 
diretória agora com a participação de Antônio de Almeida Prado e do industrial José Ermírio 

de Moraes. Em 1961, compõem a diretória Olavo Setúbal e Antônio Ermírio de Moraes.

0 artigo de Lisboa referia-se a Sul América como sendo uma das primeiras sociedades de 
capitalização, fundada provavelmente na década de 20. De sua propriedade, foi encontrado o 
edifício Paulicéia, de 1955, localizado na Avenida Paulista com diversos tipos de programas de 

apartamentos, incluindo o de dois quartos. Outros edifícios destinados ao setor comercial são 

vistos em várias capitais brasileiras, como Porto Alegre.

13 Bruno Belli aparece também no Conselho Diretor da Companhia Melhoramentos Urbanos e Rurais, empresa loteadora 

e proprietária do terreno do edifício Montreal.

Instituída em 1930, é uma das mais recentes se comparada às demais citadas. Teve 
com diretória inicial, Orlando de Almeida Prado - presidente, Ernest Theodor Svedelius — 

superintendente, Fausto Ferraz e Eric TyskHnd— diretores. Em 1959, estava em liquidação e 
dez anos depois mudava a razão social para empresa do ramo hoteleiro e de diversões, com 
sede em Brasília.
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d) Sociedade constituída por particulares

2.2 Promoção e produção de apartamentos

2.2.1 Proprietário fundiário e a terra

Veremos, a seguir, os demais agentes e as relações que estabelecem com a incorporação 

para a viabilização de uma operação.

0 incorporador é a peça chave da promoção imobiliária capitalista. A partir dele se 
articulam os demais agentes e será ele a estabelecer a melhor estratégia para se transformar 
a mercadoria habitação em dinheiro, novamente compensando investidores e extraindo gan

hos da atividade de transformação da cidade.

Os edifícios realizados por esses incorporadores, localizavam-se na mesma região 
dos demais estudados; em geral, a sociedade que os incorporava era constituída para um 
determinado empreendimento e extinguia-se nele, numa relação muitas vezes amadora e 

artesanal. Não tendia a ser uma atividade regulárj’todas as demais etapas da operação - 
projeto, construção e comercialização em condomínio - eram subcontratadas. Desse ponto e 
vista, não diferia da atividade do particular cujo património era suficiente para promover uma 

edificação verticalizada. Porém, à diferença desse, ao adquirir a terra e arregimentar capital 
necessário para o investimento inicial e para organizar a comercialização de cada apartamen

to, a sociedade de particulares acaba atuando como incorporadora em menor escala.

Para alcançar seus objetivos ele deverá superar algumas etapas no processo de pro
dução e de comercialização. Para estabelecer o processo de produção, deverá encontrar um 
terreno adequado, financiar a construção, encomendar um projeto que consiga extrair as 
potencialidades de ocupação do terreno cujos parâmetros estão na legislação, construir sem 
desperdícios e, por fim, comercializar as moradias para completar o ciclo de produção.

A quarta categoria em que podem ser agrupados os incorporadores identificados na 
pesquisa de campo agrega pequenos capitais como forma de continuar a investir na atividade 
imobiliária, reproduzindo o que era bem aceito pelo mercado e, ao mesmo tempo, adaptando- 
se às regras, aos valores e às taxas médias de lucro para poder competir na busca da cliente
la.

A terra é elemento essencial no processo de produção imobiliária, sem a qual sequer se 

inicia uma operação. Obtê-la é um obstáculo que terá que ser superado cada vez que se queira iniciar 
o processo de produção imobiliária. Isto implica a necessidade de um novo terreno a cada 

novo empreendimento e capital para adquiri-lo ou então, de instâncias para negociar seu uso.
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Por outro lado, a construção é condicionada pela existência de terrenos que possuam 

características construtivas e viabilidade de vendas, definidas não só pelas suas condições 
naturais (fatores geológicos, morfológicos) mas, sobretudo, pela localização na cidade.

Segundo Lemos (Depoimento, 2000), a escolha do terreno era uma etapa muito im
portante que implicava a viabilidade do empreendimento: “Naquela época existia uma ativida

de iigada á profissão do arquiteto. Este decidia se um determinado terreno era bom para o 
programa que se pretendia. As várias grandes firmas empreendedoras (BNi, Artacho Jurado) 
saiam atrás de terrenos bem localizados e precisavam saber quantos apartamentos cabiam 
naquele iocai, quantos por andar, etc. Precisavam saber antes de comprar para ver se o 
negócio valia a pena (...)Os terrenos eram escolhidos com muito cuidado, começavam com 

terrenos de esquina, que favoreciam a exposição de duas faces, duas frentes. Todas as esqui

nas foram construídas antes, só depois era ocupado o meio do quarteirão. Fazia-se os cálculos 
iniciais: via-se o número de apartamentos que poderiam ser construídos, somava-se o preço 
do terreno (ao custo presumível da obra) e o montante finai, dividia-se entre cada apartamen

to para ver se o preço ficava exequível; dentro daquela faixa de preço que empiricamente 
sabiam que venderiam bem, facilmente. Daí ficava por conta da publicidade, que ficava encar

regada de vender um apartamento por preço mais caro, por ser melhor".

Segundo o relato, encontrar terreno era atividade na qual se envolviam diversos pro

fissionais entre corretores e arquitetos, dada a importância para a composição de custos e 

sucesso de vendas do empreendimento.

Para minimizar o capital investido em bens de raiz e superar esse impasse, os 
incorporadores paulistas usaram diversos expedientes. A construtora Zarzur & Kogan associ

ava-se aos proprietários fundiários oferecendo, em troca, apartamentos no edifício. Alguns 

empreendimentos do BNI só quitavam a terra quando entravam os primeiros recursos dos 

compradores finais ou com a comercialização das unidades (venda em planta). De fato, como 
vimos no plano de vendas do edifício Montreal, a primeira parcela era destinada ao pagamento 
da terra.

Por um lado, significa que a cada nova operação um certo capital deverá ser imobili
zado na compra do terreno, durante toda a operação, que só termina quando a moradia 
estiver quitada. Esse investimento pesará negativamente na rentabilidade da construção, uma 
vez que significa a imobilização improdutiva de parte do capital empregado na produção (Ri
beiro, op cit p. 87).

0 terreno deveria ter determinadas características que permitissem o maior aprovei
tamento e as melhores alternativas projetuais. Para tanto, eram privilegiados os lotes de 

esquina por facilitar uma melhor distribuição dos cômodos, podendo também aumentar o 
número de apartamentos. Permitiam, ainda, responder com maior tranquilidade à legislação 

edilícia, que previa a insolação natural de todos os cômodos.
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Ainda na entrevista, falando sobre as soluções adotadas pelo BNI para dar condições 

financeiras ao empreendimento, confirma:

As palavras de Otávio Frias, na época diretor da carteira imobiliária do BNI, são exem
plares na definição da necessidade de uma boa escolha para o sucesso do empreendimento. 
“Todos os prédios que nós fizemos foram na parte chamada nobre da cidade. Nunca fomos 
para o Brás, Moóca, Cambuci Sempre zonas nobred (Frias. Depoimento, 2000).

Como vimos no capítulo 1, a preferência por determinada área em torno do anel de 
irradiação, ao longo dos principais eixos que ligavam o centro à zona oeste da cidade e, 

posteriormente, à própria Avenida Paulista, símbolo aristocrático da cidade, não era ocasional. 
A escolha pretendia dar a minúsculos apartamentos uma qualidade que não existia dentro das 
paredes. Ao contrário, o negócio se concretizava pela possibilidade de se usufruir a mais 
equipada área da cidade, oferecendo, ao mesmo tempo, a possibilidade subjetiva de viver no 
centro dos acontecimentos da atualidade.

“O segredo do sucesso estava na escolha do terreno e no rigor com que se trabalha

va. Não tinha sacanagem

A concorrência fará com que o solo urbano adquira um preço, e na medida em que ela 

conseguir garantir melhores condições urbanas, obterá também maiores lucros14. 0 preço da 

terra será, via de regra, repassado pelo incorporador ao comprador final, mas, como já disse-

14 A questão do preço da terra é amplamente discutida por Ribeiro (1997, p. 49).

Através dessa ótica, a cidade começou a ser modificada pela verticalização a partir 
das esquinas e, conseqúentemente, os terrenos localizados nelas mais cobiçados.

Mas não era só a micro localização definida pela posição do terreno na quadra que 
importava, mas onde este se situava na cidade. A localização intra-urbana aparece como fator 
preponderante na definição e escolha. É a região da cidade que permite que o empreendimen

to seja vendido facilmente por garantir melhor acesso ao consumo de bens e serviços e por 

permitir uma espécie de “pertencer a” um determinado sistema de valores sociais, como 

status, como “modo moderno de morar” (Lemos, 1979), ou como “cosmopolitismo da burgue
sia industrial paulistana” (Meyer, 1991).

Do ponto de vista do incorporador, esse bom terreno de qualidades morfológicas que 

permitem boa ocupação e aproveitamento, que admitem um projeto apropriado, além (e prin

cipalmente) da opção pelo local, gera a apropriação de vantagens económicas. Assim sendo, 
há concorrência entre os vários agentes capitalistas para conseguir o terreno e auferir maior 

lucro. Vence aquele que puder pagar mais pelo seu uso. Nessa competição a produção imobi
liária pode combinar diferentes estratégias de valorização. A mais racional se traduz na inten
sificação do aproveitamento do solo urbano em áreas de preços finais de mercado elevados 

(Somekh, 1997).
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a) proprietário cuja origem do capital vinha do setor imobiliário

b) proprietário (pessoa jurídica), cuja origem do capital é o setor indus

trial.

0 Edifício São Caetano, de 1954, localizado à Rua São Caetano esquina com R. Guilherme 

Maw, no bairro da Luz, pertencia à empresa Rádios Belmonte e foi projetado e construído pela 

Construtora Caligian.

Um primeiro exemplo refere-se ao edifício São Vito cujo lote era das Indústrias Reuni

das Francisco Matarazzo e incorporação da empresa Zarzur e Kogan.

Nesses casos, proprietário, projetista e construtor completam o ciclo da incorporação 

em um só agente.

A partir dos dados da pesquisa de campo, identificamos uma parte significativa de 
proprietários fundiários e incorporadores como uma mesma entidade. Entretanto, em outros 
não conseguimos identificar essa relação. Parcela destes era, inclusive, constituída de pessoas 
físicas cuja ligação com os demais agentes ficava estabelecida pela contratação direta de 
serviços. É possível, ainda, reconhecer a origem do capital de um segmento desse universo de 

proprietários fundiários, subdivididos como segue:

Torna-se essencial para o incorporador adquirir o terreno (em dinheiro ou em espé- 
cie/apartamentos15) para assumir controle de uma condição que lhe permite ganhos extras - 
a transformação do uso do solo.

15 0 pagamento da terra em espécie parece ter sido uma constante, pois foi objeto do artigo 39 da lei de 4591 de 1964 

que estabelecia regras da incorporação.

mos, não será, necessariamente, o preço de origem, pois é nessa passagem de uso ou de 

renovação do ambiente construído, que o incorporador auferirá parte importante de seus 
lucros.

■

ii

Exemplos dessa caracterização: edifício Maracaí, de 1953, localizado na Avenida Nove 
de Julho, em que os proprietários César e Fortunato Ciampolini contrataram projeto com Roberto 

Ciampolini e a firma de um deles, Construtora Fortunato Ciampolini, fica a encarregada das 
obras. Outro exemplo, o edifício Arco íris (Avenida Nove de Julho) em que PauloTaufic Casmamie 

é um dos proprietários e sua construtora executa projeto e obra.
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física) cuja origem do capital é a atividade indus
trial

d) proprietário cuja origem do capital é a atividade comercial

e) proprietário cuja origem do capital é a atividade de serviços

2.2.2 linvestidor e o capital de financiamento da operação

Arnaldo Zeraif era médico em Dourados, Estado de São Paulo. Para seu terreno na 

Avenida dos Estados tinha idealizado, inicialmente, um edifício de quatro andares para o qual 

obteve aprovação. Depois, o prédio foi incorporado pela firma Zarzur e Kogan que o aumentou 
para 25 andares com 138 apartamentos, e denominou edifício Mercúrio.

Outro edifício, o Racy, que leva o sobrenome de seu proprietário Simão Racy, cujo ramo de 
atividades era o de papel e celulose.

O capital para a viabilização da obra é o passo mais importante para o andamento da 
incorporação e sua obtenção dependerá claramente do tipo de incorporador. Evidentemente a 
incorporação ligada ao setor bancário terá um comportamento diferente do que a incorpora
ção gerida pelo incorporador/construtor ou a sociedade de alguns indivíduos interessados no 

investimento imobiliário.

c) proprietário (pessoa

0 edifício Satélite, exemplo de obra de grande porte em que vários lotes foram sendo 

remembrados por sucessivas aquisições. 0 proprietário, comerciante da região dá Rua 25 de 
março, apresentou diversos projetos para aprovação e a cada um deles somava-se um novo 
lote contíguo ao primeiro.

Um bom exemplo, o edifício Vila Rica, de propriedade do Conde Francisco Matara770 

As obras foram iniciadas em 1952 e, em 1953, foram transferidas para a incorporadora do CNI/ 
BNI. E possível que a partir de então, os 92 apartamentos, a maioria tipo quarto e sala, e várias 
kitchenettes, tenham sido vendidos durante a construção.

No primeiro caso, como vimos ao identificar alguns incorporadores atuantes em São 

Paulo, podia-se usar recursos administrados por um banco com base em créditos hipotecári

os. Após a decisão de efetuar uma determinada operação, a associação do incorporador e do 

financiador da operação na mesma entidade fazia com que os recursos para a viabilização da 

obra não se tornassem um problema central. 0 Banco Lar Brasileiro e as sociedades de 

capitalização podem ser enquadradas nessa categoria. 0 Banco Nacional Imobiliário (BNI), um
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!

"A empresa investia a sua parte porque tinha também quatro andares, 48 lojas, quase

200 apartamentos, cinema, boate. Eia tinha que aportar recursos."

O capital da própria empresa advinha de diversas origens. Podia ser fruto de outras 
atividades ou da atividade imobiliária precedente.

I
il

Paulo Roberto Henrique (Henrique.Depoimento,2000) deu esclarecedor depoimento 

ilustrando as relações que se estabeleciam entre incorporadores e agentes financeiros. Ao ser 

indagado sobre a comercialização do Conjunto JK de Belo Horizonte, respondeu: "A 

comercialização era direta (da incorporadora com os compradores finais). Os recursos 

viabilizavam a obra. Acontecia que a construtora Adersy, além de trabalhar na área imobiliária, 
trabalhava em obras públicas, em outros setores da industria da construção. (...) usava o 
património como caução, garantia para financiamentos da empresa. Ela deu como garantia os 
quatro andares do hotel e demais espaços que eram seus no conjunto JK.(...) O Banco de 
Crédito Real tinha todas essas unidades e o hotel como garantia de empréstimos e quando a 
Construtora Adersy se dissolveu, entregou todo esse património, que valia mais que as dívidas 

contraídas com o banco ".

No caso descrito, a empresa oferecera seu património como garantia hipotecária para 

conseguir empréstimos a fim de concluir outras obras; no final, a instituição bancária tornou- 

se a proprietária ao resgatar uma dívida não coberta. Essa obra poderia ter sido uma nova 
incorporação, gerando um artifício em que recursos que entravam pela comercialização da 

primeira obra pagavam a dívida com a instituição bancária; esta, por sua vez, financiava a 

segunda. No caso específico do conjunto JK, houve também a comercialização dos imóveis 

antes da obra, recursos desembolsados pelo Estado de Minas como condómino de uma parce

la do empreendimento e ainda, recursos da própria incorporadora em relação às áreas que 

lhe pertenciam no condomínio. Confirmando a utilização de bens próprios da empresa 

incorporadora, dizia o engenheiro Henrique:

caso a parte, será analisado a seguir.

Em relação ao capital financeiro de empréstimo destinado à produção, existiam pou
cas possibilidades de obtê-lo, visto que no período não havia um sistema financeiro habitacional 
com linhas de crédito específicas para o financiamento da produção. Entretanto, era possível 

por meio de hipotecas se recorrer a empréstimos junto a instituições bancárias ou junto aos 
Institutos de Previdência pelo chamado plano C.

O exemplo do incorporador/ construtor ou incorporador/ sociedade de particulares 
interessados em investir mostra-se diferente. A montagem do capital de incorporação dessas 
duas tipologias de agentes tinha como base: a) capitais próprios, b) empréstimos obtidos no 

setor financeiro, c) capital dos compradores. Costumava também ocorrer um uma composição 
dessas modalidades ou a passagem de uma modalidade para a outra no decorrer da opera
ção.
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No edifício ícaro, de 1955, situado na Av. Nove de Julho próximo à praça da Bandeira, 

constava como proprietários Remo Capobianco, Custódio Ribeiro Ferreira Leite e a CAPFESP — 

Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços Públicos. 0 
projeto esteve a cargo de Custódio Ribeiro e da empresa Ribeiro & Franco16. Inicialmente, no rol 

dos proprietários não aparecia a Caixa de Aposentadorias que se associou quando já havia 
plantas aprovadas. Segundo Bosetti (2000) a entrada da Caixa permitiu a continuidade das 
obras e com o novo sócio houve modificação do projeto para ampliá-lo.

Essa era a maneira de agir do CNI/ BNI, enquanto alguns incorporadores como Zarzur, 
apesar de se utilizarem amplamente desse expediente, apoiavam-se também em capital pró

prio ou de sócios. Para que a produção fosse possível sem o aporte de outros recursos era 
essencial que todo o empreendimento fosse vendido e, neste sentido, Frias foi enfático: a 

condição “sine qua non" era vender tudo para poder começar.

Quando a estratégia de produção estava definida, e o terreno e projeto garantidos, 
abria-se um local de vendas com corretores para o início da comercialização. Declarava Frias, 

em entrevista: “Me lembro que quando lançamos o Copan, construímos um stand de vendas e 
ficamos dez meses com corretor e faziam fila para compra. Coisa nunca vista".

Outra possibilidade de conseguir meios para a construção era o plano "C” dos Institu
tos de Previdência. Não eram subsidiados como poderiam ser aqueles do plano A e B com os 
quais inúmeros conjuntos habitacionais foram construídos. Os recursos do plano C deveriam 

assegurar a máxima rentabilidade das próprias reservas acumuladas nos Fundos de Previdên
cia como forma de minimizar os investimentos subsidiados no total do património da institui
ção. O IAPI, por exemplo, financiava construções de todo o tipo, de asilos a indústrias, mas os 
edifícios para as classes média e alta foram, de longe, a principal inversão, atingindo no IAPI 
cerca de 80% do total (Farah apud Bonduki, op cit p. 105). Os procedimentos dos empréstimos 
do Plano C dos lAPs também obtinham a hipoteca como garantia, financiando 80% do valor do 
imóvel no prazo de 15 anos e com remuneração de 9% (Ribeiro,!987 p.273). Não encontramos 
nos exemplos levantados pela pesquisa de campo uma incorporação a partir de recursos 
obtidos no plano “C”, porém encontramos a presença de instituições de classe como parceira 

da incorporação de um edifício.

A necessidade de recursos da própria empresa incorporadora ou de instituição finan
ceira dependia da decisão sobre a estratégia de incorporação a ser adotada, isto é, se o 
imóvel seria comercializado no fim da obra, “chaves na mão”, ou se seria vendido ainda “em 

planta".

16 Notar que neste caso também existe sobreposição das funções de incorporação e construção.
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2.2.3 Arquiteto e o projeto

De acordo com a afirmação do arquiteto Corona (1956), dos mais de 20 mil projetos apro
vados por ano em São Paulo apenas 0,5% tinham passado pelo arquiteto." O cliente ainda não 

surgiu para o arquiteto, está nas mãos do comerciante, do especulador, idealizado pelo curio

so, peto amador sempre ma! informadd'. Porém, esse não é o caso da incorporação. Porque

Do ponto de vista do capital de financiamento imobiliário, Paulo Ormindo vai ao cerne 
da questão. Com a venda em planta o empreendimento se autofinancia e o incorporador 
obterá ganhos a partir de investimentos não necessariamente próprios. Ormindo vai além, 
afirmando que a formação de agentes de crédito imobiliário foi possível graças à captação da 
poupança dos compradores.

O professor Paulo Ormindo de Azevedo(Azevedo. Depoimento 1997) explica assim a 
incorporação com a venda do imóvel na planta. De acordo com ele “Carlos Lessa, que é um 

economista da Fundação GetúHo Vargas, diz que a maioria dos bancos brasileiros tem origem 
na construção civil. Com o processo de captação de poupanças populares através da constru

ção ou venda do apartamento em plantas, você podia ser capitalista sem ter capital: você vai a 
um dono de uma gleba, consegue uma promessa de compra e venda com prazo. Na época, se 
conseguia entre seis meses a um ano... Com essa promessa ele vai a um amigo arquiteto que 
faz um projeto de risco. A partir desse momento ele vende os apartamentos em planta, que se 
auto financiam, porque no ato da assinatura do contrato paga-se tanto, na fundação, outro 

tanto, na primeira laje tanto, e assim por diante, e no final ele ganha dinheiro sob um investi

mento que é feito pelo futuro moradof'.

Obtida a terra, o projeto arquitetônico consistia em outra etapa na viabilização da 

incorporação. Poderá vir antes ou contemporaneamente à montagem de uma estratégia de 

obtenção de recursos para a obra.

A relação entre incorporador e responsável pelo projeto vai ocorrer de duas manei

ras. 0 arquiteto fazia parte da empresa, inserido em setor de estudos técnicos e projetação, 
em geral quando a empresa também é a construtora; ou o arquiteto podia ser contratado 
como prestador de serviços, por meio de seu escritório de engenharia ou arquitetura.

Para a incorporação, a existência de financiamento para a compra de imóveis era 

extremamente importante; constituía a garantia de que haveria compradores para os imóveis 
colocados à venda. Esse setor só se articulará anos mais tarde com o SFH e BNH mas, na 
década de 50, era possível para o comprador final conseguir financiamento para a aquisição de 
imóvel junto à Caixa Económica Federal e Bancos com carteiras imobiliárias. A existência de 
crédito para a aquisição do imóvel é um estímulo à produção imobiliária e, no caso da venda 

em planta, uma condição que determina a produção.
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Neste item é importante salientar que o partido arquitetônico adotado no início da 

atividade de incorporação era direcionado a unidades de pequeno porte, quase sempre apar

tamentos de um só cômodo, conhecidos como kitchenettes.

Kranstzer (1952, p.74) demonstra que variáveis de projeto influenciavam o custo de 

construção. Apartamentos menores (30m2) reduziam de 15 a 25% o custo da obra por apar
tamento. Espaços retangulares e longos também poderiam significar de 1 a 5% de redução.

deviam ser comercializados, projetos de iniciativa do capital de incorporação necessitavam de 
documentação legalizada, a começar pela aprovação do projeto pelos órgãos competentes. 
Para tanto, utilizavam trabalho de engenheiros e arquitetos.

Ficava a cargo do arquiteto, estudos técnicos para determinar o produto a ser realiza
do; definição da tecnologia mais apropriada em termos de custos e ritmos de obra; apresen
tação de propostas que levassem em conta a regulamentação existente; acompanhamento e 
possíveis modificações enquanto responsável técnico do projeto, durante a aprovação pelos 
órgãos competentes. Por fim, esperava-se um projeto de uma marca, algo distinto e, ao mes
mo tempo, atraente para um vasto público.

Nesse processo de produção encabeçado pelo incorporador, o arquiteto ou o enge
nheiro responsável pelo projeto desempenhavam papel importante, tanto na qualidade do 
resultado final como na transformação da intenção em mercadoria vendável. Cabia a ele 

intermediar o desejo do cliente sem perder de vista o futuro morador (que não foi quem o 
contratou). Esperava-se que ele propusesse um rentável empreendimento, com soluções para 
um melhor aproveitamento do solo, apesar de desconhecer o programa de necessidades do 
futuro usuário. Justamente um bom projeto que faria com que o incorporador conseguisse 
parte da possível redução de custos na fase de construção e, no final da obra, uma mercadoria 

com bons preços de compra e venda.

No capítulo 3, ao analisar as tipologias adotadas pelos incorporadores no período, 

pretendemos mostrar que essas opções de projeto contribuíram para a implantação de um 

mercado imobiliário baseado na propriedade até então incipiente. Não foram escolhas aleató
rias; elas pressupunham uma estratégia para extrair toda a potencialidade de ocupação e 
aproveitamento de um terreno. Com a análise do partido adotado e do projeto pode-se obser
var que não é só na mudança de uso da terra e, portanto, na relação com a propriedade 
fundiária que o incorporador auferirá renda; o projeto será outro elemento importante em 

uma estratégia global.

O incorporador, em geral, esperava do arquiteto ou engenheiro responsável pelo pro
jeto que a proposta estabelecesse a melhor equação entre tecnologia, legislação de uso e 

ocupação, obtendo-se lucro com o melhor aproveitamento do solo. Esperava também que o 
projeto resultasse em mercadoria de venda fácil.
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Quadro 3 - Coeficientes de aproveitamento de alguns edifícios. São Paulo, déc. de 50.

Edifício

257,OOm2Radar

393,60n2 6,32.505,20m2Notre Dame 1951

375,OOm2 14,25.354,60m21952Icarai

630,OOm2 8,95.659,00m21952

516,40m2 178.808, lOm21956

669,OOm2 19,112.784,OOm21951Montreal

4.491,50m2 10,562.481,50m21953

2.421,00m2 12,329.887, lOm21955

1.536,OOm2 15,523.803,OOm21951

Fonte: PMSR Processos de concessão de alvará de construçáo

Área do 
terreno

A incorporação jogava também com a diversificação de usos como forma de investi
mento. Essa estratégia chega ao máximo com os grandes conjuntos dotados de grande varie
dade de serviços e áreas comerciais, e de vários tipos de apartamentos para atingir demandas 
diversificadas.

Arapuá

Guaranésia

Nações Unidas

Racy

Coliseu-Palatino-Capitólio

Ano do alvará de 
construção

1951

Área de 
construção

2.133,50m2

Coeficiente de 
aproveitamento

8,3

Quanto ao aproveitamento do solo, Somekh (1987, p. 78) lembra que, no período em 
estudo, este era maior do que os coeficientes médios empregados no período anterior a 1940. 
A legislação até 1957 não se baseava em conceitos como coeficiente de aproveitamento e 
densidade das edificações, restringindo-se a limitações de alturas e recuos entre os edifícios, 
como veremos posteriormente.

Em umas das justificativas de apoio à fixação de coeficientes de aproveitamento em 
1957, o urbanista Anhaia Melo (Somekh, op cit p. 108) afirmava: "temos no centro da cidade 
muitos edifícios cujo aproveitamento em relação à área construída a ao terreno vai a 24 vezes, 
22 vezes, 15 vezes e por aí (...) isso é um absurdo (...]'.

Mesmo não sendo ainda usado como parâmetro para a edificação em terrenos urba
nos, parece uma medida de análise interessante para a finalidade desse estudo ao mostrar o 

uso intensivo que era feito então. A partir da área de construção declarada pelos responsáveis 
dos projetos nos processos de aprovação e a área do terreno, encontramos o coeficiente de 
aproveitamento de alguns edifícios, todos muito altos.

Além dos índices superiores a oito vezes a área do terreno (enquanto a legislação 

atual limita a quatro vezes), a busca de maior ocupação possível do lote por parte do promo
tor do edifício é claramente percebida nos depoimentos que seguem. Escrevem os Irmãos 

Roberto, em 1939, em relação ao Edifício Morro de Santo Antônio, o primeiro duplex construído 

no Rio de Janeiro ainda para a renda (Roberto, 1939 p.42): "Quando fomos chamados, o propri-
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Como prestador de serviços para o incorporador, o arquiteto tinha um papel parcial, 
restringindo-se a entregar o produto encomendado, sobre o qual não detinha o controle já que 

o incorporador assume as funções de gestão do trabalho.

Outros depoimentos, com um tom menos efusivo sobre a qualidade de extrair renda 
por meio de ocupação intensiva do solo pelo incorporador, permeia alguns comentários de 
Geraldo Ferraz (1957, 1959) sobre o Edifício Nações Unidas e Edifício Três Marias (Habitat, 

1951), projetados de Abelardo de Souza. Em relação ao primeiro, há referência ao compromis

so que o arquiteto teve que assumir perante um cliente que exigia o máximo aproveitamento 

do lote. 0 projeto apresentado pelo arquiteto, uma grande lâmina curva, foi preterido pelo 

incorporador que optou por outra proposta com dois edifícios dispostos em “L” (ver imagens 

no próximo capítulo). Diz Ferraz ao apresentar a maquete da primeira proposta do edifício: "o 

objetivo de aumento da área aproveitável, construída, levou a adotar-se outro projeto", con
cluindo sua opinião dois anos mais tarde (1959), em relação à escolha do incorporador: “para 
os que têm maiores informações das tendências do arquiteto, não é o projeto ideal desde que 
ele (Abelardo) teve que lutar em concorrência com um aproveitamento do terreno, o que não 

é, positivamente, um princípid'.

K respeito do edifício Três Marias, situado à Avenida Paulista, é possível entender a 

adaptação do projeto ao programa para venda a partir da afirmação: “o programa dado pelo 
proprietário determinava um tipo de apartamento para uma determinada dasse social. 0 pré

dio deveria ser vendido em condomínio, o que quer dizer, uma maior área vendável dentro da 
área construída. A divisão do bloco em três prédios independentes resolveu o problema. Toda 

a parte em comum, isto é, vendável, ficou reduzida aos hal/s de entrada."

etário possuía vários projetos. 0 seu instinto de homem inteligente sentia a possibilidade de 

maior aproveitamento do terreno, sem prejuízo, ou com melhoramento das condições de ven
tilação e iluminação. De fato, era possível, ficamos admirando esse instinto, principalmente 
porque estávamos informados que todos os projetos tinham sido perfeitamente pagos. Nos 
projetos apresentados, em seis pavimentos: vinte e tantos apartamentos. Colocamos quarenta 
e oito, em três filas de pavimentos duplo, com peças e áreas de ventilação e iluminação maio

res. A estandardização dos elementos construtivos, a diminuição do volume da obra, e simpli

ficação do sistema de circulação que reduzem o preço relativo da construção, aumentaram a 
renda do prédio. Num prédio de renda, ainda, a renda é o objetivo numero um (...) O edifício foi 
alugado rapidamente e tem na portaria uma grande lista de candidaturas a futuras vagas. Foi 
uma experiência arquitetônica e foi um bom negócio".

Porém, é possível que o papel do arquiteto se junte com o do responsável pela obra e 

também com o do incorporador; nesse caso, a fase do projeto não se findava necessariamen

te, na apresentação da proposta e aprovação pelos órgãos competentes, mas retornava, de 

forma dinâmica, até que se encontrar a melhor proposta.
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17 termo local para designar o cortiço.

Muitas operações de incorporação, durante o processo de obtenção do alvará de constru

ção, substituíram várias vezes o projeto do edifício. Em cada alteração eram necessárias novas 
soluções para o aumento do potencial construtivo. Um bom exemplo é o Edifício Mercúrio. 0 

processo inicial (PMSP Processo 90.010.499-83*20), aprovado quando era proprietário do 
terreno o médico Zeraif, destinava-se a um prédio de quatro pavimentos com área de constru
ção de 933,53m2, constituído de três lojas e 18 apartamentos de quarto e banheiro, sendo 
aprovado como hotel em 27/ 12/ 1952. Em seguida, a Zarzur & Kogan assumiu a obra e o 
projeto foi substituído por outro para a construção de um prédio de 24 pavimentos mais 
subsolo, destinado a um hotel com 120 apartamentos. Mas esse não será o projeto definitivo. 
Kogan assinaria ainda três versões do edifício, a última propondo a anexação dessa obra à 
outra (São Vito), em um único edifício. 0 habite-se parcial do edifício Mercúrio saiu em 1955, 
três anos depois do início da obra e é difícil avaliar o que foi construído.

Algumas incorporadoras maiores usavam estratégia de contratar arquitetos de reno
me a fim de conseguir um produto que se diferenciasse dos demais, com projetos melhor 
definidos espacialmente. Alguns se tornaram edifícios únicos na cidade, como o Copan, e os do 
conjunto Ana Rosa, entre outros. Era necessário criar uma mercadoria diferente da que existia, 
mesmo porque no início da produção de apartamentos havia preconceito de que fossem con
fundidos com habitações coletivas, cortiços ou vilas proletárias (Reis, 1963 p. 79; Lemos, 1979). 

Lílian Vaz (1995), por sua vez, afirmava que no Rio de Janeiro tinha sido necessário mostrar 
que os vários apartamentos contíguos com corredor de acesso comum, não guardavam a 

menor semelhança com as casas de meia-parede da avenida'7. Por essa razão, adotou-se a 
separação das circulações entre social/serviço, maior distância entre área social e a dos em

pregados e uso de materiais nobres nas áreas comuns. 0 mesmo ocorreu em São Paulo 

(Lemos, 1976).

Mas no pós-guerra e no início dos anos 50, viver em apartamentos começava a ser um 
estilo de vida, relacionado com o dinamismo da cidade grande. E apesar dos mecanismos de 

venda (hoje, marketing) serem ainda incipientes, eram levados em conta em um grande 

empreendimento. A resposta de Otávio Frias (BNI/CNI), quando indagado porque haviam con-

Este exemplo não é isolado dentre as centenas de processos de 80 obras analisados 

durante a pesquisa de campo. Uma parcela significativa compunha-se de projetos que eram 

substituídos por sucessivas propostas de maior envergadura e maior índice de ocupação em 
relação à obra em andamento. É possível até que em consonância com o que estava sendo 

produzido pelo mercado. Não era raro, diante de uma solicitação de alteração por parte da 
Prefeitura, o responsável pelo projeto alegar que outra obra estava sendo feita com as mes
mas características, pedindo equivalência de juízo. Não seria errado afirmar que diante de 
uma proposta bem aceita pela demanda de apartamentos, ou diante de uma solução mais 

inteligente apresentada pela concorrência, houvesse alteração de projeto.
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2.2.4 Construtor e a obra

Trabalhar para o mercado imobiliário parece ter sido, junto à possibilidade de atuar 
para o Estado, um dos principais eixos de trabalho para os arquitetos nos anos 50. Nomes 
famosos em âmbito nacional ou local, como Niemeyer, Warchavchik, Rino Levi, Kneese de Melo, 
Prestes Maia, Franz Heep, Carlos Lemos, Eduardo Corona e outros, junto a arquitetos que não 
publicaram suas obras ou não se fizeram notar, transformaram parte da cidade com empre

endimentos comerciais.

Lemos (1979, p. 19) explica que o estabelecimento do “modo moderno” de morar foi 

equacionando em São Paulo de acordo com as conveniências do mercado e dos empresários. 
Primeiro, surgiram edifícios de apartamentos pequenos, de um só cômodo ao lado do banhei
ro, inspirados em quartos de hotel. Esse agenciamento era, evidentemente, mais económico, 

porque permitia maior número de unidades por fachada (todos os apartamentos deveriam ser 
de frente para a rua), resultando em maior aproveitamento do terreno. Esgotado esse merca
do, viria o programa de dois quartos, e assim por diante.

tratado várias vezes o arquiteto Oscar Niemeyer e porque encomendavam obras de arte de 
vários artistas de renome: “Achei que a assinatura do Oscar valia... Uma obra de Portinari 
ajudava a vender".

Adquirido o terreno e decididas as características da operação durante a elaboração 

do projeto, a incorporação passa para a fase de construção. Nesta, ou a construção era con
tratada pelo capital de incorporação sendo paga à medida em que os trabalhos avançavam; ou 
incorporador e construtor constituindo a mesma entidade jurídica não havia necessidade de 

contratação de terceiros. Na primeira situação, o incorporador detinha o controle do processo 

de construção. Na segunda, ele era o responsável direto pela construção.

A ação do arquiteto, ao responder à solicitação do cliente incorporador, criou novas 
propostas espaciais que ajudaram a estabelecer uma forma para a mercadoria habitação, 
adequada à demanda de renda média, porque até então não existia uma tipologia utilizada 

pelo mercado acostumado às relações baseadas no aluguel. As soluções arquitetônicas elabo

radas no período são várias, mas são os espaços exíguos do apartamento tipo kitchenette os 

que mais intimamente se ligaram ao conceito de habitação como mercadoria. De forma mais 

ou menos criativa, arquitetos testaram a fórmula indicando um caminho para a incorporação.

Esse caso nos leva a ponderar sobre a influência da incorporação na produção do 
espaço construído. Influência não só quantitativa, como até aqui foram identificadas, mas qua
litativa e relacionada à criação de um estilo de vida urbano.
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Dois exemplos são ilustrativos. 0 edifício São Vito, da incorporadora Zarzur e Kogan, 

foi projetado com 17 pavimentos, além do subsolo e ático, destinados a uma loja, 97 aparta

mentos e dois salões. Com a estrutura de concreto já em andamento, foi solicitada a substitui

ção de plantas com as seguintes modificações: no andar tipo (2‘ ao 24°), aumento de seis 

apartamentos por andar e sanitários com ventilação indireta (PMSP, Processo n. 90.059.953- 

81*24). Nesse período, o edifício contava com 25 pavimentos, e ático para 15 lojas, 17 salões 

para escritórios e 555 apartamentos; foram acrescentados 139 apartamentos.

Do ponto de vista da incorporação, contratar terceiros ou executar diretamente podia 

colocar em jogo a “extração de parte da mais valia criada na produção” (Ribeiro, 1989 p.100). 

Ao contratar o serviço, seria o construtor a obtê-la; quando assumisse diretamente a obra, o 

incorporador seria o interessado em minimizar custos, ou seja, estabelecer economias de 

escala no canteiro, montar canteiros que permitissem ações em série para amortizar investi

mentos, procurar uma certa coordenação entre os canteiros para que não houvesse ruptura 

de atividades (Topalov, 1974, p.112) e mais, diminuir custos com mão de obra e material de 

construção.

As plantas do edifício Racy (AD n° 26, 1956) por sua vez, mostram um projeto que 

nunca seria construído, com cinema, teatro, restaurante ajardinado, boate, salão para exposi

ções de artes plásticas. Esses serviços foram deixados de lado e durante a obra os espaços 

foram totalmente redefinidos para áreas comerciais.

A análise de muitos processos em aprovação permitiu detectar, durante a fase de 

construção, inúmeras modificações, como já dissemos. Durante a obra muitas premissas colo

cadas no projeto eram deixadas de lado, mudavam-se funções de espaços, aumentavam-se 

andares, transformavam-se áreas projetadas, etc. Nem sempre o projeto inicial aprovado e o 

resultado final coincidiam.

Em outubro de 1959, no momento da vistoria para a concessão do habite-se, o enge

nheiro da prefeitura verificava que tinham sido construídos dois pavimentos- tipo a mais do que 

constava na planta aprovada, além de um salão acima do último andar com acréscimo de área 

de 2.235,75m2. A questão foi resolvida com o pagamento de uma multa. Quando foi lavrada a 

divisão das propriedades em cartório, o São Vito tinha 27 andares além do subsolo e salão 

superior submetido a regime de propriedade condominial.

No caso da contratação de terceiros, a Lei 4591/64 estabelece que esta medida pode

ria ser feita sob regime de empreitada ou de administração (art.48). Regulamentava ainda que 

a empreitada poderia ser por preço fixo ou reajustável (art.55) conquanto isso estivesse claro 

nas cláusulas do contrato. Nas incorporações que a construção foi contratada por administra

ção, também chamada “a preço de custo” era de responsabilidade dos proprietários ou 

adquirentes o pagamento do custo integral da obra (art.58), mediante a apresentação de 

faturas, duplicatas e o que mais comprovasse as despesas feitas durante a construção.
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2.2.5 Estado, a legislação e os interesses da incorporação

De alguma forma, nenhuma relação social de produção ficou fora da esfera de inter

venção do Estado depois de 1930. Por meio de uma política mais ampla no campo económico

0 objetivo de construir mercadorias abria possibilidade de maiores ou menores alte
rações durante a obra, tornando esta fase essencial no processo de aumento de lucro da 
empresa.

Outras modificações menores com o objetivo de baixar custos aparecem citadas de 
relance nas revistas de época. A legenda de uma foto que mostrava o edifício Montreal coloca
va: "neste prédio as placas horizontais que tinham 1,5m de balanço, por economia foram redu

zidas para 0,80 cm. O mesmo aconteceu com a fachada, antes toda de vidro e com as rampas 

no térreo, substituídas por escadas (Módulo, n°1, 1955).

Alterações significativas na fase de construção ocorrem quando o incorporador é também construtor. 0 térreo do Ed. Racy foi 
completamente modificado perdendo teatro, cinema, restando apenas saias comerciais. Fonte: AD n.56, 1956.

Do estrito ponto de vista do processo de incorporação no periodo em estudo, o Estado 
não podia ser considerado um agente direto, isto é, não era um agente essencial à cadeia de 
ações que levaria à produção e comercialização de um empreendimento. Isto não significava 
que não existisse interação entre a atividade de incorporação e as diversas funções a cargo do 
Estado e, que nesta interação, não se estabelecessem pontos de atrito. Existia entre incorporador 
e poder público uma relação indireta marcada por posições antagónicas e relações dependen
tes (Souza, 1994 p. 220), que condicionava a atividade e criava condições para que ela existis

se.

í
>x\
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A ação no campo de legislativo, em particular aquela estabelecida em nível local — 
pela definição de áreas e condições de ocupação - interferia na atividade ao modelar a produ

ção segundo parâmetros definidos, podendo assim alterar também o potencial de lucro esti

mado para cada empreendimento.

Com relação ao processo de incorporação especificamente, identificam-se dois mo
mentos em que existiam pontos de interação e interceptava-se interesses, às vezes antagóni
cos, entre esses dois agentes.

O primeiro na fase de produção: a ação de investimentos estatais nas cidades - do
tando de infra-estrutura, estabelecendo plano de melhoramentos, construindo equipamentos 
públicos - modificavam as condições reguladoras do uso produtivo dos terrenos, induzindo os 
incorporadores a apropriarem-se de sobre-lucros (Ribeiro, 1997, p. 134).

e social, regulando as relações capital/ trabalho, e no urbano, intervindo nas condições de 
reprodução da força de trabalho ao adaptar o espaço das cidades às novas necessidades 
geradas pela industrialização, o Estado foi regulando vários aspectos da vida urbana e criando 
bases para que ocorresse um fluxo de capitais para o ramo imobiliário. Os investimentos 

imobiliários foram mudando de natureza, passando de investimentos em moradias de aluguel 

para investimentos que rentabilizavam capitais pela comercialização das unidades, conforme 
mudava a etapa de acumulação no país. Em parte, essa mudança no imobiliário era resultante 
de três esferas de ações do Estado: na política económica, limitando o aumento do custo de 
vida por meio do controle dos aluguéis; no campo legislativo,leis do inquilinato, regulamenta
ção jurídica da compra e venda a prazo, regulamentação da venda em condomínio. E no âmbito 
local, uma política de investimentos para abrir novas áreas de expansão do setor imobiliário, 
criando facilidades para o parcelamento indiscriminado da terra em loteamentos sem benefí
cios mas que serviram para alojar maciçamente a população, como vimos no capítulol.

0 segundo está relacionado à fase de comercialização. No período em estudo, não 
havia uma ação direta do Estado (regulava apenas as relações de venda entre as partes), pois 
ainda não existia um sistema financeiro voltado para a habitação, com linhas de financiamento 
tanto para a produção como para o estímulo ao adquirente final, como virá a ser constituído 
mais tarde com o BNH. No pós-64, o Estado assume papel central na produção e circulação de 
habitações, tanto para o setor privado da produção, como atuando diretamente por meio da 
produção pública. Não havia, no período pré-1964, algo similar em que o Estado pudesse 
controlar o processo de produção privado estabelecendo critérios e regras gerais para todo o 
país, ao mesmo tempo em que dirigia o fluxo do capital de investimento.

Entendemos que a principal relação entre Estado e incorporador acabava ocorrendo 

durante o processo de produção da moradia e acontecia de dois modos. A primeira referia-se 
à ação do poder público sobre o espaço da cidade, levando a investimentos em infra-estrutura 

e dotação de serviços localizados apenas em determinadas áreas da cidade, estabelecendo
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a) ocupação e aproveitamento do terreno: limites à área construída

A ocupação do lote era definida pelos recuos em relação ao alinhamento e aos limites do 

lote. A altura do edifício, por sua vez, era determinada em relação à largura da rua; em casos 

específicos, eram estabelecidos gabaritos fixos. Até 1957 a relação altura/largura foi sendo

Ao analisar esses elementos verifica-se ainda como os incorporadores enfrentavam 

esses limites.

0 Código de Obras Arthur Saboya (Ato 663-1934) dividia a cidade em quatro zonas 

(central, urbana, suburbana e rural) indicando características genéricas de ocupação para 

cada uma delas, disciplinando com regras mais detalhadas apenas a área central.

A segunda relação, instituída entre incorporador e Estado, será analisada com maior 

detalhe porque foi através dela que o poder público acabou condicionando a produção imobi

liária com a tentativa de estabelecer regras disciplinadoras, tanto de controle da atividade de 

construção, como para a localização da produção. Essa regulamentação, de âmbito local, 

estava compilada no Código Arthur Saboya, aprovado em 1934, que consolidava uma série de 

leis anteriores. Como toda legislação, ela não era estanque e foi sendo alterada como resposta 

às pressões dos agentes que interagiam na produção do espaço. Entretanto, constituiu a prin

cipal estrutura legal que vigiaria, durante os anos de estudo, em relação ao ambiente construído.

vantagens somente em algumas. A dotação de infra-estrutura, construção de equipamentos 

sociais, facilidade de ir e vir, beneficiavam todos os proprietários que moravam nessas áreas. A 

ação mais visível e direta dessa intervenção refere-se às alterações na estrutura viária e fluvial 

da cidade que trazia nova dinâmica à circulação simultaneamente à geração de alternativas 

espaciais na abertura de novos espaços à ocupação. Por meio de investimentos públicos dota

va-se a cidade de obras completas; um eixo de circulação compreendia canalização, drena

gem, rede de água, iluminação e calçamento, diferente do que acontecia na abertura de vias e 

de loteamentos pela iniciativa privada. Em muitos casos, além das obras viárias foram acoplados 

regulamentos que permitiam apenas a ocupação em altura, destinados a um determinado 

tipo de investimento, difícil de ser assumido a não ser por capital de incorporação. Geravam-se 

espaços na cidade, cuja transformação por iniciativa do poder público permitia que a terra 

fosse comprada por um preço antes das obras e vendida por outro, anexando-se à unidade as 

vantagens de sua localização valorizada pela ação do poder público.

Pode-se agrupar os principais condicionantes da produção imobiliária em quatro ei

xos: a) possibilidade de ocupar e dar aproveitamento total ao lote; b) disciplinamento de uma 

linguagem volumétrica que dificultava a criação da mercadoria habitação,distinta espacialmen

te; c) número de unidades que poderiam ser construídas respeitando regras de insolação e 

ventilação e, mais tarde, de área de terreno por unidade; d) limitação da construção vertical 

em determinadas áreas na cidade.
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Largura das ruas Largura das ruas

mínima 5m

até 9m até 12 m 40m

de 9 até 12m de 12 a 18m 60m

mais de 12m mais de 18m 80m

Fonte: Legislação municipal. Ato 663/1934 e Decreto Lei 92/ 1941

Altura máxima dos 
edifidos com recuos

Quadro 4 - Alturas dos edifícios em zona central segundo regulamentação municipal.
São Paulo 1934 e 1941.

2 x largura = máx. 24m

2,5 x largura e máx. 30m

2 x largura e máx. 18m

2,5 x largura e máx 30m

3 x largura e mfn. 36m

Ato 663/1934 art142

Altura dos edifícios no 
alinhamento

Modificação Decr. Lei 92/1941 art.2

Altura dos edificios no 
alinhamento (art4)

Esse dispositivo regulador encontra-se na aprovação do edifício Arapuan, localizado 
na rua Martins Fontes. Engenheiros da Prefeitura, responsáveis pela aprovação da planta, 
questionavam a altura do edifício e o arquiteto responsável pelo projeto apressou-se a explicar 
como a havia calculado. Neste caso particular, como o edifício em questão encontrava-se loca
lizado diante do trecho em que a Rua Martins Fontes se abre para dar acesso à rua Álvaro de 

Carvalho, a discussão acabou envolvendo o Departamento de Urbanismo encarregado de de

cidir qual a largura a ser considerada. 0 responsável pelo projeto, engenheiro Otto Meinberg 

respondeu: "nos parece não haver infração ao art 144 e 145, pois a largura da rua no ponto 
considerado é de 26,4 m. Acrescentando 4 m de recuo, temos um total de 30,4 m. Tomando uma 

vez e meia a largura da rua temos 45,6m limite dentro do gual se acha o prédio em guestãd 

(Processo 03.000.926*60).

Apesar das alterações fixadas em lei, a relação altura/ largura da rua e recuos em 
relação aos limites do lote persistiu como norma disciplinadora de ocupação até 1957 quando, 
com a Lei 5261/57, o gabarito dos edifícios passou a ser função da área do lote. Isto fica claro 
na maioria dos processos de aprovação referentes ao princípio da década de 50; apesar da lei 
em vigor permitir alturas até 80 metros, a largura da rua era o limite concreto para a 

verticalização.

alterada, sempre no sentido de ampliar a possibilidade de se alcançar maiores alturas. Duran

te a década de 30, apenas na área central, era permitido verticalizar duas vezes, duas vezes e 
meia ou três vezes, de acordo com a largura da rua (artigo 142), e proibido construir fora do 
alinhamento. Nas demais áreas da cidade, permitia-se apenas uma vez e meia a largura do 
terreno (art. 144), com recuos de quatro metros.

A alteração substancial foi dada em 1941 (Decreto Lei 92/ 1941), aumentando altura 

máxima em relação à largura das ruas (artigo 2) dentro de um novo perímetro considerado 

centro, isto é, delimitado pelo anel de irradiação e integrado com algumas outras avenidas - 
Ipiranga, São Luís, Consolação e primeiro trecho da Avenida Nove de julho. A partir dos anos 40, 
não era apenas o centro com função predominantemente comercial a obter uma legislação 
que favorecia a verticalização; esta se estendia a vários eixos, do centro os bairros.
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Como resposta, uma fórmula para calcular a altura:

“h= 1,5 (1 + r) sendo;

h= altura sobre o alinhamento

/- largura da rua (no caso somente a Martins Fontes)

Na prática, além do limites máximos estabelecidos conforme a largura da rua ou por 

meio de gabaritos em cada via, existiam dispositivos na Lei que permitiam construir acima do 
previsto, como recuos laterais a partir de determinada altura e recuos frontais que amplia

vam” a relação largura da rua versus altura.

Segundo Lemos (1999) existiam outros condicionantes à verticalização impostos atra
vés do Código de Obras. Além dos artigos citados que estabeleciam claramente um limite de 
altura esse autor, descreve com clareza, como uma questão referente à insolação, originária 
dos códigos sanitários, também dificultava a verticalização: “o referido código19 simplesmente 
exigia que todas as áreas descobertas destinadas à iluminação e insolação dos compartimen
tos devessem ter dimensões tais que pudessem conter uma linha norte-sul com comprimento 
tal que fosse igual à altura média das paredes que olhassem para o sul multiplicada por 1,07. 
Esse índice 1,07 correspondia ao comprimento da sombra que uma estaca de 1,00m projeta no 
chão ao meio-dia no solstício de inverno na cidade de São Pauto, em 22 de junho."

A discussão levaria ainda vários meses sem um consenso quanto à largura da rua. Foi 
aceita uma largura intermediária de 24 metros, que acarretou uma redução de um andar no 
edifício e garantiu o mesmo gabarito em relação aos demais existentes na rua.

■'I

r - recuo de frente = 4 m"(Processo 03.000.926*60)

Segundo o autor, a necessidade de cumprir essa determinação fez com que a cidade 
crescesse com certa disciplina e controle da altura dos edifícios por cerca de 30 anos. Depois 
de 1945, essa exigência começou a incomodar os investidores imobiliários, pois os lotes pe
quenos não permitiam saguões descobertos aptos para prédios de muitos andares. No início 
dos anos 50 mudariam as fórmulas de cálculo das superfícies dos poços de iluminação dos 
edifícios de maneira a não penalizar os donos dos lotes estreitos e de orientação norte-sul 

(Lemos, 1999, p.76).

Diante da dúvida em relação ao cálculo - se seria permitido calcular a largura da rua 
incluindo parte da rua fronteiriça (R. Álvaro de Carvalho) ou se deveria ser considerada apenas 

a largura média da R. Martins Fontes - o processo seguiu para o Departamento de Urbanismo.

18 Codigo Arthur Saboya, Art. 147, 148 e art.154.
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Entretanto, em função da legislação permitir alturas significativas e devido à multipli
cação desse tipo de edificação para além da área central, a discussão sobre o controle ou não 
da verticalização da cidade passou a catalisar o debate público, desencadeando opiniões con
trárias e compondo o pano de fundo da aprovação da lei 5261, de 1957.

,ii
■

No caso do regulamento para essa avenida, era facultativo o afastamento entre edifí
cios vizinhos. A grande maioria dos incorporadores preferiu justapor um edifício ao outro, 
optando por projetos cujas aberturas só ocorriam em uma relação frente/fundos. Mesmo em 

outras ruas da cidade em que o recuo lateral era obrigatório, era forçoso pedir a justaposição 
com outros edifícios alegando aversão por empenas cegas, ou demonstrando que esse expe
diente havia sido permitido para outros imóveis.

Essa lei mudava completamente o critério de verticalizar, deixando de lado os gabari
tos, alturas máximas e volumetrias definidas rua a rua, para estabelecer limites a partir de 
uma relação com a dimensão do lote, cunhando uma nova norma - o coeficiente de aproveita
mento. Este foi fixado em seis pavimentos para edifícios de uso comercial e quatro para os 
residenciais e hotéis, ou seja, poderia se construir área equivalente a quatro ou seis vezes a 

área do lote.

O edifício Normandie mostra esse expediente. Localizado na Avenida Nove de Julho, 
regulamentada pelo Decreto lei n° 75/1941, especifico para essa avenida, deveria prever um 
recuo de quatro metros de frente e recuos laterais de 2,5m à altura do 8o pavimento e novo 
recuo de 4,5m à altura de 45 metros. Um maior afastamento frontal permitiu que não fosse 
feito o recuo lateral à altura de 45 metros (Acrópole 219, jan. 1957), resultando em um maior 
número de apartamentos.

Outro dispositivo dessa Lei referia-se ao estabelecimento de uma cota mínima de 

terreno de 35m2 por habitação para o controle da densidade demográfica, fixada em 600 

habitantes/ hectare.

Verificou-se, nos processos analisados, que a ocupação máxima da área do lote, au
mentando a área edificada, era uma questão controversa que criava mais atritos com o poder 
público do que a preocupação com a altura dos edifícios.

Com a Lei 5261, de 1957, procurava-se ao mesmo tempo controlar a densidade cons

trutiva pelo coeficiente de aproveitamento e a densidade demográfica por uma cota parte 
mínima de terreno. A justificativa para essa medida recaia na preocupação com o excessivo 
adensamento e sobrecarga das vias centrais, especialmente nas horas de pico. Diminuindo a 
densidade, haveria um menor volume de deslocamento, lógica que levou o prefeito Adhemar 

de Barros a anunciar a citada lei junto à renúncia da construção do metrô por parte da 

Prefeitura.
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A solução não é a limitação dos prédios. É a construção dos subways. Desde 1925 que 

se fala nisso, e não se faz nada. (...)

Essa lei do Adhemar é um despropósito. Eu comprei umas casas velhas para demolir e 

reconstruir, e levo agora um prejuízo louco.

t-

Mentor e principal defensor da lei, Anhaia Melo não dissociava o apartamento mínimo 
da estratégia de diminuir a densidade de população. Justificava: "nada de avenidas para arra

nha-céus de 100 metros de altura e condomínios absurdos, anti-sociais e antifamUiared' (Folha 
da Tarde, 12/6/52 apud Rolnik, 1997, p. 195). Seu artifício incluía eliminar "edifícios com cente

nas de apartamentos de quarto, banheiro e a tal de kitchenette que se resume num cantinho 
com bico de gás para empestar o ambiente do quarto e banheiro. Ainda hoje vi nos jornais 
numerosos anúncios de grandes edifícios em construção contendo apartamentos dessa natu

reza. A função principal da família é ter filhos e criá-los bem. Pergunto, como é que famílias de 
São Paulo poderão ter filhos e criá-los bem nessas casas que estão sendo erguidas por aí com 
o rótulo de residências?" (Correio Paulistano 30/6/57, apud Somekh 1987 p 107)

Mas você acha que essas ruas estreitas, já intransitáveis, suportarão o afluxo da 
gente que entra nestes prédios às 8 e sai às 18horas? Não há transporte que chegue. Veja as 

filas dos ônibus.

Publica Jorge Americano, em 1963, uma crónica que reflete a discussão que fervilhava 
em certos meios da cidade em relação a essa limitação, a possibilidade da Prefeitura modifi
car as condições de circulação a partir da aplicação da Lei, e os interesses imobiliários contra
riados. Datada de 1959 intitulava-se "A limitação da altura dos prédios”:

0 debate entre urbanistas pró e contra o limite à verticalização, encabeçado por 
Anhaia Melo e Prestes Maia, as posições dentro dos órgãos da Prefeitura, do IAB e do Instituto 
de Engenharia, a surpresa pública com a aprovação da Lei, foram descritos e analisados em 
várias obras como Souza (1994), Somekh (1997), Rolnik, (1997), Feldman, (1999). Interessa 
para a finalidade deste estudo a reação inicialmente contra a Lei por empresários da constru

ção civil e a forma que encontraram para superar a limitação de um coeficiente que determi

nava o limite de quatro vezes a área do lote para as construções residenciais.

Concretamente, estas novas determinações da Lei 5261/57 não interferiam apenas na 
volumetria e altura dos edifícios, mas iriam alterar substancialmente o tipo de apartamento 
predominante desde o fim da década anterior, composto de um único cômodo. Ao estabelecer 
a quota mínima de 35m2 de terreno, instituía-se também um número reduzido de apartamen
tos por edifício (a quantidade era fixada pela área do terreno dividida por 35m2, conforme 
descreveu Somekh,1987). Em consequência, a área de cada apartamento resultante inviabilizava 
a solução conhecida como kitchenette adotada até então.
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Ao mesmo tempo em que procuravam modificar a lei alterando os índices por meio da 

Câmara Municipal, instaurou-se uma rotina para aprovação na Prefeitura como se os edifícios 

fossem para escritórios e consultórios, com benefício do índice 6. Após o habite-se, eles eram 

convertidos em unidades habitacionais e comercializados como tal.

Não concordo. É me/hor manter a Uberdade de altura dos prédios e resolver o tráfego 

pelos subways .
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Sossegue. Você dá um jeito na Prefeitura, dá entrada no protocolo antedatando a 

planta, e constrói o seu prédio na altura que quiser. Paga uma contribuição para a “caixinha’’.

É evidente que os empresários do setor imobiliário não poderiam apoiar essa lei. 

Estavam habituados a aproveitamentos bem maiores do que índice proposto. Manter-se dentro 

desses limites impunha construir a metade ou um terço do que vinha sendo feito. Além disso, 

a cota parte de 35m2 obrigava-os a mudar de transação, abrindo mão de um sistema de 

produção organizado para lucrar com empreendimentos de grande porte com muitos aparta

mentos, para então disputar uma classe de renda numericamente menor, com poder de pagar 

valores mais altos por apartamentos com áreas maiores.
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Edifício à R. Henrique Schauman. Depois de 1957 apartamentos foram aprovados como escritórios e consultó
rios para poderem se beneficiar do índice de aproveitamento 6. Notar as plantas idênticas desse edifício 
aprovado como sendo de uso misto. Fonte: processo e aprovação PMSP.
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Em pouco tempo foi aprovada uma grande quantidade de prédios destinados a servi

ços; a Prefeitura constatou cerca de 250 mil consultórios médicos quando havia, em São Paulo, 

pouco mais de 20 mil médicos (processo n° 426/66 CMSP in Souza, 1994 p. 230).

“Si, por exemplo, tivesse sido adotado coeficiente único, não ocorreriam as dificulda

des apontadas, sem prejuízo das finalidades de interesse público visadas na referida lei, quan

to a densidade demográfica". (Processo, idem)

Exemplo do expediente de aprovação de um edifício residencial como consultórios, foi 

encontrado pela pesquisa de campo no prédio de Rua Henrique Schaumann, o alvará de cons

trução do início de 1961, com área de terreno de 1250m2 e área construída de 7481,6m2 

perfazendo o coeficiente de aproveitamento de 5,9. 0 edifício foi aprovado como de uso misto, 

incluindo 16 apartamentos e 38 consultórios com distribuição e área idênticas e as garagens 

incluídas no cômputo da área mínima por apartamento.

Conclui-se que tanto os artigos do Código de Obras como a norma para coeficientes 

de aproveitamento limitava a verticalização, sendo estes últimos mais restritivos. Como vimos, 

vários edifícios analisados e aprovados em anos anteriores a I957 apresentavam coeficientes 

maiores ao índice 4 ou 6, constatação que levou Somekh (1987) a definir essa evidência como 

um processo de desverticalizaçao da cidade. Apesar de, nos dois momentos terem sido cria-

Em resumo, o parecer colocava que no momento do projeto não havia fraude em 

relação a Lei " pois essa, a burla, só se tornará evidente, no futuro, por ocasião da efetiva 

utilização do prédio" (Processo 03.021.094-84*82). Mesmo com a evidência de que o destino 

dos “consultórios” seria outro, os funcionários da Prefeitura estavam de mãos atadas, não 

podendo negar a aprovação com base em suposições. Concluía o Presidente da Comissão do 

Código de Obras que a Prefeitura não tinha dispositivos para inibir fraudes (a repartição que 

licencia o funcionamento não era a mesma que aprovava o projeto); que a culpa da situação 

estava na Lei ao garantir índices diferenciados e que apenas a mudança da legislação poderia 

alterar, na fonte, o mecanismo de burla que imperava.

A lei seria flexibilizada em 1961, um dia antes de terminar o mandato do prefeito 

Adhemar de Barros, sob a justificativa de que era preciso estimular o turismo na capital. Foi 

aumentado o coeficiente dos hotéis para 6, e alterada a fórmula de cálculo de densidades, e 

critérios para a aprovação de edificações mistas, recursos que aumentavam a margem de 

manobra dos incorporadores (Rolnik, op cit p. 199).

Há nesse processo um intenso debate porque era flagrante que a Lei 5261/57 estava 

sendo descumprida. As plantas dos consultórios eram absolutamente idênticas a dos aparta

mentos. Porém, com base em parecer do então presidente da Comissão do Código de Obras 

Pedro Bento de Camargo, exarado em 30 de abril de 1959 e anexado ao processo em pauta, 

ficam os engenheiros da prefeitura sem meios para impedir a fraude, mesmo evidente.
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construção de espaços inovado
res

As determinações do código de obras Arthur Saboya, quanto à altura e recuo, estabe
leciam uma volumetria precisa. Definir uma linha diagonal com o perfil sobre a rua para fixar o 
limite máximo de altura do edifício, levava a difusão da forma escalonada. Inserido na Lei 3427/ 
29 e incorporado pelo Código Arthur Saboya, o artigo 145 colocava que: “além da altura 
máxima para construções no alinhamento, poderão ser construídos pavimentos recuados do 
alinhamento desde que fiquem as partes mais altas do recuo, dentro da Unha que liga a 
intersecção do alinhamento oposto com a horizontal da guia do passeio ao ponto mais alto 
permitido no alinhamento das vias públicad'. 0 decreto lei 92/41, artigo 3, estabeleceu outro 
tipo de escalonamento, desta vez lateral, afastando o do prédio vizinho a partir de 40 metros 
de altura. “As edificações na zona central, a partir da altura de 40 m, deverão obedecer a um 

recuo lateral mínimo de 2,5 metros em relação às divisas do lote; a partir da altura de 65m, 

esse recuo será de 4,5m no mínimd'.

b) volumetria resultante da legislação e

Entretanto, a incorporação imobiliária no início dos anos 50 acabou empregando uma 
série de tipologias inovadoras que não estavam previstas na volumetria estabelecida no código 

de obras. 0 referencial estético da arquitetura moderna foi absorvido pela iniciativa privada 

que desejava uma linguagem distinta para o mercado imobiliário, e que representasse o novo, 
de acordo com o ritmo de mudanças da metrópole. Essas tipologias e as afinidades com o 

mercado imobiliário serão investigadas no próximo capítulo.

dos artifícios para superar as limitações da legislação, a área verticalizada da cidade nesse 
período apresentava certa homogeneidade em altura, conforme dados a seguir.

Em determinadas avenidas como a Nove de Julho, altura e escalonamento eram gra
duais; mais alto no trecho central e menor conforme a avenida adentrava nos bairros. Partia- 
se de alturas de 80 metros nos trechos A e B, o primeiro destinado ao uso comercial e o 
segundo, ao residencial, para chegar a 40 metros nos bairros além túnel, ocupados por resi
dências de alta classe. Os escalonamentos também eram proporcionais. No primeiro trecho, 
se iniciavam a 29 metros e 45 metros; no segundo a 22,5 metros e 36 metros; nos trechos C e 
D, para alturas de 40 metros era previsto apenas um escalonamento aos 15 metros altura, 
além de recuos laterais obrigatórios, porém facultativos nos demais trechos. 0 objetivo do 
legislador era ordenar um desenho para a avenida: maiores alturas e maior densidade de 
ocupação nos trechos centrais e altura contida com recuos da divisa do lote, nos bairros de 
moradias unifamiliares. Para quem a percorria a partir do centro em direção aos bairros, os 
escalonamentos gradativos em alturas programadas acentuariam o ponto de fuga de uma 
vista em perspectiva. Era uma tentativa de desenho urbano, em parte alcançada.
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Já a rua Conceição seguia o Decreto Lei n° 92/41, 

destinado às demais ruas da zona central, para as quais 

estavam estabelecidos recuos a partir de 40 metros.

I

Sobre o Edifício Montreal, sabemos, pelo processo 

de alvará de construção, que o lote em que ele está projeta

do, resultou do remembramento de seis lotes da rua Con

ceição e de cinco da Avenida ipiranga. Para cada uma destas 

ruas havia, no início de 1951, lei que previa implantações e 

volumes diferenciados. Para a Avenida Ipiranga havia o De

creto-lei n° 41 de 1940 prevendo altura máxima de 39 metros 

(13 andares) e recuos escalonados até altura máxima de 80 

metros podendo atingir, em casos especiais, 111 e 135 metros.

Esse Decreto Lei, assinado pelo Prefeito Prestes Maia, 

apresentava grande detalhamento e procurava dar coerên

cia formal e volumétrica à Avenida, induzindo inclusive à cons

trução verticalizada por meio da previsão de aumento do 

IPTU em 20%, caso os proprietários não edificassem seus 

lotes até o ano de 1950.

O Edifício Montreal deu entrada para aprovação em 

1950, como hotel. Mas uma denúncia mostrava que estavam 

sendo vendidos apartamentos em condomínio. 0 processo 

foi retirado, modificado, e nova entrada ocorreu em 1951, 

como edifício para fins residenciais. Nesta segunda fase de 

aprovação, surgiu a questão do volume arquitetônico pa

drão definido para a Avenida como freio aos ímpetos criati

vos do arquiteto.

propostas modernas e código de obras - o edifício Montreal, 

de Oscar Niemeyer e o Nações Unidas, de Abelardo de Sou

za.

Edifício Montreal. Projeto Oscar Niemeyer. Incorporação BNI/CNI. 
Série de desenhos elaborados por técnico anónimo do setor de apro
vações de plantas do Departamento de Arquitetura da Prefeitura. 
Mostrava as infrações ao decreto-lei n° 41 de 1940 que regulamentava 
a ocupação da Avenida Ipiranga. Propunha modificações volumétricas 
para adequar o projeto aos recuos e demonstrava que assim procedendo 
poderia haver maior área construída. Niemeyer recusou qualquer alteração, 
afirmando que os recuos quebrariam a unidade formal. A aprovação 
veio por Ato do prefeito, vencendo o arquiteto e os interesses da 
incorporação. Fonte: Processo PMSP.
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Quanto à infração ao Código de obras, o engenheiro da Prefeitura referia-se em dois 
“comunique-se” expedidos: “há infração do disposto no artigo 144 para o bioco com frente

A argumentação de Oscar Niemeyer para manter sua proposta baseou-se na qualida
de estética do projeto, conforme afirmava: “No projeto que elaboramos para o prédio a ser 
construído na esquina da Rua Conceição com Avenida ipiranga, tivemos presente a preocupa

ção da forma plástica. E isso, por se tratar de um edifício príviiegiadamente localizado, de cujo 
aspecto arquitetônico dependeria - pelo menos em parte - o conjunto urbanístico local. Com 
esse objetivo, procuramos solução em que predominasse proporção e unidade, o que nos 
levou a evitar o recuo de que trata o referido 'comunique-se', uma vez que o mesmo cortaria as 
fachadas, desproporcionando irremediavelmente todo o conjunto com a agravante - o que nos 
pareceu mais grave - de deixar ostensivamente a vista para a praça, a empena do prédio 
vizinho (rua Conceição) ". Depois de demonstrar que não excedia os limites de área total 
construída, advoga que seu objetivo era, “antes de tudo, dar a cidade de São Paulo, um prédio 

que não a comprometa urbanisticamente, contribuindo ao contrário, para seu engrandecimen

to arquitetônico".

■■

l

I

Diante da falta de consenso técnico e da insistência do arquiteto, a aprovação foi 
recomendada pelos diretores dos departamentos de Arquitetura e de Urbanismo ao prefeito 
Armando de Arruda Pereira que a assinou em dezembro de 1951, dispensando os recuos na 
fachada e a taxa de ocupação prevista no decreto lei 41/40.

0 partido proposto por Niemeyer resultou da configuração em curva do lote sem, 
contudo, se ater fielmente à volumetria e recuos impostos pelas leis. Os recuos laterais a 39 

metros são respeitados, mas o frontal, que resultaria em um edifício com dois corpos (o 
segundo, como cilindro menor), estava apenas sugerido por uma interrupção da sequência 
dos “brises-soleil” que visualmente marcam esse patamar de altura e estão presentes em 
toda a fachada restante. Essas infrações seriam motivo de farta troca de comunicações entre 
os engenheiros municipais e o autor da obra; Niemeyer concordou com pequenas modifica
ções de projeto para responder a algumas exigências legais. Mas não se obteve alterações 
substanciais que alterassem o volume do edifício, adequando-o às imposições volumétricas da 
legislação.

A tentativa de adequar a obra de Niemeyer aos padrões definidos na lei encontra-se 
nos croquis elaborados por técnicos da Prefeitura. Além de mostrar que o projeto infringia a 
lei, procuravam revelar que, ao seguí-la, haveria ganhos em área construída, tentando conven
cer o incorporador da conveniência da alteração.

O edifício Nações Unidas, localizado na Avenida Paulista, foi projetado em 1952/53, e 
as obras iniciadas em 1955 e finalizadas em 1959. 0 embate com a Prefeitura ocorreu em 
duas etapas, uma referente ao assunto que estamos tratando e, outra, à descaracterização do 

uso residencial da Avenida Paulista.
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Vista do Ed. Nações Unidas a partir da Av. 
Brigadeiro Luís Antônio. 0 engenheiro da 
prefeitura questionava a altura e recuos 
conforme as exigências do Código de Obras. 
Foto RR.

Respondeu Abelardo de Souza, au
tor do projeto, ao segundo “comunique-se”: 
"Com relação à exigência da infração do 
artigo 144, queremos esclarecer que em se 
tratando de um bioco único, a altura desse 
bioco foi tomada peia média como se fos

sem vários biocos separados. Baseado neste 
principio, o projeto não está fora do expos

to no art. 144, e com relação aos recuados 
eie também obedece ao determinado no art. 
14520, sendo que, ainda está abaixo da al

tura máxima permitida por lei".

Com a argumentação do autor, esta 
questão ficou superada para a Prefeitura, 
embora demonstrasse uma interpretação 

bastante livre do Código, em particular da 
determinação dos recuos; pelo que se pode 

entender dessa troca de “comunique-se” o 
terraço-jardim, dotado de área destinada 
ao lazer infantil e ao vagar dos moradores, 

foi considerado como um grande recuo para 
a avenida, suavizando a altura. Neste caso 
aceitaram a “novidade” em vez de tentar

para a Av. Brigadeiro Luís Antônio.'"3

0 partido arquitetônico adotado para o edifício Nações Unidas não era certamente o 
volume escalonado previsto no código. Apresentava um programa complexo que respondia a 
diversas funções, ou seja, comércio, serviços e residências, distribuídos da seguinte maneira: 
térreo para comércio, organizado de tal modo que a área das lojas dava frente para a Avenida 
Brigadeiro Luís Antônio e, as demais, para uma galeria interna que interliga a Avenida Paulista 

com a rua São Carlos do Pinhal. Uma grande laje resulta em um terraço-jardim e separa esta 

função das demais. A partir do terraço-jardim, três blocos interligados respondem pela im
plantação das atividades de escritórios e residências.

19 art. n° 144 - definia as alturas fora desta zona centrai

" art. 145 - ‘atém da altura máxima permitida para as construções no alinhamento das vias públicas, poderão ser 
construídos pavimentos recuados desse alinhamento, desde que fiquem as partes mais altas dos recuos, dentro da Unha que Uga a 
intersecção do alinhamento oposto com a horizontal da guia do passeio ao ponto mais alto permitido no alinhamento das vias públicas, 
do prédio a construir",
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enquadrá-la às regras.

A necessidade de iluminar com luz natural e direta os cômodos de permanência 

noturna durante três horas ao dia, além de influenciar a altura dos edifícios, fazia com que se 

seguisse uma disposição interna das áreas de modo a garantir a insolação. Os lotes de esqui-

c) subdivisão interna dos espaços: área de insolação e ventilação dos 

cômodos

Galeria do edifício Nações Unidas. A avenida Paulista era con
siderada estritamente residencial e a galeria só foi aprovada 
depois de ser enviada à apreciação da Junta Consultiva (futu
ro Conselho Permanente do Código de Obras) formada por 
profissionais da Prefeitura, arquitetos de renome e repre
sentantes dos órgãos de classe. 0 parecer foi redigido por 
Rino Levi para o qual os problemas com a obra eram resul
tantes das grandes dimensões do lote e que, não havendo 
portas comerciais para a avenida não haveria infração. Co
meça aí a mudança de uso $ia Paulista. Fonte: Habitat n.12, 
1953.

Estávamos em 1953 e como outros edifícios com partidos que descumpriam o Código, 

a aprovação passava por interpretações e entendimentos ou muitas vezes por ordens expres

sas superiores.

Tanto o Montreal, de Niemeyer, como o Nações Unidas, de Abelardo de Souza, mos

tram a criação de espaços com uma nova linguagem advinda da arquitetura moderna que se 

afirmará durante estes anos. Representam também um certo espaço de exceção, algo simbó

lico a marcar determinados pontos da cidade. Ambas as obras, porém, pertenciam ao CNI/ 

BNI, empresa incorporadora de grande porte, que podia dar-se ao luxo de atrasar o processo 

de aprovação para satisfazer uma outra variável - produzir obras que impressionassem e 

vendessem também por isso.

Além da possibilidade de obter a maior área construída em relação ao lote, a divisão 

do espaço edificável em unidades independentes era outro passo muito importante para a 

concretização de um empreendimento. Questões referentes à insolação, iluminação e ventila

ção, impostas pelo Código de Obras, levavam a uma determinada disposição dos ambientes e 

obrigavam à existência de áreas descobertas, condicionando o projeto e a possibilidade de 

maior ou menor número de unidades.

A volumetria que desenhou a cidade durante os anos 30 e 40, passou a representar 

um limite muito rígido à criatividade dos anos 50, porém só seria definitivamente abandonada 

com a promulgação do novo Código, em 1975.
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0 código também definia áreas mínimas para os cômodos e a obrigatoriedade de 
ventilação direta (art. 215) através de porta ou janela abrindo para via pública, saguão ou 
áreas internas. Enquanto os ambientes de estar e de dormir deveriam receber ventilação 
direta, aos demais era permitido receber ventilação por meio de poços, cuja área mínima era 

de 6m2.

i $

na favoreciam bastante, pois apresentavam duas faces de insolação. Já a existência de uma só 
fachada levava à abertura de poços ou ao alinhamento dos cômodos de maneira a que todos 

recebessem luz.

Quatro diferentes condições de ventilação dos banheiros em apartamentos tipo kitchenettes. (Fònte: Sampaio 
2000).
Edifício Radar: construído como hotel teve sua destinação alterada quando foram iniciadas obras do 
viaduto que obstaculizava o ingresso do hotel. A venda dos ex-quartos transformados agora em apartamen
tos em condomínio, teria assinalado ao mercado imobiliário a possibilidade desse programa de necessida
des. Notar a área de ventilação dos banheiros abrindo ou para a fachada ou para poços de ventilação.
Edifício Montreal: planta depois da adequação à legislação que impunha ventilação direta nas áreas de 
banheiro.
Edifício Copan: área de ventilação através de dutos, sem comunicação direta com o exterior. Acertos com 
prefeitura equiparava os apartamentos aos quartos de hotel.
Edifício Arapuã: solução para edifício em lâminas. Banheiros com aberturas para corredor de circulação 
externo ou fechado com elementos vazados.

Essa disposição foi alterada em 1940 para os edifícios destinados a hotéis (Decreto Lei 

n° 27/1940) permitindo que os banheiros fossem desprovidos de vãos para o exterior con-
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quanto a ventilação fosse garantida através de renovação mecânica do ar, comunicando-se 
com área ou saguão de ventilação.

Ângulos destinados à cocção separados do espaço de dormir e do banheiro como 
definia o Código de Obras. (Fonte: Sampaio 2000).
Ed. Icaraí, local ao lado da porta de ingresso;
Ed. Araraunas, reentrância depois do ingresso do banheiro para encaixe da kitchentte;
Ed. Antilhas, área reservada à cozinha.

Souza (1994, p. 110), com base em depoimento do arquiteto Carlos Lemos, colocava 

que a incorporadora CNI/ BNI e engenheiros e arquitetos da PMSP constituíram uma comissão 

para auxiliá-los na realização da incorporação dentro da lei e para sugerir mudanças no 
código de obras a fim de favorecer aquele tipo de incorporação. Conclui a autora, enfaticamen
te: “esse procedimento é uma das marcas de SP: o seu código de obras sempre irá ser altera

do em benefício do incorporador".

A área mínima de um quarto de hotel, estipulada em 10m2, e a possibilidade de 
ventilação indireta fez com que muitos condomínios de kitchenettes fossem aprovados como 
hotéis. O edifício Montreal, já citado por sua pendência em relação à volumetria, foi um deles. 
Esse porém não pôde passar despercebido devido a um panfleto com o plano de vendas dos 
apartamentos encaminhado à Prefeitura. O projeto em questão foi retirado, adequado (os 
banheiros passaram a ser externos, na fachada) e novamente encaminhado à aprovação como 
edifício de apartamentos e não como hotel.

A artimanha de aprovar o edifício como hotel foi amplamente empregada levando a 
um compromisso entre Prefeitura e incorporadores para aprovação dos apartamentos tipo 

kitchenette.
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Como mostra Rolnik (1997) e o mapeamento produzido por Feldman (1996), as áreas 

colocadas sob controle do artigo 40 localizavam-se no setor sudoeste, entre os mais valoriza

dos da cidade, onde se processava a ocupação ou já predominavam as moradias da população 

de alta renda.

A solução de compromisso veio sob a forma de tolerância à ventilação indireta dos 

banheiros (quase sempre para um corredor); a Prefeitura começou a aprovar apartamentos 

tipo kitchenettes com a condição de a cozinha não ser acessível diretamente do cômodo de 

dormir e banheiro (Lemos, 1976). Essa é a razão para o ângulo destinado à cozinha, às vezes 

com dimensões do espaço de um armário, encontrar-se na grande maioria das soluções 

espaciais logo na entrada, alinhado ao banheiro, inserido em uma espécie de corredor de 

ligação entre a área externa e a sala/quarto.

d) localização proibitiva, zoneamento restritivo de ruas e bairros segre

gados

Outro condicionante imposto à produção imobiliária dizia respeito à localização dos 

empreendimentos na malha urbana. A expansão da localização de edifícios residenciais na 

cidade revelava uma tensão entre interesses imobiliários por parte dos proprietários de lotes 

em áreas melhor equipadas e o capital de incorporação. A partir da delimitação do loteamento 

do Jardim América como área estritamente residencial, em 1931, e inserida na consolidação 

do Código de Obras (1934) como artigo 40, houve, por parte do poder público municipal, uma 

sucessiva ampliação de parcelas do território, às vezes ruas, às vezes trechos de ruas, às 

vezes perímetros, submetidas ao controle de uso para fim residencial unifamiliar. Com estas 

medidas estabelecia-se uma diferenciação entre áreas da cidade, até então reconhecidas por 

características físicas e espaciais - loteamentos bem traçados, servidos de infra-estrutura, 

casas isoladas, amplos espaços verdes — mas que a partir de então ganhavam também uma 

diferenciação legal.

Em 1937 seria promulgada a Lei 3571/ 37 aplicada, muitas vezes, junto ao artigo 40. 

Essa lei permitia a construção de edifícios residenciais multifamiliares, com a restrição de 

manter recuos de três metros em relação às divisas laterais da propriedade. Segundo Feldman 

(op. cit.) enquanto o artigo 40 foi formulado em função de um loteamento ainda em processo

A promulgação de uma série de leis parciais expandindo a proteção do artigo 40 

começou em 1937. Esse procedimento era feito geralmente por ato da Prefeitura cada vez que 

fosse julgado necessário garantir o padrão de ocupação existente, atendendo à demanda de 

um setor de proprietários imobiliários de alta renda e obtendo, como primeiro resultado, 

proteção dos valores imobiliários. Porém, essa não era uma atribuição exclusiva da Prefeitura 

e, em alguns momentos, a Câmara Municipal também tomou a iniciativa de propor outras 

áreas.
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0 poder público, neste momento representado pelos técnicos do Departamento de 

Urbanismo e pelo Departamento de Arquitetura, que respectivamente redigiam os atos de 

definição das áreas protegidas e aprovavam as edificações particulares, não eram isentos 

desse jogo de poder. Por mais que Feldman (op cit) coloque a postura tecnocrática e pouco 

política dos engenheiros do Departamento de Urbanismo, cuja prática inscrevia-se em um 

processo de construção do zoneamento compreensivo para a cidade, é pouco provável que 

esses funcionários fossem impermeáveis a esse jogo de interesses.

O que acontecia não era uma contraposição dos incorporadores ao artigo 40, e sim o 

fato de não se poder, em determinadas áreas, empreender edifícios verticalizados. A promo

ção de áreas protegidas - exclusivas - era interessante para o empreendedor imobiliário 

porque significava a criação de áreas com valor extraordinário, já que se trata de porções que 

detêm uma característica de exceção. Em teoria, um incorporador não poderia ficar contra a 

formação de mecanismos que gerem diferenciação. A localização intra-urbana dos empreen

dimentos verticais mostra que o incorporador, com o objetivo de apropriar-se de rendas e 

vantagens de localização e impedido de ocupar essas áreas, “caminha" com seus edifícios 

verticais aproximando-se das áreas valorizadas (assim foi a ocupação da área entre o centro 

novo e Higienópolis, entre o centro novo e a Avenida Paulista e ao redor dela). A proximidade 

das áreas exclusivas aproximava, em termos de localização, a classe média da classe de alta 

renda. O objetivo final do incorporador não era eliminar terras exclusivas, mas ser o primeiro 

a “invadi-las", apresentando para o mercado imobiliário um empreendimento com caracterís- 

ticas exclusivas.

A proliferação de áreas demarcadas pelo artigo 40, por decretos redigidos pelo De

partamento de Urbanismo, era expressão de um modelo de cidade de baixa densidade, defen

dido por Anhaia Melo. Porém, a aprovação de edifícios verticais, que aumentam a densidade de 

ocupação de uma zona se comparada àquelas ocupadas por unidade unifamiliares, sob a 

responsabilidade do Departamento de Arquitetura, apontava para outro entendimento, mos

trando divergências dentro do próprio corpo de funcionários municipais.

de ocupação, prevenindo-o de possíveis transformações, a Lei 3571/ 37 respondia às mudan

ças que vinham ocorrendo nos bairros ocupados pela população de alta renda.

Depois da guerra e no início dos anos 50, com a intensificação da produção de edifíci

os construídos pela incorporação imobiliária, a criação de restrições de uso visando proteger 

determinadas áreas gerava obstáculos à penetração do capital de incorporação, pois o quadrante 

sudoeste era também aquele ao qual os incorporadores estavam interessados. Estabeleceu- 

se um conflito entre interesses de proprietários de áreas protegidas pelo artigo 40 e 

incorporadores; o poder público era o meio para se chegar aos objetivos.

Opiniões divergentes aconteciam também na Câmara Municipal, reaberta em 1948, 

com representantes de diversas facções de interesses e de partidos diferentes, muitas vezes
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0 vereador Altimar Lima, autor do projeto de lei aprovado pela Câmara, admirava-se 

do veto e do parecer porque recebeu o projeto de lei já vetado, diretamente das mãos do 

diretor do Departamento de Urbanismo, Carlos Gomes Cardim, (que cobriu a função entre 

1949 e 1954) pedindo, inclusive, o testemunho de outros vereadores no plenário que presen

ciaram a cena.

Descreveu cada prédio verticalizado construído na avenida, todos com aprovação da

tada entre 1947/1950. Eram 22 prédios de apartamentos, dos quais 17 habitados, três em 

construção, um com alvará cassado e outro sem o aproveitamento do alvará de construção.

A Câmara Municipal havia votado o PL 394 de 1951 e o prefeito Armando Arruda 

Pereira vetou-o integralmente. A discussão tinha os seguintes contornos: segundo o veto, o 

projeto de lei estendia para a Avenida Rebouças os benefícios da lei 3571 de 1937. A Prefeitura 

era contrária, alegando ser imperiosa, do ponto de vista urbanístico, a necessidade de fixação 

do limite máximo de altura em toda a avenida, em estudos que se encontravam em andamento 

na Prefeitura. Segundo a justificativa do veto, o ato 848 de 1935 regulamentava as construções 

na Avenida Rebouças estabelecendo para esta o tipo estritamente residencial particular e, só 

em virtude de interpretação “menos exata” da Prefeitura foram aprovadas, nessa via pública, 

construções residenciais coletivas. Segundo a Prefeitura, era possível tolerar a aplicação da Lei 

no trecho da avenida Rebouças até a Avenida Brasil onde, em consequência da errónea apre

ciação citada, foi construída a maioria dos prédios de apartamentos, embora não fosse possí

vel aceitá-la no segundo trecho, isto é, no trecho em que a avenida tangencia bairros de alta 

renda. (São Paulo. Câmara, vol.1,1952, p.46)

Entre 1948 e 1950, a proteção de determinadas áreas da cidade aparece uma só vez 

em pauta de discussão com a apresentação do vereador José Estefno (São Paulo. Câmara. 

vol.2, 1948, p.1195) do projeto de Lei de sua autoria criando zonas de uso e normas de ocupa

ção específicas, preocupado com o aumento da possibilidade de verticalização das áreas 

residenciais e da falta de espaços livres no lote para uso dos moradores. 0 projeto não teve 

prosseguimento. Por outras duas vezes, durante o ano de 1951, haveria a menção de questões 

relacionadas ao controle de uso, com pouca repercussão. Em 1952 o assunto é tratado em 

plenário, e interessa mais de perto a essa tese, pois apresenta de forma clara o intrincado 

jogo de interesses que cobria a definição de áreas declaradas residenciais pelo artigo 40 e lei 

3571. De forma resumida, a questão será apresentada para se poder chegar a algumas con

siderações.

em discordância com as decisões da administração pública. A questão do artigo 40, aliado à 

Lei 3571/37, aparece pouco como objeto de discussão no plenário da Câmara Municipal ou 

mesmo transcrita nos volumes pesquisados dos Anais da Câmara. Por não se tratar de objeto 

desta tese, não foi elaborado um estudo compilando projetos de lei e substitutivos por parte 

dos representantes do legislativo como contraponto aos atos e projetos enviados à apreciação 

pela Prefeitura, estudados por Feldman.
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São várias as questões a serem extraídas deste debate.

Altimar Lima afirmava que sua lei não era novidade. Vinha sendo aplicada pelo Executivo 
cada vez que interessava e mostra como exemplo as construções na rua Avanhandava. Citava 
também o projeto de lei 311 do Executivo que estendia os benefícios da Lei 3571 às ruas 
Cincinato Braga, Alameda Ribeirão Preto, Carlos Sampaio, Fausto Ferraz, dos Franceses, dos 
Belgas, dos Holandeses, dos Alemães, entre outras, (idem, p. 161). "São leis boas porque 
mantêm o caráter residencial da via, mas obriga o afastamento que protege o vizinhd', com
pletando: “eu votarei favoravelmente a todos os projetos que pretendam estender as ruas 
residenciais atingidas peio artigo 40 do Código de Obras a Lei 3571 salvo os dos bairros que 
já se tornaram célebres pela riqueza de suas habitações particulares como J. América, Alto de 
Pinheiros, Pacaembu. Mas quando o fenômeno sociológico começa a invadir os bairros como 
aconteceu com Vila Buarque, Santa Cecília, Higienópoiis, e como está se dando em Pinheiros, 
que eram bairros tipicamente residenciais, não é uma lei que vai assegurar o característico 
residencial de uma artéria ou de uma zona (São Paulo. Câmara, idem, p. 162).

■ parte inicial da avenida já estava ocupada por edificações verticalizadas, todas com alvarás 

aprovados entre 1947 e 1950 (o Departamento de Arquitetura era o responsável pela 

concessão de alvará). A justificativa - interpretações ‘menos exatas’ - de uma lei em vigor 

desde 1935. Tinham os Departamentos visões diferentes de cidade, talvez mais o de Arqui

tetura, trabalhando na aprovação lote a lote, mais suscetível às pressões?

0 vereador Franco Montoro, de opinião contrária, argumentou que deveriam ser puni
dos aqueles que violaram a lei, e nunca propor revogação desse dispositivo legal para consa
grar e sancionar aquelas infrações já perpetradas. (São Paulo. Câmara, vol.2,1952, p.156). O 
também vereador Cantídio Sampaio questionou como o seu predecessor a inobservância da lei 
-“Se amanhã ocorrer o mesmo com outras ruas em que estas restrições existem teríamos que 
fazer a mesma cousa, teríamos que revogar a lei. Qual seria a autoridade da lei municipal 
sujeita a essa forma de buria?\São Paulo. Câmara, idem, p. 158).

Ironizava o vereador: “Todos valeram-se de interpretações “menos exatas"da Prefeitura Mu

nicipal'. Segundo ele, diante dessa situação não era razoável que se negasse aos demais 
proprietários de imóveis o mesmo direito concedido a dezenas de outros; assim a iniciativa de 
alterar a situação com uma lei.

os atos municipais que estendiam o artigo 40 às ruas e áreas da cidade partiam, em geral, 
do Executivo e segundo Feldman tinham um sentido urbanístico de limitar a densidade 
apesar de não estarem amarrados em um único plano para a cidade. 0 veto do prefeito, 
orientado pelo Departamento de Urbanismo, acompanha essa tendência e não pode ser 
explicado de outra forma. Transformar a Avenida Rebouças, artéria que tangenciava bair
ros de elite em uma via verticalizada era abrir com uma cunha uma área nobre, justamente 

o que o artigo 40 buscava defender.
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■ é possível distinguir no debate entre os vereadores duas posições distintas. Aquela que não 

há nada a fazer quanto à evolução dos fatos porque o crescimento e, com ele, a verticalização, 

é um ‘fenômeno sociológico’, como definiu o vereador Altimar Lima. Assim, era inútil andar 

contra corrente. Ou, que a Lei é lei e, ao aceitar uma contravenção, devia-se aceitar todas. 

Não havia, neste caso, discussão sobre a conveniência de manter a Lei de 1935 ou se 

interessava que houvesse verticalização residencial na avenida em questão. Não houve 

discussão urbanística, mas posições afinadas com as transformações imobiliárias da cida

de, consideradas como inevitáveis; outras eram concordantes com o prefeito, qualquer que 

fosse sua posição.

■ projeto de lei apresentado pelo vereador Altimar Lima foi entregue já finalizado pelo chefe 

do Departamento de Urbanismo ao invés de ser apresentado pela Prefeitura. É possível 

imaginar o desapontamento do vereador ao ver publicado o veto. 0 que estaria por trás? 

Pressões dos incorporadores que a Prefeitura não podia assumir diante dos proprietários 

das áreas mais valorizadas? Ou simplesmente, mudança de orientação política já que entre 

1947 e 1952 houve seis prefeitos nomeados, alguns permanecendo por poucos meses.

A respeito dos fatos relatados, verifica-se a complexidade entre a relação do 

incorporador e o poder público, encobrindo ligações de intimidade com o poder e de 

favorecimento quando se tratava de incorporadores mais articulados politicamente e de maior 

poder económico.

No caso relatado, a entrada do capital imobiliário foi freada, prevalecendo restrições 

à construção vertical. Todavia, essa tendência foi aos poucos modificada, predominando a 

abertura para a construção residencial em altura em boa parte das áreas consideradas 

residenciais unifamiliares pelo artigo 40. É possível verificar essa afirmação pela comparação 

entre o mapa III de Feldman (1996) que contém as áreas demarcadas pelo artigo 40 entre 

1947 e 1957 e o mapa IX apresentando a Lei Geral de Zoneamento. Neles é possível verificar 

que as Z1 (zona estritamente residencial unifamiliar de baixa densidade) em 1972 se sobrepu

nham, apenas em parte, às áreas demarcadas pelo artigo 40, levando a conclusão de que na 

parte restante existiam modificações na ocupação e/ou no uso dos edifícios.

• transparecem ainda duas formas em que se dava a entrada da incorporação imobiliária 

nas áreas exclusivas. Alguns edifícios construídos, citados pelo vereador, eram de esquina, 

e provavelmente conseguiram aprovação beneficiando-se de alguma forma de interpreta

ção em relação às ruas transversais. Outros foram, aos poucos, se somando aos primeiros 

em um movimento paulatino, não estudado, individual. A aprovação da Lei tinha caráter 

diferente. Era um movimento pensado, e não aleatório, que alterava o jogo de interesses. 

Um movimento que usou o poder público (no caso, o Legislativo, apesar de gestado no 

Executivo) como ponta de lança para abrir novas áreas de prestígio à ação da incorpora

ção.
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condomínio e a venda a prazo.

í

A comercialização das unidades foi etapa essencial no processo de incorporação. É 

nesse momento que a mercadoria habitação transforma-se novamente em capital dinheiro. 
(Topalov, op. cit p.114)

Durante o período em estudo, devido à falta de um programa de financiamento público 
de caráter amplo que facilitasse a aquisição por parte de pequenos investidores, o setor imo
biliário foi obrigado a criar estratégias próprias para a comercialização. A legislação definia o 
condomínio e regulamentava a venda a prazo, mas ainda não estipulava regras para a incor

poração, fato regulamentado apenas em 1964.

Consideramos que esses dois elementos — condomínio e venda a prazo - foram es
senciais para a viabilidade da incorporação; sem eles seria impossível a transmissão da pro
priedade. Neste sentido, é importante se aprofundar nos dois estatutos legais antes de verifi

car as estratégias dos incorporadores para a comercialização das unidades.

O estabelecimento do estatuto do condomínio permite desmembrar o edifício em 
propriedades autónomas, registrar em cartório uma a uma, obtendo assim a alienação parcial 
de uma propriedade. 0 estatuto fornece base legal para a comercialização das unidades pela 

incorporação.

2.3.1 Elementos propiciadores: o I1

■

■

I
J

Havia na legislação, nos itens analisados, a intenção de disciplinar a produção imobi
liária estabelecendo regras comuns. Nem sempre as determinações legais foram cumpridas, 
demonstrando o grande espaço existente para a iniciativa e o poder de contratação. A legisla
ção por ruas ou por setores deixava descoberta grande parte da cidade que se expandia 
regulada por parâmetros edilícios sem, contudo, uma fiscalização que acompanhasse seu 
desenvolvimento. Parâmetros urbanísticos, que pautavam uma cidade mais adensada pela 
verticalização e ocupação intensiva do lote, passaram para uma lógica que privilegiou uma 
ocupação com menor adensamento. A incorporação imobiliária se consolidou no período inter
ferindo na parte da cidade já estável, interagindo com o poder público no sentido de fazer 
prevalecer seus interesses ou agindo nas brechas da lei. 0 restante da cidade, isto é, a maior 
extensão construída, era deixado à iniciativa individual crescendo sem os investimentos neces
sários e, também, sem o controle do Estado.

A primeira redação sobre o tema data de 1928, disposto na Lei 5481/28 cujo artigo Io 
foi alterado pela Lei 285, de 1948. Esta indicava que edifícios de mais de dois andares (em 

1928, com cinco andares), construídos em cimento armado ou matéria similar incombustível,

2.3 Comercialização do produto e estratégia de viabilização
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1937 pelo Decreto-lei

sob a forma de apartamentos de três peças e isolados entre si, para escritórios ou residências 

particulares, poderiam ser alienados no todo ou em parte, constituindo cada apartamento 

uma unidade autónoma.

Enquanto o objetivo da edificação era o aluguel, a divisibilidade da propriedade não 

era uma questão de relevo e a subdivisão em condomínio foi pouco utilizada durante as 

décadas de 20 e 30. Neste caso, não se tratava de uma lei que veio regulamentar uma prática 

social corrente, mas de uma atividade ainda em gestação que se antecipou ao criar as bases 

para uma rotina e se tornou predominante décadas depois. Segundo a argumentação do 

deputado João Mangabeira ao defender o projeto, podemos perceber o entendimento de que 

este estatuto poderia ampliar a propriedade imobiliária ao permitir que um único edifício fosse 

subdividido em varias propriedades autónomas. Defendendo a proposição dizia ele que "diante 

de um fato económico novo, reformamos o Código Civil para dar, ao problema da habitação, 

remédio jurídico, oferecendo às bolsas mais modestas o ensejo de possuir um lar próprio, pois 

o povo não quer uma relação jurídica, quer antes uma certeza econômicã' (Brandão, idem, p. 

34).

Brandão (1958) reproduziu discussões que precederam a aprovação da Lei no Con

gresso Nacional. Por meio delas ficamos sabendo que essa lei não partiu de nenhum congres

sista; foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara por iniciativa de um 

grupo de advogados da capital federal. Após receber emendas e parecer favorável, entrou em 

discussão e votação. Apenas na terceira discussão o jurista Francisco Morato colocou-se vee

mentemente contrário ao projeto de Lei. De sua argumentação, interessa extrair a sua apreci

ação como de absoluta anormalidade o fato de um edifício ter diferentes proprietários - “se 

todos tem parte em toda a coisa e cada um de suas partículas, é certo que os direitos de uns 

cerceiam e restringem-se peia contemporaneidade e simultaneidadd’.(Qrandão, op cit p. 30). 

Argumentando que o Código Civil Brasileiro não proscrevia tal propriedade - "e não proibindo, 

consentd'- declarava que, se até então não haviam sidos registradas transações neste senti

do, era porque não havia proprietários que quisessem realizá-las, nem pretendentes a tais 

propriedades, pois o que pretende o projeto “é inconveniência que beira a toiicd'.(idem)

Segundo Gomes (2002) e Simões Neto (2002) o impulso no desenvolvimento das cida

des gerou um amplo comércio em terras desencadeando situações fora do amparo da lei. 

Entre elas, a revenda do mesmo imóvel pelo loteador quando a valorização do loteamento 

mostrava ganho económico em desfazer o compromisso com o primeiro comprador. Esse fato

n°
A possibilidade da venda de imóvel a prazo foi estabelecida em 

58, regulamentado no ano seguinte pelo decreto 3058/1938.

A lei em questão foi reformulada apenas em 1964, pela Lei 4591, no mesmo disposi

tivo em que se demarcava o conceito e o papel da incorporação, definição legal vigente até 

hoje.
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2.3.2 Estratégias de comercialização

Essa lei do Estado Novo veio estabelecer a segurança das transações por contrato do 

compromisso de compra e venda registrado em cartório, contendo todos os dados necessári

os para a identificação do imóvel, dos vendedores e compradores, das regras de pagamento e 

também dos direitos e deveres entre as partes.

No primeiro caso, o setor de comercialização era parte da empresa e tinha papel 

interdependente com o setor de produção. Ou seja, o contrato que o setor de comercialização 

estabelecia com a clientela, levava-o a um maior conhecimento dos gostos ou, das tendências 

por parte da demanda. Em consequência, a empresa poderia determinar melhor o produto 

mais vendável, podendo inclusive, vir a alterar o processo de produção. Além disto, a margem 

de lucro da venda ficava sob o controle da empresa e os custos do funcionamento do setor 

podiam ser embutidos nos custos de operação do incorporador.

amparava-se no Código Civil - artigo 1.088 - que permitia o possível arrependimento de uma 

das partes em contratos não lavrados (instrumento público), ressarcindo a parte afetada 

pelas perdas e danos.

Estabelecida a discriminação das partes autónomas e das comuns ao edifício, cada 

unidade podia ser vendida isoladamente. Em geral, a comercialização era função a cargo da 

empresa incorporadora e se estabelecia diretamente entre esta e o comprador do imóvel. 

Porém, podia também existir situações em que uma agência imobiliária era contratada para 

executar a comercialização.

Tanto o comprador como o mercado imobiliário se beneficiaram com essa lei. De um 

lado, o comprador obtinha a garantia de que a venda de imóveis, cujo preço era desdobrado 

em múltiplas parcelas de pagamento, teria como conclusão o domínio do imóvel alienado, por 

escritura pública, tão logo o comprador satisfizesse a ultima prestação de pagamento. Em 

contrapartida, o loteador e/ ou incorporador obtinha garantia do compromisso por parte do 

adquirente de realizar o pagamento conforme condições e prazos pré-ajustados.

No segundo caso, o incorporador assumia uma agência imobiliária mediante contrato 

para efetuar a comercialização encarregando-a de serviços técnicos ligados à publicidade; 

jurídicos, relacionados aos termos dos contratos com os adquirentes; estruturação da conven

ção do condomínio, entre outras, e contábeis, em relação às formas de pagamento, prazos, 

reajustes, etc. A contratação de terceiros para a comercialização era bastante utilizada, em 

especial pelos incorporadores de menor porte, sem a possibilidade de montar uma estrutura 

de vendas.
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Em São Paulo, os incorporadores/ construtores optaram em grande parte pela venda 
antecipada, pela qual juntavam o capital necessário para a incorporação. Entre incorporadores 
ligados a instituições financeiras, foram encontrados os dois métodos.

Como foi citada, (no momento da descrição da atuação dos principais incorporadores) 
a comercialização) a venda ocorria de dois modos diferentes. Podia acontecer antes, durante 
ou no fim da obra, por modalidades denominadas, “a preço de custo” e “a preço fechado".

A comercialização com o prédio em andamento ou com o imóvel pronto também 
acontecia e não deve ser entendida como situações exdudentes. Para o BNI/ CNI, de acordo 
com depoimento de Frias, era imprescindível que o empreendimento estivesse todo 
comercializado para o início e andamento das obras segundo cronograma pré-fixado para o 
empreendimento. A meta era atingir o fim da obra, ao mesmo tempo em que se dava a 
quitação do imóvel. Em outras situações encontrou-se a comercialização de parte apenas dos 
apartamentos antes do início da obra, sendo que a restante era “bancada” pela incorporadora 

para a venda com preço acrescido no final da obra.

A cobertura hipotecária acertada com a incorporadora ou com um banco, caso o 
comprador tivesse obtido um financiamento bancário, era a forma tradicional de o incorporador 
obter garantias quanto ao não pagamento das prestações. 0 plano de vendas do imóvel, ao 
contrário, podia variar de acordo com a incorporadora.

Por meio de publicidade nos jornais, e de estandes de vendas no local do empreendi

mento, o imóvel era, em geral, negociado a prazo pelos corretores diretamente com o adquirente, 
mediante um contrato inicial denominado “compromisso de compra e venda”. As garantias da 
negociação eram oferecidas ao incorporador pela hipoteca do imóvel. Formalmente assim 
agindo, o incorporador assumia simultaneamente a função de credor hipotecário e co- propri
etário do bem enquanto não houvesse a quitação do imóvel.

0 sistema a preço de custo pressupõe a divisão das despesas da construção, acresci
da do custo do terreno e rateada pelos condóminos. 0 BNI/CNI apresentava um plano elabo
rado a partir de um orçamento subdivido em parcelas mensais a serem pagas durante a obra. 
Outros sistemas de vendas partiam de parcelas estabelecidas de acordo com o cronograma 
físico da obra: uma parcela antes do início, outra nas fundações e assim sucessivamente, 
conforme o incorporador apresentasse as despesas de cada etapa. Estes métodos permitem, 

em teoria, o auto-financiamento da obra .

Quando a empresa incorporadora optava em construir com capital próprio, a 

comercialização era feita no decorrer ou no término da obra. Efetuava-se a venda, nestes 

casos, por um preço corrigido segundo tabela com correção e juros pelo prazo do contrato. 
Método utilizado por incorporadoras como a Lar Brasileiro ao entregar as obras concluídas de 

seus edifícios.
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As propostas espaciais resultantes desse processo serão analisadas no capítulo a 

seguir. Nele poderemos verificar as tipologias criadas visando atingir um público amplo, em um 
contexto sem financiamento estatal, por meio de técnicas e concepções arquitetônicas que 

resultavam na moradia mais económica.

Com a comercialização, a incorporação imobiliária completou o ciclo de produção da 
unidade habitacional. Ao negociar o imóvel e receber as parcelas, ela se apropria dos lucros 
gerados ao longo do processo, desvinculando-se do imóvel apenas com a hipoteca quitada.

A comercialização dos imóveis pelo incorporador inseria-se, portanto, em um sistema 
que se estruturava no financiamento privado da moradia. A restrição de crédito imposta pelo 
governo federal durante vários anos não impediu a produção, mas também não a estimulou, 
levando incorporadores a buscar outros recursos fora da esfera do poder público, para produ
zir e comercializar seus imóveis. A forma, os planos e estratégias de venda, mudavam confor
me as circunstâncias, contanto que garantissem o retorno dos recursos.

No caso de venda com a obra concluída, o lucro do incorporador variava segundo a 
velocidade de vendas do empreendimento. Quanto mais rápida a comercialização dos imóveis, 
mais rápida seria “re-transformação” da mercadoria em capital dinheiro e menor seria o 
tempo global em que os recursos ficaram imobilizados no processo de produção da habitação.
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CAPÍTULO 3
As tipologias da vertica/ização
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Introdução: Produção privada da moradia e tipologias ligadas à verticalização

Trabalhamos aqui com a hipótese de que há uma conjunção entre o crescimento da 

incorporação imobiliária como processo produtivo significativo em São Paulo e a adaptação e

Neste capítulo analisaremos quais foram as tipologias adotadas pela iniciativa privada. 

Dentro da ampla produção imobiliária, algumas aparecem com frequência e podem ser 

identificadas como exemplares do que era construído no período. A adoção dessas tipologias e 

não de outras pela incorporação imobiliária respondem a duas determinantes.

A primeira reside no fato de que não é possível entender certas opções de arquitetura, 

resultantes da ação do mercado imobiliário, sem colocá-las em sua dimensão de mercadoria. 

A necessidade da comercialização, a capacidade de pagamento da demanda, os gostos de 

determinada população e a inserção do imóvel na cidade determinarão uma tipologia vendá- 

vel. Outros condicionantes relacionados ao maior aproveitamento possível, à intensiva ocupa

ção do lote e à contenção de custos contribuíram para compor uma série de variáveis a serem 

respeitadas pelo arquiteto, levando-o a optar por determinadas tipologias.

Para estes profissionais a solicitação de edifícios para a venda, que respondessem às 

exigências mencionadas, era uma novidade. Acostumados ao projeto da unidade residencial 

unifamiliar, às unidades seriadas da vila operária, ao edifício de apartamentos destinado à 

moradia do cliente ou ao aluguel, a mudança de orientação do mercado imobiliário constituía, 

sem dúvida, um desafio. Enfrentá-lo foi possível porque a solução das questões do programa 

arquitetônico, exigidas pelo cliente, já vinha sendo pensada e tinha o amparo de uma matriz 

conceituai em arquitetura e urbanismo, definida e experimentada em contextos internacionais 
e também nacionais, denominada Arquitetura Moderna. É difícil estabelecer, entretanto, até 

que ponto houve uma relação em um único sentido de direção, isto é, a solicitação de um novo 

programa e a resposta do arquiteto. É provável que todo o aparato teórico composto de con

ceitos, ao mesmo tempo que apresentava propostas e experiências concretas com o objetivo 

de obter uma habitação económica, tenha sinalizado ao mercado o rumo a tomar.

Vimos até o momento que o período pós 1945 significou a entrada de um novo modelo 

de morar, não mais apoiado em relações de aluguel, e sim na produção de imóveis para a 

venda. Essa mudança esteve associada à entrada de um novo agente na produção imobiliária 

- o incorporador - e, com ele, práticas advindas de empreendimentos lucrativos. Vimos, tam

bém, que a produção por incorporação significou investimentos em tipologias com aproveita

mentos intensivos do solo e que, no caso de São Paulo, resultou no edifício de apartamentos e 

transformação de áreas da cidade pela verticalização de prédios residenciais. Esses edifícios, 

durante o período em estudo, não se distribuíram aleatoriamente na cidade; foram se locali

zando na região com maior concentração de equipamentos e serviços ou em avenidas abertas 

pelo poder público cujo padrão de ocupação era definido em leis específicas incentivando a 

produção residencial verticalizada.
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Conceitos como habitação económica, eficiência, máquina de morar, habitação mínima, 

basilares para o Movimento Moderno em Arquitetura, despertaram interesse do mercado imo

biliário, exercendo a segunda linha de determinantes na definição das tipologias adotadas 

sintetizada em alguns eixos de intersecção.

Em primeiro lugar, a produção da habitação na escala e nas características exigidas 

pela incorporação imobiliária não seria possível se não fossem empregados vários métodos 

como padronização de componentes arquitetônicos, produção em série, racionalização da 

distribuição dos espaços, entre outros princípios que permitiram que a moradia fosse produzi

da de forma mais económica e atingisse um público até então fora do mercado imobiliário. 

Constituíram métodos e elementos construtivos largamente presentes na maioria dos casos 

estudados e tornaram-se fundamentais para a construção de um padrão de competitividade 

da indústria da construção. Por meio dessas características o projeto pôde ganhar em eficiên

cia, entendendo-a aqui como construir mais pelo menor custo.

O conceito, relacionado à habitação como máquina de morar e aos estudos da habita

ção mínima, serviu de parâmetro para as habitações populares construídas em série pelo 

poder público no Brasil a partir de 1930. Aparece também de maneira reformulada, como 

opção apresentada ao mercado imobiliário ampliando a oferta de habitações a custos mais 

baixos. Neste caso, o que estava em jogo não era o bem-estar da família, mas a abertura de 

um novo nicho de mercado habitacional por meio da construção de espaços mínimos.

experimentação, pelos arquitetos brasileiros, de toda uma série de propostas consistentes, 

sistematizadas e amplamente divulgadas a partir do CIAM (Congresso Internacional de Arqui

tetura Moderna).

Em segundo lugar, foi necessário chegar à definição de um projeto de apartamento que 

pudesse permitir o encontro entre a oferta de unidades para a venda e uma demanda de 

classe média emergente nas cidades que detivesse um mínimo de poder aquisitivo. E então 

que aparecem as chamadas kitchenettes, unidades baseadas em um único espaço multifuncional 

de pequenas dimensões, geralmente entre 25m2 e 40m2.

Em terceiro lugar, a necessidade de imprimir maior aproveitamento ao loté, associada 

a uma diversificação de investimento, fez com que surgisse a proposta dos grandes edifícios 

multifuncionais. Os conceitos de unidade de vizinhança e de unidade de habitação, a partir da 

solução verticalizada em um único edifício, idealizada por Le Corbusier, resultaram em algu

mas experiências implantadas pelo setor público já no fim da década de 30 e que precediam 

os edifícios construídos com recursos da incorporação imobiliária. Lembramos, entre as solu

ções verticalizadas, o edifício Anchieta, de 1941, e o Japurá, de 1947, ambos em São Paulo. 

Como exemplos de unidades de vizinhança, vários conjuntos de habitação social podem ser 

arrolados, entre eles, Várzea do Carmo e Vila Guiomar, em Santo André (ambos do início dos 

anos 40), Realengo (1939-1943) e Pedregulho (1947) no Rio de Janeiro. Porém, nas experiên-
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Do ponto de vista das tipologias destinadas à locação, o tamanho não era um fator 
impositivo para a variação do valor estipulado como ocorre em construção a ser comercializada. 
No caso da moradia de aluguel, o valor locativo dependia do número de cômodos mais do que 

da metragem construída. Apoiava-se na qualidade física do imóvel, bem como na localização

Os programas habitacionais, existentes até então, variavam de tamanho e complexidade 
conforme a classe social, embora fossem basicamente imóveis unifamiliares. 0 cortiço era a 
exceção, agrupando em uma mesma unidade espacial inúmeras famílias.

Vimos que a difusão da propriedade, desde a segunda metade dos anos 40, abria espa
ço para experimentações. A demanda por habitações não era ainda muito conhecida e não 
havia modelos testados de moradia para a comercialização.

3.1 O edifício vertical: as propostas do mercado imobiliário formal nos anos 
50

A partir dos anos 20 foram construídos alguns edifícios verticalizados destinados a resi
dências, em geral das classes mais abastadas (Lemos, 1976 p. 148). Procuravam reproduzir as 
soluções de distribuição das moradias isoladas e mantinham a mesma implantação distinguin
do a frente, os fundos, a fachada e o quintal, este para casa de zelador, depósito e outros 

serviços (Reis, 1973 p.80).

Esses três pontos de intersecção entre arcabouço teórico e a prática, no caso da incor
poração, mostram que existiam muitas intermediações dependendo da conjuntura e dos obje
tivos em que determinadas teorias são aplicadas. Seria uma conjunção entre a necessidade de 
responder às exigências do cliente e a possibilidade de usar todo um conjunto de pressupostos 
teóricos e métodos construtivos, além do fato de se aproveitar da ocasião propiciada pela 
iniciativa privada à experimentação de soluções arquitetônicas. Isso tornou esse período em 
um fértil momento para a arquitetura residencial e uma oportunidade para que sejam 
investigadas as suas principais soluções.

Dentre os apartamentos de pequenas proporções, Lemos (1976 p. 161) descreve o edi
fício construído em terreno de propriedade dos frades beneditinos, na Rua Libero Badaró, 

como um dos primeiros exemplos de apartamento constituído de sala, quarto e banheiro, 

reservado a homens solteiros e viúvos. 0 edifício Esther, na Praça da República, apresentava 
diversas opções de apartamentos incluindo o duplex. Ambas as experiências introduziram pro

gramas para locação, novos ainda.

cias privadas, de forma diferente dos conjuntos de habitação social e do conceito de unidade 
de habitação corbusiana, a mescla entre serviços e moradia não se destinava às necessidades 
de uma coletividade que para ali se transferiria. Tratava-se de investimento que apostava na 
diversificação como forma de garantir aos incorporadores maior margem de lucro.
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em áreas de maior ou menor prestígio e ainda nas oscilações do mercado de aluguel. 0 futuro 

inquilino, quando avaliava se podia ou não pagar a locação, o fazia em função de quanto este 

incidiria em sua renda mensal.

As soluções propostas nesses anos refletiam a conjunção entre as condições ditadas 

pela produção do setor imobiliário e as limitações da demanda na aquisição de imóveis. Ou 

como expôs ainda Lemos, (1989, p.77): “a evolução do nosso apartamento tem como base a 

manipulação dos seus variados programas de necessidades pelos seus promotores, ou 

incorporadores, que se regem mais pelas leis de mercado imobiliário do que pelos usos, cos

tumes e anseios próprios de um determinado quadro cultural (...) Quando vários interesses 

estão em jogo, e não só os financeiros e económicos, a tendência é uma homogeneização de 

soluções que procura agradar a todos.

Para o comprador atual, bem como para o comprador da década de 1950 que não 

dispunha de um sistema de financiamento, a área do imóvel podia ser decisiva na hora de 

avaliar se o empreendimento estava dentro de suas possibilidades financeiras e se as tipologias 

que foram produzidas levaram em conta essa questão. Cada metro quadrado a mais de área 

significava preço maior para o comprador e os limites dessa equação não estavam muito 

claros nessa primeira fase de produção. Carlos Lemos (Lemos. Depoimento, 1997) expunha 

que os incorporadores testavam o mercado por não existir o que hoje é chamada de pesquisa 

de opinião. Por um lado, não se conhecia a capacidade de endividamento da demanda e a 

potencialidade desse novo mercado; por outro, os gostos da classe média eram pouco conhe

cidos. Até aquele momento o programa de necessidades voltava-se para unidades residenciais 

baseadas em núcleos familiares completos ou extensos; sobre este aspecto, Lemos relembra 

a surpresa do mercado imobiliário quando um hotel foi vendido em condomínio, em poucos 

dias, demonstrando a existência de mercado, formado de pessoas solteiras e casais sem 

filhos, para imóveis de pequenas dimensões. Salienta ainda o professor (Lemos, 1976 p.166) 

que a produção de bens de consumo duráveis e essenciais, em particular os eletrodomésticos 

(geladeira, fogão a gás, ferro de passar roupa), barateados pela produção nacional em grande 

escala, permitiu a redução dos espaços destinados à área de cozinha e serviços.

O preço de venda pressupunha lucro gerado a partir de um preço de produção menor. 

Contudo para o comprador, o preço do imóvel apresentado pelo vendedor variava conforme a 

área de construção em metro quadrado; a partir desse preço global, eram estabelecidos as 

prestações mensais e o valor da dívida total e mensal do comprador.

De fato, essa homogeneização ocorreu em inúmeros aspectos apesar da imagem da 

cidade não a refletir. Aspectos externos como diferenças nas fachadas e dimensões volumétricas 

dos edifícios mascaravam uma certa homogeneidade de propostas. Identifiquemos os princi

pais elementos que justificam essa afirmação1:

' A elaboração dos elementos de homogeneidade presentes na produção imobiliária parte do texto escrito por Maria Ruth Amaral de 
Sampaio e por mim apresentado no relatório de pesquisa entregue à FAPESP (Sampaio, 2000).
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Ed. São Caetano

a

Ed.lbaté

a) Implantação em observância aos limites do lote e de acordo com o Código de 

Obras.

Implantação tradicional.
Os edifícios se mantêm limitados à 
rígida demarcação do lote individual. 
Fonte: Sampaio, 2000.

Ed. Maracás

A maioria dos edifícios pesquisados mantém-se limitada à rígida demarcação do lote 

individual, desenhando a cidade a partir da junção com outros edifícios e da justaposição de 

fachadas ao longo das ruas. Esse desenho, resultado do Código de Obras como já vimos, trazia 

determinações para a construção no meio fio e dos recuos relacionados à altura da edificação. 

Mesmo quando houve a abertura de avenidas a partir de um plano de remodelação da cidade, 

o resultado não foi muito diferente. A Avenida Nove de Julho, por exemplo, resultou em um 

esquema tradicional de implantação de edifícios em lotes com frente e fundos, independentes 

uns dos outros, dispostos paralelos e ao longo do eixo da rua, impedindo quase que por 

completo qualquer outra forma de implantação.

Apenas algumas situações urbanas mais complexas, como diferença de cotas de nível 

entre duas ruas, irregularidade no traçado do lote (circunferências, triângulos), levaram a 

soluções criativas em relação à ocupação.

A verticalização trouxe renovação às zonas próximas ao centro, mas o fato de ela se 

manter restrita aos limites do lote não alterou a estrutura urbana já estabelecida.

As exceções à rígida implantação no lote podiam ser encontradas em edifícios com 

áreas de circulação internas na forma de galerias que geram espaços urbanos por excelência; 

outra exceção, claramente minoritária, correspondia à implantação da quadra racionalista. Os 

poucos casos promovidos pela incorporação imobiliária eram ligados à entidade Banco Lar 

Brasileiro. São edifícios da quadra da Rua João Ramalho e do conjunto Ana Rosa, situados em 

bairros próximos ao centro, então em processo de ocupação, e não em áreas ao redor do 

centro como os demais exemplos citados.

!
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Edifícios Guapira e Hicatú. Quadra do 
Jardim Ana Rosa.

A quadra racionalista foi pouco utilizada pela incorporação. 
Fonte: Sampaio, 2000.

Conjunto à Praça 14 Bis
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Situações urbanas mais complexas exigiram implantações mais 
criativas.
Fonte: Sampaio, 2000.

Edifícios João Ramalho e Ministro Godoy. 
Quadra em Perdizes.
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b) Predominância de edifícios de uso misto

2 Código de Obras Arthur Sabcya, Art.41.

A grande maioria dos prédios residenciais desse período situava-se na área de expan

são do centro, usufruindo as suas vantagens. 0 trânsito de pedestres e veículos ligando bairro 

ao centro, onde se agrupava grande diversidade funcional e a maior parte das atividades 

comerciais e financeiras dava suporte a esse partido arquitetônico. Do ponto de vista do 

incorporador, o uso misto fazia com que a clientela fosse distinta e assim pudessem ser solici

tados preços diferentes segundo os usos. A multiplicidade de usos ocorria tanto no edifício de 

menor porte quanto nos edifícios/ conjunto sobre os quais discorreremos a seguir. Nos edifíci

os menores, o térreo era ocupado pelo corredor de ingresso ao hall de elevadores o restante 

subdividido em módulos de salas-padrão para fins comerciais não definidos. Nos de grande 

porte, a diversificação era ampliada e os espaços mereciam uma projetação mais cuidada, 

alguns com usos específicos como cinemas, teatros, etc.

A existência de prédios estritamente residenciais construídos nos anos 50 relaciona-se 

à localização intra-urbana. Eram encontrados nos bairros mais valorizados como Higienópolis, 

habitados por pessoas mais abastadas; em bairros mais afastados cuja urbanização estava 

ainda em andamento, como o de Perdizes; em ruas secundárias, onde este tipo de investimen

to estava fadado ao insucesso apesar da proximidade com a área central. E preciso lembrar 

que alguns bairros e determinadas ruas estavam protegidos pelo Código de Obras, artigo 40, 

que estabelecia a área como estritamente residencial. Mesmo quando admitida a construção 

de edifícios multifamiliares por meio da aplicação da lei 3571/37, os usos comerciais localiza

vam-se separados dos edifícios residenciais2.

A decisão de colocar diversos usos no mesmo edifício não significou interpenetração de 

atividades. Ao contrário, exigia-se que cada atividade estivesse claramente demarcada com 

separação física e formal. Na maioria dos casos, o uso terciário localizava-se no térreo, para 

que cada unidade se comunicasse diretamente com a rua sem compartilhar o mesmo acesso 

dos moradores, que habitavam os andares superiores. Em muitas situações, a divisão funcional 

era marcada por marquises ou outros elementos que indicassem a diferenciação ao transeun

te.

Uma das características dos edifícios estudados refere-se à destinação de uso misto. De 

fato, eram poucos os edifícios com uso estritamente residencial; a grande maioria apresentava 

o térreo com outra função, quase sempre comercial. Isto de deve a dois fatores. Um, relativo à 

localização dos edifícios residenciais construídos naqueles anos, outro, à diversificação de 

investimentos por parte dos promotores do empreendimento.
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A maioria dos edifícios construídos entre 1945 e fins da década de 50 apresenta uma subdivisão clara de funções. Em geral 
a demarcação é tembém formal, com uso de marquises, elementos decorativos ou sistemas de aberturas diferenciado. 0 
térreo é destinado ao setor terciário e ao ingresso do setor residencial. Os demais andares são residenciais. Edifício São 
Vito e Edifício Mara. (Fonte: Sampaio, 2000.)



145

■ 

5
-

Simetria e espaços padrão compõem o térreo. No caso do Montreal, uma solução inteligente de Niemeyer destina a área 
a espaços comerciais. 0 hall de elevadores encontra-se no subsolo e o acesso à rua se dá por meio um lance de escadas. 
Paredes com mosaicos de Fortinari decoram o acesso ao hall do edifício. (Fotos RR)
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Ed. Copan. (Foto RR)
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Ed. Nações Unidas. (Fonte: Habitat, n.12, 1953)

Galeria potencializa o investimento e diversifica os usos.

AU, n.94, 2001)
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A superação dos problemas e a fabricação do cimento no país fez com que, a partir da 

Segunda Guerra, surgisse a possibilidade de ampla utilização do concreto armado, transfor

mando-o em um sistema construtivo popular. Isso pode ser constatado no depoimento do 

empreiteiro Francisco da Silva Telles, em 1944 (Ficher, idem): “no Brasil e/<?[concreto armado] 

tem a qualidade que o torna precioso: permite construir, com materiais e projetos nacionais, 

obras que outrora só poderiam ser feitas em estruturas de aço importadd'.

Outro elemento refere-se à predominância do uso do concreto armado, separando a 

ossatura da vedação do edifício. A adoção de soluções estruturais com base no concreto arma

do envolveu a resolução de problemas técnicos pela engenharia nacional, em especial aqueles 

referentes ao cálculo estrutural, à execução de fundações, barateamento do elevador e desen

volvimento de materiais de construção de alta resistência e baixo preço. (Ficher, 1994, p.62).

O emprego de um sistema estrutural que articula pilares e planos horizontais estava 

relacionado ainda aos espaços projetados segundo à arquitetura moderna. E de 1928 a propo

sição do sistema Dom-ino, de Le Corbusier, que permitiu a coordenação modular e a organiza

ção do projeto a partir de uma malha ortogonal, fornecendo diretrizes específicas para a 

composição. Muitas vezes a estrutura assim projetada era reconhecida como elemento apa

rente da composição arquitetônica da fachada. Por exemplo, a modulação dos espaços inter

nos no Edifício Icaraí podia ser identificada a partir da grelha estrutural.

Ed. Angel. Ed- lcaraí
Nos edifícios Angel e lcaraí, a modulação da estrutura em concreto armado pode ser identificada na fachada. (Fonte: 
Sampaio, 2000).

|SgS||

c) uso de estrutura em concreto armado
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3.2 Definição de tipo na análise da produção

Do ponto de vista da arquitetura também não havia uma homogeneidade. A legislação 
impunha alturas e desenhava os volumes, mas não existia controle dos aspectos formais das 
construções.

Diferente do estudo da produção pública cuja concepção arquitetônica, em geral, parte 
de um núcleo central de projetação ou de um sistema de diretrizes centralizadas a ser seguida 
pelos escritórios de arquitetura ou pelos arquitetos funcionários desses órgãos públicos, o 
resultado da promoção privada parece, à primeira vista, uma coletânea sem nenhum padrão 
de homogeneidade, particularmente se atentarmos para os aspectos espaciais dessa produ
ção. Um olhar superficial encontraria, em comum, apenas o fato de serem edifícios construídos 

no mesmo período e encomendados por incorporadores.

Durante os anos 50, a produção elaborada pela incorporação imobiliária foi obra de 
muitos agentes do setor, sem nenhuma ligação entre si. Ao contrário, eles se colocavam se no 
cenário da produção, movidos por relações de concorrência e de busca da atenção de um 

mesmo público, dentro de um mercado ainda em formação.

Entretanto, seria importante, para a avaliação da produção imobiliária, nos aproximar
mos de uma leitura de matriz arquitetônica, verificando se existem constâncias em alguns 
aspectos dessa produção. Para isso será necessário estabelecer um método que nos permita 
agregar os resultados dessa produção já que era aparentemente tão desigual. Os estudos de 
arquitetura, ao basear suas classificações nos elementos formais e espaciais do objeto, em 
geral encaminham a análise para conceitos de tipo e tipologia. Iremos nos deter nesse método 

pra, posteriormente, definir e classificar a produção.

Esse tipo de estrutura permitirá um projeto mais racionalizado e a diminuição de custos 

que se somam ao “controle da produção, do trabalho e uso do material de construção na 
busca de novas soluções habitacionais,...essencialpara a construção imobiliária moderna emer

gente em São Pauid' (Gitahi e Xavier Pereira, 2000)

Do ponto de vista volumétrico e arquitetônico não havia uma unidade. A forma retangu
lar do paralelepípedo puro ou recortado (definido pelos recuos) predominava. 0 Código de 
Obras permitia que os edifícios fossem justapostos, criando uma massa arquitetônica definida 
que se expandia ao longo da rua. A cidade não alcançou um padrão formal devido às brechas 
na lei, aos artifícios, ao dimensionamento variado dos lotes, às diferentes épocas de edificação, 
entre outras variáveis.

Para analisar essa produção em sua origem tão díspar foi necessário encontrar uma 
chave de leitura que permitisse algum tipo de agregação. Teria sido muito difícil achar um
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Para os arquitetos modernos funcionalistas, o conceito de tipo tinha conotação impor

tante. Iniciando por ele chegaremos a estruturar um eixo de classificação da produção imobi

liária a que nos propomos.

modelo que tivesse sido repetido múltiplas vezes já que cada edifício é obra única, inserida 

uma a uma no espaço do lote e no contexto da cidade.

Em geral, as disciplinas que estudam o projeto arquitetônico acabam classificando a 

produção a partir da definição de tipo e tipologia. Leupen (1999 p. 132) descreve a evolução 

histórica dos princípios de classificação que usaram o tipo como elemento de análise. Mostra 

também como o tipo e a análise tipológica podem ser empregados como instrumentos de 

investigação e de projetação.

Os mestres modernos da Europa industrializada após a Primeira Guerra viam na produ

ção maciça de moradias a saída para um dos muitos problemas existentes naquele momento. 

Mas a entendiam também como uma forma de reorganização da sociedade a partir de bases 

menos individualistas. Defendiam a homogeneização e a estandardização dos espaços 

arquitetônicos como parte de um método de projetação a ser aplicado em qualquer contexto, 

fundamentados na premissa de que a maioria dos indivíduos tinha necessidades análogas, 

independentes das condições técnicas e de desenvolvimento da sociedade.

Foi necessário encontrar um esquema classificatório e, a partir dele, analisar e comen

tar essa produção; sem o esquema, os edifícios estudados se converteriam em uma apresen

tação linear e sucessiva de estudos de caso. A busca de elementos comuns espaciais e formais 

permite verificar a existência de um único repertório, tanto conceituai quanto moldado pelas 

condições sócio-culturais e económicas da época, dentre elas, imposições relativas à legisla

ção e técnica construtiva, presença dos mesmos materiais de construção, de estrutura espa

cial, etc.

Com o objetivo de chegar a soluções que fossem repetíveis, em série, concebiam o 

tipo como um modelo que pudesse ser copiado quantas vezes fosse necessário. Procuravam 

um protótipo passível de ser reproduzido em qualquer contexto, subestimando diferenças cul

turais e salientando traços comuns a todos os seres humanos. Avaliavam negativamente a 

cidade tradicional e os modelos do passado por não responderem às necessidades contempo

râneas. Em função disso, propunham o tipo como solução aos problemas identificados no 

presente e não como resultado de um desenvolvimento histórico. Para responder ao desafio de 

alojar a população segundo necessidades primordiais, desenvolveram até a exaustão o estudo 

de plantas de unidades habitacionais como sendo a escala mínima em que o tipo podia ser 

identificado e como o espaço central de desenvolvimento das necessidades humanas. Segundo 

Benévolo (1977, p.128), uma das inovações trazidas pelo Movimento Moderno ao conceito de 

tipologia foi o deslocamento da análise da casa, enquanto edifício, para a moradia. Em outras 

palavras, não é a edificação (forma) a ser repetida, mas sim o espaço projetado para as
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atividades a serem desenvolvidas e em função de um número de moradores. A moradia é, 

então, entendida como uma “célula”, “um organismo base", a partir do qual se estabelecem 

múltiplas combinações; ela passará a ser o esquema de organização funcional das atividades 

que estabelecem o tipo.

De acordo com essa linha de raciocínio, o processo redutivo pode se dar em diversos 

níveis relacionados a diferentes escalas de projetação conquanto componham um sistema de 

opções unificado. Argan (1963 p.564) identifica três níveis em um edifício: configuração global, 

elementos construtivos principais e elementos decorativos. Para dar conta de um sistema 

mais complexo de edifícios, Leupen (1999 p. 141) amplia os níveis de agregação tipológica: a) 

configuração do conjunto e espaços urbanos, b) edifício de moradia incluindo acessos e forma 

de conexão e /ou superposição das moradias; c) a própria moradia; d) elementos construtivos 

principais; e) elementos decorativos.

Entretanto, a contribuição de Argan, elaborada à distância de anos dos conceitos 

funcionalistas, restabelece a relação entre o tipo, a experiência e tradição de cada cidade. 

Argan não vê o tipo dissociado de uma realidade, um protótipo a ser copiado indefinidamente, 

mas o vê como uma abstração derivada dos traços comuns. "No processo de comparar e 

formular formas individuais para determinar o tipo, as propriedades específicas do edifício 

individual são eliminadas enquanto são conservados única e exclusivamente todos aqueles 

elementos que compõem a unidade da sérid' (Argan in Leupen, 1999 p.138). Isto significa que 

o tipo pode ser expresso como um diagrama ao qual se chega por um processo redutivo de 

estilização de todas as variações formais possíveis sobre uma forma básica comum.

Os edifícios, por sua vez, davam volume à agregação de “células-tipo” por meio de 

características que espelhassem mais o programa do que uma forma. Houve a experimenta

ção de inúmeras formas de edificação, sem se chegar a um modelo , específico ou ideal. 

Surgiram edifícios lâminas, torres, redents, renques de casas, sobrados, unidades sobrepos

tas, ou seja, vários invólucros possíveis porque o elemento definidor vinha de dentro para fora, 

determinado pela função. Em muitos casos, a forma resultava da combinação de diversas 

plantas que respondiam a programas habitacionais distintos. A partir da definição dos espaços 

mínimos privados de cada família eram agregados espaços coletivos de serviços e lazer e o 

conjunto era tratado como elemento estruturador da cidade.

A partir do tipo estabelecido pelos arquitetos modernos que privilegiavam os esquemas 

funcionais e organizativos das atividades e, dentro deles, o espaço da unidade residencial, a 

repetição em série de um mesmo espaço e de arranjos espaciais, nos aproximamos de um 

esquema interpretativo para aplicar à produção em estudo. A contribuição de Argan é funda

mental para a montagem de nosso esquema de análise ao estabelecer que a agregação pode 

se dar a partir de escalas de projetação conquanto componham um sistema de opções 

identificáveis e resultem em uma redefinição a partir de seus elementos comuns.
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1) 0 primeiro manifesta-se na escala de agregação do edifício. 0 fator, que permite 

associar as inúmeras obras construídas no período em estudo, encontra-se na organização 

funcional e espacial do edifício e não em uma leitura morfológica.

Começamos, então, de uma primeira catalogação da produção referente ao período em 

estudo (Sampaio, 2000) na qual foi possível identificar determinadas constâncias em dois 

níveis tipológicos principais:

É importante enfatizar ainda, que a agregação da produção de acordo com tipologias, 

segundo o método que adotamos, comporta uma certa redução na medida em que serão 

evidenciados os princípios comuns em determinadas obras, e não suas diferenças. Por fim, a 

definição de tipo, assim estabelecida, não prevê a identificação de soluções padronizadas de 

um modelo que se repete como carimbo. Mas, conforme definiu Panerai (Leupen, 1999 p. 132) 

constitui-se em um princípio gerador, isto é, em um sistema reproduzível de opções de projeto 

conexas, a partir das quais pode-se criar um novo projeto. Isto significa que o tipo como 

relação conceituai, pode gerar variações formais, reduções a partir de seu emprego e inven

ções a partir de seu princípio.

Em segundo lugar, o estudo da produção, a partir de níveis tipológicos, leva a uma 

leitura dessas obras, ao se traçar um recorte horizontal, comparando-as entre si e não as 

inserindo na produção de cada arquiteto, por mais oportuna que seja a inclusão para a com

preensão das mesmas. 0 que pretendemos é a leitura de uma produção com muita diversida

de e não a análise da obra de cada arquiteto.

2) Outro nível tipológico está relacionado à escala da unidade habitacional. Foram inú

meras as propostas de divisão do espaço com variações no esquema organizativo funcional, 

encontradas no âmbito da unidade habitacional. Não confluem, entretanto, para a definição de 

um tipo, devido à disparidade das inúmeras propostas encontradas. 0 tipo foi identificado,

Entretanto, a especificidade do objeto em estudo requer ainda algumas precisões. Inici

almente, na produção a ser analisada, o tipo poderá ser reconhecido pela constância da apli

cação de algumas soluções espaciais, não porque exista um tipo projetado a príorí, mas por

que diferentes arquitetos e incorporadores acabaram chegando a uma tipologia muito pareci

da entre si, em parte por terem sido estudadas e projetadas desde um referencial comum e, 

em parte, porque se tratava de solução aceita no mercado imobiliário da época.

Estabelecida a agregação, uma foi identificada e era inovadora, inexistente anterior- 

mente ao período em estudo e abandonada depois com a entrada da política habitacional 

patrocinada pelo SFH. Caracterizava-se pelo edifício/ conjunto de grande porte que associa a 

função residencial verticalizada com funções comerciais e de serviços destinadas a um público 

amplo, localizadas no edifício de forma a interagir com a cidade. Ou seja, são o programa e a 

organização funcional, além da complexidade e o porte do empreendimento, o que o identifica 

como um tipo.
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Como parte da produção da incorporação imobiliária, cujas características comuns des

crevemos anteriormente, foi possível identificar um grupo de edifícios que podem ser agrega

dos em uma tipologia inovadora em relação ao que se produzia até então - a tipologia do 

edifício/conjunto, espécie de grande empreendimento de uso misto, em lote de grandes di

mensões. O que permite associá-lo a um único tipo consiste no programa arquitetônico e na 

solução volumétrica demarcada para as diversas atividades a serem desenvolvidas. E não na 

forma plástica resultante que, em cada caso analisado, difere uma da outra. Ou seja:

O programa — caracteriza-se pelo edifício multifuncional que agrega residências, comér

cio e serviços em um só conjunto edificado. A diversidade de usos e o porte do empreen

dimento fazem com ele que ganhe evidência na malha urbana, distinguindo-se dos demais 

edifícios.

3.3 O grande edifício conjunto: programa multifuncional estabelece tipologia 

inovadora

No elemento vertical, localizam-se os usos privativos, a moradia, apresentada segundo 

diferentes programas de necessidades. A moradia fica apartada da rua e da movimenta-

Separação volumétrica das funções — diferentes usos são marcados por volumes 

independentes, articulados entre si e definidos pela dinâmica estabelecida entre uma 

massa vertical e outra horizontal. Na horizontal, estão as funções públicas, de acesso livre 

e contato direto com a rua, subdivididas em espaços modulares destinados à função 

terciária. Apesar de apresentar características de espaço público, essas áreas continuam 

sendo parte do empreendimento privado. 0 bloco horizontal comporta-se também como 

uma âncora onde se apoia um ou mais blocos verticais proporcionando um solo artificial 

sobre a laje, isto é, um plano elevado de acesso e uso restrito.

Em resumo, a análise da produção será feita a partir de sua classificação tipológica. 0 

primeiro passo será descrever cada tipologia a partir dos elementos comuns, identificando as 

variações mais significativas. Depois analisaremos alguns exemplos mais importantes e, em 

cada nível tipológico, procuraremos esclarecer influências e fatos precedentes, acompanhando 

o pensamento de Montaner (1999 p. 19) - para a análise das obras de arquitetura é necessário 

que se esclareçam as raízes, os antecedentes e as teorias que estão implícitas no objeto, de 

forma a estabelecer duas leituras: a) em direção ao passado, reconstruindo as influências e a 

genealogia; b) em relação ao presente, estudando os valores, as conotações e as criações 

contemporâneas.

entretanto, nas plantas dos apartamentos kitchenettes isto é, apartamentos cujo programa 

desenvolve-se em um único espaço onde se exercem as várias funções do habitar.
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Outra obra importante como exemplo da tipologia é o edifício Nações Unidas, na Aveni

da Paulista, projetado pelo arquiteto Abelardo de Souza, colega de faculdade de Niemeyer. A 

presença de uso comercial e de escritórios, potencializados pela galeria no térreo, abriria a

Ambos são volumes primários cujas formas puras educam a percepção como advogava Le 

Corbusier (1977, p. 13) e podem ser lidos claramente, denunciando, nos casos em análise, 

os diferentes usos.

Construção de espaços coletivos - o teto jardim e a laje de separação dos volumes 

arquitetônicos geram um espaço de uso restrito aos moradores, para os quais são projetadas 

atividades de lazer. Enquanto hoje são chamados de espaços condominiais, nos anos 50 

surgiam como novidade, pois a maioria dos edifícios não apresentava espaço de transição 

entre a rua e a moradia.

A multiplicidade de funções é, portanto, fator determinante. Contudo, não era uma ou 

outra função que lhes conferia importância no contexto da cidade. 0 conjunto, sua volumetria 

muitas vezes imperiosa e a complexidade do partido arquitetônico, eram elementos que os 

diferenciavam dos demais edifícios construídos no periodo. A concepção podia ser reconduzida 

ao modelo conceituai da unidade de habitação apresentando, por outro lado, características 

especiais - como veremos ao discutir as referências históricas e conceituais dessa tipologia.

Para analisar as características como empreendimento e entender a incorporação do 

conceito da unidade de habitação pela iniciativa privada, iniciaremos com a descrição de três 

exemplos. O edifício construído para a Seguradora Brasileira, projetado por Rino Levi, em 1948, 

foi um dos primeiros construídos pela iniciativa privada nessa tipologia. 0 Copan, obra de Oscar 

Niemeyer, grandiosa e complexa em seu programa, retoma muitos dos elementos presentes 

no seu primeiro projeto nesse gênero, o Conjunto JK de Belo Horizonte e canaliza para si as 

atenções até hoje como um símbolo da cidade.

ção pública do bloco horizontal; muitas vezes, ela aparece suspensa, pairando sobre a 

cidade graças aos pilotis que promovem e intensificam essa transição.

Existência da “promenade architeturale” - o térreo, além de ser reservado à fun

ção terciária, apresenta um passeio, uma rua que circula pelo interior do edifício, criando 
uma nova ramificação ao tecido da cidade. É a galeria coberta, uma rua protegida para a 

qual se abrem as lojas e o(s) ingresso(s) para a área residencial. Através de um itinerário, 

as perspectivas se desenvolvem, os pilares marcam o ritmo da passagem e a modulação 

das lojas. Como na rua da cidade, identificamos as entradas dos edifícios e apreciamos as 

vitrines. Nos exemplos mais complexos, a galeria se desenvolve igual a uma trama em que 

é possível encontrar alargamentos, intersecções, espaços de permanência. Mas a 

“promenade” não percorre o edifício inteiro. Espaços semipúblicos e privados limitam o 

passeio às áreas coletivas.
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Edifício Seguradora Brasileira

No centro do H, uma escada percorre todo edifício a partir do subsolo destinado à 
garagem e depósito. Além dela, três elevadores (um de carga) compõem a circulação vertical. 
Para essa área central, abrem-se também os serviços dos apartamentos que ficam ocultos 

em relação ao exterior por elementos cerâmicos.

Ao descrever esses edifícios a partir do programa e de sua localização, ressaltaremos 
duas soluções espaciais diferentes que as colocam como exemplos significativos da tipologia 
em estudo.

Avenida Paulista para outros usos até então proibidos, como já vimos. 0 Copan e o Nações 
Unidas, encomendados pela mesma incorporadora, o BNI, reafirmam o programa multifuncional 
com resultados espaciais totalmente diferentes.

Foi projetado por Rino Levi em 1948; estava em obras em 1952 e terminou apenas em 
1956. E considerado por Bruand (1991, p.250), obra prima no gênero prédios de apartamen
tos. Localizado na Avenida da Liberdade, próximo ao centro da cidade, destacava-se do entor
no de prédios baixos, situação existente até hoje. Ocupa lote de duas esquinas (três faces) com 
pouca declividade, obtendo com alguns degraus a mesma cota de alinhamento do andar tér
reo.

Constitui-se de edifício em forma de H, com 14 andares para uso residencial sobre 
uma plataforma-jardim, sob a qual estão dois níveis de lojas que se abrem para a rua. 0 bloco 
horizontal, em formato retangular com a altura de dois pavimentos, destina-se a espaços 
comerciais. Seu volume apresenta um menor impacto devido ao recuo da vedação em relação 
à laje, que compõe, por meio de balanço, uma espécie de marquise para o ingresso das lojas. 
Parte das lojas dão face para a avenida, e parte para uma galeria interna de uso público, onde 
está também o acesso às outras lojas e aos elevadores que interligam os dois blocos. A 
flexibilidade na subdivisão das lojas permitiu que fosse utilizada, atualmente, por um super
mercado, separando o uso residencial do comercial e extinguindo a galeria.

Separando nitidamente o setor comercial da área residencial, foram projetados um 
terraço-jardim com p/ayground e, na parte coberta pelos andares superiores, um amplo salão 
com grandes portas envidraçadas de correr (Acrópole, 1952 p.276). Desde sua concepção, 
este andar foi indicado para uso coletivo dos moradores (hoje está privatizado). Bruand (1991, 
p., 250) também salienta a separação volumétrica entre as atividades, mas destaca: “a união é 
assegurada por uma estrutura origina! extremamente eficaz, que permite passar, sem solução 
de continuidade, da clássica coluna inferior para as paredes laterais sustentadoras dos aloja

mentos: assim, o atravancamento causado pelos elementos de estrutura é reduzido ao míni

mo.
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Ed. Seguradora Brasileira. Projeto de Rino Levi, 
1948. Incorporadora: Cia. Seguradora Brasi
leira S.A. Um dos primeiros a adotar a tipologia 
do edifício/conjunto. (Fonte: Sampaio, 2000; 
Acrópole n.175,1952; fotos RR)

—4Wm

A parte residencial nos planos superiores está dividida em quatro apartamentos iguais 

com três faces externas, de modo a garantir boa insolação e ventilação. Nas faces mais insoladas 

estão as salas de estar e os dormitórios, enquanto os serviços “escondem-se" no centro do H.

i

Os textos pesquisados observam o cuidado da fachada. Bruand (1991, idem) coloca 

que o desencontro das janelas e peitoris evita a alternância monótona das faixas horizontais 

uniformes, ao mesmo tempo que conserva o uso de material padrão e a unidade das lajes do 

piso do teto em toda a construção. Na Acrópole, está explicada pela alternância de parapeitos- 

armário, com altura de 1,15m. e parapeitos-banco com altura de 50 centímetros.
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Edifício Copan

Ainda no início da obra, Niemeyer 

transferiu a responsabilidade técnica, acom

panhamento e detalhamento da obra ao 

chefe de seu escritório paulistano, arquiteto 

Carlos Lemos. Este a acompanhou até o fim, 

intermediando as exigências do novo 

incorporador (Banco Bradesco) com o pro

jeto original.

0 Copan veio a substituir a Vila Normanda. 
Na legenda original, a foto ilustrava “a mar
cha do tempo”. (Fonte: Gyga, 1954)

É digna de nota a quase inexistência 

de informações a respeito do projeto origi

nal; não há publicações específicas sobre 
essa obra que apareça no índice de Arqui

tetura Brasileira, entre 1950-1970 (USP, 

1974)3; o projeto de aprovação e habite-se 

não foi localizado nos arquivos da Prefeitu

ra Municipal de São Paulo. Podemos, a par

tir de alguns textos, foto da maquete e de

poimentos, em particular do arquiteto Le

mos, chegar à trajetória entre programa 

inicial e resultado final.

O programa previa um complexo ho
teleiro, residencial, turístico e de serviços para a implantação em dois blocos- um destinado a 

hotel para cerca de três mil pessoas e outro para centro comercial e residencial. Apesar de a 

primeira proprietária ser a Companhia Panamericana de Hotéis de Turismo, (da qual a sigla 

Copan), as obras iniciaram-se pelo setor residencial e não pelo hotel. Essa decisão está certa

mente relacionada a uma exigência financeira, isto é, o fato de que a venda da parte residencial 

em condomínio e da comercial traria recursos para dinamizar o restante da obra. No momen

to da intervenção federal no Banco incorporador (BNI/CNI) e da transferência de propriedade

3 O arquivo de projetos da FAU/USP detém caixas de plantas a partir das quais foram elaboradas as plantas utilizadas pela pesuisa 
coordenada por Sampaio, 2000. Encontramos a publicação do projeto na revista Architecture d'aujourd'hui n.42/43. 1952.

Obra de Oscar Niemeyer projetada nos inícios dos anos 50; foi iniciada em 1953, uma 

primeira parte inaugurada em 1969 e, apenas em 1977, foi totalmente acabado. (Manfredini, 

1997 p.10). O tempo decorrido em construção e paralisações estendeu-se por cerca de 25 

anos por razões alheias à dinâmica da obra, afetada pela mudança de incorporador. Essa troca 

foi o principal motivo para a alteração do programa arquitetônico que, segundo vários autores, 

descaracterizou o edifício em relação à concepção original (Xavier et alli 1983; São Paulo/SNM, 

1984; Botey 1996; Sabbag 2001 entre outros).
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para o Bradesco, a área lindeira à Avenida Ipiranga destinada ao edifício hoteleiro, cujas obras 

não tinham ainda sido iniciadas, foi utilizada para outro fim, dando lugar a um novo edifício 

para a sede do banco, com projeto assinado por Lemos. Construído na década de 1970, sua 

volumetria e implantação guardam estreita relação com o projeto planejado anteriormente 

para o local.

Segundo o texto de Arquitetura Moderna Paulistana ( Xavier et alli, 1983 p. 28), os dois 

edifícios no projeto original “eram unidos por uma imensa laje de forma livre, sob a qual se 

situavam ruas comerciais, cinema, teatro e garagens". Sobre ela seriam implantados uma 

área verde e outros serviços de lazer. A revista Architecure d’aujourd’hui exibe um dos projetos 

dessa grande laje. Nessa proposta, os dois edifícios se unem por meio de uma passagem, 

criando um espaço de relação entre as diversas atividades planejadas de forma a compor um 

todo.

A revista Architecture d’aujourd’hui (1952) apresenta um dos primeiros estudos para o 

local. 0 programa descrito de forma genérica parece ser o mesmo, mas a proporção entre os 

edifícios é outra (maior altura do edifício hoteleiro), o bloco ondulado encontra-se apoiado 

sobre pilotis diretamente na cota da rua e desenvolve com maior sinuosidade.

Ed. Copan. Projeto: Oscar Niemeyer, 1951. Incorporadora: BNI/CNI. Na proposta original uma laje unia os dois 
edifícios.

Variante do projeto: edifício ondulante sobre pilotis e hotel com maior número de pavimento. (Fonte: Architecture 
d 'aujourd 'hui, n .42/43,1952).

Passarelas e escadas rolantes unem as lajes. Projeto de Mindlin para o hotel. (Fonte: Bracco, 1967).
Planta da laje com espaços de lazer e teatro. (Fonte: Architecture d aujourd hui, n.42/43,1952).
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Atualmente, os dois edifícios apresentam a laje de transição, mas a separação entre 
eles é total. A sua divisão, do ponto de vista físico e formal, gera uma relação estanque; o fato 
de ela estar dissociada no tempo descaracterizou a ideia de complexo turístico e residencial 
para o qual o empreendimento tinha sido gerado. Esta alteração dos objetivos do programa 
gerou a supressão de algumas atividades e levou à reorganização de alguns setores no interi
or do edifício. A análise comparativa das alterações leva a pensar que elas foram desencadeadas 
tanto pela mudança de estratégia da incorporação, acompanhando a mudança de público alvo, 

como também pelas tendências de ocupação do próprio centro.

Ruptura entre os dois edifícios descaracterizou o conjunto. Hoje o Copan 
é apenas o edifício ondulante. (Fonte: Revista AU, n.95,2001)

Na maquete publicada por Sérgio Bracco (1967 imagem 103), encontramos um curioso 
conjunto composto de um edifício hoteleiro projetado por Mindlin que se acopla por rampas e 
pontes ao Copan, mantendo a unidade da proposta inicial.
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Quadro 5- Copan. Comparação entre programa inicial e resultado final.

Resultado final

Edifício bancário

Garagem 221 vagas

O programa inicial sofreu várias alterações, resumidas no quadro 5. Foram suprimidos 

espaços dedicados ao lazer reafirmando a mudança do conceito de complexo turístico a partir 

da exclusão do hotel. O cinema, principal atividade de lazer do paulistano desde os anos 40 

(MIS, 1999), foi redimensionado, talvez em consequência de dezenas de novos espaços cine

matográficos que surgiram ao longo dos anos 50, justamente nas cercanias da área da Aveni

da Ipiranga. Suprimiu-se a atividade restaurante e o espaço que seria destinado a ele (no 

terraço jardim) foi indicado genericamente à atividade comercial. Por fim, houve a reavaliação 

de parte do setor residencial, cujos apartamentos tinham sido pensados para uma população 

abastada, similar à que foi residir, nessa década, nos edifícios construídos na Avenida São Luís 

(a dois passos do Copan) ou no edifício Eifel, projeto de Niemeyer para a incorporadora BNI/ 

CNI, na Praça da República. Os apartamentos com cerca de 350m2 de área, no setor C e D do 

Copan, foram subdivididos em apartamentos menores aumentando o número total de unida

des residenciais do conjunto, que passou de 900 para 1160.

O projeto é de 1951 e a área escolhida era uma das mais bem situadas que existia na 

cidade. Localizava-se no centro novo, dando face para a remodelada Avenida Ipiranga, ao lado 

da Praça da República, uma das mais importantes da cidade. As obras ficaram paralisadas 

entre 1954 e 1959. Quando retomadas, a década de 50 já havia acabado, o centro não apre

sentava ainda sinais de decadência, mas existiam fortes indícios da migração de algumas 

atividades terciárias, e também da expansão da função residencial para a região da Avenida 

Paulista, por meio da verticalização.

Se, do ponto de vista da estratégia imobiliária é possível entender as mudanças ocorridas 

no programa do empreendimento, temos que considerar que, do ponto de vista da arquitetura, 

o prejuízo foi grande. Particularmente, com a perda da unidade arquitetônica do complexo 

turístico hoteleiro (mesmo reconhecendo que o banco construído a posteriori respeitou a 

implantação e o volume original, pouco destoando da composição pensada para o conjunto). A 

ruptura da unidade espacial, que se desenvolvia através da laje e da interligação por passare-

Programa inicial

Hotel com 600 suítes

Bloco residencial com 900 apartamentos Bloco residencial com 1160 apartamentos

Setor [E/F]: 1 aplo/andar c/ 4 dorms. Setor [E/F]: 4 a 6 aplos/andar c/ kitchenettes e 1 dorm.

Galeria com 100 lojas Galeria com 82 lojas

Cinema 3.500 lugares Cinema menor; uso atual: igreja

Teatro 500 lugares

Garagem 500 vagas

Restaurante

Área verde
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Um primeiro pavimento de pé-direito duplo contém térreo e mezanino das lojas e 

bares. No eixo da Rua Araújo, acima desse pavimento, começa a laje de transição. Aproveitando 

a declividade a partir da curva côncava da rua privada Vila Normanda, surge um novo plano 

que, girando agora em curva convexa, alcança um outro andar. Esses dois planos são destina

dos a espaços de escritórios.

É possível distinguir claramente a divisão das funções entre setor residencial e terciário. 

Um volume horizontal concentra as atividades de comércio e serviços, distribuídos em vários 

planos e coroado pela laje de transição. A forma desse volume une curvas côncava e convexa, 

que ora comportam-se em paralelo ao edifício vertical, ora ampliam-se e se distanciam dele.

las entre os dois edifícios mutilou o complexo, cerceando-o de uma maior área comum tanto 

no andar térreo quanto no passeio sobre o solo artificial. A redução fez com que o edifício 

conhecido como Copan seja o bloco ondulante e não todo o conjunto idealizado por Niemeyer. 

E sobre esse edifício que discorreremos.

Mesmo com a supressão de algumas funções, o grande bloco construído apresenta 

complexidade e dimensões extraordinárias se compararmos com o padrão dos edifícios da 

cidade. No início dos anos 50, poucas obras apresentavam a mesma proposta conceituai e 

quando finalizado, observa-se que o Copan havia influenciado a construção de muitos outros 

na cidade.

As lajes brancas recobertas de pastilhas identificam os planos que subdividem o volume 

e descortinam os eixos de circulação externos que contornam o edifício como um passeio de 

corredores e belvederes, acessíveis por escadas a partir da galeria. 0 último plano, onde está 

a laje de transição, encontra-se muito descaracterizado, impossibilitando uma leitura direta. A 

ele se chega por uma escada metálica isolada do edifício e colocada como elemento destaca

do do todo. No projeto original, havia sentido o acesso externo e direto ao terraço, pois ao ser 

articulado com as passarelas que interligavam os dois edifícios ele criava um eixo de circula

ção específico e de acesso público a esse plano elevado, para o qual estavam projetadas 

atividades de lazer, como já vimos. Grande parte desse andar era pensado como um vão livre

Rua Araújo: entrada para as garagens e plano duplo de comércio marcam o plano horizontal nesta via. É possível entrever 
os pilares do terraço jardim encobertos pela vedação. No extremo oposto (ângulo com Rua Normanda) novos planos 
foram incorporados em função da declividade do terreno. (Fotos RR).
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0 térreo é parte importante da definição dessa tipologia e é o que resta da “promenade 
architecturale” que perpassava os diversos planos do bloco comercial. Nas casas La Roche - 

Jeanneret (1923-25), Le Corbusier concebia, pela primeira vez, a idéia de um percurso em que 
se podia vislumbrar e entender a obra arquitetônica. Niemeyer criou uma série de trajetos que 

percorrem os diversos planos desse bloco, dando acesso público ao edifício por meio de ruas 

internas, caminhos externos, mirantes, terraços, rampas, passarelas e escadas.

A “promenade architecturale" pelo Copan envolve diversos planos e a fruição se dá através de ruas internas, escadas, 
belvedere e acessos dispostos de maneira a completar um circuito. Os boxes e lojas demarcam o sinuoso percurso da 
galeria e assinalam os ingressos aos setores residenciais do edifício. (Fotos: RR)

e é ainda possível entrever os robustos pilares que sustentam o bloco vertical escondidos pela 
vedação de espaços de escritórios. A partir daí, há a transição espacial para o edifício estrita
mente residencial, acentuada pelos pilotis que elevam e destacam os dois blocos.
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Planta do andar tipo, com seis setores residenciais diferentes.
Variante não construída: maior número de apartamentos tipo kitchenette e de 1 dormitório.
(Fontes: Sampaio, 2000; Architecture d’aujourd’hui, n.42/43,1952)

O edifício residencial intera 32 pavimentos com moradias pensadas para responder a 
diferentes programas, como o arquiteto já havia proposto para o 1K. Neste caso, entradas 
separadas levam a blocos com características diferenciadas. Da esquerda para a direita te
mos, em primeiro lugar, o bloco “A" com duas unidades por andar e com dois dormitórios em 

cada apartamento, com faces para ambos os lados da lâmina. Segue o bloco B com 20 
unidades de pequenas dimensões por andar. As características desse setor são especiais, é o 
único que apresenta a circulação vertical destacada do corpo principal da lâmina, contendo 
cinco elevadores. Cada parada do elevador ocorre entre dois andares eliminando dessa ma

neira 16 paradas. Do hall dos elevadores saem duas rampas, uma para o andar superior e

A idéia de movimento, inerente ao conceito de promenade, está fortemente presente na 
interligação entre a rua e os espaços internos do térreo, na disposição dos acessos em 
diversos pontos do edifício, na distribuição dos boxes e lojas que moldam a sinuosa galeria 
coberta através da qual há o acesso para grande parte destas atividades e para os diferentes 
blocos residenciais em que está dividida a lâmina vertical.

São 20 elevadores que interligam os quase 1200 apartamentos de diferentes tamanhos 
e programas, organizados em setores estanques como se fossem seis edifícios justapostos 
compondo a continuidade visual da grande lâmina na forma de onda.
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0 objetivo de criar uma unidade mais barata está presente nesse setor por meio da 

área reduzida dos apartamentos e também da racionalização do uso dos elevadores. Nos 

demais setores, dois a três elevadores internos ao bloco servem cada andar.

Por fim, no último plano do edifício o teto foi pensado oríginalmente como um espaço 

coletivo, além de abrigar volumes de serviços (caixas de escada, elevadores, água, etc). Um 

jardim suspenso tinha sido projetado na cota 115 metros do teto e pode ser notado na maquete 

do projeto original.

Apesar das controvérsias, parece mais provável que a opção pelo enorme bloco ondu

lante foi uma decisão de projeto, não relacionada com a conformação da paisagem ou do 

terreno, como no edifício principal do Conjunto Pedregulho no Rio de Janeiro. Este projeto 

antecede o Copan no emprego do recurso, sem esquecer os projetos de Le Corbusier para o 

Rio de Janeiro (1929) e para Argel (1930). Em entrevista à revista Urbs, Niemeyer (Heise e 

Barreto, 1997) confirma a decisão projetual a determinar a forma sinuosa do edifício, reafir

mando o desejo de criar a mais bela forma para aquele espaço.

Os setores C e D apresentam face para os dois lados da lâmina e são apartamentos de 

dois e três dormitórios. Os E e F são aqueles remodelados com subdivisões para gerar apar

tamentos menores. A análise da planta de cada seção permite verificar o esforço para cumprir 

a solicitação do incorporador com resultados pouco convincentes. De fato, são os únicos seto

res cuja divisão interna é irregular e sem uniformidade.

Externamente, não se nota nenhuma diferença entre os eles. A modulação das janelas 

e as 92 lâminas de concreto que percorrem toda a fachada (com exceção de dois andares), na 

forma de brise so/eil, criam uma unidade expressiva e continuidade ao bloco vertical.

Niemeyer soube articular muito bem o jogo entre as massas dos blocos horizontal e 

vertical criando uma integração visual, deixando estabelecida claramente uma separação 

volumétrica das funções. Mesmo com as modificações impostas ao longo de sua atribulada 

construção, a marca do arquiteto é indelével, reafirmando a opinião de Lúcio Costa sobre ele: 

“tendo assimilado os princípios fundamentais e a técnica de planejamento formulados por Le 

Corbusier, foi capaz de enriquecer, de maneira mais imprevisível, esta experiência adquirida. 

Imprimindo às formas básicas um novo e surpreendente significado, ele criou variantes e novas 

soluções com o uso dos elementos plásticos locais (,..)"(Centro de Estudantes, 1962 p. 163).

outra para o inferior. Um longo corredor no centro do edifício faz a interligação com os ingres

sos dos apartamentos de frente, um conjugado de quarto e sala, e com os de fundo, kitchenettes 

com cerca 26m2.

Por sua vez, Sophia Telles (1992, p.5) acredita que Niemeyer, a partir dos anos 40, havia 

se afastado do funcionalismo e da contenção formal dos projetos iniciais do Movimento Moder

no, dando livre vazão à imaginação das formas. 0 edifício em questão assinala essa passagem
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Edifício Nações Unidas

Projetado em 1952, teve o alvará de construção concedido em fevereiro de 1953; as 

obras foram iniciadas em 1955 e o “habite-se" parcial, concedido em agosto de 1959.

Com a expressão "indiscutivelmente uma arquitetura monumental”, o crítico de arquite

tura Geraldo Ferraz iniciava um dos vários artigos para a revista Habitat (1959), sobre Abelardo 

de Souza e o edifício Nações Unidas.

quando o arquiteto troca volumes puros por formas mais soltas, mas devido ao caráter residencial 

e comercial ele mantém ainda evidente filiação às diretrizes do funcionalismo. Sartorís (apud 

Botey, 1996), um dos mais conceituados arquitetos modernos italianos, conhecendo a obra de 

Niemeyer até o início dos anos 50, definiu-o como um dos s destacados intérpretes da imagi

nação associada à função.

Como aconteceu no Copan, o edifício construído não é espelho do projeto original; isso 

nos leva a indagar sobre o programa inicial solicitado ao arquiteto. Alguns indícios apontam 

muito mais para o conceito da obra do que propriamente para o programa de necessidades 

proposto. Na coletânea sobre arquitetura moderna paulistana, compilada por Xavier, Lemos e 

Corona (1983), os autores explicam que o êxito do programa do Edifício Califórnia no centro da 

cidade, cujo térreo era ocupado por lojas e galerias que se tornavam um acesso forçado dos 

usuários do edifício, fez com que os incorporadores cogitassem programa semelhante para o 

terreno da Avenida Paulista. 0 texto de Geraldo Ferraz (1959) por sua vez, observa que Abelardo 

chegou a um compromisso com o cliente que exigia o máximo aproveitamento do lote: “Para 

os que tem maiores informações das tendências do arquiteto, não é o projeto ideal'. Sabemos 

que o programa deveria cobrir as diversas funções de comércio, serviços e residências. Na 

maquete inicial do Nações Unidas, verifica-se que a primeira proposta, rejeitada pelos 

incorporadores era formada por uma única lâmina sobrepondo-se a grande bloco de comér-

sobre uma organização e um aproveitamento mais racionais. Entretanto, levado paraa tendência de desdobrar o aprovei
tamento da área, a segunda variante se irterpôs a uma boa concepção em favor da maior ocupação. Ficou assim 
prejudicada uma das melhores soluções propostas por Abelardo de Souza." (Fonte: Ferraz, 1957)

A busca de maior aproveitamento do terreno levou a alterações significativas de projeto. Colocava Ferraz (1957): “a 
realização do primeiro projeto constituiria, sem dúvida nenhuma, uma solução arquitetônica de grande sabor plástico,
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Na organização funcional demarcada pelo arquiteto, o térreo estava reservado para 

comércio, com áreas abrindo diretamente para a Avenida Brigadeiro Luís Antônio e outras 

para a galeria que liga a Avenida Paulista à rua São Carlos do Pinhal. Uma laje que resulta em 

terraço-jardim separa esta função das outras. A partir desta laje três blocos interligados res

pondem pelas residências e escritórios. Por último, dois subsolos de garagens, certamente 

desproporcionais às necessidade da época, anteviam a era do carro para cada família.

As linhas continuas das janelas marcam horizontalmente a fachada da Av. Paulista. A partir da Av. brigadeiro Luís Antônio 
avistam-se dois blocos que dialogam entre si pela descontinuidade e ritmo de suas fachadas. 0 menoré marcado por um 
jogo simétrico de quadros azuis e janelas alternadas que contrasta com as amplas linhas horizontais do bloco maior. Ate 
os anos 70, toda a fachada do grande bloco era recoberta por ripas finas de madéra, e sobre a linha das janelas prqetava- 
se um brise solei, em treliça de madeira. (Fotos: RR).

Desaparece a orientação frente/ fundos e a relação frente/ fachada principal/ rua, na 

medida em que não se reconhece uma fachada principal em pelo menos três, das quatros 

faces que compõem o conjunto. Esta ruptura com os esquemas tradicionais de implantação no 

lote permitiu que o arquiteto elaborasse um projeto com grande riqueza plástica. Como resul

tado final - um grande bloco horizontal e dois edifícios verticais dispostos em L.

cio e serviços. No resultado final, constavam 408 apartamentos (áreas variando de 60m2 a 

100m2), 31 lojas de 40m2 a 100m2, e 23 escritórios.

E inegável que o arquiteto soube tirar vantagem da posição do lote na esquina de três 

ruas (avenidas Paulista e Brigadeiro Luis Antônio e rua São Carlos do Pinhal). Tanto o bloco 

horizontal como os edifícios que compõem a unidade vertical, seja nas texturas como nos 

volumes, proporcionam uma visão diferenciada do conjunto conforme o ângulo de observação.
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0 bloco horizontal ocupa toda a área do lote, extraindo do desenho irregular das esqui

nas das três ruas, a base de sua volumetria. 0 bloco aparece com muita evidência com exce

ção da vista da Avenida Paulista. Deste ângulo, está recuado em relação à fachada e parte do 

edifício foi colocado sobre reforçados pilotis em forma de "V", aliviando a massa grandiosa do 

conjunto.

Colunas sustentam o edifício em frente à Paulista. Estrutura indepen
dente e elementos modulados compõem o arcabouço estrutural 
desse bloco. Um painel de azulejos de Graciano Alabarda, datado de 
1954, marca o ingresso da galeria. Como em muitos edifícios mo
dernos, manifestações artísticas foram agregadas com o objetivo 
de compor um único espaço arquitetural. (Fotos: RR).

O térreo não significa área privativa dos edifícios. Através da galeria desenvolve-se a 
circulação dos moradores que tem ali o acesso para cada um dos blocos dos edifícios residenciais, 
das pessoas que se dirigem para o setor de escritórios, dos transeuntes ocasionais a fim de 
encurtar caminho entre duas ruas, e dos que buscam acesso às lojas do setor comercial. A 

galeria proporcionou uma nova rua traçada perpendicularmente à Avenida Paulista sem os

A lateral no limite do lote foi tratada com elementos vazados para vedar a parte de serviços dos apartamentos. Sendo esta 
a face noroeste, demonstra preocupação do arquiteto em garantir insolação onde esta é necessária. Os volumes da 
circulação vertical criam um dinâmico jogo de saliências e reetrâncias. (Fotos: RR).
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0 acesso à laje onde está o terraço-jardim se faz por duas escadas helicoidais em 

concreto (uma delas demolida). Atualmente aí funcionam playground, quadra e vestiários de 

uso condominial.
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O bloco vertical constitui-se de três edifícios interligados. Dois, em paralelo com a 

Avenida Paulista e o terceiro, na forma de uma grande lâmina disposta paralelamente à divisa 

do terreno, ganha o máximo recuo em relação à rua. São três tipos de apartamentos, de um 

ou dois dormitórios, com dimensões e programas diferenciados. Podemos notar na planta dos 

apartamentos, a racionalidade na divisão dos espaços internos e a clareza do zoneamento de 

funções. A colocação do acesso permite uma circulação para cada cômodo, evitando a passa

gem pelos demais. A área de estar separa-se dos dormitórios, que por sua vez, estão coloca

dos o mais distante possível da área de serviços. Todos os apartamentos contam com abertu

ras para duas faces, garantindo ventilação e insolação.

volteios e reentrâncias da proposta do Copan. Não deixa de ser um passeio protegido das 

intempéries e no qual o passante pode localizar os diferentes ingressos aos edifícios superio

res mas não desvenda a dinâmica integral do edifício. Esta, destina-se ao morador que pode, 

por meio da circulação vertical, alcançar os espaços coletivos do terraço-jardim e do teto- 

jardim (hoje ocupado por unidade de monitoramento de tráfego) ou à área privada dos apar

tamentos.

A área residencial é separada do bloco comercial pela laje-jardim, utilizada para lazer 
condominial. Diversas soluções de apartamentos compõem o andar tipo. (Fonte: fotos 
RR; Sampaio, 2000).

IW*
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3.4 0 apartamento kitchenette: redução ao espaço mínimo

Podemos defini-los como tipologia quando ocorrem três ordens de fatores:

Outro nível de agregação está demarcado pela planta e programa dos apartamentos, 
acrescentados no andar-tipo. No início dos anos 50, foram aprovados inúmeros edifícios que 
apresentavam apartamentos de pequenas dimensões com características particulares, cha
mados em São Paulo de apartamentos tipo kitchenette.

- projeto intencional - apartamentos projetados como tal e não derivam de “so

bras” na divisão do espaço do andar-tipo.

L

- espaço multifuncional - o apartamento se constitui de um único espaço principal 
no qual são desempenhadas as principais atividades do morar: repouso, estar e ali
mentação. A esse último espaço estão interligados uma pequena área de cocção e um 

banheiro.

- repetição quase invariável — os apartamentos se repetem de forma quase igual e 
o andar-tipo é constituído de muitos apartamentos similares. Pressupõem o conceito 
de seriação, de padronização. No projeto do edifício ou do andar-tipo não estão excluí
dos outros programas de apartamentos, mas a presença de kitchenettes é marcante.

Os projetos coletados pela pesquisa, com apartamentos dessa tipologia, apresentam 
extrema racionalidade na organização espacial e um rigor projetual que eliminam espaços 
perdidos em subdivisões inadequadas. São espaços de moradia, regulares e repetitivos na 

medida do possível, em unidades Standard, maximizando a ocupação do lote.

Como já vimos, são vários os motivos que contribuíram para que surgisse esse tipo de 
apartamento e estão relacionados à existência de demanda por habitação menor, bem locali
zada e que encontrava nessa solução um custo global menor. Do ponto de vista do incorporador, 
essa tipologia permitia rentabilizar duplamente o investimento, seja pelo acesso diferenciado 

que a localização dos terrenos propiciava, seja pela possibilidade de gerar o maior número 
possível de unidades. A diversificação da indústria nacional, por outro lado, favoreceu a padro

nização de elementos construtivos para os apartamentos.

Como podemos notar na implantação da maquete, na época da construção do Nações 
Unidas quase todo o entorno da Paulista era constituído de casas e palacetes de um ou dois 

andares; pelas fotos atuais, este complexo ainda se exprime pela sua monumentalidade. 
Monumentalidade excessiva devido à falta de recuos, especialmente na configuração atual, e à 

supressão de todo o jardim frontal para o alargamento da avenida Paulista, nos anos 70. Como 
já observara Ferraz (1957), “uma crítica mais rigorosa exigiria para esta construção ao me
nos, meia quadrã'.
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Edifício Arapuan e Edifício Icaraí

!

1

Os dois edifícios ocupam toda a face do lote no alinhamento das respectivas ruas e para 

as quais abrem-se as únicas janelas voltadas para as áreas externas. 0 térreo é subdividido 

em unidades comerciais independentes; no centro do edifício, o acesso para a área residencial 

conduz os moradores para o hall dos elevadores, situado na parte interna do edifício. Por meio 

de uma única torre de elevadores, posicionada centralmente, tem-se acesso aos apartamen

tos, dispostos lado a lado para configurar um edifício em lâmina. Essa relação espacial aparece 

em muitos outros edifícios pesquisados, mas não é a única possível.

A partir do material da pesquisa, selecionamos como exemplo os edifícios Arapuan e 

Icaraí, de 1952. Ambos são do escritório de incorporação e construção Otto Meinberg cujo 

principal arquiteto era Franz Heep, formado em Frankfurt com professores como Gropius e 

Meyer. Heep soube extrair do programa técnico da arquitetura moderna boas soluções para a 

comercialização, que ele mesmo tratou de repetir em vários empreendimentos.

Ed. Arapuá - pav. tipo

■ <:.•••
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Entra-se nos apartamentos por uma única porta que se abre para um estreito e curto 

corredor de distribuição, espécie de espaço de transição entre a área coletiva do edifício e a 

área privativa da moradia. Na entrada do apartamento existe 

um nicho - a kitchenette - destinado à cozinha, com ponto de 

água e espaço para pequeno fogão ou fogareiro. Abre-se tam

bém a porta do banheiro, único espaço isolado da moradia \ 

com função precisa. Completa o projeto uma meia parede 

projetada para armário embutido, este já voltado para o cô

modo em que os moradores devem exercer todas as funções 

do habitar - estar, dormir, vestir-se, comer, armazenar man

timentos. Essa unidade será repetida quantas vezes for pos

sível, em conformidade com as condicionantes legais e técni 

cas do projeto.
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Apartamentos de cômodo único tornaram-se uma tipologia empregada com 
constância.

| Eds. Icaraí (96 aptos.) e Arapuã (140 aptos.). Projeto Franz Heep. Incorpo- 
ração Escritório Otto Meinberg. (Fonte: Sampaio, 2000)
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Variações

Ed. Montreal -1* ao 10° pav.

a
Ed. SfioVIto-pav. tipo

?

í
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Ed Canavelle - pev tipo 1_
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Foi possível encontrar pequenas variações em relação aos apartamentos descritos, 

como a colocação do banheiro antes e o espaço para a cozinha depois, ou espaço um pouco 

maior para cozinha, permitindo a entrada de um indivíduo.

na tipologia da kitchenette

Há também exemplos em que não existia espaço de transição; o morador entrava dire

tamente no cômodo multifuncional e apenas o banheiro era peça separada.

Apartamentos tipo kitchenette. Variantes da tipologia: não há espaço de transição para o interior do apartamento. Ed. 
Caravelle, 322 aptos.; Ed. Montreal, 222 aptos.; Ed. São Vito, 600 aptos.; Ed. Demoiselle, 169 aptos. (Fonte: Sampaio, 

2000).
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A terceira solução consistia na abertura das áreas molhadas (banheiros e/ou cozi

nhas) para um corredor externo, aberto ou fechado por elementos vazados.

A variação maior não se dá, contudo, em relação ao apartamento mas ao projeto do 

edifício e ao arranjo das unidades.
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O resultado espacial desse tipo de apartamento revela um cálculo empresarial levado 

às últimas consequências. Para o empreendedor imobiliário, o uso do espaço do imóvel não é 

questão central de suas preocupações; o que importa é produzir uma mercadoria vendável. 

Justificam: "se houve comprador era porque o apartamento era adequado". 0 compromisso 

com o bem-estar social não lhe competia “a priori”; tendo sido transferido, aos poucos, para a 

esfera dos deveres do Estado. A preocupação com o bem-estar individual pode ser encontrada 

em alguns arquitetos, que procuravam pensar cada elemento e a distribuição do mobiliário 

como forma de minimizar o desconforto do espaço único. Franz Heep, por exemplo, detalha o 

espaço da kitchenette, dotando-a de um plano em mármore com pia, lugar para fogão elétrico, 

três prateleiras de granilite e, sob elas, uma pequena geladeira.

Soluções criativas para espaços mínimos procuravam garantir habitabilidade. 
(Fonte: Acrópole n.219,1957).
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Como já foi dito, no capítulo 2 (ver imagens), a legislação não permitia banheiros que 

não tivessem aberturas para ventilação, exigindo a edificação de poços para cumprir essa 

função, recurso que desperdiça considerável área construída. A pressão para mudança da 

legislação começou com o entendimento por parte da Prefeitura de que esses apartamentos 

poderiam seguir as normas definidas para a hotelaria, ou seja, ventilando os banheiros por 

meio de dutos. Isto permitiu uma nova configuração para edifícios em lâmina, possibilitando 

duas sequências de apartamentos com entrada por corredor central, caso do São Vito em que 

parte dos apartamentos segue essa solução, ou o edifício Angel construído como hotel.
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laitrtor. urln^veninom

Interior. Liviní-Dorntl^r^

Projeto de interiores procurava mostrar so
luções viáveis para a moradia de uma ou 
duas pessoas. (Fontes: Bruck, 1954; 
Acrópole n.118,1954).

Um dos projetos de Oswaldo Bratke (Bratke, 1954, p.349) 

pretendia revolucionar a disposição dos sanitários em ambi

entes económicos reunindo, em uma só peça, lavatório, ba

nheira, chuveiro com saboneteira encaixada, bacia de bidê, 

armário com espelho móvel e outro, no vazio da banheira. Ao 

todo, conseguiu a dimensão de 1,70m x 1,70m.

í I
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Rino Levi, por sua vez, encomendou ao decorador Peter 

Bruck (Acrópole, jan. 1954) o projeto e execução de cinco apar- 
. * I I L x, L L ■ l!
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tamentos com uma sala, kitchenette, banheiro e armários 

embutidos. A solução previa um mínimo de móveis e o máximo 

de utilidade em cada um: “desta forma o morador do aparta

mento pode movimentar-se livremente, não ficando acanhado 

e com a famosa impressão de“apertamentd'. 0 decorador pen

sou em um mobiliário até então pouco utilizado como o sofá-cama, poltronas e mesas conver

síveis e estantes componíveis. Outra orientação para apartamentos de mesmo programa para 

a cidade turística de Lindóia, foram projetados por Ariosto Mila e João Cacciola (Mila, 1954). No 

projeto de decoração, o espaço de dormir com cama de casal está separado por cortina do 

estar e bar/local de refeição.
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Fonte: Acrópole, n.210,1956

É interessante notar que, nesses projetos de decoração, a tipologia do apartamento 

kitchenette está associada à moradia de pessoa solteira ou, quando muito, de casal, condição 

incontrolável através da ótica da iniciativa privada. Porém, para a finalidade desta análise, não 

é possível deixar de observar que uma proposta como o apartamento tipo kitchenette é fruto 

do estudo conceituai da moradia mínima elaborada pelos arquitetos modernos, mas também 

resulta de uma percepção do mercado habitacional sobre a necessidade de apartamentos 

pequenos em resposta à crise do mercado locacional que afetava também a classe média.

Mesmo com áreas pequenas, as soluções de organização interna podiam variar. Franz 

Heep propõe, no Edifício Icaraí, uma mesa de concreto que avança de dentro do apartamento 

para o terraço.

Longe de apresentar a solução de uma problemática, a produção desse tipo de aparta

mento levou, para classe média, um novo programa que era encontrado até então nas piores 

casas proletárias. Isto é, um espaço em que ocorre a junção das funções do habitar e a 

sobreposição de atividades. Esta crítica, entretanto, se tornaria improcedente se houvesse 

controle da ocupação por uma população adequada, situação impensável dentro da lógica da 

habitação como mercadoria.

A difusão da tipologia em estudo e a demanda por mobiliário adequado para espaços 

pequenos revolucionaram a indústria de móveis que passou a fabricar elementos componíveis, 

modulares, reversíveis e de menor dimensão.
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Revolução no mobiliário. A construção de apar
tamentos levaram à produção de móveis mo
dulados e componíveis, de menores dimen
sões. (Fonte: Acrópole n. 220,1957).
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Entretanto, do ponto de vista do espaço arquitetônico, a inovação não é fruto da criatividade 

isolada de arquitetos que trabalhavam na cidade, mas resultou de um processo cultural que 

vinha sendo alimentado desde a década de 30 e que encontrou eco também junto à iniciativa 

privada ao responder à necessidade económica da expansão das relações capitalistas no setor 

imobiliário.

Refirimo-nos à aceitação e difusão da arquitetura moderna racionalista no Brasil, não 

por meio de grandes obras relacionadas à representação do poder estatal (Martins, 1985), 

mas na linha projetual relacionada aos espaços do morar.

A historiografia recente elaborada sobre Movimento Moderno deu ênfase à relação 

entre arquitetura moderna, nacionalismo e Estado no Brasil. Tanto Martins (op cit) quanto 

Cavalcanti (1987) e Bonduki (1999) procuram mostrar os pontos em comum entre os ideais do 

Estado centralizador e as concepções inerentes ao Movimento Moderno, mais precisamente “a 

articulação entre os pressupostos corbusianos e alguns elementos constitutivos do pensamen

to autoritárid'(Martins, 1985). De fato, não pode ser coincidência que importantes obras públi

cas construídas a partir de 1930, culminando com a construção de Brasília, tenham se apoia

do em propostas modernas. Segundo a historiografia de autoria da arquitetura brasileira (en

tre eles, Mindlin e Bruand) assim como salientavam os próprios protagonistas como Costa 

(1962), Niemeyer (1957), Cardoso (1956), associados ao reconhecimento internacional, as 

obras de vulto patrocinadas pelo poder público teriam sido importante fator de afirmação e 

difusão no âmbito interno.

3.5 A produção imobiliária e suas referências tipológicas e conceituais

Elaboramos alguns níveis tipológicos da produção imobiliária definindo-os como inova

dores em relação à produção existente até então. Essa inovação refere-se ao processo de 

produção descrita no capítulo 1 e 3, mas também ao espaço arquitetônico e ao programa 

adotado.

Mostramos essa inovação como parte de uma estratégia dos incorporadores imobiliári

os diante do desafio de construir para um mercado ainda desconhecido, em uma relação que 

estava apenas começando, baseada na produção para a venda.

Entretanto, é importante notar que, em se tratando da moradia, várias experiências 

de arquitetura moderna, dignas de nota, não passaram pela ação pública. Neste sentido, 

deixando de lado as casas de Warchavchik por serem unifamiliares, já nos anos 30 este mesmo 

arquiteto construía casas e sobrados em série na Mooca e na Avenida Lins de Vasconcelos, 

além das casas na Gamboa associado a Lúcio Costa, entre outras. Devemos também lembrar 

os famosos sobrados para aluguel de Flávio de Carvalho na Alameda Lorena, de 1933. E ainda, 

os primeiros edifícios verticais modernos a serem construídos em São Paulo na década de 30, 

o edifício Esther e o edifício à Avenida Angélica de Júlio de Abreu também não pertencem ao 

universo da intervenção pública. Nesse segmento constam ainda o Prudência de Rino Levi, o



Louveira de Artigas e Cascaldi como outros exemplos significativos da década de 40.
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Como mostra Bonduki (1998), essa prática compôs um ciclo de projetos de influência 

moderna, no qual se tornou essencial o entendimento de que a moradia tinha uma função que 

não se restringia ao espaço da unidade habitacional. Deveria, necessariamente, ser 

complementada por serviços indispensáveis para facilitar a vida quotidiana.

Com a intervenção estatal foram produzidas as primeiras experiências de habitação 

social e espaços de menores proporções, projetadas em grande escala a fim de abrigar um 

número significativo de famílias, para as quais eram previstos serviços complementares. Essas 

experiências pioneiras, adaptadas ao meio e à condição técnica e social da época, foram as 

que trouxeram para o Brasil o conceito de unidade de vizinhança e de habitação mínima 

difundidos pelos CIAM.

Porém, a questão da moradia na perspectiva de uma arquitetura económica, produzi

da em série para uma classe menos abastada e a adoção de projetos habitacionais com 

matriz nacionalista, passa pela intermediação da ação estatal pelo menos nos anos 30 e 40. A 

tipologia identificada, que denominamos edifício/conjunto, teria como primeiras referências 

conceituais os vários conjuntos patrocinados pelos lAPs desde o fim da década de 30 e, em 

particular, alguns edifícios em lotes urbanos, especialmente o Edifício Japurá de Kneese de 

Melo.

Em terreno de 50 mil m2, situado na encosta do Morro do Pedregulho, afastado, portan

to, da área central, mas interligado pela Avenida Brasil, teve seu programa estabelecido após 

levantamento das condições existentes e censo dos futuros moradores, funcionários de baixa 

renda do município (Bonduki, 2000; Antunes, 1997). Apartamentos de vários tipos eram a 

resposta aos diferentes programas surgidos a partir de questionário elaborado pelo Departa

mento de Habitação da Prefeitura do Rio de Janeiro. Os apartamentos distribuíam-se em qua

tro prédios. O bloco A, o mais conhecido, mede 260 metros de comprimento e contém 220 

apartamentos, dispostos lado a lado em uma sinuosa lâmina que segue a encosta do morro. 

Duas pontes vencem a distância entre o bloco e a encosta e dão acesso a um andar parcial-

Particularmente, o conjunto Pedregulho no Rio de Janeiro, projeto de Eduardo Affonso 

Reidy, vencedor do prémio da Bienal Internacional de São Paulo em 1951 e elogiado por todos 

os arquitetos estrangeiros modernos que o visitaram (Le Corbusier, Gideon, Max Bill e outros), 

é exemplo maior nesse contexto, condensando em uma única intervenção os principais con

ceitos do ideário moderno racionalista sobre a nova maneira de morar.

Os edifícios citados encontram-se nas principais publicações de arquitetura brasileira 

e esta constatação nos leva a afirmar que a arquitetura moderna, ao menos no que se refere 

a moradia, não foi linguagem e nem procedimento projetual associado apenas ao poder públi

co. O arquiteto que se identificava com essa corrente arquitetônica podia projetar para qual

quer cliente sem ficar restrito às encomendas do setor público.
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0 Conjunto Pedregulho, no Rio de Janeiro, projeto de Eduardo Affonso Reidy, antecede na aplicação do programa 
habitacional e traz elementos da tipologia empregada pela iniciativa privada. (Fonte: Bonduki, 2000).
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mente livre onde as passarelas entremeiam-se com áreas destinadas a serviços coletivos. 
Compõem ainda o conjunto, ginásio de esportes, escola primária, piscina, centro de saúde, 
lavanderia coletiva, cooperativa, playground, creche e mercado.
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a)

b)

c) existência de um pavimento intermediário no bloco ondulante, interligado com a 
rua de acesso. Explicam os autores, “proporcionará uma imensa área plana, bem 

ventilada e protegida, onde as crianças poderão abrigar-se nas horas mais quen

tes e nos dias mais chuvosod (Bonduki, 2000 idem). Trata-se da construção de 

espaços coletivos inseridos no corpo do edifício, solução pouco utilizada até en

tão, inclusive entre os conjuntos públicos.

a utilização de vários tipos de apartamentos, de um a quatro dormitórios. É im
portante notar que a associação de diferentes programas de necessidades e de 
tipologias de apartamentos adotadas nesse conjunto não respondia apenas a 
questões de ordem social. Relacionava-se a questão de economia da construção, 
tanto no que diz respeito à racionalização dos serviços, como na possibilidade de 
se alcançar o maior número de apartamentos por edifício. Dentre os tipos de 
arranjos internos, salientamos a solução do apartamento conjugado e o duplex 
sobre a qual, explica o autor e a engenheira Carmen Portinho, "[a solução] foi 
adotada para a maioria dos apartamentos por ser aquela que oferece o maior 
rendimento, pela possibilidade de atingir, sem elevador, a quatro pavimentos, e 
permitir, mediante maior profundidade do bloco, o mínimo de testada, aumentan

do desta forma o número de unidades no bloco" (Bonduki (org), 2000, p.84)

a associação entre várias funções relacionadas à moradia, comportando um úni
co programa habitacional

Outro edifício modelo localiza-se em São Paulo. 0 lapurá, de Kneese de Melo, foi proje
tado em 1947 e sua construção ocorreu no início dos anos 50. Situado em uma travessa 
próxima ao circuito de avenidas do chamado anel de irradiação, apresentava partido ainda 
desconhecido na cidade ao aliar moradia e serviços em um conjunto vertical. Um imenso bloco 
residencial sobre pilotis, recuado em relação à rua, implantava-se em lote com ocupação pré- 
existente (cortiços), no fundo de um vale canalizado, acompanhando a curva de nível do terre

no. Em frente à rua e construído no alinhamento, existia outro edifício de dois pavimentos, 
ocupado por comércio no térreo, e apartamentos para solteiros no andar superior. No progra
ma inicial havia seis andares com restaurante e espaços comerciais, além das unidades de um 
dormitório (Antunes, 1997, p.92). Os dois edifícios se interligam por uma rampa que, devido à 
declividade do terreno, alcança o edifício residencial no segundo andar. Esta se amplia em 
determinados trechos na forma de uma grande laje criando, ao mesmo tempo, o chamado 

solo artificial que cobre salas de uso comunitário e a área de garagens, localizadas no plano 

inferior. No teto-jardim havia alguns equipamentos comunitários. Ruas internas dão acesso aos 

apartamentos duplex, otimizando o uso do elevador que serve cada dois andares.

Em relação à tipologia em estudo, esse conjunto habitacional, bastante conhecido des
de a sua concepção, exemplifica muitas das questões discutidas pelos mestres modernos e 
abre a reflexão sobre vários aspectos:
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Japurá. Projeto: Kneese de Melo, 1947. Construído pelo lAPIde São Paulo, apresentava partido inovador, baseado na

a)

b)

o solo artificial e o teto acessível para atividades comunitárias.c)

a lâmina recuada em relação à rua, levemente curva, acompanhando o arco da 

rua e da curva de nível e apoiada, em parte, em uma grande laje de concreto que 

duplicava o espaço de convívio;

a existência de espaços coletivos dentro do lote com locais para atividades dos 

moradores;

Causavam interesse alguns elementos do projeto que, para nosso estudo, representam 

uma primeira abordagem da unidade de habitação verticalizada em lote urbano. Por exem

plo, a compactação de um programa complexo cumprindo diversas funções em lote inserido 

na malha urbana. Como colocou Kneese de Melo "nem sempre a casa é habitação. Habitação 

é um complexo de que a casa é um dos elemento?.(Antunes, 1997, p.91).

Ed.J ' ~ ■
Unidade de Habitação de Le Corbusier. (Fotos RR).

Era impossível arquitetos e estudantes de arquitetura desconhecerem o edifício. Além 

do programa que não tinha precedentes na cidade, sua forma destacava-se no entorno de 

edificações baixas e populares do bairro do Bexiga, distinguindo-se ainda dos prédios escalonados 

construídos em todo o centro. Sua imagem se associava ao fato de que vinha para substituir 

imensos cortiços existentes na área adquirida então pelo Instituto de Previdência dos 

Industriários.
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Fonte: Ceccarini, 1985.
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Na virada da década, apenas um ano antes do Copan, Niemeyer conceberia o Conjunto 

JK, um complexo hoteleiro e residencial para o incorporador Joaquim Rolla, com programa 

precursor ao que seria usado no Copan. 0 programa era, realmente, de grande complexidade. 

Atividades comerciais, de serviços e circulação estavam previstas para ocupar os andares 

construídos a partir do desnível das ruas. Uma grande laje em toda a extensão do lote criava 

uma plataforma de concreto, um solo artificial sobre o qual estavam o restaurante, lojas e hall 

de ingresso do hotel. Sobre a plataforma e com apoio de pilotis, foram projetados dois edifícios 

lâminas de uso misto. Cada um deles implantado em lotes diferentes, separados pela Rua 

Guajajaras. Para resolver a interligação entre os dois, estava prevista uma passarela elíptica 

que passaria sobre o logradouro público existente. 0 programa coordenaria apartamentos, 
hotel, centro comercial com restaurante, boate, inúmeras lojas e serviços, além de praça de 

esportes e jardins.

Em relação à moradia, no único bloco 

construído, de 22 andares, estavam previstos 

sete tipos diferentes de unidades residenciais. 

Havia apartamentos tipo “hotel", "para quem 

deseja simplificar o mínimo seu sistema de vida, 

preferindo utilizar áreas comuns e os serviços 

gerais ao máximo, limitando sua necessidade de 

moradia ao essencial' (legenda original do ca

tálogo. Podestá, 1996), onde um ambiente con

jugado e banheiro compunham todo o progra
ma em questão. Estes apartamentos mínimos 

eram intercalados a apartamentos semiduplex ,

As soluções propostas pelo poder público apresentavam, para os arquitetos contempo

râneos, novas formas de encarar a questão da moradia. E novas disposições espaciais e solu

ções ainda não empregadas em larga escala em edifícios de apartamentos. 0 apartamento 

duplex, o apartamento de pequenas proporções, o agenciamento de ambos em resposta ao 

reconhecimento de que existiam diferentes necessidades familiares, a complementação com 

áreas para atividades coletivas, a duplicação do solo com lajes, a implantação em função de 

outros fatores (insolação, paisagem), e não na relação obrigatória com a frente da rua, trazi

am novas soluções sobre como enfrentar espacialmente a questão da moradia. Habitação 
económica e produção em grande escala mostravam-se experiências possíveis.

A fim de viabilizar o empreendimento foi necessária uma lei estadual, promulgada em 
fins de 1951, permitindo o investimento público em troca de espaços para repartições públicas 
e para um museu. Havia também a intenção de nova estação rodoviária e mercado municipal 

em seu subsolo.
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Hotel nos primeiros andares, serviços 
de hotelaria a disposição de todos os morado
res, piscinas e espaços para atividades físicas, 
inteiravam a proposta revolucionária para épo
ca. Muitos de seus aspectos, como o apart-ho- 

tel e lazer associado à moradia, só viriam a se 

concretizar em condomínios contemporâneos, 

com outros objetivos.

Os serviços propostos originalmente 
previam uma reprodução das inúmeras facili
dades da cidade: " suponhamos que você pre

cise de uma gravata... Ou que seja necessário 
um remédio...Ou que sua esposa precise de 
manicura ou de cabeleireiro...Nesta cidade ver

tical há tudo. As lojas externas e, mais embaixo, 
as lojas da estação rodoviária, serão um refle

xo de toda a vida comercial lá de fora. Sem dei
xar o Conjunto, você encontrará tudo o que pre

cisa. Até a agência bancária, a agência postai 
ou a agência de turismo e viagens." (Podestá, 
1996, p.61)

um pouco mais amplos, com sala, quarto, ba
nheiro, cozinha embutida e varanda. Em outro 
setor, apartamentos maiores, com um, dois e 
três dormitórios, completavam as opções ofe
recidas aos compradores.

HliOW.

Os três casos descritos são 

paradigmáticos para nosso estudo. Partem de 

uma matriz comum à qual nos aproximamos 

ao longo do capítulo. Trata-se de conceitos 
modernos que revolucionaram a concepção do 

morar ao propor formas de enfrentar proble

mas urbanos, partindo de um modelo espacial 

de organização da sociedade.
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grifo no original

A matriz comum e a influência do programa moderno: o conceito moderno 

de morar

Lucio Costa define a unidade de habitação como “sendo um novo conceito, ou seja, o 

princípio gerai da concentração em aitura:, em biocos isolados de construção bastante grande 

para possibilitarem a instalação dos serviços gerais e demais comodidades requeridas pelos 

núcleos de famílias que os constituem, e capazes de libertar, por essa mesma concentração, 

grandes áreas de terreno arborizado em torno, garantindo assim uniformemente a todas- as 

residências maior desafogo visual e, como consequência, maior intimidade apesar da 

contiguidade que as irmana em unidades de uma nova ordem de grandezã'.

Essas propostas ganharam projeção internacional a partir do 1 ° CIAM (Congresso Inter

nacional de Arquitetura Moderna), em 1928. Naquele momento discutia-se a arquitetura vincu

lada às amplas questões políticas e económicas suscitadas pela realidade do pós-guerra; de 

modo mais específico, apontava-se a necessidade de associá-la ao mundo industrializado pela 

superação dos métodos artesanais de construção. Construir com racionalização, com padroni

zação - processos e métodos típicos da era industrial - era adequar a arquitetura às exigênci

as de uma sociedade urbana que pedia construções rápidas e em quantidade. Apenas com a 

produção em série seria possível atingir o essencial, ou seja, que as construções fossem de 

baixo custo, ao alcance de grandes faixas de população. A arquitetura atingiria então a sua 

essência, entendida à época como fundamentalmente social.

Lembra o arquiteto brasileiro que esse conceito deriva da intuição precursora de Le 

Corbusier há mais de vinte anos e que estava sendo realizada então pelo arquiteto franco- 

suiço, pela primeira vez, em Marselha.

Lucio Costa (1955), separava a questão do lucro, da tarefa de ordenar o espaço com 

eficiência, visando o bem-estar dos usuários. A unidade de habitação, para ele, tinha esse 

objetivo e, partindo de sua apologia, construiu um raciocínio mostrando a unidade-habitação 

como elo para conjugar uma ação restrita (o edifício de morar) a um “tema de amplíssimo 

a/cancd', isto é, a missão do arquiteto na sociedade contemporânea.

A unidade de habitação faz parte das propostas modernas elaboradas nas primeiras 

décadas do século, em busca de um novo "habitat" cujas vantagens, segundo seus idealizadores 

e seguidores, seriam rapidamente percebidas graças ao benefício do convívio, da amplitude 

espacial, do retorno do sol e do ar, perdidos na mesquinhez dos espaços exíguos da cidade 

tradicional.

Nos congressos subsequentes, foram discutidos os problemas e as necessidades de 

padrões de vida mínimos aceitáveis e a ocupação mais racional e eficiente dos terrenos, em 

função de espaçamentos e alturas ideais. (Frampton, 1992, p.27 )
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Essas questões demonstravam a necessidade de respostas ante o desafio de uma soci

edade de massas em um contexto de intensa transformação, resultante do período de pós- 

guerra. Abriam para os arquitetos a possibilidade de rever certos cânones arquitetônicos, não 

só de renovação de processos construtivos, mas também do estudo da dinâmica dos espaços 

internos da moradia, necessários para aliviar o trabalho da mulher que participava maciça

mente da vida profissional.

Alguns arquitetos alemães, May, Gropius, Klein, empenharam-se em estudos que os 

levariam a definir uma moradia a partir da reformulação de espaços essenciais, como diria 

Gropius," o problema do moradia mínima é encontrar o mínimo elementar de espaço, ar, luz, 

ca/or necessário ao homem para que ele não seja impedido de desenvolver sua funções vitais, 

isto é ‘minimum vivendi' e não um 'modus non moriendi'" (apud De Fusco, 1975, p.258).

Assim, a partir dos enunciados do CIAM, estava em formação uma nova categoria de 

abordagem da cidade cujo ponto de partida era a moradia. Esta ditaria as coordenadas para 

a organização espacial da cidade, significando que a cidade deveria ser pensada a partir da 

escala do homem e das necessidades da maioria de seus moradores e não a partir dos 

espaços de representação do poder, como os castelos do rei, os edifícios governamentais, os 

monumentos. Por outro lado, a organização das atividades dava à cidade um papel preponde

rante no ciclo de produção; nesse contexto esperava-se que a classe trabalhadora se adaptas

se a esse processo, assimilando o rigor da vida em espaços coletivizados e a ordem necessária 

à supremacia do trabalho.

Extraindo do princípio da produção industrial e aprimorando estudos anteriores, Le 

Corbusier adicionou ao conceito de moradia mínima a idéia de ‘‘Standard’’, da multiplicação de 

unidades habitacionais iguais, da produção em série de unidades às quais corresponderiam as 

noções de eficiência, precisão, ordem e, portanto, beleza (De Fusco, op cit, p.268). Esses 

deveriam ser espaços produzidos em sincronia com a realidade da industrialização e da rea

lidade de uma sociedade urbana de massas.

As inovações não se restringiram apenas ao espaço do edifício. Os estudos foram se 

ampliando no sentido de orientar a reconstrução da cidade, articular espaços de moradia a 

um sistema de espaços urbanos destinados à circulação e, por meio deles, os espaços de 

produção.

Partindo do estudo da moradia chegava-se, por meio dos acréscimos cada vez maiores, 

à dimensão urbanística, à cidade.

Para Le Corbusier, o estudo da unidade mínima não era apenas o estudo de uma célula 

milimetricamente projetada, mas de que maneira esta podia se articular com outras, tornan- 

do-se um conjunto, uma unidade coletiva. Seu raciocínio seguia a lógica de que, pela artala- 

cão de muitas células, poderiam se compor espaços planejados para todos os serviços necçs- 

sérios à vida. Estes eram entendidos como prolongamentos da habitação, exercendo Unções
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Expandindo o conceito, a associação de vários elementos mínimos de cidade ou de 

várias unidades de habitação, formaria uma unidade secundária dotada de serviços mais com

plexos; sucessivamente ao se somarem áreas distintas para outras funções como o trabalhar, 

o lazer, o circular, se chegaria à cidade planejada capaz de responder às exigências e ao ritmo 

da época da máquina.

complementares, situando-se próximos da moradia. Por sua vez, os serviços propostos para 

servir à coletividade, dispensavam sua existência no programa do espaço privado da moradia, 

permitindo diminuir o tamanho desta.

A associação de um certo número de moradias com os serviços de primeira necessida

de, constituiria o novo elemento funcional, a chave metodológica a partir da qual deveria se 

pensar a cidade. Existia, portanto, o elemento mínimo projetável da cidade, denominado uni

dade de habitação por Le Corbusier.

Os estudos deste autor para alcançar uma proposta de cidade ideal, resultaram numa 

preocupação com a função e com a distância/ tempo de deslocamento, destacando o trajeto 

como fator importante na caracterização da qualidade de vida do morador. Com o objetivo de 

alterar esta relação, propunha a construção de grandes edifícios dotados de serviços incorpo

rados em sua estrutura, verdadeiras “cidades-jardim” verticais, ao contrário das horizontais. 

Cultivou, a partir daí, a proposta da unidade de habitação vertical, tendo a oportunidade de 

colocar suas ideias em prática na cidade de Marselha, logo depois da 2a Guerra Mundial.

0 conceito de unidade de habitação e vizinhança, seja ela horizontal - constituída de 

blocos de apartamentos com os serviços essenciais ao alcance dos moradores - ou na versão 

verticalizada - um bloco de grandes dimensões com serviços incorporados, está no fundamen

to dos conjuntos brasileiros citados, com maior evidência nos edifícios públicos. Nesses é ine

rente o objetivo social e o de atender a uma comunidade por meio de uma relação planejada 

entre célula habitacional e áreas livres, entre necessidades da família e serviços sociais. Não 

era o que acontecia nos edifícios projetados para a incorporação.

Colocamos até agora que é possível classificá-los como pertencentes a uma mesma 

matriz conceituai, mesmo quando a dimensão de mercadoria para a qual foram projetados, 

produzidos e comercializados, faz com que se tornem edifícios totalmente diferentes dos pré

dios públicos, com divergências fundamentais, como veremos a seguir. Verifiquemos então, 

porque se enquadram e em que se dissociam da matriz conceituai.
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Unidade de habitação de Marselha: paradigma de uma geração

plataforma definida pelo autor como “so/arMc/e/"que, ao somar-se ao teto

No teto-jardim localizavam-se serviços como creche, escola maternal, ginásio coberto, bar com “solarium", 

piscina, “playground”. Novamente, a escolha de um lugar longe da circulação da cidade reforça a ideia de núcleo auto- 

suficiente, com serviços de apoio à comunidade, não franqueados ao público.Três grupos de escadas e elevadores 

transportavam os moradores até as ruas internas e, a partir daí, como ocorre na cidade, eles acessavam os apartamen

tos.

0 edifício foi projetado para atender 1.600 moradores em unidades habitacionais para núcleos familiares de uma 

a dez pessoas. Distinguem-se 23 diferentes tipos de moradias num universo de 337 apartamentos, servidos por seis 

“ruas internas”. Em uma das ruas, situada entre o sétimo e oitavo pavimento, existia uma galeria de lojas - “galerie 

marchande”- para comércio de primeira necessidade e um hotel para parentes dos moradores, evitando sua hospedagem 

nos apartamentos. A galeria comercial e a hospedaria foram colocadas em andar central a fim de enfatizar o caráter local 
destes serviços, pensados como resposta às exigências da específica comunidade ali instalada. Não é difícil perceber a 

analogia que inspirou o autor, ou seja, os mecanismos de organização de um bairro residencial tradicional, onde serviço 

e comércio local, situados no centro do bairro, atendem, via de regra, apenas à vizinhança. Não deixa de ser uma proposta, 

como avaliava Tafuri para as siedtungs, que se apoiava a uma ideologia antiurbana e cujas propostas reproduziam um 

modelo de vilarejo em contraposição às da grande cidade (Tafuri, op cit, p.109).

0 apartamento mais recorrente era o duplex, com planos em tamanho diferentes. 0 menor destinava-se à zona 

diurna; o maior, aos quartos que ocupavam toda a profundidade do corpo do edifício, captando a exposição solar nas 

faces leste e oeste. Todos os ambientes, com exceção do banheiro, integravam-se espacialmente. Dada a diferente 

profundidade dos dois planos, cada célula se encaixava com outra complementar, ocupando, desse modo, a altura de três 

pavimentos, permitindo ainda que o pavimento intermediário, corresse a rua interna5.

Este edifício, projetado em 1945 e construído entre 1947 e 1950, é a obra síntese de LeCorbusier. Segundo Segre 

(1985), é o edifício mais importante da arquitetura moderna europeia da década de 50, no qual Le Corbusier pôde 

concretizar suas propostas para uma nova maneira de morar. Pretendemos salientar algumas características: o programa 

e seus pressupostos, alguns elementos estruturais que o distinguem dos demais e os aspectos formais que completam os 
princípios que a nova arquitetura deveria seguir, codificados nos famosos cinco pontos - planta livre, fachada livre, casa 

destacada do terreno mediante pilotis, teto-jardim e aberturas das janelas no sentido horizontal.

Sua contribuição essencial para a história da arquitetura e do urbanismo, continua sendo o original e complexo 

programa de uma unidade urbana, organizada de tal modo a reproduzirem um edifício os vários elementos estruturais da 
cidade, como serviços de primeira necessidade (creche e posto de saúde), áreas de lazer e atividades terciárias compre

endendo comércio, restaurante e serviço de hotelaria. 0 projeto incorporava todos os “complementos” necessários para 

uma comunidade viver bem, dispondo do necessário ao alcance de um trajeto a pé, por escadas ou elevadores.

Do ponto de vista estrutural, existem características marcantes. Uma estrutura portante principal, em concreto, 

eleva o edifício do solo. A arquitetura de Le Corbusier procurava, por meio dessa solução, liberar o nível do terreno para 

um uso com características públicas. 0 solo não seria ocupado com edificações mas com jardins e com circulação, 

contribuindo para a expansão do campo visual dos moradores da cidade.

Sobre os pilares, eleva-se uma plataforma definida pelo autor como xi<uunua av
praticável,duplicariaaocupação dos por espaços comunitárice dos moradores-OscJo artificial funcionava também como 

» andar técnico com os equipamentos do edilcio para facilitar a inspeção. Sota esta J"”
duplos por onde passam as tubulações. Associados àsvigas,também em concreto armado,eles suportamascdulas de 

moradia cujos forros e paredes, construídos com material isolanle. são Independentes daestruturade coo .

Pedifrin tem orientação norte-sul; apresenta,ao nortefface sem sol) uma parede cega,enquanto as taras três |
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Do ponto de vista conjuntural daqueles anos, o Estado se colocava como o grande agente de reconstrução do 
pós-guerra e, a questão da moradia social absorvia uma grande porcentagem dos investimentos estatais. A experiência de 
Marselha, patrocinada pelo poder municipal, inscrevia-se neste contexto. Pressupunha, entretanto, a organização comuni
tária atuando de forma harmónica e auto-suficiente no uso e administração dos serviços incorporados no edifício.

Um complexo grandioso como este foi pensado para ser viabilizado pelo Estado, dado o grau de investimento 
necessário para a sua construção e para as bases de seu funcionamento. Uma postura coerente, relacionada à concepção 
urbanística do arquiteto, com base no pressuposto de que empreendimentos como esse deveriam compor a menor 
unidade urbana de uma cidade. Não eram edifícios, eram partes constitutivas da cidade.

A implantação do edifício no terreno não guardava relação direta com a avenida arborizada em que está localizado. 
0 arquiteto buscou privilegiar a melhor orientação em relação à exposição solar ao invés de manter a implantação 

tradicional que coloca o edifício alinhado à rua. Dimensões imponentes -165 metros de comprimento, 24 metros de largura 
e 56 de altura - levou vários autores a descrevê-lo como um transatlântico ancorado em um parque.

são protegidas por “loggias"fa exposição solar, espécie de brise-soleil. A fachada, indepedente da estrutura, é desenha

da por esta grelha que se forma pela larguras das “loggias", cuja regularidade e ritmo são alterados de acordo com a 
disposição dos espaços internos dos apartamentos.
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3.6 Afinidades entre mercado imobiliário e programa moderno. Conceitos 

de arquitetura moderna adaptados ao mercado

Ao contrário da Unidade de Habitação, pensada pelos racionalistas e aplicada nos con

juntos habitacionais públicos, esses edifícios, pela sua natureza privada, não se propuseram a 

ser a menor célula de planejamento da cidade e não houve, em nenhum caso, a intenção de 

estabelecer uma inter-relação entre espaços comerciais e de serviços e a comunidade resi

dente. Assim, a simples existência de diferentes tipos de moradia e de espaços para atividades 

em um único edifício não permite defini-los como unidade de habitação.

É possível encontrar várias similaridades entre os conjuntos de habitação social promo

vidos pelo Estado e os preceitos arquitetônicos e urbanísticos do CIAM. São elementos comuns 

as áreas livres de uso público, coletivização dos espaços edificados, previsão de equipamentos 

sociais bem como definição do conjunto como elemento coordenador de um grupo social e de 

um desenho diferenciado de cidade. Em exemplos como Pedregulho e Japurá encontram-se 

algumas soluções arquitetônicas que os relacionam com a proposta de Le Corbusier, como a 

promenade, o teto-jardim e a preocupação com a orientação solar, entre as mais evidentes. 

Poderiamos também traçar, em cada uma das soluções criadas pelos arquitetos brasileiros, os 

elementos que as tornam específicas, com leituras novas fundamentadas em conceitos co

muns a essa geração.

Interessa aqui, entretanto, voltar à tipologia do edifício/conjunto e analisá-la com mais 

detalhe, verificando em que medida poderíamos conceder-lhe a mesma matriz de filiação. 

Vamos iniciar com o programa.

Ao reunirem de 100 a 1200 famílias e múltiplos usos ao nível da rua, foram pensados 

com a dimensão de atendimento dos moradores da cidade e não da comunidade do edifício. 

Nos casos mais complexos é possível afirmar que os edifícios assumem a dimensão de um 

novo núcleo urbano dentro da própria cidade, sem realmente ser. Assim, a distribuição espacial 

das atividades não poderia ser a mesma proposta por Le Corbusier. Serviços, centro comercial, 

hotel, não são atividades internas ao núcleo residencial, tanto na forma como foi proposto na 

unidade de Marselha ou proposto no edifício em curva do Pedregulho, isto é, no centro do 

edifício, em local de acesso restrito. Os edifícios/conjunto da iniciativa privada situam o núcleo 

comercial no térreo, ao alcance de todos. 0 foco do programa do edifício não está no morador 

ou em suas necessidades, mas nas potencialidades da cidade fervilhando de transeuntes, lojas 

elegantes e diversões.

É evidente que nos edifícios/ conjuntos como o JK, Copan, Nações Unidas, Seguradora 

Brasileira, a dimensão do habitar se apresenta em todas as suas potencialidades. Morar no 

Copan, era uma ação a ser exercida no centro nevrálgico das atividades urbanas, em contato 

direto com os fluxos culturais e económicos da metrópole, com as principais opções de comér

cio, serviços (incluindo os institucionais) e lazer, oferecidos pela cidade.
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Outra questão importante refere-se à influência do método e do pensar a arquitetura a 

partir do conceito de economia e eficiência.

A divisão funcional das atividades é, sem dúvida, resultante desse partido e uma das 
principais características do modelo implantado no Brasil, sob a encomenda do capital de 
incorporação. O bloco comercial é encontrado em todos os edifícios estudados e está relacio
nado à dimensão de investimento de cada empreendimento. 0 bloco da moradia integra visu
almente o conjunto, embora marcadamente separado do comercial pela laje-jardim. Ambos se 
relacionam apenas quando dividem o mesmo caminho de acesso pela galeria.

Outra característica importante é a criação do espaço de uso coletivo, estes sim para 
uso dos moradores do edifício. Esse conceito, bem como a resolução espacial em terraços- 
jardim e coberturas acessíveis ou ainda em salões comunitários, são soluções espaciais tribu
tárias do Movimento Moderno e inusitadas em relação à produção corrente de edifícios da 
cidade. Não são, em geral, áreas muito detalhadas e com usos bem demarcados na fase de 
projeto na medida em que não provêm do estudo das necessidades de uma população espe
cífica. Entretanto, demonstram a compreensão do problema que advinha da concentração de 
uma população em altura, antevendo necessidade de espaços extras para atividades ligadas 
ao morar, além dos espaços públicos da cidade.

É possível que a crença dos arquitetos em uma nova dimensão urbana (e da sociedade) 

a partir da construção de novos modos de morar, subjacente ao conceito da unidade de 
habitação, tenha exercido forte fascínio que os levou a propor obras e convencer os clientes a 
conhecer uma nova fórmula até então inexistente. Para o arquiteto formado naquela época e 
exercendo sua atividade nos anos 50, era possível acreditar na possibilidade de transforma
ção, em um país com altas taxas de desenvolvimento, com esperança no futuro, com popula
ção se urbanizando e investindo na construção de uma nova capital. A dimensão da busca de 
uma nova organização social fica mais clara nos conjuntos públicos, mas o sentido de novida
de, de modernidade, de experimentação, estava também nos edifícios/conjunto. Morar no JK ou 
no Copan era morar no centro de um novo mundo - a metrópole.

A iniciativa privada apropriou-se largamente do referencial conceituai que levava à pro
dução em massa de moradias. Destacamos aqui novamente alguns aspectos citados, como 
uso de estrutura portante dissociada da vedação, para maior liberdade na subdivisão dos 
espaços internos e utilização de elementos pré-fabricados; a subdivisão de espaços a partir da 

definição de uma unidade Standard, repetida quantas vezes fosse possível. E ainda, a padroni

zação de componentes arquitetônicos na economia da construção.

Por fim, no estudo das variações de conceitos para a lógica do mercado resta ainda 

verificar a apropriação do conceito de moradia mínima.

Como vimos, nesse período o estudo da subdivisão do espaço chegou à proposição de 

um cômodo único com banheiro a partir da má»ma subdivisão do espaço construtdo, mod.
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Palmerhouse, Chicago. (Fonte: Hibelzeimer, 1979)
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É preciso, ainda, considerar que a par dos estudos sobre habitação mínima conhecidos 

pelos arquitetos dessa geração houve influência paralela dos edifícios de hotelaria, enquanto 

os primeiros programas de apartamentos mínimos existentes na cidade foram uma simples 

alteração de uso. Quartos de hotel foram transformados em imóveis a serem vendidos isolada

mente sob a tutela da legislação de condomínio. Imóveis reciclados portanto, teriam apontado 

a necessidade desse programa na cidade.
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A solução da unidade tipo hotel estava prevista como uma das possibilidades de vida 

moderna. Hilberseimer divulgava em texto de 1926 (Hilberseimer, 1979, p.37) diversas solu

ções, incluindo a proposta de Le Corbusier para habitações com vantagens de um hotel, na 

qual previam-se serviços e espaços sociais coletivos, cozinha central e aplicação de métodos 

hoteleiros na moradia privada no que se referia ao cuidado, higiene e administração. Citava 

também que nos EUA estavam sendo desenvolvidos os “apartament-houses” cuja descrição
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lação dos espaços e a seriação de inúmeros ambientes tornaram-se uma constante. Os mes

tres modernos pretendiam um espaço mínimo habitável, mas que atendesse as necessidades 

humanas. Um produto espacial a ser repetido “ad infinitum” já que as necessidades essenciais 

do ser humano são equivalentes. 0 “mínimo”, neste caso, estava relacionado ao atendimento 

de massa, a melhores condições de vida para todos, enquanto o “mínimo” criado pela iniciativa 

privada, no final dos anos 40, tinha como objetivo chegar a um grande número de produtos comercializáveis 

em um único edifício.
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Mas não deixa de ser um programa inovador, mesmo com inúmeras críticas pós-uso.

remete claramente aos apartamentos kitchenettes, inclusive cozinhas-nicho. Exemplificava com 

o Surf Apartament Hotel de Chicago; à residência associada à hotelaria e a espaços de servi

ços, e ainda a gestão de hotelaria utilizada em Palmerhouse (Chicago) que chegaria a alojar 

quatro mil pessoas. No catálogo de vendas do Conjunto JK (Podestá,1996), essa solução deno

minada apartamento tipo-hotel, era criada para pessoas que desejavam “simplificar o mínimo 

seu sistema de vida, preferindo usar áreas comuns e serviços gerais ao máximo, limitando sua 

necessidade de moradia ao essencial". 0 quarto de hotel, associado ou não aos serviços 

hoteleiros e às propostas de uma moradia reduzida ao essencial, está na base das propostas 

dos apartamentos tipo kitchenettes.

A síntese dos principais elementos de aproximação e distanciamento de um modelo 

conceituai, leva-nos a apontar que, nas tipologias estudadas foi incorporado, com bastante 

precisão, o programa técnico do saber arquitetônico do modernismo, fundamentado na racio

nalização da divisão espacial, na modulação, na estrutura portante desvinculada da vedação e, 

em muitos casos, em todos os cinco pontos da proposta corbusiana. Foram associados tam

bém alguns conceitos como inclusão de espaços coletivos, redimensionamento dos espaços de 

morar, a moradia como algo a mais do que os espaços privativos do apartamento. São fatores 

que, certamente, ajustam esses projetos na classificação de obras modernas.

Por outro lado, parte importante da estrutura conceituai moderna foi abandonada por

que requereria que esses projetos pertencessem a uma arquitetura social, amparada pelo 

Estado. Tratava-se, no entanto, de arquitetura comercial que buscava a atenção do mercado e 

de determinada classe social que podia se permitir a compra de moradia. Toda a elaboração 

sobre o “existenzminimum" foi deixada de lado e, infelizmente, a proposta espacial terminou 

em um único espaço e um nicho vazio para a kitchenette, sem os móveis milimetricamente 

estudados.

Os edifícios/conjunto, por sua vez, propuseram uma nova leitura da associação entre 

moradia e serviços, embora se distanciando do conceito da unidade de habitação. Com a 

introdução do apartamento kitchenette, esses edifícios multiplicaram o impacto dessa solução, 

transformando uma construção de pequenas moradias em um grande aglomerado de peque

nos apartamentos com centenas de famílias morando. Sua articulação com uma série de 

outros espaços comercializáveis gerava rentáveis investimentos imobiliários, cujo objetivo era 

garantir a maximização do capital de incorporação. Mesmo extintos como programa arquitetónico 

deixaram marcas inconfundíveis de um período de produção, facilmente identificáveis nas cida

des onde foram construídos.
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3.7 A difusão da tipologia do edifício/conjunto

Fonte: Acrópole, n.222, 1957.

Foto RR

Evidentemente, os edifícios/conjunto não se restringiram aos exemplos analisados. A 
partir da tipologia desenvolvida neste capítulo podemos encontrar vários outros na área 
verticalizada da cidade durante os anos 50, localizados em avenidas de grande circulação de 
pedestres e automóveis. Sua relação com a tipologia é dinâmica, aproximando-se ora mais, 
ora menos, de todos os elementos analisados.

Niemeyer (1957, p.5) argumentava que o sucesso da arquitetura moderna no Brasil, foi 
de tal ordem que em pouco tempo tornou-se ela a nossa arquitetura corrente e popular (...). É 

natural e compreensível que essa massa enorme de construções, estendendo-se por todo o 
país, não poderia manter o mesmo nível técnico, principalmente considerando-se o sucesso 
que as boas obras alcançaram e seu sentido novo e criador, que todos - pudessem ou não- 
desejavam acompanhar. Dessa maneira se compreende a variedade e a repetição de certas 
formas, que, alterada em escala e proporção, só desvirtuaram compietamente, o mesmo acon

tecendo com alguns projetos de formas aprimoradas, destinadas a locais amplos, e que, trans
postos depois para outros lugares - entre prédios e sem espaços livres necessários - transfor- 
mam-se em construções lamentáveis, peio desequilíbrio e confusão que trazem ao conjunto 
urbano

Conjunto Nacional (Avenida Paulista com 

Rua Augusta) de David Libeskind, iniciado em 1955, 

é até hoje um marco na cidade. A grandiosa com

posição volumétrica, galeria com diversas ruas e 
praças de estar, laje de transição acessível levando 

a jardins e espaços de serviços, cinemas e lojas, 
fazem deste edifício o melhor exemplo da tipologia 

analisada.

Racy, (Avenida São João) projeto de Aron 

Kogan de 1955. A articulação dos dois blocos, o 
residencial de forma ondulante, apoiado em pilares 

em V; laje e teto-jardim; galeria com cinema e lojas 

(no projeto original), repropõem a implantação e 

linguagem do Copan, de Niemeyer.



Foto AAB.

á

Foto RR.

Foto RR.

Conjunto na Praça 14-Bis, (Avenida Nove 

de Julho), projeto de Francisco Beck em 1955. Edi

fício de grande porte, composto de quatro blocos 

justapostos que lhe dá uma forte unidade formal. 0 

bloco destinado às áreas comerciais e de serviços 

acompanha, na volumetria, os edifícios residenciais. 

Elementos estruturais marcam o setor comercial 

permitindo uma clara diferenciação visual entre as 

funções; neste caso, a laje de transição é utilizada 

como terraço dos bares e restaurantes.

Conjunto à Rua Paim, (Rua Paim, próxi

mo à Avenida Nove de Julho), de 1956, projeto de 

Aron Kogan. Composto de dois edifícios implanta

dos perpendiculares à rua e um terceiro no centro 

da quadra. A forma dos edifícios e sua implantação 

criaram uma rua interna ao lote, cujo térreo é ocu

pado por espaços comerciais modulares. Centenas 

de apartamentos kitchenettes definem a tipologia 

do setor residencial. Uma rua-galeria tinha sido 

projetada mas não foi executada na altura do 14° 

andar do edifício mais alto.
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Edifício à Rua Augusta e Rua Caio Pra

do, a composição dos dois blocos de usos diferen

ciados é acentuada neste exemplar. 0 térreo, utili

zado para fins comerciais, conta com uma escada

ria que leva o morador do nível da rua à laje-jardim 

onde se situa o ingresso do edifício residencial. Os 

espaços cobertos nesse andar são de uso coletivo.



193

Foto RR.

Foto RR.

Foto RR.

Edifício à rua Jacareí, localizado em lote 
irregular de esquina. 0 volume horizontal é subdivi
dido em espaços comerciais de diferentes tama
nhos. A laje de transição separa os volumes. Cente
nas de pequenos apartamentos subdividem todo o 
bloco vertical.

Edifício à Rua da Consolação com Rua 
Antonia de Queiroz, lote de esquina com lado 
maior para a Rua Antônio de Queiroz define a 
volumetria do edifício. 0 bloco comercial de gran
des dimensões dispõe lojas no térreo, protegidas 
por uma circulação coberta e modulada pelos pilotis. 
0 bloco residencial recuado da rua é constituído 
por apartamentos pequenos. A laje de transição é 
usada como terraço para os apartamentos.

Edifício à Avenida Angélica com Al. 

Barros, dois blocos perpendiculares apoiam-se 

sobre solo artificial interligado por rampa ao nível 

da rua.
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Foto RR.

Foto RR.

Foto RR.

Edifício à Avenida Angélica, edifício/con- 
junto de menores dimensões guarda, porém, a ar
ticulação dos volumes e a separação de usos da 
tipologia.

Edifício à Rua Teodoro Sampaio e Rua 
Cónego Eugênio Leite, o bloco horizontal foi des
tinado a um shopping de móveis. No solo artificial 
localizam-se quadras, playground e jardim de uso 
condominial. Lâmina disposta perpendicularmente 
à Rua Teodoro Sampaio apresenta 112 apartamen
tos de 2 dormitórios.

Edifício à Rua Domingos de Moraes, 
lâmina implantada paralela à rua, sobre bloco co

mercial de grandes dimensões. Parte da área co

mercial é voltada para a rua, com o ingresso das 

lojas protegido por marquise. Galeria leva a outras 

salas comerciais e ampla sala de espetáculos.

Grupo de edifícios à Rua Domingos de 

Moraes, junção de vários edifícios construídos em 
épocas diferentes, mas com a mesma tipologia, de

fine uma quadra inteira da rua.

J
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Conclusões

Quanto aos programas 

verificar que alguns reaparecem r 

os com previsão de espaços com

A incorporação imobiliária, cujo surgimento em São Paulo analisamos com detalhes 
no capítulo 1, consolidou-se como o principal agente de transformação da cidade. Por meio 
de sua ação o espaço urbano transformou-se em objeto de lucro e o levantamento dessas 
práticas é instigante na medida em que as condições económicas e políticas do país estão 
sempre sujeitas a mudanças de rumo. Referimo-nos particularmente à ação da incorpora
ção em um contexto sem recursos públicos para o financiamento imobiliário. Em outros 
momentos da história nacional, esta condição reaparece, caso do período posterior à 
desarticulação do Sistema Financeiro da Habitação, na década de 1990. É possível verificar 

que a incorporação imobiliária, para continuar atuando, retomou alguns expedientes simila
res aos descritos neste trabalho, como a venda em planta para alavancar os recursos para 

o empreendimento; instituição do condomínio a priori, como uma espécie de cooperativa de 

adquirentes; comercialização pelo preço de custo com financiamento da incorporadora, e 

simultaneidade de diversos lançamentos para obter maior capital de investimento.

A partir de então, a dinâmica de ação no mercado de terras e no parque edificado 
consolidou o padrão de ocupação até hoje reconhecido: verticalização a partir do centro da 
cidade e que, nos anos 60, atingiu áreas estratégicas dos bairros. Outra ação importante 
baseou-se na ocupação horizontal, apoiada na construção lote a lote. Particulares e empresas 
incorporadoras foram agentes essenciais na difusão da propriedade do imóvel naqueles anos. 
Enquanto a iniciativa individual, com a complacência do Estado, edificava a periferia da cidade, 
o mercado formal organizava-se de modo a captar recursos privados para investi-los nas 
áreas já favorecidas com obras públicas de infra-estrutura, beneficiando-se também de uma 
legislação e fiscalização permissivas.

O estudo da produção imobiliária entre 1945 e 1964 permitiu maior compreensão de 
vários aspectos ocorridos em um período essencial para a história da habitação em São Paulo. 
Nesse espaço de tempo introduziram-se mecanismos que favoreceram a acumulação de capi

tal no âmbito imobiliário, contribuindo para o desencadeamento da produção habitacional 
privada segundo características que podem ser notadas ainda hoje.

As formas de operação e articulação entre agentes, apresentadas no capítulo 2, e a 
análise dos dados quantitativos referentes à produção imobiliária, relatados no capítulo 1, 

mostram que essas práticas atingiram um limite quando a produção esbarrou na capacidade 

reduzida de endividamento da classe média. Para os formuladores de políticas públicas relaci

onadas à habitação, é possível verificar que naquele tempo, como em epoca recente, essa 

barreira só foi superada por meio do acesso ao crédito.

habitacionais empregados naqueles anos, surpreende-nos 

nos lançamentos imobiliários atuais. Referimo-nos aos edifíci- 

idominiais destinados ao lazer e convívio dos moradores. Du-
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Observamos que essas soluções, entre outras do capítulo 3, mostravam-se inovadoras 
em relação ao construído até então. Talvez até precursoras, intuindo necessidades relaciona
das ao morar na metrópole, ainda não expressas em toda a sua intensidade nos anos 50. 
Dificuldade de locomoção, violência, complexidade do cotidiano, busca de melhor qualidade de 
vida, justificam hoje uma reflexão sobre esses programas.

Ainda no campo dos programas habitacionais, é interessante notar que o Conjunto JK 
de Belo Horizonte propunha a existência de apartamentos com serviços de hotelaria, utiliza
dos amplamente nos inúmeros “apart-hotéis” e “residence" atuais.

Queremos salientar que, no periodo estudado e como resultado da ação da incorpo
ração, o projeto da moradia tomou características de mercadoria, definidoras até hoje dos 
empreendimentos. Tratava-se da necessidade de encontrar um projeto de acordo com o gosto 
comum dos consumidores para melhor comercialização. Entretanto, era também importante 
oferecer “algo a mais”, algo que tornasse o projeto específico e que pudesse representar a 
diferença entre tantos empreendimentos produzidos pelo mercado. Lembramos que localiza
ção privilegiada, espaços coletivos e até obras de arte, constavam das vantagens oferecidas 
quando espaços individuais chegavam a um projeto quase padrão, permitindo identificação de 
uma tipologia específica, definida no capítulo 3. 0 mesmo princípio se coloca ainda hoje. Proje
tos para moradia verticalizada, determinados segundo padrão de financiamento, distinguem- 

se pouco entre si oferecendo aos consumidores, como diferencial, o verde, o centro esportivo, 

a segurança.

rante os 25 anos de atuação do Sistema Financeiro da Habitação esse partido foi abandonado 
em função de diretrizes estatais que defendiam a rígida separação de usos no âmbito do lote, 
legando para situações mais complexas e de maior porte - no caso das glebas - a previsão de 

espaços de uso comum. A legislação atual reflete também esse entendimento impedindo a 
construção de edifícios de uso misto. Entretanto, os espaços comunitários voltaram a fazer 
parte do edifício, como complemento às áreas privativas dos apartamentos.

As demais características da produção imobiliária, o perfil da produção, os agentes 

que atuavam, e muitos resultados arquitetônicos, pertencem ao contexto histórico que as 

produziu. Nos capítulos 1 e 2, procuramos recompor a história desse período, destacando a 

importância quantitativa que a incorporação assume ao longo da década de 50, superando a 

presença do investidor individual que predominava no início do período em estudo. Evidencia
mos a mudança na natureza dos investimentos, associada à presença maciça do mcorporador, 

o modelo empresarial da atividade que eliminou aos poucos os investidores ocasionais que 
não atuavam profissionalmente. E a diversidade dos agentes denominados incorporadores - 

bancos, empresas construtoras, sociedades de indivíduos - mostrava que o invest-ento tmo- 
biliário continuava a ser atraente apesar de não se destinar mais à obtenção de renda pdo 

aluguel. Por meio da conjugação de diversas fontes de recursos, da negooaçao e do W de 

interesses com o poder público locai a incorporação definia a dinamma de aprovaçao dos
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edifícios mudando pela verticalização áreas consolidadas da cidade.

/

Por fim, procuramos analisar as tipologias da incorporação. Defendemos que os resul

tados do ponto de vista arquitetônico não eram dissociados da lógica da produção imobiliária. 

Eram tipologias que respondiam a condicionantes económicas da produção e de ordem social. 

Do ponto de vista da arquitetura, identificamos a existência de projetos recorrentes identifica

dos como tipologias e exemplificadas no capítulo 3. São eles, os apartamentos de um único 

cômodo (kitchenettes) e em edifícios multifuncionais.

Orientamos esse trabalho para mostrar a articulação entre produto e processo, entre 

arquitetura e produção imobiliária. Através dessa ótica percebemos que determinados concei

tos e pressupostos da Arquitetura Moderna tinham sido empregados amplamente pelo merca

do imobiliário. Chegamos à conclusão que a difusão no âmbito da habitação não foi apenas um 

modismo, uma imitação de linguagem ou de uma linha de projetação que alcançara admira

ção internacional. Pode até ter ocorrido, entretanto, acima disso, houve a união entre modelo 

teórico, que propunha um novo entendimento da questão da moradia e apontava a possibilida

de da construção de moradias económicas em grande escala. E os interesses da incorporação 

que precisava de modelos mais rentáveis para se impor e de novos projetos para conquistar a 

demanda para os benefícios da propriedade da moradia.
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