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HABITAÇÃO SOCIAL: DAS UTOPIAS TECNOLÓGICAS E 
URBANÍSTICAS À REPETIÇÃO DE MODELOS 

RESUMO 

A habitação social é um tema de arquitetura que está necessariamente ligado às questões urbanas e 
debates políticos, mas estas, por si só, não são capazes de definir as questões de design envolvidos 
em qualquer projeto. Nesse sentido, o debate sobre a habitação social não está completo se não 
incluir a análise crítica dos exemplos propostos e realizados. Este artigo aborda este tema 
selecionando para análise dois exemplos paradigmáticos da década de 1960, tentando entender seus 
projetos em si mesmos mas também enquanto exemplos que, aparentemente, contribuiram para a 
criação de alguns "modelos de habitação coletiva" que serão posterior e exaustivamente repetidos. 
Trata-se do “Projeto para uma Cidade Satélite em Cotia” (1965), de autoria de A.S.Bergamim, 
A.A.Martino, J.Kauffmann, J.G.Savoy Castro, J.T.Yamasaki, L.Kupfer, M.Gorovitz, R.B.Lefèvre, 
S.Ferro e W. Hermann; e o projeto inicial para o Conjunto Habitacional CECAP-Guarulhos (1967), 
projetado por J.B. Vilanova Artigas, F.Penteado e P.M. da Rocha. 

Palavras-chave: Habitação social coletiva. Critica de Arquitetura. Análise de obra. 

SOCIAL HOUSING: FROM URBAN AND TECHNOLOGICAL UTOPIES 
TO THE REPETITION OF MODELS 

ABSTRACT 

Social housing is an architectural theme that is necessarily linked to urban issues and political 
debates, but they alone are not able to strictly define the design issues involved in any project. 
Therefore, the debate on social housing is not complete if it does not include the critical analysis of the 
examples themselves. This article address this subject by selecting and analyzing two paradigmatic 
examples of the 1960 decade, trying to understand not only what they are, but how they had 
apparently contributed to the establishment of “housing models”. They are the “Project for a Satellite 
City, Cotia” (1965), designed by A.S.Bergamim, A.A.Martino, J.Kauffmann, JGSavoy Castro, 
J.T.Yamasaki, L.Kupfer, M.Gorovitz, R.B.Lefèvre, S.Ferro and W.Hermann; and the initial project for 
the Housing Development CECAP-Guarulhos (1967), designed by J.B.Vilanova Artigas, F/Penteado 
and P.M.da Rocha. 

Keywords: Social Collective housing. Architectural Criticism. Close Reading.  
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HABITAÇÃO SOCIAL: DAS UTOPIAS TECNOLÓGICAS E 
URBANÍSTICAS À REPETIÇÃO DE MODELOS1 
 

Há temas arquitetônicos cuja plena compreensão deve necessariamente passar pelo trato 

de questões urbanísticas, estando ademais indissoluvelmente ligados a debates de ordem 

política: é o caso da habitação coletiva de interesse social. Discursos, publicações e debates 

relacionando o tema da habitação coletiva com questões de política urbana foram e seguem 

sendo muito frequentes no ambiente acadêmico e profissional arquitetônico, conformando 

um dos campos de atuação e teorização mais paradigmáticos da modernidade. Sua 

abordagem desde uma aproximação interdisciplinar é sempre complexa e intricada, e sem 

dúvida necessária. Mas frequentemente a vontade de relacionar a arquitetura habitacional 

com temas de ordem socioeconômica, política e cultural, deixando a arquitetura 

propriamente dita em último plano, ou sequer a menciona, sendo comum considerar de 

menor relevância a análise critica pormenorizada das soluções arquitetônicas e urbanísticas, 

propostas ou efetivamente realizadas, para a habitação social; debatem-se as premissas 

políticas, econômicas e sociais mas raramente os resultados em si mesmos – como se a 

habitação social fosse resultar tão boa (ou ruim) quanto a política que a promove, e nada 

mais. Essa conexão simplista deve necessariamente ser ultrapassada: ninguém mora em 

políticas habitacionais e sim em casas e edifícios concretos, situados em bairros existentes 

ou novos, inseridos em cidades reais e não em esquemas urbanos teóricos; e a maneira 

como são propostas e construídas essas habitações, nesses bairros, nessas cidades é que, 

afinal de contas, irá garantir ou não a qualidade e pertinência dos resultados - e 

retroativamente validar, ou não, as políticas que os fomentaram.  

Embora quaisquer arquiteturas (e não apenas as habitacionais) estejam sempre 

necessariamente atreladas às condições político-econômicas factuais da sociedade que as 

promovem, as decisões de projeto arquitetônico e urbanístico não resultam apenas de 

decisões políticas, podendo ser - e sendo - relativamente independentes destas. 

Arquiteturas semelhantes podem ser (e frequentemente são) indiferentemente aplicadas 

para concretizar políticas opostas. Péssimas arquiteturas podem ser simplesmente a 

consequência de projetos de baixa qualidade – e não somente de políticas indevidas. E a 

melhor política do mundo não garante, a priori, uma boa qualidade arquitetônica – embora 

possa dificultá-la, ou favorecê-la. Tampouco as boas intenções ou a afiliação política dos 

autores é garantia suficiente para a realização de uma boa (ou má) arquitetura. Essas 

                                                            
1 Texto originalmente publicado no livro das autoras, “Brasil: Arquiteturas após 1950”. São Paulo: Editora Perspectiva: 2010, 
Parte II, capítulo VI..  
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afirmações parecem óbvias – mas é tal o costume de justificar a arquitetura unicamente por 

razões externas a seu campo disciplinar, que parece ser necessário reafirmar que, se bem a 

interdisciplinaridade seja fundamental, sua base não pode deixar de ser a disciplinaridade – 

ou seja, o conhecimento aprofundado das características peculiares de cada disciplina. 

Assim pois, o debate sobre a habitação social não está completo se não for realizada a 

análise critica das obras em si mesmas. Mas para isso é indispensável garantir um certo 

grau de independência de enfoque: quaisquer arquiteturas não são apenas o resultado nem 

das políticas que as originaram, nem dos discursos que seus autores ou promotores 

proclamaram – podendo eventualmente chegar a ser seus contrários. De fato, as obras 

humanas tendem a agregar significados variados e até inesperados, a despeito de seus 

criadores; significados parecem inconcebíveis a princípio, ou opostos às intenções de 

partida – mas no entanto manifestam-se e são claramente percebidos desde quando outras 

perspectivas, conceituais ou temporais, os examinam. Sem deixar de lado, sempre que 

necessário, o recurso a algumas conexões extra-disciplinares, cabe realizar algumas 

análises disciplinares sobre o tema da habitação coletiva de interesse social. Neste capítulo, 

uma vez que não caberia aqui realizar um panorama amplo e completo, propõe-se examinar 

ao menos algumas contribuições exemplares, ocorridas no período do imediato pós-Brasília; 

e que de alguma maneira parecem ter tido fundamental importância como marcos no 

panorama da habitação coletiva de interesse social da segunda metade do século XX, no 

Brasil. 

 

1.1 DISSOCIAÇÃO ENTRE DISCURSOS E OBRAS 

Arquitetos e suas entidades, enquanto cidadãos reunidos em seus órgãos de classe, 

sempre procuram manter alguma voz ativa (mesmo se isolada e discordante) nas decisões 

políticas de ordem ampla afetando sua atividade profissional e aspirações culturais – fato 

talvez mais verdadeiro no período imediatamente anterior e posterior a Brasília. No caso 

brasileiro essa atuação tem se concentrado menos no debate de questões propriamente 

arquitetônicas (edilícias e estéticas), e mais no debate de questões de planejamento urbano 

e de políticas públicas; e em especial nos temas voltados à habitação social. Essa ausência 

do assunto “arquitetura” talvez ocorresse por serem os anos 1950-70 um momento de 

relativa homogeneidade estético-plástica - ou ao menos, no qual as possíveis diferenças de 

postura arquitetônica mostravam-se ainda pouco evidentes - não parecendo ser necessário, 

pois, debater o que parecia ser ponto comum e pacífico. Mas mesmo havendo entre os 

arquitetos atuantes naquelas décadas um razoável acordo aparente no que tangia às 

aspirações e reivindicações no tema do planejamento urbano e da habitação social, e 



 

5 

 
 

mesmo havendo um  aparente acordo entre as posturas arquitetônicas de todos os 

protagonistas, as respostas que efetivamente eram dadas pelos arquitetos, enquanto 

indivíduos criativos, às oportunidades concretas de projeto, não resultavam sempre e 

necessariamente assemelhadas. Essa dissociação relativa entre discurso político e atuação 

estética é mais detidamente analisada por Carlos Nelson Ferreira dos Santos em vários 

textos2, onde constata a distância e as diferenças entre as teorias praticadas e as práticas 

teóricas no urbanismo e na habitação naquelas décadas.  

Por outro lado, o contrário também parece ser verdadeiro: aparentes defensores, ou 

simpatizantes, de diferentes posturas políticas, culturais e estéticas (cuja presença ativa no 

cenário, já nos anos 1960, começa a evidenciar-se de maneira mais estridente) terminam na 

prática realizando projetos muito parecidos, tanto nas formas arquitetônicas como nas 

implantações urbanas. Usando a terminologia cunhada por Françoise Choay3, tanto 

culturalistas como racionalistas tenderam a produzir, na realidade brasileira, obras bastante 

semelhantes; sendo mais frequente a hibridização (tanto discursiva como projetual) do que a 

estanqueidade entre as duas posturas-padrão4. 

Como esclarece Carlos Nelson, com sua verve crítica cortante e precisa: “até os anos 70 os 

domínios se mantinham mais ou menos estanques: para os agentes do capital, 

urbanizações à moda culturalista; para os estatais, à moda racionalista. Desde a década de 

50 os empreendimentos imobiliários, esgotado o filão dos mais ricos, se dirigem para as 

periferias. A terra barata começa a ser retalhada em novos “jardins”, parentes já muito 

distantes dos originais ingleses. Versões mesquinhas que se oferecem aos pobres. O 

governo não vai fazer por menos. Construída Brasília, falácia democrática oferecida ao 

consumo da parcela mínima da população brasileira que podia assumir a “cidadania” 

proposta pelo Plano Piloto, dedica-se, nos anos 60, a oferecer os mesmos esquemas 

racionalistas para os de mais baixa renda. Financia, através do BNH [Banco Nacional de 

Habitação], os conjuntos habitacionais”. 

Tratado sempre como o vilão da história, o Sistema Financeiro da Habitação (SFH) - 

proposto e implantado pelo Ministério do Planejamento dos governos militares ditatoriais 

após 1964, e gerenciado pelo Banco Nacional de Habitação (BNH) - entretanto, não inventa 

nem inova, mas dá continuidade e expande exponencialmente as práticas urbanísticas e 

projetuais já anteriormente vigentes e testadas, normatizando e potencialmente engessando 

                                                            
2 Como por exemplo, “Dizei-me cidade brasileira se alguma arquitetura há tão bela e tão altaneira”, publicado na revista 
Projeto, nº 53, jul. 1983, p. 36-42. 
3 Cf. Choay, 1979. 
4 Com isso, é possível perceber inclusive que, embora seja verdade que o domínio de atuação da habitação pública herde a 
persistência “racionalista” a que se refere Carlos Nelson Ferreira dos Santos, tampouco foram idênticas todas as propostas dali 
nascidas, variando os graus de hibridização que praticam com outras posturas, culturalistas ou não, e que esses aspectos são 
também de relevante interesse para uma análise mais pormenorizada dessas arquiteturas. 
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o que já era prática corrente. Tampouco as propostas do sistema SFH/BNH entram em 

pleno conflito, ou propõem alternativas de ação substancialmente distintas, daquelas já 

anteriormente referenciadas pelos órgãos de classe dos arquitetos: as propostas do 

Seminário de Reforma Urbana promovido pelo IAB (Instituto Brasileiro de Arquitetos) em 

1963 são, na sua maioria, apropriadas e adotadas pelo sistema SFH/BNH - como reconhece 

o próprio IAB5.  Mas embora as propostas não mudem substancialmente, o significado que 

lhe é atribuído pelos arquitetos, como instrumento de mudança social, é drasticamente 

reduzido. O sistema BNH/SFH rechaça o idealismo socializante  que permeava aquele 

discurso coletivo (em parte fundamentado nas crenças utopistas das vanguardas européias 

do século XIX e começo do XX, parcialmente levadas a cabo no pós-II guerra, e assumidas 

por arquitetos e outros intelectuais) em prol de um realismo tacanho que busca quase 

exclusivamente atender questões financeiras, de consumo e de mercado - mais palatáveis 

ao sistema autoritário que se implantava com o golpe militar de 1964 e mais conformes com 

a realidade político-econômica do país – auto-definindo, nos termos daquela época, como 

subdesenvolvido, dependente e subordinado ao bloco ocidental capitalista. Assim, embora 

algumas das políticas habitacionais almejadas pelos arquitetos sejam implantadas pelo 

SFH/BNH, seu conteúdo social é descartado, ou não realizado, ou quando muito torna-se 

um simulacro despido de intenções utópicas de mudança social.  

Cabe entretanto uma reflexão a esse respeito. Caso as intenções utópicas de mudança 

social tivessem sido mantidas, estaria garantida a realização de arquiteturas de qualidade? 

Essa questão parece hoje totalmente datada: boa parte da critica radical ocorrida em todo o 

mundo, a partir dos anos 1970, atacou frontalmente as realizações arquitetônicas 

empobrecidas que resultaram da propagação diluída e da vulgarização acrítica dos ideais do 

movimento moderno – sendo os grandes conjuntos habitacionais alvo preferencial desses 

ataques; e ajudaram a demonstrar o quanto as boas intenções dos arquitetos modernos das 

gerações dos anos 1950/60, mesmo quando levadas a cabo em ambientes 

socioeconômicos menos predadores, com demasiada frequência revelaram-se 

problemáticas - muito especialmente no tema da habitação social. Aos observadores locais 

o caso brasileiro é tratado como um exemplo isolado e sem conexão com os debates da 

critica denominada “pós-moderna”; mas aceitando-se ou não essa terminologia redutiva 

para caracterizar a crise da modernidade arquitetônica, há que se reconsiderar que também 

a modernidade brasileira foi por ela afetada. Se no Brasil a habitação social nunca contou 

com políticas consistentes, entretanto o muito que se fez, e a baixa qualidade dos resultados 

obtidos, não é apenas o resultado dessa ausência: boa parte da arquitetura brasileira 

                                                            
5 Cf. Serran, 1976. 
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voltada para a habitação social segue acriticamente atrelada, ainda hoje, a paradigmas 

arquitetônicos e urbanísticos adotados no entusiasmo dos anos 1950/60, sem que tenha 

havido desde então quaisquer revisões disciplinares. Em consequência, alguns mesmos 

parcos modelos seguem sendo adotados e aplicados de maneira mecânica e como se 

fossem iniludíveis - conformando um panorama conservador e extremamente reacionário a 

mudanças. Essa revisão, de há muito necessária e periodicamente reclamada pelas novas 

gerações de arquitetos, é tarefa que ainda resta ser feita com maior plenitude, mas é 

indispensável para a construção de um substrato mais pertinente, a uma atuação 

contemporânea mais adequada, no tema da habitação social6. A ênfase quase exclusiva do 

debate da habitação social nas relações interdisciplinares e o pouco interesse pelas 

questões arquitetônicas intrínsecas não favorece essa reflexão necessária; mas não basta 

promover melhores políticas: é indispensável que os arquitetos busquem, igualmente, 

pesquisar, reconhecer, criticar e debater acertos e erros arquitetônicos e urbanísticos, em 

busca de melhores arquiteturas. 

Sendo o tema habitação social coletiva vasto, e não cabendo aqui analisá-lo na sua 

completa extensão, propõe-se aborda-lo através da seleção e análise de certas obras 

paradigmáticas dos anos 1960/70; não apenas pelo que elas são, mas pelo fato de 

aparentemente terem colaborado  para a formação de modelos, inclusive formais, que a 

seguir terão grande vigência; ou por apresentarem aspectos discursivos que rapidamente se 

institucionalizaram, tanto que passam a ser posteriormente empregados como instrumentos 

de validação universal - mesmo quando não se coadunam mais com as obras para cuja 

explicação são invocados. 

 

1.1 VARIEDADE PELA UNIDADE 

Ao apresentar o projeto “Plano para uma cidade satélite” (conjunto habitacional para 50 mil 

habitantes em Cotia, de autoria de Antonio Sérgio Bergamim, Arnaldo A. Martino, Jeny 

Kauffmann, José Guilherme Savoy de Castro, Júlio T. Yamasaki, Luiz Kupfer, Matheus 

Gorovitz, Rodrigo Brotero Lefèvre, Sérgio Ferro e Waldemar Hermann, publicado em 1965)7, 

o arquiteto e historiador Nestor Goulart dos Reis Filho realiza inicialmente um breve 

apanhado sobre o tema da habitação europeia após o fim da Segunda Guerra, com a 

                                                            
6 O panorama da habitação social no Brasil, a partir dos anos 1980 pelo menos, passa a contar com variadas tentativas mais 
ou menos frutíferas de encontrar novos caminhos, ou caminhos alternativos – tanto políticos, como arquitetônicos. Essas 
realizações serão mais pormenorizadamente analisadas em BASTOS & ZEIN (2010, partes III e IV). Neste texto, que trata das 
décadas de 1960/70, cabe ressaltar a formação de certos paradigmas que, na ausência de maiores criticas, seguem vigentes 
no início do século 21, orientando boa parte da atuação dos órgãos públicos nesse setor. 
7 Acrópole, nº 319, jul. 1965, p. 24-27. As informações da publicação foram complementadas pelo material completo da 
proposta disponível na Biblioteca da FAU-USP. 
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intenção de inscrever a proposta brasileira nesse “processo”. Seu texto começa assumindo 

o tema da habitação e do planejamento urbano como interligados entre si e associados à 

industrialização e à reorganização do tecido urbano: “Nos anos posteriores à II Guerra 

Mundial as soluções propostas para os problemas de habitação e planejamento urbano 

procuraram ter em vista, por um lado, as possibilidades da industrialização e, por outro, o 

reexame da articulação plástica e funcional dos elementos arquitetônicos na formação dos 

tecidos urbanos”. Exemplifica citando os projetos de Georges Candilis para Toulouse-le-

Mirail e as propostas para Sheffield projetadas pelos arquitetos daquela municipalidade. 

Afirma que “essas preocupações têm estado presentes também na arquitetura brasileira”, 

senão pela manifestação em projetos, ao menos enquanto desejo geral, ou ainda em 

pequenas obras circunstanciais, que ocorrem “sem que tenha sido possível levá-las à sua 

verdadeira escala, a urbanística, a não ser em alguns casos excepcionais”; assumindo, 

como único exemplo então realizado o caso de Brasília. Afirma que “somente nessas 

oportunidades [i.e., quando as propostas são executadas em grande escala urbana] 

adquirem toda a sua significação as soluções plásticas e construtivas das obras de alguns 

arquitetos”.  

Com essas afirmações Reis Filho está inaugurando um vezo de discurso que seria, dali em 

diante, frequente e dominante: o de considerar a questão da habitação como uma questão 

basicamente, ou quase que exclusivamente, urbanística. Tanto que seu texto não se detém 

na análise da organização dos espaços habitáveis propriamente ditos, daquele projeto – que 

sequer são apresentados em detalhe nessa publicação – mas apenas analisa com certa 

minúcia a metodologia aplicada na definição do desenho urbano de implantação do 

empreendimento; cuja escala e abrangência poderia fazê-lo ser considerado como uma 

“cidade satélite”, validando a comparação com Brasília e com os exemplos estrangeiros 

citados. 

Reis Filho reconhece que a situação brasileira difere da europeia: “no Brasil, a intensa 

industrialização e urbanização que acompanharam e sucederam à II Guerra Mundial não 

trouxeram uma correspondente atualização oficial nos setores de habitação e organização 

urbana”, e que o então recém proposto Plano Nacional de Habitação “apresenta-se 

vinculado a esquemas obsoletos”. A obsolescência, no caso, dar-se-ia em face de o 

SFH/BNH propor metas exclusivamente financeiras e quantitativas, sem buscar implementar 

qualquer preocupação com a atualização tecnológica e/ou com a conformação morfológica 

das cidades. Mas nem tudo estava perdido, graças ao “poder criador dos arquitetos 

brasileiros e sua capacidade profissional para resolver problemas habitacionais e 

urbanísticos”. Mesmo quando esse talento tinha parcas ocasiões para manifestar-se; e 



 

9 

 
 

quando era possível fazê-lo, devia ademais lidar com uma situação real local que em 

absoluto se inseria nos desejos de mudança social e de planejamento das cidades, longe 

estando de assemelhar-se aos casos europeus, vistos como exemplares (ou seja, como 

modelos a serem seguidos ponto a ponto); e assim, “uma parte de esforço dos autores dos 

projetos é então destinada a compensar ou mesmo contornar essas desvantagens e, ao 

mesmo tempo, acompanhar o aperfeiçoamento da arquitetura e do planejamento urbano no 

plano internacional”.  

 

Figura 1 – Projeto para cidade satélite. Fonte: Acrópole, julho 1965, páginas 24-5 

Ao realizar essa introdução ao projeto de Cotia, Reis Filho quer ver ali não apenas a 

experiência isolada que era (e que de fato nem chegou a ser implantada), mas um possível 

começo de mudança, um primeiro passo para a realização das transformações sociais 

anunciadas pela modernidade arquitetônica do século XX, cujo advento parecia então 

inevitável, e cuja força teleológica geraria um futuro que parecia prestes a ser alcançado, e 
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do qual dava exemplo a experiência europeia. O fato de que essa experiência estrangeira 

também era relativamente parca e feita de exemplos isolados, muitos deles falhos ou de 

qualidade duvidosa (como posteriormente veio-se a saber pelas criticas da pós-

modernidade); a ideia de que a realidade local poderia legitimamente não ser semelhante 

àquela e assim não configurar distorção ou atraso, mas caso próprio (como passou a ser 

aventado a partir do debate do regionalismo critico, nos anos 1980); e a noção de que essa 

utopia talvez não fosse a profecia de um futuro inevitável, mas aspirações e desejos que de 

per si não tinham força suficiente para realizar-se - eram possibilidades conceituais quase 

impossíveis de serem aventadas naquele momento, em que a modernidade não era 

percebida como um estilo, mas como uma causa.  

 

Figura 2 – Projeto para cidade satélite. Fonte: Acrópole, julho 1965, páginas 26-7 

Embora a apresentação do projeto de Cotia analisasse somente as estratégias de 

implantação, fazendo referência apenas indireta acerca das unidades habitacionais 

propriamente ditas (se bem seja ressaltada uma de suas mais importantes características, a 

busca da variedade) o projeto das habitações é talvez o aspecto mais interessante da 

proposta, valendo à pena deter-se algo mais sobre isso8.  

A primeira constatação ao examinar mais detidamente a arquitetura dessa proposta é que, 

embora os projetos das habitações se alimentem de um amplo repertório moderno (com 

ênfase na contribuição corbusiana e nas lições do mestre na Unité de Marselha) o fazem de 

                                                            
8 O material completo foi consultado em cópias do projeto existentes no arquivo da Biblioteca da FAU-USP. 
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maneira bastante realista e apropriada, demonstrando um pragmatismo referenciado que 

em absoluto se limita a repetir abstrações ideais. Supunha-se que a construção pudesse vir 

a ser industrializável – como naquele momento era de praxe propor, nem que fosse apenas 

como garantia de seriedade projetual; mas não se faz da celebração do processo 

construtivo o mote principal do projeto. A principal ênfase do projeto das unidades 

habitacionais é na busca de espacialidade interna, a ser alcançada por meio de uma matriz 

básica flexível, capaz de permitir a coerência construtiva e formal do conjunto, e ao mesmo 

tempo proporcionar variadas opções de tamanho e arranjo. Mesmo assim, trata-se de uma 

proposta de cunho genérico e de valor “exemplar”, na medida em que não precisaria estar 

necessariamente vinculada a este ou aquele terreno ou lugar, mas poderia ser interpretada 

como propondo soluções-tipo; cujo agrupamento, gerando um sistema de blocos de 

implantação genérica, poderia adaptar-se a variadas situações topográficas, a distintos 

formatos de terrenos, ou mesmo ser parcialmente aproveitado em pequenos vazios 

urbanos.  

Na proposta para a “Cidade-Satélite” em Cotia o terreno de contorno irregular e topografia 

movimentada abrigaria sete núcleos residenciais, mais ou menos de mesmo tamanho, 

conformados cada qual por uma quantidade variada de blocos e por edifícios com número 

de pavimentos variável; variedade essa não exatamente resultante da topografia, pois o uso 

de pilotis de altura variável permitia destacar os edifícios da ondulação do terreno 

superpondo-lhe uma outra ondulação, definida pela variação nas alturas e extensões dos 

blocos; enquanto o terreno seria deixado praticamente “ao natural”. A circulação viária dava-

se na periferia, onde se situariam os núcleos coletivos de estacionamento, e a circulação de 

pedestres dava-se prioritariamente no eixo médio norte-sul central, unindo os vários 

equipamentos de cada núcleo aos equipamentos propostos na praça central cívica9. A 

proposta inclui a preservação de toda a vegetação existente, em especial a dos fundos de 

vale, bem como sua futura incrementação. 

As unidades habitacionais parecem ter sido concebidas desde os dois modelos de maior 

tamanho (batizados como A0 e B0), organizados à maneira de uma casa unifamiliar isolada, 

com pavimentos dispostos em meios níveis. É evidente a semelhança da proposta com 

projetos anteriores de Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro, especialmente as residências 

duplas/contrapostas para Marieta Vampré em São Paulo (1962). Esse esquema de unidade-

padrão é extrapolado, justaposto e sobreposto, conformando um agrupamento linear, com 

as unidades conectadas por extensos corredores e pelo pavimento térreo em pilotis. A partir 

                                                            
9 Interessante notar a afinidade dessa proposta com o projeto de Oscar Niemeyer para a cidade nova de Negev, Israel (1965), 
ambos da mesma data, e ambos igualmente tributários das contribuições corbusianas. 
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de um exercício bastante virtuoso, organizavam-se possíveis variantes a menor para as 

unidades, considerando as possibilidades formais do esquema tanto em seu 

desenvolvimento horizontal quanto vertical, e estudando-se todas as complexas situações 

resultantes da convivência de distintos tipos de apartamentos, de variados tamanhos, no 

mesmo bloco. Foram adotados dois módulos para a dimensão da unidade: 6.4 m (tipo A) e 

4.8 m (tipo B), sempre com largura do bloco de 11.2 m, definida por um ritmo de 3.2/1.6/6.4 

m, sendo as faixas externas para as unidades e a interna para o corredor central de acesso 

às unidades, situadas no mesmo nível e/ou em meios níveis acima e/ou abaixo, ocupando 

um, dois e até três meios pavimentos, e eventualmente utilizando a largura total do edifício  - 

caso em que não haveria o corredor central, que assim poderia ocorrer somente a cada três 

pavimentos. Para acomodar todas as possibilidades de agrupamento foram desenvolvidas 

nove variações de planta para o tipo A (variando de 30 a 170 m2) e sete para o tipo B 

(variando de 30 a 100 m2), com um a quatro dormitórios.  

As unidades são portanto agrupadas verticalmente e justapostas linearmente, através do 

recurso ao corredor central (à maneira da Unité de Marselha), resultando em longas 

circulações, eventualmente interrompidas por trechos livres de uso comum, quando às 

vezes é possível passar a outros blocos, dispostos perpendicularmente aos primeiros.  Esse 

agrupamento linear conforma blocos com extensão variando de 48 m até 112 m (em alguns 

momentos excepcionais, quando ocorre a justaposição linear de vários blocos, o edifício 

resultante podia chegar a atingir uma dimensão de até 224 m), conformando uma malha 

genérica quadrada com 64 m de lado, correspondendo à locação dos corredores centrais 

dos blocos. Essa malha é disposta no terreno seguindo a direção norte-sul, ou rotacionada 

em um ângulo de até aproximadamente 15º para este ou oeste; sendo homogênea para 

cada um dos sete conjuntos. 

Embora a locação dos edifícios claramente defina uma malha urbanística projetual, o uso 

extensivo de pilotis, a insistência em manter a topografia “ao natural” e a destinação 

genericamente vaga dos espaços no nível do solo para uso exclusivo de pedestres (de 

maneira deliberadamente não hierarquizada e não desenhada) tornaria difícil a apreensão e 

compreensão do conjunto resultante enquanto um “tecido” urbano; assim, apesar da 

diversidade de situações proposta ser individualmente satisfatória pela variedade, o 

resultado coletivo era potencialmente pouco claro, mesmo se ordenado. Já que o projeto 

não foi levado a cabo é difícil inferir qual poderia ter sido a atitude projetual em relação à 

escala do pedestre; mas a julgar pelo precedente disponível imediatamente anterior 

(Brasília, que parece ser um evidente paradigma, até pela denominação “cidade satélite”) e 

pelos resultados obtidos posteriormente em outros conjuntos habitacionais (nem tão 
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inteligentes, nem  tão variados como este, mas igualmente preocupados em “não mexer no 

terreno”), a subestimação da importância do correto desenho dos espaços semi-públicos 

criados pelo uso genérico dos “pilotis”, agravada pela idéia “naturalista” de manter o terreno 

intocável, tenderia a conformar espaços mais ou menos amorfos, pouco apropriáveis pelos 

usuários. Quase certamente a implantação de um empreendimento desse porte, mesmo se 

executado com pré-fabricação e montagem, implicaria em uma quase total transformação da 

configuração do terreno, que assim dificilmente se manteria intocado; esse risco inerente se 

agravaria tratando-se de sítio com topografia movimentada. Evidentemente, essas críticas 

só são possíveis na distância que o tempo transcorrido desde a proposição deste projeto 

proporciona, somada ao conhecimento de situações assemelhadas posteriores e 

observação crítica de seus resultados concretos: em seu momento, a proposta é de alto 

nível de elaboração criativa, e todos esses problemas poderiam ser eventualmente 

minimizados pelo detalhamento.  

Parece ser relevante notar três aspectos que comparecem exemplarmente nesta proposta e 

que, a partir de então, serão adotados como paradigmáticos por outras obras. Primeiro, que 

a organização funcional e espacial da unidade habitacional nasce da multiplicação por 

agregação, justaposição e empilhamento, em blocos lineares extensos e relativamente 

pouco altos, de habitações cujo desenho se baseia no de casas isoladas unifamiliares de 

maior porte (anteriormente realizadas por esses autores, casas essas que assim 

retroativamente auferem o status de “experimentos”). Segundo, que a organização espacial 

territorial do conjunto pretende atingir um certo grau de autonomia deste em relação ao 

entorno (mesmo se declarando o contrário) já que o concebe como unidade complexa 

autônoma em termos viários, de equipamentos e serviços, sendo inclusive de praxe o 

emprego dos pilotis como garantia formal desse “destaque” entre moradia e território; 

aspecto esse que reforça a vontade de pensar a proposta como solução genérica, modelar, 

aplicável “em qualquer parte”. Terceiro, mesmo que o desenho neste caso não nasça da 

exploração de recursos de pré-fabricação de componentes, essa possibilidade está sempre 

presente nos discursos de projeto, ao menos como intenção; entretanto, não resulta de uma 

solicitação concreta das circunstâncias, e sim de um parti-pris ideológico adotado sem 

questionamento, e justificado pela hiper-valoração do seu potencial das obras civis como 

promotoras de avanços tecnológicos; e embora raramente chegue a realizar-se de fato, a 

aspiração pela pré-fabricação introduz uma variável de peso considerável que afeta, em 

variados graus, a elaboração da concepção arquitetônica e urbanística, tanto da unidade 

quanto do conjunto. 
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1.3 UNIDADE PARA REPLICABILIDADE 

Essas considerações não são peculiares apenas ao projeto de Cotia, mas podem estarão 

presentes e caracterizando vários outros projetos, tanto dos anos 1960/70 como das 

décadas seguintes10. E igualmente estão plenamente presentes, embora revistos, em um 

dos projetos mais emblemáticos dos anos 1960 (e igualmente, da Arquitetura Paulista 

Brutalista): o Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado, em Cumbica, município de 

Guarulhos, na Grande São Paulo, de autoria dos arquitetos João Baptista Vilanova Artigas, 

Fábio Pentado e Paulo Mendes da Rocha (1967)11.  

Ambas propostas podem ser consideradas como tendo cunho “racionalista”, e suas 

soluções urbanísticas tem mais traços conceituais comuns que divergências. É porém no 

arranjo e agrupamento das unidades arquitetônicas onde ambas se distinguem, adotando 

nesse aspecto partidos quase opostos (principalmente se consideradas dentro do 

relativamente limitado contexto local de época). Ao contrário do Conjunto de Cotia, o 

CECAP Cumbica aposta na repetição de um só tipo de unidade habitacional, e embora 

também adote o agrupamento das unidades em blocos lineares prescinde do uso de 

corredores extensos: a linearidade é obtida pela justaposição e espelhamento em H de 4 

apartamentos, empilhados em 3 pavimentos sobre pilotis, conectados e afastados pelas 

circulações horizontais/verticais; sua repetição linear por justaposiçãocria um bloco básico 

em fita dupla, onde cada unidade dispõe de duas fachadas opostas. Se para o projeto de 

Cotia a variedade é assumida como um valor intrinsecamente necessário à qualidade do 

projeto, no projeto de Cumbica esse aspecto é recusado, ou senão, é substituído pela 

ênfase dada nas possíveis vantagens da repetitibilidade, adotando-se uma única solução de 

tamanho médio, tendendo ao mínimo (64 m2, no projeto original).  Essa repetição não é 

mera conseqüência da proposta de industrialização definida no projeto inicial, já que se 

tratavam de componentes que poderiam a princípio ser usados para compor outras opções 

de unidade. A fixidez na solução da unidade talvez sugira que ela própria estava sendo 

entendida como um componente básico irredutível, à maneira de uma habitação “plug-in” - 

                                                            
10 Esses paradigmas seguem vigentes na atuação dos órgãos estatais ou paraestatais de habitação social. Cristalizados e 
quase inamovíveis, sobrevivem em consequência da total ausência de debate sobre os resultados arquitetônicos que obtém, 
mesmo sendo sua precariedade quase um consenso no meio profissional. 
11 O projeto de Cumbica foi realizado dois anos depois do projeto de Cotia. A obra e os debates alimentados por Lefèvre e seu 
grupo tem sido entendidos como uma reação às obras e discursos de Artigas, que pretensamente configurariam uma “corrente 
principal” da Escola Paulista Brutalista. Essa construção historiográfica dos fatos é paradoxal: neste e em outros casos, a 
“revisão” antecede temporalmente a “ortodoxia”! É bem possível que a construção da “visão dominante” tenha desconsiderado 
datas e reduzido um ambiente complexo a um panorama simplista [cf. Zein, 2005], criando uma aura de contestação bipolar 
quando parece haver, ao menos no campo estritamente arquitetônico, variações sobre temas, e não confrontos. Neste caso 
pode ter ocorrido também um certo grau de mistura indébita de discursos políticos com discursos arquitetônicos, confundindo-
se ambas instâncias na tentativa de equalizá-las – o que só veio a empobrecer as interpretações que são feitas sobre esse 
denso período da arquitetura brasileira em geral e paulista em particular. 
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sugestão que comparecia tanto nos esquemas iniciais de Le Corbusier para a proposta da 

Unité de Marselha, como nas explorações conceituais dos grupos de arquitetos ligados ao 

Archigram e ao Metabolismo, contemporâneos às propostas de Cotia e Cumbica.  

O conjunto de Cumbica foi a primeira experiência de grande porte da CECAP12.  O local 

escolhido era Guarulhos, município vizinho a São Paulo, com forte perfil industrial, cortado 

pela Via Dutra (ligação São Paulo-Rio de Janeiro), situado na área metropolitana de São 

Paulo, apresentava-se como um importante desafio, tanto pela proximidade com o maior 

pólo de trabalhadores sindicalizados como pela maior demanda habitacional da região. Para 

o projeto confluíram, portanto, muitas expectativas da entidade, que buscava capitalizar toda 

a experiência até então obtida em empreendimentos de menor porte para uma realização de 

maior significado social. Essa ampliação da escala de abordagem suscitou a contratação de 

profissionais externos ao serviço público com o objetivo de obter o que houvesse “de melhor 

em matéria de projeto e planejamento”, conforme relata Ruy Gama13. 

A experiência do conjunto CECAP-Cumbica pode ser considerada como uma realização de 

importância transcendente não apenas pelo seu porte - quase 11.000 unidades 

habitacionais, num terreno de cerca de 130 ha -, como pelo caráter atribuído à proposta 

enquanto definidora de uma “filosofia geral que informa o projeto”,14 ou seja, pela vocação 

prototípica que lhe foi atribuída desde o princípio de sua realização.15 Nesse sentido irá 

contribuir para o reforço de alguns paradigmas que já vinham se estabelecendo desde há 

algum tempo, como a multidisciplinaridade da equipe de projeto, o desejo de aproveitamento 

máximo das possibilidades tecnológicas da construção e a valorização dos serviços e 

equipamentos urbanos, situados interiormente ao conjunto; bem como aplicar a idéia da 

repetição de um único tipo de unidade habitacional como instrumento para se atingir uma 

economia de escala  - recurso que supostamente viabilizaria o custeio da implantação dos 

equipamentos de apoio.  

O projeto foi coordenado pelos arquitetos Fábio Penteado, João Batista Vilanova Artigas e 

Paulo Mendes da Rocha, tendo como colaboradores os arquitetos Arnaldo Martino, Geraldo 

Vespasiano Puntoni, Maria Giselda C. Visconti, Renato Nunes e Ruy Gama. Relata Fábio 

Penteado: “procuramos reunir um grupo de trabalho no qual fossem incluídos a totalidade 

                                                            
12 CECAP - Caixa Estadual de Casas para o Povo, atual CDHU, autarquia do governo do Estado de São Paulo, com certa 
autonomia financeira, o que permite que seja usada como seu principal instrumento de ação para uma política habitacional 
pública, tendo atuação basicamente voltada para as cidades do interior do estado. 
13 Revista Desenho, Grêmio da FAU-USP, São Paulo, 1973, nº 5, sem numeração de página.. 
14 Revista Acrópole, nº 372, abr. 1970, p. 33. 
15 Cf. editorial do arquiteto Eduardo Corona na revista Acrópole, nº 348, mar. 1968, p. 12: “um projeto magnífico, grandioso, que 
de fato resolverá um problema tão importante, mas de forma cabal. Cabal porque fará o homem viver melhor. Melhor em uma 
comunidade, o que é decisivo para o futuro de um país.” 
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dos assuntos a serem tratados.”16 Essa abordagem não se restringia apenas ao apoio 

técnico de construção - assessorias de fundações, cálculo, hidráulica, elétrica, cálculo 

estrutural, orçamento e programação de obra - mas envolvia estudos sócio-econômicos e 

pesquisas do sistema educacional e do sistema de abastecimento. Em contraponto com o 

apoio às decisões projetuais de cunho construtivo estabeleceu-se um debate sobre as 

decisões projetuais de cunho urbanístico, resumido pela pergunta: “como deveria ser 

colocado este plano aberto para a cidade de Guarulhos, que crescia em sua direção?”17 

Outra questão de relevo, apontada como estando presente nos debates da equipe, era a da 

“viabilidade do projeto em relação à sua qualidade como casa”.18 Menos explícita, mas 

também presente, estava a questão de como estabelecer um meio-termo entre as 

expectativas de mudança e o peso da inércia, num certo esboço de revisão crítica, partindo 

de considerações de ordem sociológica, acerca do caráter “revolucionário” [ou seja, 

enquanto promotor de mudanças sociais] do projeto; ou, como afirmou então Artigas, “eu 

francamente pretendo fugir das duas [as posições extremas progressismo/culturalismo] e 

achar uma forma dentro da qual a ideologia que nos leva a um certo tipo de cidade, que nos 

levou, por exemplo, a Brasília, possa ser por um processo histórico corrigida no tempo, sem 

reificar.”19 

Nos textos explicativos do conjunto CECAP-Cumbica é sempre enfatizado o tripé 

urbanismo, tecnologia, unidade habitacional como definidor das decisões de projeto. Os 

autores estabeleciam como diretrizes do projeto: “a reformulação do conceito da habitação 

pela valorização do equipamento urbano do projeto e das áreas comunitárias dedicadas ao 

lazer e à recreação; a reserva de 50% das áreas para verdes,20 o aproveitamento máximo 

das possibilidades tecnológicas existentes de modo a permitir, de um lado, o barateamento 

dos custos de construção e, de outro, a elevação dos padrões construtivos”;21 esperava-se 

também que esse último item permitisse gerar uma economia tal que fosse possível 

incorporar às unidades habitacionais alguns dos equipamentos “indispensáveis à vida 

moderna” enquanto itens a serem entregues ao usuário junto com a unidade22. Como 

panorama de fundo sobre o qual se desenham as soluções propostas, não explicitada, mas 

soberanamente presente, está a tradição urbanística moderna funcionalista que tem como 

antecedentes imediatos as propostas para o projeto de Brasília; embora a qualidade de 

                                                            
16 Revista Desenho, op.cit., transcrição do debate realizado com os autores do projeto, professores e alunos da FAU-USP 
sobre o Conjunto Habitacional de Cumbica. Depoimento do arquiteto Fábio Penteado. 
17 Idem. Note-se que a pergunta inverte os termos, já que é o novo conjunto que se situaria fora da malha urbana, e sua 
presença é que estimularia o crescimento da cidade naquela direção. 
18 Depoimento do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, Desenho, op. cit. 
19 Depoimento do arquiteto João Vilanova Artigas, Desenho, op.cit. 
20 Essa porcentagem provavelmente inclui como “verde” todas as áreas livres não ocupadas intersticiais. 
21 Acrópole, nº 372, p. 33. 
22 Basicamente, mobiliário e eletrodomésticos. 
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professores, dos arquitetos coordenadores, indique certamente seu conhecimento e indireta 

inserção num debate internacional mais amplo que poderia incluir desde as New Towns 

inglesas aos Grands Ensembles franceses. 

 

Figura 3 – CECAP Guarulhos, projeto inicial. Fonte: Desenho nº4 (Grêmio FAU-USP) 

A área de projeto é cortada pela Via Dutra que a separa em duas metades desiguais, 

ficando a maior porção ao norte; o setor ao sul não chegou finalmente a ser construído23. 

Apesar de não ter acesso imediato à Via Dutra, a implantação do conjunto toma-a como 

diretriz geométrica, estendendo-se numa malha que lhe é perpendicular, implantada de 

maneira bastante autônoma em relação ao seu entorno, preservando internamente ao 

conjunto essa ortogonalidade e acomodando as irregularidades em faixas residuais nas 

bordas do terreno e nas bordas das avenidas que o margeiam/cruzam. Embora os autores 

declarem ter “a clara intenção de projeto de não se isolar, mas de se integrar ao contexto 

urbano em que se insere”, isso se dá apenas pelos “índices alcançados no projeto [que] 

definem o caráter da proposta”, ou em outros termos, pela previsão de porcentagens de 

áreas dedicadas a praças, área verde, escolas, centros comerciais, hospital que deveriam 

“ser usadas não só pela população do conjunto, mas também pelos habitantes da região”.24 

Apesar dessas intenções explicitadas, a implantação opta por um alto grau de diferenciação 

em relação ao entorno, outorgando ao projeto o papel de novo paradigma para o 

crescimento periférico da cidade. 

                                                            
23 O projeto foi iniciado em 1967; a implantação teve sua primeira fase iniciada em 1973 e as demais, concluídas nos cinco 
anos seguintes. 
24 Idem. 
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Um quadrado de aproximadamente 1.000 m de lado englobaria as quatro “freguesias”25, do 

núcleo norte do projeto, cada freguesia disposta em um dos quadrantes definido pelas faixas 

centrais coletivas em cruz. A solução urbanística do conjunto parece ter como marco 

conceitual e como referência de desenho os conceitos de cidade moderna presentes nas 

propostas apresentadas ao concurso de Brasília. Também Vilanova Artigas havia 

participado naquele concurso, tendo sua equipe se classificado em quinto lugar, juntamente 

com as equipes de Henrique Mindlin & Giancarlo Palanti e a da Construtécnica. No projeto 

da equipe de Vilanova Artigas para o plano piloto de Brasília26 a proposta é de uma 

ocupação habitacional extensiva de baixa densidade a partir de uma malha xadrez de vias 

criando módulos retangulares de 2 km x 1 km.27 Mas é o projeto de outro dos classificados 

em quinto lugar, a equipe da empresa Construtécnica, também formada por profissionais 

paulistas,28 que guarda certa semelhança formal com o projeto do CECAP-Cumbica, salvo a 

diferença de escala e a existência de duas vias norte-sul/leste-oeste cruzando a área central 

da proposta29.  Mesmo não sendo o projeto de uma cidade nova, mas de uma área periférica 

de uma cidade existente, o porte do empreendimento o conjunto habitacional CECAP-

Cumbica justifica sua abordagem como uma questão urbana de grande escala; os autores 

reforçam esse viés ao extrapolar para uma escala mais abrangente uma questão imediata, 

posta pelo cliente (a construção de moradias) transformando-a numa questão urbanística (a 

construção da cidade), de caráter potencialmente prototípico. 

Cada uma das quatro freguesias propostas englobava quatro grupos de edifícios, 

compreendendo oito blocos de unidades habitacionais e conformando um perímetro 

aproximadamente quadrado. Esses grupos são dispostos dois a leste e dois a oeste das 

duas barras centrais de baixa altura que abrigam o comércio local; a disposição geral dos 

grupos dá à freguesia uma dimensão perimetral também quadrada, com aproximadamente 

400 m de lado30. Quatro freguesias são dispostas nos quadrantes de um espaço central 

                                                            
25 O termo ”freguesia” é empregado em sentido semelhante ao de “unidade de vizinhança” ou “superquadra” e designa a 
unidade mínima de projeto. À semelhança destas baseia-se igualmente na dimensão máxima admitida para o deslocamento a 
pé para atender às primeiras necessidades (no caso, 150 m); a diferença, o núcleo do conjunto dá-se a partir do 
estabelecimento de pavilhões comerciais, situados em posição centralizada em relação às habitações que atenderiam, 
enquanto a unidade escolar ocupa uma posição lateral e externa. Dai a ideia de “freguesia” - dissociada já de sua conotação 
eclesiástica primitiva e associada à ideia de “clientela” comercial; ou ainda, associada ao sentido português moderno de 
“distrito” político-administrativo. 
26 Os autores eram os arquitetos Carlos Cascaldi, João Batista Vilanova Artigas, Martio Wagner Vieira da Cunha e Paulo de 
Camargo e Almeida; colaboradores, Heitor Ferreira de Souza, Júlio Roberto Katinsky, Mário Alfredo Reginato, Ubirajara Giglioli, 
tendo como conselheiros especiais Catulo Branco, Dirceu Lino de Mattos, Flávio Motta, José Calil, Lauto Mueller Bueno, Maria 
José Garcia Werebe, Odari Pacheco Pedroso, Otacílio Pousa Sene, Rodolfo dos Santos Mascarenhas. Para um resumo desse 
projeto e dos demais ganhadores desse concurso ver Módulo, nº 8, edição especial, 1958. 
27 Relatório do júri publicado na Módulo, nº 18, p. 52. 
28 A equipe era chefiada pelo arquiteto Milton Ghiraldini e constituída pelos arquitetos Clovis Felippe Olga, Nestor Lindenberg, 
Manoel da S. Machado, Wilson Maia Fina e engenheiros Milton A. Peixoto e Rubens Gennari. A leitura atenta do relatório 
justificativo do plano piloto para Brasília indica a filiação dos autores às ideias de urbanismo vigentes na década de 50 e a forte 
influência da tradição anglo-saxônica, além das habituais referências à Carta de Atenas e a Le Corbusier. 
29 A análise pormenorizada desses aspectos do CECAP-Cumbica pode ser encontrada em Zein, 2005, p.209-217 
30 Certamente não por acaso, à semelhança da superquadra de Brasília, tomada como “dimensão máxima de divisão territorial 
urbana para fins residenciais que não é cortada por vias veiculares”, como a interpreta Comas, Carlos Eduardo, no texto “O 
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cruciforme, resultando novamente num conjunto geral de formato quadrado, ligeiramente 

distorcido face à irregularidade das divisas do terreno e à existência no seu lado sudoeste 

(em relação ao centro dessas quatro freguesias) de uma área industrial já consolidada. No 

espaço central cruciforme são dispostos os equipamentos de uso de todo o conjunto - o 

comércio central. os equipamentos esportivos principais e a caixa d’água central única, 

prevendo-se o espaço para duas igrejas emparelhadas. Os equipamentos destinados ao 

uso de cada freguesia, incluindo escola primária e pequena área esportiva, são dispostos 

lateralmente às mesmas, em posição de menor importância hierárquica mas relativamente 

mais  acessíveis a usuários externos ao conjunto. A evidente simetria da disposição de 

todos esses elementos é matizada por pequenos deslocamentos que provocam alguma 

distorção na área central cruciforme, aproveitando-se para tanto a irregularidade das bordas 

do terreno31. 

Essa disposição de cada freguesia e seu agrupamento de maneira tão ordenada é possível 

ao adotar-se a utilização de uma barra-tipo única para as todas as unidades habitacionais, a 

qual repete-se 128 vezes para o conjunto de quatro freguesias, atingindo um total de 3840 

unidades habitacionais (previstas para aproximadamente 21 mil habitantes) configurando 

uma unidade de medida urbana, ou um cluster, com alto grau de coesão espacial, com 

limitada acessibilidade - praticamente restrita aos moradores do conjunto. O tipo único de 

edifício-barra proposto para abrigar as unidades habitacionais é constituído por duas fitas 

paralelas com pilotis livre mais três pavimentos, unidas por escadas/passarelas de 

circulação vertical/horizontal, dispostas uma para cada doze unidades (quatro em cada 

pavimento); alternativamente, o bloco linear pode ser descrito como conformado por um 

pequeno bloco H que se repete justapondo-se cinco vezes. No projeto inicial as dimensões 

desse bloco resultam num comprimento total de aproximadamente 82 m para uma largura 

de cerca de 26 m (duas fitas com 8 m separadas por um vazio de 10m); no projeto 

executado foram diminuídas as dimensões das unidades, de maneira que a dimensão total 

do bloco passou a ter mais ou menos 72 m para uma largura de cerca de 26 m. O 

espaçamento entre os blocos também parece obedecer a uma geometria precisa, ao menos 

no projeto inicial32.  

A forma quadrada dos perímetros da freguesia está presente também nas dimensões de 

cada unidade habitacional. A ideia de criar uma unidade habitacional-tipo de planta 
                                                                                                                                                                                          
espaço da arbitrariedade. Considerações sobre o conjunto habitacional do BNH e o projeto da cidade brasileira”, [Comas, 
1986, p. 128]. 
31 As alterações introduzidas entre essa fase inicial de projeto e a implantação final devem-se, aparentemente, a uma maior 
precisão no levantamento topográfico do terreno e à disposição mais acurada das vias projetadas que o ladeavam/cruzavam. 
32 As informações obtidas nos cadastros atuais da CDHU permitem verificar que no projeto finalmente implantado as distâncias 
entre as fachadas iluminantes externas equivalem ao dobro da distância definida entre as fachadas iluminantes voltadas para a 
faixa central do bloco. A distância entre dois blocos dispostos longitudinalmente é ainda maior, havendo ou não uma rua local 
de permeio. 
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quadrada comparecia anteriormente na obra de Paulo Mendes da Rocha, como nas 

residências gêmeas para o arquiteto e para Lina Cruz, no bairro do Butantã, São Paulo 

(1964)33; e certos aspectos de Cumbica relembram a proposta da residência Mário Masetti 

no bairro do Pacaembu, São Paulo (1968, contemporânea ao projeto do Conjunto de 

Cumbica).34 Em ambas casas Mendes da Rocha explora a ideia de “casa-apartamento” 

organizada em um pavimento sobre pilotis com acesso por escada externa (o que permitiria 

em princípio seu “empilhamento” com certa independência de acessos). Há alguns pontos 

de contato entre as casa do Butantã e do Pacaembu e a unidade habitacional do Conjunto 

de Cumbica, em que pese as mais generosas dimensões destas casas.35 Em ambas as 

aberturas iluminantes dispõem-se em duas fachadas paralelas opostas enquanto as outras 

duas fachadas são cegas36 - no conjunto habitacional  essa disposição permite sua 

agregação, potencialidade apenas simbólica, ou prototípica, nas casas.37 Nestas e em 

outras casas de Mendes da Rocha a distribuição dos ambientes é arranjada em três faixas 

funcionais paralelas às fachadas iluminantes; a planta da unidade habitacional do conjunto 

de Cumbica pode ser entendida como uma variante desse tema. Como na casa do 

Pacaembu, a faixa de dormitórios situa-se junto a uma das fachadas iluminantes, enquanto 

as áreas molhadas encontram-se posicionadas numa faixa central, como na casa do 

Butantã, resultando concentradas, em Cumbica, face à exiguidade das dimensões da 

unidade. Nas casas, as fachadas iluminantes são amplamente sombreadas por generosos 

beirais; no conjunto habitacional de Cumbica uma discreta área de sombra de proteção da 

fachada é obtida pelos painéis de fechamento, desenhados como uma modificação da 

mesa/balcão adotada na casa Butantã, transformada em armário/ painel modular de 

fechamento, tema ensaiado na casa do Pacaembu, permitindo recuar os vidros.38 

A perspectiva axonométrica que demonstra a montagem dos elementos pré-moldados dos 

blocos de habitação - solução adotada de maneira parcial e bastante modificada no projeto 

final - mostra apenas um tramo de escada e uma unidade habitacional, da qual foram 

retirados os elementos que, cobrindo-a, configurariam o piso do primeiro pavimento: a 

evidente semelhança com o desenho icônico do sistema Dom-ino não pode ter passado 

                                                            
33 Xavier, 1983, p. 77; Acayaba, 1986, p. 207-218. Ver também Zein, 2000. 
34 Xavier, 1983, p. 106; Acayaba, 1986, p. 285-294. Ver também Zein, 2000. 
35 Na casa do Butantã as medidas lineares aproximadamente dobram, resultando numa área quatro vezes maior que a da 
unidade de Cumbica; o perímetro da casa do Pacaembu assemelha-se a dois quadrados justapostos, cada qual com 
dimensões lineares 1.5 vez maior, resultando numa área de aproximadamente quatro vezes e meia a área da unidade de 
Cumbica. 
36 Na casa do Butantã essas empenas “cegas” promovem de fato algumas sofisticadas soluções de ventilação e iluminação. 
37 É de se notar, entretanto, que a geometria do quadrado, presente nas unidades habitacionais de Cumbica, define-se a partir 
da área líquida - sem contar as paredes e pilares estruturais que separam/agregam as unidades. Assim, a concepção 
geométrica da planta sugere o estabelecimento prévio de um esqueleto estrutural independente, no qual as unidades são 
acrescentadas, ou encaixadas. 
38 Essa solução será explorada em projetos posteriores de Paulo Mendes da Rocha através de inúmeras variantes, das quais 
uma das mais recentes é a solução de armário/caixilho/painel de fachada nos dormitórios na casa Gerassi, no bairro City 
Pinheiros, em São Paulo. Publicada em Villac, 1996, p. 76-79. 
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despercebida para seus autores, sendo mais provável que fosse intencional. Trata-se de 

recurso de desenho utilizado para clarificar a solução adotada; mas é interessante notar 

como a unidade habitacional de Cumbica transforma-se assim, iconograficamente, numa 

das casas unifamiliares de uma série que inclui, entre muitos outros, os exemplos do 

Butantã e do Pacaembu.39 

O desenho das unidades habitacionais e, por extensão, do bloco, é alterado 

significativamente no projeto final, principalmente pela diminuição da dimensão linear das 

fachadas de cada unidade e, portanto, das áreas totais. Embora a planta do projeto original 

indique uma aproximação conceitual com a ideia das três faixas de uso encontradas nas 

casas Butantã e Pacaembu, nas plantas do projeto final a disposição dos ambientes resulta 

mais convencional, mimetizando em tamanho reduzido o padrão habitual de 

compartimentação das diferentes funções domésticas, desconsiderando a flexibilidade de 

arranjos da planta original, conforme constava do memorial inicial: “as únicas paredes 

permanentes são aquelas que definem o banheiro e a área de serviço. As separações entre 

os quartos são de material leve, facilmente removíveis, permitindo ampla flexibilidade no uso 

dos espaços”40 - sugerindo ou incentivando diferentes possibilidades de lay-out interno, 

possibilidade que justifica e ao mesmo tempo é permitida pela proposta estrutural e 

construtiva. A redução e empobrecimento de significados - mais do que de área - demonstra 

uma surpreendentemente precoce incompreensão das intenções do projeto; e essa brecha 

entre intenção e realização só fará se ampliar quando, a seguir, a solução de Cumbica é 

adotada e multiplicada em vários outros conjuntos, despida de todas as sutilezas que 

garantiam sua qualidade projetual. 

O desenho axonométrico também indica como foi concebida a ideia da construção por pré-

fabricação e montagem isostática dos elementos de concreto41. Inicia-se com fundações 

pontuais para quatro pilares situados na periferia do quadrado da planta e recuados das 

fachadas, num ritmo de aproximadamente 1/4/1; duas vigas π invertidas ligam os pilares 

formando um pórtico; vencendo o vão de aproximadamente 8 m, travando dois pórticos e 

formando o piso dispunham-se sete vigas duplo T complementadas por duas vigas π de 

desenho especial fazendo os dois balanços; o esquema repetia-se a cada pé-direito até a 

cobertura, complementada por impermeabilização e placas de isolamento térmico. A 

separação entre as unidades consecutivas dar-se-ia por painéis faceando os pilares; o 
                                                            
39 Trata-se de fato de um raciocínio de projeto que o arquiteto Paulo Mendes da Rocha explora por mais de 30 anos de 
atividade profissional e que encontrou vários continuadores e discípulos no período entre 1965 e 1975 aproximadamente, o 
que pode ser constatado com uma simples consulta ao livro de Marlene Acayaba. As recentes experiências desse arquiteto 
dando continuidade a essas ideias foi em parte analisada pela autora em Zein, 2000, verificar as transformações ocorridas ao 
longo de seu trabalho. 
40 Lê-se no memorial publicado, referente ao projeto original, em Acrópole, nº 372, abr. 1970, p. 35. 
41 Note-se a semelhança, nesse particular, com a proposta para as Habitações de Colina, UnB, Brasília, de João Filgueiras 
Limas [cf. Bastos & Zein, 2010, Parte I Capítulo VI]. 
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fechamento correspondente às fachadas iluminantes seria por painéis-armário e vidro, 

sendo dez módulos nas fachadas externas e oito nas internas ao bloco, neste caso 

complementados por um módulo armário de piso a teto que cria um marco e um pequeno 

recesso para a porta de acesso.42 Ainda aqui há afinidades com as citadas casas do Butantã 

e Pacaembu, que adotam a solução em quatro pilares e lajes nervuradas; no Butantã os 

pilares estão recuados, obtendo-se balanços em duas direções, mas no Pacaembu os 

pilares já são posicionados na periferia do perímetro da planta, solução que enfatiza a 

independência entre a estrutura e o arranjo interno, adotada no conjunto habitacional, onde 

a aspiração de economia por pré-fabricação poderia em princípio realizar-se.  

O fato de que não ter sido possível a pré-fabricação é mais importante do que parece numa 

primeira avaliação, e creditá-lo apenas  à incúria política e econômica é simplificar 

excessivamente os termos do problema. Em Le Corbusier, como em vários de seus 

contemporâneos da vanguarda do movimento moderno, a idéia da pré-fabricação como 

caminho óbvio, natural, inexorável e indiscutível para o futuro da construção civil origina-se 

menos de análises objetivas das possibilidades efetivas da indústria da construção de seu 

tempo, e mais de uma analogia mecânica com a construção de navios, aviões e carros 

(mais recentemente, de  eletrodomésticos). Há, entretanto, pelo menos uma diferença 

fundamental entre esses artefatos e as edificações, como ressalta Peter Collins43: é que eles 

são feitos para se moverem, ou, no caso dos eletrodomésticos, serem movidos. A questão 

das dimensões avantajadas e do peso das unidades habitacionais, ou de seus elementos de 

montagem, dificulta ou até impede sua mobilidade, definindo limites bastante precisos para 

a estandardização na construção civil. A solução poderia ser, como sugere Le Corbusier, 

“abandonar a argila, a pedra, a argamassa” por outros materiais; mas em seu momento ele 

dispunha apenas do concreto e do aço para substituí-los, o que não chega a resolver a 

limitação de peso/tamanho. Algumas tentativas dos anos 1960 de utilizar materiais mais 

leves, como plásticos e alumínios, querem caminhar no sentido de trabalhar essa 

contradição; ou senão transfere-se a questão do peso para a questão da criação de 

máquinas de transporte e montagem das partes. Pode-se crer que se trata de uma questão 

que o avanço tecnológico eventualmente vem resolvendo; de qualquer maneira, seria o caso 

de questionar se o problema não é responder à pretendida inevitabilidade teleológica da 

pergunta implícita na pré-fabricação, mas verificar de novo as bases na qual essa pergunta 

se funda, as quais talvez determinem que sua resposta permaneça, mesmo que 

parcialmente, insolúvel. 

                                                            
42 Na execução da obra foram empregadas lajes nervuradas fundidas in loco cuja aparência final se assemelha formalmente à 
solução pré-fabricada; os módulos painéis ficaram reduzidos em planta ao número de cinco na fachada externa e quatro na 
interna, os quais finalmente foram executados de maneira monolítica. 
43 Collins, 1965, capítulo “The mechanical analogy”. 
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Os blocos das unidades habitacionais do conjunto de Cumbica deixam livre o pavimento 

térreo em pilotis. O por que dessa opção havia sido respondido por Le Corbusier em 1929: 

“Para que servem, pois, esses pilotis? Para sanear as moradias, permitindo o emprego de 

materiais isolantes que são muitas vezes frágeis ou putrescíveis e devem estar isolados do 

solo e protegidos contra golpes. Mas, sobretudo, estamos na situação de transformar de 

cima a baixo o sistema de circulação sobre o solo. E isso, tanto para os arranha-céus como 

para os escritórios, as ruas, as moradias mínimas. Já não nos encontramos mais na frente 

ou atrás da casa, mas sob a mesma, no lugar correspondente às penetrações verticais. (...) 

O “piloti” permite a “rua sobre pilotis” e com isso a classificação dos tipos de circulação em 

pedestres, automóveis, estacionamento. (...) Em conseqüência, toda a superfície da cidade 

estará disponível para a circulação e, além disso, será criado um novo solo útil.”44 A leitura 

atenta desse ensaio de Le Corbusier mostra que ele aceitava a possibilidade do nível pilotis 

ser utilizado como estacionamento de veículos (como ele exemplifica na Ville Savoye); e 

esse foi de fato o destino do pavimento pilotis do conjunto habitacional de Cumbica, 

inclusive porque finalmente ele foi ocupado por famílias cuja renda era suficiente para 

permitir a aquisição de automóvel, bem de consumo cada vez mais imprescindível numa 

metrópole tão falha de serviços coletivos de transporte. Entretanto, parece não ter sido essa 

a única finalidade dos pilotis nos blocos do conjunto habitacional de Cumbica no parecer de 

seus idealizadores, que o entendiam não como área funcional mas como “campo de 

possibilidades”, sendo apenas uma delas o estacionamento: “Para organizar as freguesias a 

solução sobre pilotis é uma decorrência natural do fato se utilizar [sic] as áreas ligadas aos 

planos de acesso para uma série de eventuais atividades muito difíceis de se prever. São 

áreas ligadas à recreação e que conduzem naturalmente às áreas de comércio local da 

freguesia, aos pontos de ônibus e principalmente às áreas de estacionamento”.45 

Elaborada no marco então inquestionado da cidade modernista, o projeto pretende ser 

realista sem deixar de propor inovações, principalmente visando uma economia de escala, 

tentando não apenas viabilizar o projeto de 10 mil moradias, mas equipá-las, sem acréscimo 

de custo, com todo equipamento urbano que lhes corresponderia ter, e talvez com algum 

equipamento doméstico. Assim, a área central cruciforme abrigaria “um grande movimento 

da convivência de toda uma população de entorno, que se poderia admitir perto de 100.000 

a 200.000   pessoas, muito mais do que os próprios 60.000 do conjunto [...] nestas grandes 

áreas centrais, onde se localiza o comércio principal, se formará uma convivência, dando 

assim aos moradores uma vida não isolada, evitando que este conjunto se torne uma 

cidade-dormitório, com profundas dificuldades de solução do problema de bem-estar deste 

                                                            
44 Jeanneret-Gris, 1973, Vol.1, p. 132-133. 
45 Depoimento de Paulo Mendes da Rocha publicado na revista Desenho nº 5, 1973, sem numeração de página. 
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grupo.”46 A perversidade da situação de fato é que as eventuais economias de escala que 

se pretendia estimular pelo projeto nem foram aplicadas; ou se o foram, não chegaram a ser 

razão suficiente, na lógica empresarial que também predomina nesse tipo de 

empreendimento, para que as obras complementares fossem realizadas – e assim os 

espaços coletivos da área central cruciforme restaram abandonados. As corretas intenções 

do projeto não foram capazes de evitar o abastardamento da proposta, possibilidade essa 

tida como presente desde o começo do projeto, e contra o qual se organiza boa parte da 

lógica da proposta.47 Não foi a primeira nem a última das realizações habitacionais 

enquadradas nas características do BNH a enfrentar esse destino, mas seu porte e a 

importância local e nacional de seus autores lhe dão um relevo extra. 

 

1.2 DA REPETIÇÃO AO ECO 

Concentrados num momento fulcral, esses dois exemplos projetados entre 1965 e 1967 de 

alguma maneira resumem alguns dos mais relevantes debates sobre o tema da habitação 

coletiva de interesse social daquele momento – mas seus ecos persistem, entrando pelo 

século XXI. A riqueza de opções e a qualidade das propostas analisadas aqui talvez não 

pretendesse, em nenhum dos casos, chegar a uma solução única e cabal, definitiva e 

imutável. A despeito disso, nas décadas seguintes essas e algumas outras propostas 

passaram a ser tratadas, pelos órgãos governamentais responsáveis pela construção de 

habitações coletivas (e pelos arquitetos que, de dentro desses órgãos, se responsabilizaram 

pela definição de suas políticas arquitetônicas) como “modelos”, padrões a serem repetidos, 

a cada vez de maneira mais empobrecida, e não apenas pelas injunções de ordem 

econômica – mas igualmente, pelo abandono da criatividade como ferramenta de trabalho, 

colocada sob suspeita. A crença, nascida de boa fé, na repetição como caminho adequado 

para a sistematização e a economia, perfilhada pela maioria dos arquitetos naquele 

momento, transformou-se com o passar do tempo em um espectro que, apesar de não ter 

alma, segue definindo boa parte dos caminhos arquitetônicos e como um Frankestein, volta-

se revoltado contra seus criadores sempre que sua existência espúria é ameaçada. 

No debate promovido na FAU-USP em 1967 sobre o projeto do Conjunto Habitacional de 

Cumbica, já se nota essa inquietação e desejo de busca de um “modelo” 48  - então, ainda 

                                                            
46 Depoimento de Fábio Penteado publicado na revista Desenho, op. cit. 
47 Depoimento de Ruy Gama acerca das “experiências bastante desanimadoras” até então ocorridas devido justamente à não 
execução das infra-estruturas necessárias, publicado na revista Desenho, op. cit. 
48 A palavra “modelo” era então correntemente empregada, no meio dos arquitetos paulistas daquele momento, de maneira 
peculiar e distinta da acepção mas conhecida do conceito, conforme definida por Quatremère de Quincy e retomada por Argan 
e outros autores do século XX. Entretanto, uma análise mais detida do assunto mostra que, longe de haver uma definição 
única e fixa do conceito de “modelo”, de fato cada autor, meio e época tende a lhe dar um a interpretação diferenciada; sendo a 
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interpretado de maneiras muito distintas e, no limite, opostas.  Para Artigas, como de hábito, 

a questão extrapola o campo propriamente arquitetônico em busca de um “modelo social”; 

mas que de maneira alguma é fixo, pois deve-se constantemente se retroalimentar para 

reconstruir o ambiente: “o que me conduz é a ideia cibernética de modelo. Aquela proposta 

que é feita em termos de programa, para a sociologia, para o arquiteto, ou para um técnico. 

A nossa resposta é em relação a um modelo, que tem seus “feed-back’. Esse conjunto de 

“feed-back”, [visa] procurar novos modelos; e a aceitação da constrição é de tal maneira que 

ela funciona como se fosse o momento transcendente de consciência, onde ela como 

consciência social, propõe o próprio caminho para a sociedade; mas recebe em termos 

críticos a condição dedados, para a [formação de] um novo modelo; se não, não há 

dinâmica, há constrição total do modelo”49.   

Outros arquitetos presentes ao debate veem essa mudança constante como problemática; e 

mesmo se assim não tenham desejado, de alguma maneira dão voz àqueles que, nas 

décadas seguintes, pretendem repetir o “modelo” com certa fixidez, ou como base para 

cópias literais (embora na pratica, tendendo ao abastardamento). Em resposta à frase de 

Artigas, Candido Malta Campos declara: “Uma alteração desse modelo altera a concepção 

plástica [...] Temos que pensar um modelo cuja transformação não altere a proposição 

técnica feita [...] temos que propor modelos dinâmicos, que permitem pela sua própria 

essência alterações que fiquem integradas no plano global”.    

Apesar de aparentemente flexível, trata-se de um engessamento da ideia de “modelo”, neste 

caso tendendo a certa imutabilidade - já que este não se modificaria, mas apenas integraria 

eventuais alterações, que entretanto devem ser mínimas para garantir sua integridade. O 

risco inerente dese caminho é claramente percebido, no debate, por Paulo Mendes da 

Rocha, que em resposta às afirmações de Artigas e Malta Campos declara: “Parece-me que 

o que é dinâmico é a sucessão de modelos; um modelo não tem que ser eterno. Me parece 

que a sua visão [dos argumentos anteriores] é de um modelo que se transforma 

eternamente; [mas] a evolução se faz a partir de um modelo, para outro modelo. Esta 

perspectiva dinâmica que você coloca, pelo contrário, tem uma visão totalmente estática e 

imutável, de um modelo que possa se estender e se organizar como uma forma possível de 

se transformar indefinidamente. Isto não faz ver nenhuma forma, dá uma ideia de caos total. 

[...] Não se trata de uma adaptação ‘ad perpetuum’ do modelo. A formação acontece de um 

modelo para outro, e cada modelo deve ter uma clara intenção”. Reafirmando portanto a 

                                                                                                                                                                                          
princípio legítimo que um determinado grupo o empregue com um sentido peculiar. A respeito, ver Zein, 2000, Cap.1.6. “Acerca 
dos conceitos de tipo, modelo, estrutura formal”, p.125-139. 
49 Desenho, op.cit,. s/pág. Idem, citações seguintes. Tratando-se da transcrição não revisada das falas de um debate, a 
sequência alguma vezes fica prejudicada; as palavras em colchete foram acrescentadas visando dar continuidade à frase. 
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clareza de intenções – ou o projeto, ou o desenho, amplo senso –como instrumento 

fundamental para o fazer arquitetônico 

Infelizmente, o que ocorreu de fato nas décadas seguintes no tema da habitação coletiva de 

interesse social, não foi essa visão criativamente dinâmica – mas sua contraparte estática. A 

habitação social segue padecendo de muitos males: a ausência de políticas consequentes, 

mantendo altos déficits de atendimento; a adoção de posturas exclusivamente 

economicistas, que tem entre outras consequências a busca de terras baratas, expandindo 

de maneira irresponsável as manchas urbanas para periferias cada vez mais distantes e 

menos providas; e variados outros problemas de ordem conjuntural. Mas não é o menor de 

seus males a crença de que, para configurar suas arquiteturas, é preciso adotar e repetir à 

náusea um parco e limitado numero de “modelos”, que afinal de contas não passam de 

“carimbos”, de reduções empobrecidas, que vagamente relembram a complexidade e a 

qualidade das propostas que, longinquamente, presidiram seu nascimento. 
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