
ArquiNiños: estudio basado en los niños que viven en conventillos y  
pensiones en  San  Pablo  

 
Este resumen  tiene el objetivo de  presentar el  Proyecto  de Extensión  
desarrollado en el  Centro Universitario Belas Artes de San Pablo, con alumnos 

de  graduación en Arquitectura y Urbanismo en pacería con “CriaCidade”, 

consultora y asesora en proyectos sociales y urbanos, focalizada en 

participación social.  La  forma de vivir en   “conventillo” o “pensión” es  la más 

utilizada por las familias de baja renda en las grandes ciudades brasileñas  en 

los barrios centrales, principalmente en San Paulo, desde el  siglo  XIX. De 

acuerdo con  Ley Municipal de San Pablo 10.928/1991, denominada Ley 

Moura, la definición  de conventillo  es una unidad habitacional utilizada como 

vivienda  colectiva multifamiliar que presenta las siguientes características: 

subdividida en varios cuartos alquilados, subalquilados o cedidos de cualquier 

otra forma; varias funciones  ejercidas en el mismo cuarto; uso común de las 

instalaciones  sanitarias; circulación e infraestructura, en  general, precarias y l 

hacinamiento personas. El  espacio físico constituye  la relación con  el  mundo  

para los niños  que viven  en estas condiciones  precarias, ganando 

significados que esta relación  ayuda a establecer. La  metodología utilizada 

para la elaboración  del  proyecto  partió de las oficinas de escucha  con los 

niños,   por medio de actividad lúdica de escucha, para incluir sus voces y 

miradas: lo que quieren, piensan, sueñan, desean, que ideas y  sugestiones 

tienen. Los alumnos  tuvieron  la oportunidad de conocer esta realidad y 

desarrollar  proyecto de mejorías en relación a las condiciones  de salubridad 

del  conventillo,  llevando en consideración padrones  mínimos de salubridad 

definidos por la Ley Moura. 
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ArquiCriança: estudo a partir das crianças moradoras de cortiços e 
pensões em São Paulo 

 
 

Este resumo tem o objetivo, apresentar o Projeto de Extensão desenvolvido no 

Centro Universitário Belas Artes de São Paulo com alunos da graduação em 

Arquitetura e Urbanismo em parceria com a “CriaCidade”, consultora e 

assessora em projetos sociais e urbanos, com foco em participação social. A 

forma de moradia “cortiço” ou “pensão” é a mais utilizada pelas famílias de 

baixa renda nas grandes cidades brasileiras nos bairros centrais, 

principalmente em São Paulo, desde o século XIX. Conforme a Lei Municipal 

de São Paulo 10.928/1991, denominada Lei Moura, a definição de cortiço é 

uma unidade habitacional utilizada como moradia coletiva multifamiliar que 

apresenta as seguintes características: subdividida em vários cômodos 

alugados, subalugados ou cedidos a qualquer título; várias funções exercidas 

no mesmo cômodo; uso comum das instalações sanitárias; circulação e 

infraestrutura, no geral, precárias e superlotação de pessoas. O espaço físico 

constitui a relação com o mundo e as pessoas para as crianças que vivem 

nestas condições precárias, ganhando significados que estas relações ajudam 

a estabelecer. A metodologia utilizada para a elaboração do projeto partiu das 

oficinas de escuta com as crianças, por meio de atividade lúdica de escuta, 

para incluir suas vozes e olhares: o que querem, pensam, sonham, desejam, 

ideias, sugestões. Assim, os alunos de arquitetura e urbanismo, tiveram a 

oportunidade de conhecer esta realidade e desenvolver projeto de melhorias 

nas condições de salubridade do cortiço, a partir das orientações da Lei Moura 

que definem padrões mínimos de salubridade. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo trata da experiência desenvolvida no primeiro semestre de 

2015 (fevereiro a junho) do Projeto de Extensão1 – ARQUICRIANÇA - do 

Centro Universitário Belas Artes de São Paulo com alunos da graduação (em 

torno de 30 alunos, do primeiro ao nono semestres) em Arquitetura e 

Urbanismo e em parceria com a CriaCidade, empresa que presta assessoria 

em projetos sociais e urbanos, com foco na participação social e neste projeto 

aplicou a metodologia do projeto Criança Fala que tem como objetivo ouvir as 

crianças, por meio de atividade lúdica de escuta, para incluir suas vozes e 

olhares: o que querem, pensam, sonham, desejam, idéias.  

A parceria entre a academia e o projeto Criança Fala ajudou a capacitar 

os alunos e professores para trabalhar com as crianças nas oficinas lúdicas e 

extrair elementos para desenvolver as diretrizes de melhorias nas condições de 

salubridade das pensões na Rua Sinimbu no Glicério em São Paulo, Brasil. 

Com o presente artigo, pretende-se refletir sobre a problemática dos 

cortiços e pensões, bem como, a metodologia para trabalhar com as crianças e 

o demonstrar o processo para desenvolver as diretrizes de intervenção nos 

cortiços e pensões.  

CONTEXTO GERAL DOS CORTIÇOS E PENSÕES EM SÃO PAULO 

  A forma de moradia “cortiço” ou “pensão” é a mais utilizada pelas 

famílias de baixa renda nas grandes cidades brasileiras nos bairros centrais, 

principalmente em São Paulo, desde o fim século XIX. Conforme a legislação 

Municipal de São Paulo número 10.928/1991, denominada Lei Moura, a 

definição de cortiço é uma unidade habitacional utilizada como moradia coletiva 

multifamiliar, contendo as seguintes características: várias famílias subdividem 

diversos cômodos em local onde antes havia uma única família e são 

subalugados ou cedidos a qualquer título; cômodos com dimensões pequenas; 

contém várias funções exercidas no mesmo cômodo (cozinhar, dormir e assistir 

televisão, gerando falta de privacidade); falta de salubridade em função da 

                                                            
1 O projeto de extensão é uma ação da universidade junto à comunidade, disponibilizando o 
conhecimento adquirido com o ensino e pesquisa. 



insuficiência de ventilação e iluminação; instalações hidráulicas e elétricas 

precárias; superlotação de pessoas; banheiro coletivo.  

 A primeira pesquisa sobre cortiços em São Paulo foi realizada pela 

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEMPLA) em 

1983 e estimou o número em 2,58 milhões de moradores, representando 

29,3% da população do município daquela época. A Fundação Instituto de 

Pesquisa Econômica (FIPE) efetivou, em 1993, pesquisa amostral, que 

apontou uma população de aproximadamente 595.110 pessoas, morando em 

23.688 cortiços nas 20 subprefeituras de São Paulo. Em 2001 a Fundação 

Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) concretizou outra pesquisa 

em área menor da cidade, abrangendo os bairros dos distritos centrais como 

Barra Funda, Bom Retiro, Bela Vista, Belém, Brás, Cambuci, Liberdade, 

Mooca, Santa Cecília e Pari, correspondendo a uma estimativa de 38.512 

habitantes, (CARICARI; KOHARA, 2006). O Plano Municipal de São Paulo 

apresentou em outubro de 2011 a previsão de 80.389 domicílios encortiçados 

nos distritos centrais, conforme dados da Fundação SEADE. Abaixo a foto de 

satélite da região central com a localização dos cortiços em azul na figura 1, 

conforme o site da Prefeitura Municipal de São Paulo em 2015. 

 
Figura 1: Localização dos cortiços na região central de São Paulo. 
Fonte: http://mapab.habisp.inf.br/. Acesso em ago. de 2015. 
 
 Os cortiços no município de São Paulo possuem condições precárias de 

habitação e sua realidade velada reflete a situação desumana de seus 

moradores, vivendo em cômodos com menos de 12m2, único banheiro para 

várias famílias e sem espaço de lazer, principalmente para as crianças. 



Contudo, a falta de incentivos e de fiscalização pelo poder público, assim como 

de uma política habitacional abrangente e eficiente fazem com que a população 

carente mantenha esta forma de moradia para viver nas áreas centrais, onde 

estão localizados os empregos e serviços. 
A moradia e seu entorno são o meio básico da maioria 

das crianças durante o período inicial e crítico de suas vidas, 
quando são mais vulneráveis e se desenvolvem mais 
rapidamente. O lugar deve ser seguro e saudável, deve facilitar 
os cuidados infantis e deve satisfazer as necessidades básicas 
físicas, sociais, culturais e psicológicas. (Declaração dos Direitos 
da Criança e Habitação – Istambul 1996) 

AS CRIANÇAS E A MORADIA 

As crianças que vivem nas condições precárias de moradia são estudas 

por Mayumi Souza Lima (1989) no livro “A Cidade e a Criança”, em que a 

autora evidencia o significado dos espaços para as crianças, pois o espaço 

físico constitui a relação com o mundo e as pessoas, ganhando significados 

que estas relações ajudam a estabelecer. As casas, os caminhos, as cidades 

são espaços da criança que transcendem as suas dimensões físicas e se 

transformam nos entes e locais de alegria, de medo, de segurança, de 

curiosidade, de descoberta (LIMA, 1989, p. 14). A autora realiza experiências 

em escolas de São Paulo na década de 1970 com as crianças a partir dos 

“projetos falados” que passam ao projeto desenhado e depois para as 

maquetes de papelão. Conclui que a construção do espaço relaciona e articula 

o pensar e o fazer, onde um interfere e modifica o outro. 

A tese de Luiz Kohara realizada em 2009 estuda a relação das 

condições de moradia e o desempenho escolar de crianças que moram em 

cortiços e pensões na escola Duque de Caxias na região do Glicério e conclui 

que há prejuízo no aproveitamento escolar em função das precárias condições 

de moradia.  
Para as crianças, a precariedade da moradia é traduzida 

pela falta de privacidade na casa e no cortiço, intranquilidade ou 
medo dentro da casa, falta de lugar adequado para fazer a lição, 
e um lugar para brincar em casa, possibilidade de ter os 
materiais escolares molhados pela  chuva que cai dentro de 
casa, ou de perdê-los nos despejos, necessidade de fazer as 
refeições no chão, falta de condições para  dormir bem à noite, 
exposição a riscos de envolvimento em situações  ilícitas 
(KOHARA, 2009).   

 



ARQUICRIANÇA  

O método utilizado para a elaboração do projeto de extensão – 

ARQUICRIANÇA - em parceria com a Criança Fala, partiu da capacitação com 

os alunos e professores para aprender a trabalhar com as crianças nas 

diferentes atividades lúdicas das oficinas de escuta com as crianças que 

moram na pensão2 da Rua Sinimbu no Glicério em São Paulo. Assim, a 

metodologia dividiu-se em dois módulos, da seguinte forma: 

1º módulo – oficinas de preparação 

As oficinas de preparação e sensibilização foram as primeiras ações 

realizadas para instrumentalizar os alunos envolvidos na extensão 

ARQUICRIANÇA para as futuras oficinas com as crianças, ministrada pela 

Criança Fala e professores. Iniciou-se com atividades lúdicas e divertidas, 

como cantigas, músicas e brincadeiras, atividades com desenho, com o 

objetivo de mostrar à necessidade de se criar as relações de confiança com as 

crianças, conforme a figura 2. 

Figura 2: Oficina de preparação e sensibilização na Belas Artes 
Foto: Débora Sanches 
 

2º módulo – oficinas de escuta com as crianças 

Na fase seguinte foi realizada a primeira oficina com as crianças na 

escola infantil localizada ao lado da pensão, ministrada pelos alunos da 

                                                            
2 A pensão possui em torno de 90 moradores, sendo 70 adultos e 20 crianças. 



extensão, cujo objetivo principal foi de despertar os sonhos e desejos das 

crianças, conforme as figuras 3, 4, 5, e 6 abaixo: 

Figura 3: Oficina de escuta com as crianças, 
leitura do livro. 
Foto: Ana Carolina Passos 

Figura 4: Oficina de escuta com as crianças, 
leitura do livro. 
Foto: Ana Carolina Passos

 
Figura 5: Oficina de escuta com as crianças, 
desenhos. 
Foto: Ana Carolina Passos 
 

 
Figura 6: Oficina de escuta com as crianças, 
desenhos. 
Foto: Ana Carolina Passos 

A segunda oficina com as crianças da pensão foi realizada no salão 

paroquial da Igreja da Missão Paz, localizada no bairro do Glicério, com o 

objetivo de escutar e captar das crianças, quais os problemas das condições 

de moradia e quais os principais desejos para realizar o projeto de intervenção 

na pensão. 

  A estratégia utilizada foi a confecção da maquete da pensão como 

facilitador de expressão em função das dificuldades encontradas na oficina 

anterior, onde as crianças apresentaram dificuldades para falar do local onde 

moram. Assim, a oficina dirigida pelos alunos da extensão iniciou-se com a 

leitura do livro “Se criança governasse o mundo...” para gerar a concentração 

na dinâmica de trabalho. Em seguida a brincadeira com maquete e os bonecos, 

animais e móveis, fez com que as crianças falassem mais do ambiente onde 

moram no primeiro momento, na sequência, iniciaram uma brincadeira com 

desenhos e massinhas de como seria a casa ideal. Conforme as figuras 7, 8, 9 

e 10. A aluna Nicoly Moralta relata como se desenvolveu a oficina: 
 As crianças imaginavam casas com divisórias de cômodos, como: 

 banheiro, cozinha, sala, quarto, ou seja, muito diferente da realidade na 



 qual elas estão vivendo. Lembro-me bem que a Nicole (umas das 
 crianças) reforçou bastante o quanto ela queria um chuveiro BEM 
 grande no banheiro que seria SÓ DELA (sem ter que dividir como ela 
 fazia na realidade). Os meninos reforçavam bastante a questão de 
 terem animais de estimação em casa... muitas crianças colocaram 
 camas de casal em suas casas, alegando dormirem em camas assim 
 dividindo o espaço com outras pessoas da família (NICOLY MORALTA 
 maio de 2015). 

 
Figura 7: Oficina de maquete, leitura de livro. 
Foto: Débora Sanches 

 
Figura 8: Oficina de maquete. 
Foto: Débora Sanches

 
Figura 9: Oficina de maquete. 
Foto: Débora Sanches  

 
Figura 10: Oficina de maquete. 
Foto: Débora Sanches  

 

A partir da oficina os alunos conseguiram entender com as falas das 

crianças, quais são os desejos e as necessidades para o desenvolvimento do 

projeto de diretrizes de melhorias na pensão. A ação seguinte foi a confecção 

de prateleiras de livros para as crianças desenvolvidas no laboratório de 

prototipagem da Belas Artes. 

RESULTADOS 

Acredita-se que o projeto de extensão – ARQUICRIANÇA - é necessário 

e importante para a formação dos futuros arquitetos e urbanistas, pois os 

alunos aprendem a lidar com as questões da cidade real e também, com 

métodos de projetos realizados de forma participativa. Assim, deixamos alguns 

depoimentos dos alunos sobre a sua participação:  



Foi importante no meu crescimento pessoal para conhecer mais a 
dificuldade dos outros e ver como são problemas maiores do que 
aqueles que temos, tive um amadurecimento significativo nessa 
questão. No meu crescimento profissional, pude notar a descoberta em 
nossas atividades que engloba arquitetura (Marcelle Piotto, junho de 
2015). 

Participar do projeto foi uma experiência intensa, pois foi a 
oportunidade, talvez única, de entrar em um universo que a gente sabe 
que existe, mas que não queremos enxergar. Reforçou para a mim a 
importância da função Social do arquiteto para sociedade, que vai muito 
além do belo, do luxo, e do físico em si, mas a partir do olhar de todos, 
sem indiferenças, pois moldamos a cidade, e uma cidade para TODOS! 
E nessa extensão foi especial, pois foi um OLHAR A PARTIR DA 
CRIANÇA, a descoberta de um olhar expressivo, sensível, lúdico, e 
enxergar a arquitetura de uma outra forma (Aryel Batista, junho de 
2015). 

Percebe-se que a partir das atividades lúdicas com as crianças, as 

relações no espaço de moradia são decifradas nos desenhos, nas maquetes e 

principalmente, nas falas a partir destas. Segundo LIMA (1989) a autora 

interpreta a compreensão dos desenhos de crianças que moram em cortiços e 

pensões. Destaca que é um processo evolutivo em cada faixa etária, cada 

criança começa a ter uma linha de raciocínio diferente e um distanciamento do 

lúdico ao real. As crianças de seis ou sete anos desenham a casa onde moram 

a partir da planta baixa, sem domínio ou sensação nenhuma de espaço faziam 

o que imaginavam. O banheiro representado com quatro linhas jogadas no 

canto da folha com apenas um circulo para representar o vaso sanitário. O 

banheiro e para todos usarem não só nós de casa. As crianças de sete a dez 

anos desenham a rua com bonecos (representando as mesmas) com bolas, 

pipas simbolizando o lugar que se sentem livres para poder brincar (uma vez 

que não há uma área ou espaço de lazer).  

E isso nos ressalta que a importância dada a esse espaço no desenho 

falava do espaço-ambiente, caloroso, alegre, e divertido, contrastando 

com o espaço físico acanhado, escuro e estreito da realidade em que 

vivem (LIMA, 1989). 

As crianças a partir das atividades lúdicas com os alunos de arquitetura 

e a CriaCidade, despertam para os sonhos, o que querem, os desejos para a 

formação cidadã de cada indivíduo e para a colaboração de futuras de políticas 

públicas. 

 



CONSIDERAÇÕES 

O método utilizado para desenvolver as diretrizes de melhorias nas 

condições de salubridade da pensão, desenvolveu-se a partir de duas fontes: a 

primeira empírica em função dos resultados obtidos com a proximidade com os 

moradores da pensão e principalmente, nas oficinas com as crianças. A 

segunda fonte de pesquisa é a teórica, a partir das orientações da Lei 

Municipal (10.928/91) conhecida por Lei Moura que definem padrões mínimos 

de salubridade. 

O projeto de melhorias nas condições de salubridade da pensão da Rua 

Sinimbu é desenhado a partir das necessidades das crianças principalmente, 

no espaço para estudar e brincar, melhorar as condições dos banheiros 

aumentando o número para atender a quantidade das famílias, instalarem os 

botijões de gás fora dos cômodos e aumentar a área de iluminação e 

ventilação das janelas. São diretrizes mínimas e emergenciais, uma vez que as 

condições de moradia são desumanas e não há política habitacional efetiva 

para resolver este problema recorrente nas grandes cidades brasileiras.   

Acredita-se que este projeto é um sonho de um futuro melhor, tanto para 

as crianças, que precisam de melhores condições de moradia e educação, 

como para os alunos de arquitetura que precisam sair da sala de aula e 

vivenciar os problemas reais das cidades brasileiras para desenvolverem a 

função social do arquiteto. 
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