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"(...) o espaço dos países subdesenvolvidos é marcado pelas enormes 
diferenças de renda na sociedade, que se exprimem, no nível regional, por uma 
tendência à hierarquização das atividades e, na escala do lugar, pela 
coexistência de atividades da mesma natureza, mas de níveis diferentes." 
(SANTOS, 2008) 

 

Pela primeira vez da história, a maior parte da população mundial vive 
nas cidades. Esta crescente migração para os centros urbanos está associada 
à busca por ofertas e melhores condições de empregos e ao fácil acesso aos 
bens de serviços e mercadorias, ingredientes que favorecem o processo de 
urbanização. 

Jean Gottmann, há mais de trinta anos, já usava o termo megalópole 
para esta explosão populacional nos centros urbanos, isto é, a intensa 
aglomeração de pessoas perante a fusão de grandes cidades com seu entorno, 
no processo conhecido por conurbação urbana. Com o passar do tempo, o 
termo gerou outra expressão, chamada de megacidade, a qual normalmente 
tem densidade demográfica superior a dez milhões de habitantes. 

A Índia é um dos países emergentes que compõem o BRICS 
(juntamente com Brasil, Rússia, China, e, recentemente inserida ao bloco, 
África do Sul), termo criado pela Goldman Sachs, que designa uma situação 
econômica e de desenvolvimento comuns a esses territórios. Esses países 
buscam um lugar no cenário político internacional e sofrem o impacto da 
recente "modernização" dos mecanismos produtivos, tais como, a abertura do 
mercado financeiro mundial, as transformações políticas internas, dentre outros 
processos relacionados à nova conjuntura político-econômica. 

Diferentemente do processo de industrialização ocorrido no século XVIII 
em países considerados hoje desenvolvidos, os países do BRICS tiveram tal 
estrutura imposta abruptamente. Há um salto de muitas etapas deste processo 
de industrialização que envolviam a discussão política e a disputa por valores 
de igualdade através da resistência dos movimentos sociais.  

A ruptura do mundo rural para o urbano e o desejo de "progresso" são 
testemunhados pela invasão da pobreza nos grandes centros urbanos, as 
péssimas condições de vida, a falta de emprego, ausência de moradias, 
educação, saúde, entre as muitas deficiências causadas por um Estado fraco 
submetido aos interesses privados. 

Dessa forma,  a reprodução do espaço é modelada segundo as forças 
econômicas, cuja arquitetura subordinada às engrenagens do capital muitas 
vezes perde seu caráter público ou coletivo, tornando-se massificada e 
privatizada. Processos como o de  gentrificação são sintomas dessa forma de 
ocupação injusta do espaço. 

BREVE RELATO DA ORGANIZAÇÃO
ESPACIAL NOS PAÍSES EMERGENTES

QUADRO SÍNTESE DAS PRNCIPAIS POLÍTICAS
PÚBLICAS ADOTADAS EM RELAÇÃO A QUESTÃO DA

MORADIA INFORMAL NAS CIDADES DE SÃO PAULO E MUMBAI

1960-
1970 

Incentivo para a 
produção de 
moradias sociais 
- Ruptura social 
e exclusão no 
desenvolvimento 
de planos 
urbanos, visto 
que os terrenos 
invadidos são 
"capturados" 
pelo mercado 
formal, o qual 
canaliza a 
periferização e 
aflora o estado 
deplorável das 
moradias 
pobres. 

Em meio ao regime 
militar de 1964, foram 
criados instrumentos 
financeiros (Sistema 
Financeiro 
Habitacional  e o 
Banco Nacional de 
Habitação)  que 
forneciam crédito a 
população de baixa 
renda. Acontecia que 
os planos elaborados 
para a metropolização 
de São Paulo 
distanciavam cada vez 
mais as classes 
desfavorecidas da 
infraestrutura 
consolidada, o centro 
da cidade. Em 1971, o 
prefeito, Figueiredo 
Ferraz propõe lei de 
Zoneamento, o que 
acarretaria em 
especulação 
imobiliária e crise 
habitacional. 
 

É sancionada pela 
Parlamento a Slum Area 
(Improvment and 
Clearance) Act - lei 
urbana que colocou no 
mesmo patamar favelas 
e bairros pobres afim de 
melhorar as moradias 
degradadas junto ao 
Development Plan for 
Greater Bombay - 
entretanto só foram 
identificados as favelas 
da city (microcentro). 
Sem recursos 
financeiros e espaciais 
o governo do 
Maharashtra permitiu a 
reabilitação de prédios 
antigos (Mumbai 
Repairs and 
Reconstructions 
Programme, 1960) 
 

 1975-
1985 

Valorização das 
favelas - 
mudanças nas 
políticas 
adotadas até 
então, espécie 
de restauro das 
favelas e 
inserção das 
áreas ilegais. 

Os primeiros 
instrumentos de 
regulação foram a Lei 
Lehman e o decreto do 
prefeito Olavo Setúbal 
(1975-1979), seguidos 
por programas 
fomentados pela 
parceria Emurb 
(Empresa Municipal de 
Urbanização), Cohab 
(Companhia 
Metropolitana de 
Habitação) e 
associações de bairro. 
Estes projetos 
objetivavam a inserção 
dos loteamentos 
irregulares a malha 
formal, o que mais 
tarde levaria, no 
mandato Mario Covas, 
as operações urbanas 
com participação 
público-privado, e, o 
incentivo do mercado 
imobiliário acessível a 
classes média e alta. 

Elaboração do Regional 
Plan for Bombay 
Metropolitan Region e 
os instrumentos 
legislativos (Urban Land 
(Ceiling & Regulation) 
Act) e urbanísticos (Hut 
Renovation Schemes), 
ambos pretendiam 
oferecer a população 
desabrigada recursos 
para obtenção de terra e 
moradias legais  
Há parceria com o 
Banco Mundial frente ao 
projeto Bombay Urban 
Development Project, 
relevando a 
regularização dos 
terrenos e a providência 
de infraestrutura para as 
favelas. 

 1990 - O contexto da 
parceria 
público-privado 

Políticas pretendem 
restabelecer a função 
social da propriedade, 
já no mandato de Luiza 
Erundina (1989-1992) 
em aliança com Banco 
Mundial, realiza-se 
programa de 
reabilitação de favelas 
em  zonas ambientais 
frágeis, na década 
seguinte, outras  
operações como 
Prover-Cingapura e 
Bairro Legal repetem 
os ensaios de oferecer 
terrenos públicos aos 
favelados. A nova 
geração de política 
habitacional apóia 
iniciativas privadas, 
ONGs e associações, 
porém submissas a 
aprovação das equipes 
municipais.   

Intervenção na escala 
regional  metropolitana - 
Regional Plan for 
Mumbai Metropolitan 
Region (1996 - 2011) 
produzido por Mumbai 
Metropolitan Regional 
Development Authority 
(MMRDA) conta com a 
participação dos 
agentes privados e 
também com medidas 
fundiárias (Transfer of 
Development Rights) e 
imobiliárias, fornecendo  
infraestrutura 
necessária para o 
Estado continuar a 
manter tais territórios, 
como por exemplo, o 
recém projeto Clean 
Mumbai, o qual proveu 
infraestruturas 
sanitárias básicas à 
algumas favelas. 
 

 

 

 

Período 

 

Intervenções e 
medidas 
habitacionais 

 

 

São Paulo, Brasil 

 

 

Mumbai, Índia 

1940-

1950 

Plano de 

embelezamento 

da cidade e 

marginalização 

das favelas - 

Neste período 

ambas as 

instituições 

governamentais 

não tomam 

partido a favor 

das populações 

de baixa renda, e,  

há expansão 

urbana e 

distanciamento 

do centro. 

O fenômeno das favelas 

aparece em São Paulo 

da década de 70, 

entretanto, no início do 

processo de 

urbanização, através da 

política de Prestes Maia 

(1930) a cidade 

desenvolve-se ao redor 

das grandes avenidas 

(solução higienista de 

modelo radiococêntrico) 

incentivando o avanço 

da população para 

periferia e surgimento 

das primeiras moradias 

irregulares. 

Medidas:  criação do 

Master Plan for Greater 

Bombay;  apropriação dos 

terrenos invadidos (slum 

clearance - limpeza das 

favelas); paralisação dos 

aluguéis e o controle de 

residências em locação; 

realizados pelo governo 

de Maharashtra (1947) 

causou ainda mais a  

Consequencias: 

propagação de moradias 

precárias e insalubres 

 

 

Fonte: CHARLOTTE BELLE, MARIE. Processos de Megapolização – São Paulo e 
Mumbai in Estudos Avançados 23, 2009 
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O CRESCIMENTO POPULACIONAL
NA CIDADE DE MUMBAI

As cidades metropolitanas da Índia experimentaram uma rápida 
explosão populacional ocorrida após a independência do país em 1947. Vários 
autores, entre eles, Chalana, Alaton e Dupont, concordam que este 
crescimento está associado aos efeitos do êxodo rural e das migrações 
ocorridas por refugiados do Paquistão. 

Tal advento deve-se  às aberturas política e econômica do país, a 
introdução de indústrias, a falta de suporte à produção agrária, a propagação 
do espírito de vida urbano, entre outros. Além disso, até 1950 apenas algumas 
cidades levavam o título que hoje conhecemos por megacidade - um enorme 
contingente populacional nos centros urbanos já consolidados historicamente, 
ora por sua densa demografia, ora por sua influência econômica - a partir de 
então, é notada uma aceleração no crescimento urbano de países 
considerados há tempos o "Terceiro Mundo". 

Mumbai, também considerada uma megacidade (sendo uma das mais 
populosas do mundo, com uma densidade populacional de cerca de 272 
hab./he em áreas legais e até 1200hab./he em determinadas favelas), é duas 
vezes mais densa que New York, e transforma-se rapidamente a cada dia para 
atender às necessidades do mercado financeiro.  

Segundo Dupont e Yatzimirsky, Mumbai, a capital do Estado de 
Maharashtra, deve seu rápido crescimento a indústrias manufatureiras que 
acabaram por atrair a mão de obra migrante de toda Índia. No entanto, 

 
"o efeito do fluxo migratório foi diminuindo a partir dos anos 1980, na 

medida em que a cidade foi se transformando de metrópole industrial para um 
centro financeiro e de serviços. A expansão espacial de Mumbai foi refreada 
por restrições geomorfológicas e ecológicas. Essa ilha-cidade não tem 
possibilidade de expandir-se, a não ser em direção ao lado norte, e está 
fortemente congestionada(...) Sua faixa costeira, ocupada por mangues, é 
classificada como zona de não desenvolvimento (NDZ), e sua vasta floresta 
urbana é um Parque Nacional protegido." (SAGLIO-YATZIMIRSKY; DUPONT, 
2009 p.284). 

Estas limitações geográficas (Mumbai é uma cidade - ilha com poucas 
ligações de trânsito ao continente), proporcionaram, de certa forma, a 
especulação imobiliária e consequente disputas por terras. (WEINSTEIN, 2008) 
Com a apropriação do espaço desigual e seletiva, cresce o surgimento de 
áreas consideradas informais, cujo conceito de humanidade e o direito à 
habitação são anulados. 

A urbanização nesses territórios, então, é realizada pelas autoridades do 
desenvolvimento urbano a partir da instalação de infraestrutura moderna na 
parte mais abastada da cidade, em detrimento das áreas de pobreza, com a 
intenção de conectar-se à cibereconomia mundial. Ademais, há concordância 
entre estudiosos no entendimento de que estas cidades, em relação a moradia 
pública, beneficiaram principalmente à classe média e à elite. Nandini Gooptu 
traça as políticas favoráveis aos pobres no tempo de Gandhi em seu adverso: 

"Finalmente, o conceito grandioso de transformação urbana foi 
desbastado e domesticado para atender os interesses imediatos das classes 
proprietárias. Em vez de se desdobrar em projetos idealistas de regeneração 
social, os sistemas de planejamento das cidades evoluíram como avenidas 
para promover os interesses e aspirações dos proprietários e como instrumento 
da crescente marginalização dos pobres." (GOOPTU, 2003) 

 
Os moradores de Mumbai convivem lado a lado com a problemática da 

terra e a falta de habitação. A cidade possui o lastimoso recorde de ter mais da 
metade da população abrigada em favelas. São áreas insalubres com moradias 
frequentemente construídas em locais de risco ambiental, desprovidas de 
qualquer infraestrutura urbana. 

 
“As autoridades de Mumbai elencam três tipos de slums: os zopadpatti 

ou jhopad pattis, os chawls e os Patra-chawis (DUPONT & SAGLIO-
YATSIMIRSKY, 2008). Não podemos desprezar o fato de que os pavements 
dwellers (moradores de rua) não são levados em conta no recenseamento da 
população das favelas, embora suas condições de vida sejam igualmente 
precárias.” (CHARLOTTE BELLE, 2009). Ainda sobre as condições dos 
moradores de rua: “O estereótipo tradicional do morador de rua indiano é o 
camponês que perdeu tudo, recém-chegado do interior, que sobrevive na 
mendicância parasitária, mas, como revelou a pesquisa em Mumbai, quase 
todos (97%) têm pelo menos um ganha-pão, 70% estão na cidade há pelo 
menos seis anos e um terço foi despejado de algum cortiço ou chawl. Na 
verdade, muitos moradores de rua são simplesmente trabalhadores – 
condutores de riquixá, operários da construção civil e carregadores do mercado 
-, forçados por causa do emprego a morar no caríssimo coração da metrópole.” 
(DAVIS, 2006 p.46). 

 
A contenção da proliferação de ocupações informais é realizada pela 

Autoridade para o Desenvolvimento da Região Metropolitana de Mumbai 
(MMRDA), sob a jurisdição do governo de Maharashtra, e a Autoridade para o 
Desenvolvimento da Área e Habitação de Maharashtra (MHADA).  

1 mostra-se o cotidiano dos moradores de Dharavi, em 2, os arranhas céus, marco do 
desenvolvimento financeiro da cidade e parte do entorno da mesma favela. Fonte: Mumbai 
Dharavi - Scenarios for Development. Columbia University Graduate School of Architecture, 
Planning and Preservation Master in Architecture and Urban Design, 2009 p.10-11. 

1 2

O DESENVOLVIMENTO DE FAVELAS: O CASO DE DHARAVI
É sabido que a falta de oportunidade no setor formal leva a crescente 

pobreza urbana: invasão de terrenos desocupados, aumento de moradias 
insalubres, entre outras alternativas encontradas pelos desfavorecidos. 

Inserida na paisagem urbana de Mumbai, a favela de Dharavi, conhecida 
internacionalmente, deixa  claro este contexto de informalidade, sendo assim, 
principal fonte da pesquisa. A mesma está entre as trinta megafavelas do 
mundo, termo utilizado por Mike Davis, "as megafavelas surgem quando 
bairros pobres e comunidades invasoras fundem-se em cinturões contínuos de 
moradias informais e pobreza, em geral na periferia urbana." (DAVIS, 2006) 

Composta por migrantes vindo de diversos grupos étnicos, diferentes 
dialetos e nômades, a favela conta com uma população de quase um milhão de 
habitantes, sendo que cerca de 300 mil pessoas estão empregadas nos setor 
formal da cidade de Mumbai, porém, em alguns casos são serviços industriais 
insalubres sem legislação trabalhista, além do desenfreado trabalho infantil. 

Para agravar ainda mais o quadro de pobreza, não possui hospitais 
públicos adequados que atendam a demanda local, muito menos há um ensino 
de qualidade. A estrutura que rege esse gigante organismo esta a parte da 
cidade indiana, por isso, a recente proposta pelo governo, chamada de Dharavi 
Redevelopment Project (DRP) tem sido criticada pela comunidade favelada, 
qual justifica segundas intenções do Estado, ao invés de priorizar a 
salvaguarda social, valoriza a questão de terras, já que a favela se localiza no 
centro da capital financeira da Índia, semelhante a política Slum Rehabilitation 
Scheme (SRS), a qual realocavam as pessoas sem suporte suficiente. 

Como a maior parte da literatura pesquisada discute esse território 
diversificado que é Dharavi, a seguir dois estudos acerca desse assentamento: 
um projeto de urbanização realizado pela Columbia University e outro relatório 
anual do quadro habitacional elaborado pela  ONG local, Society for the 
Promotion of Area Resource Centers (SPARC). Ademais a mesma adquiriu 
com o tempo uma identidade espacial única: um território vizinho a arranha-
céus de preços estratosféricos que tornou se área de interesse e disputa entre 
as empresas do setor privado. 

 ANÁLISE DO PROJETO HABITACIONAL DA
COLUMBIA UNIVERSITY URBAN DESIGN STUDIO

Em destaque, na região central 
de Mumbai, uma das maiores 
favelas do mundo: Dharavi. Os 
quadros vermelhos identificam 
algumas Cooperativas de 
Habitação das comunidades. 
Fonte: Mumbai Dharavi - 
Scenarios for Development. 
Columbia University Graduate 
School of Architecture, 
Planning and Preservation 
Master in Architecture and 
Urban Design, 2009, s/página. 

É importante ressaltar que o projeto da Columbia University inclui 
medidas sanitárias, infraestruturas de mobilidade, serviços públicos, entre 
outros inexistentes na atual estrutura do assentamento, que não serão 
detalhados na pesquisa. 

Corte representando a urbanização e integração social do local estudado. Fonte: Mumbai 
Dharavi - Scenarios for Development. Columbia University Graduate School of Architecture, 
Planning and Preservation Master in Architecture and Urban Design, 2009, p.35 
 

Dividida em cinco partes para facilitar a 
realocação de famílias aos acampamentos 
provisórios e trabalhar de acordo com as 
singularidade de cada comunidade, por exemplo, 
etnia, religião, etc, aumentando a mobilidade no seu 
interior. 

SETORIZAÇÃO DAS ETAPAS DO PROJETO

ESTRATÉGIAS FINANCEIRAS

O PROGRAMA

O governo planeja vender 58% da terra Dharavi, sobrando o restantes 
42% para a realocação dos moradores de Dharavi. De acordo com ONGs 
locais, poderá existir facilitações de empréstimo aos habitantes ou aluguéis 
mais baratos, as taxas podem variar até 500 rúpias ao mês por um período de 
20 anos. Isso permitirá maior acesso a propriedade de terra. Porém há uma 
certa malícia no acordo, pois mais da metade do espaço será vendido para 
investimentos privados, isto é, ao longo do tempo essas comunidades 
perderam seu lugar e levará a surgimento de outros assentamentos informais, 
já que também parte desses moradores não têm condições de se submeterem 
a esses empréstimos. 

 
O cenário de pobreza não deve se à carência de trabalho, 

empreendedorismo ou capital social, mas sim a falta de acesso à infraestrutura, 
serviços sociais, e outras oportunidades para uma boa qualidade de vida. As 
construções em Dharavi são mais do que simples abrigos para as famílias, são 
também espaços de produção, o alicerce para a cidade formal. Diante da 
dinâmica existente no assentamento o projeto para habitações inclui outras 
funções além da moradia: o local de trabalho, chamado de Live Work.  

Com cerca de 125 diferentes grupos étnicos encontrados nos sinuosos 
caminhos do assentamento, o programa se estabelece de acordo com certas 
singularidades, mas de modo geral, é voltado para um núcleo familiar de 
aproximadamente 5 pessoas e um público relativamente mais jovem com alta 
densidade populacional, além disso, algumas moradias apresentarão 
multifuncionalidade com áreas reservadas à produção (têxtil, vasos, pigmentos, 
acessórios de couro, etc) e comercialização dos mesmos. 

 

Corte mostrando integração dos espaços e as várias atividades realizadas em multinível. 
Fonte: Mumbai Dharavi - Scenarios for Development. Columbia University Graduate School of 
Architecture, Planning and Preservation Master in Architecture and Urban Design, 2009, p.44 

Cada traço de Dharavi foi voltada para religião e comunidade encontrada, a 
seguir um exemplo de modelo de requalificação da área. 

IMPLANTAÇÃO | REQUALIFICAÇÃO

1 2 3

1 - contexto das divisões internas; 2 - layout atual da área modelo; 3 - parte do 
novo traçado, ao centro, como canal condutor, reservatórios e tratamento da 
água. 

4

5

6

4 - subsolo e em azul mecanismos de 
abastecimento de água; 5 - térreo, 
desenho dos lotes + templo da 
comunidade ao fundo; 6 - perspectiva das 
habitações. 

ÁREAS DE DISTRIBUIÇÃO DO
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

 LEGENDA 
Residencial 
Comercial 
Industrial 
Religioso 
 
Área do Sítio 29.900m² 
Área construída 34.180m² 

Obs: cálculo de proporção das áreas pode ser alterado conforme necessidade. 

Cada habitação pode variar área de no mínimo 30m² particular e mais 12m² 
coletiva, dependendo das necessidades de cada família. Há múltiplas 
combinações para aumento da área, preservando a identidade de Dharavi.  

CONFIGURAÇÃO ARQUITETÔNICA

1 - Em corte, variações dos usos cada unidade habitacional e encaixe da 
ampliação de área. Repare no uso de mezaninos para continuidade do espaço; 
2 - Volumetria perspectivada da tipologia. 
Materiais propostos variam de acordo com orientação solar e se o espaço é 
privado ou coletivo. Abaixo principais elementos utilizados 

Desenvolvimento da proposta 

21

Fundada em 1984 com propósito de ajudar moradores de rua, hoje, 
entre as maiores organizações não governamentais da Índia, a Society for the 
Promotion of Area Resource Centers (SPARC), desempenha importante papel  
no trabalho com a população urbana pobre no âmbito habitacional e de 
infraestrutura.  Seus membros são assistentes sociais, médicos, 
pesquisadores, estudantes, arquitetos, entre outros. 

Conhecido como Aliança, a ONG também está associada a dois 
movimentos National Slum Dwellers Federation, que representa, em nível 
federal, a luta habitacional dos moradores informais, e, Mahila Milan, grupo 
formado por mulheres faveladas, para desenvolvimento de crédito e 
emancipação da mulher. 

O relatório do período de 2008-2009, mostra a realização de oito 
projetos habitacionais com a construção de 693 edifícios em toda Índia, 
favorecendo cerca de 5173 famílias carentes. Além disso, levou saneamento, 
através de blocos de banheiros comunitários, com  licitação de construção de 
200 blocos para aproximadamente 200.000 pessoas. Atendendo cidades como 
Pune, Bangalore,  etc. 

Em Mumbai, novamente a área de maior foco é Dharavi, nesse caso, 
dividida pela ONG em cinco setores, com quarto mais adensado, tem perfil de 
espaço misto e de certa forma, multifuncional. 

A pesquisa pretende analisar o relatório de 2010-2011, focalizando o 
portfólio de edificações. 

ANÁLISE DO RELATÓRIO SPARC

ESTRATÉGIA DE FINANCIAMENTO
O custo da realização dos projetos habitacionais são elevados, e, a 

poupança organizada pelas comunidades não é suficiente para atender a 
demanda, assim, a ONG recebe subsídios do governo e parcerias privadas ou 
muitas vezes a Aliança utiliza dinheiro financiado para cobrir os gastos. Além 
disso as construções pertencem a área Slum Reabilitation Authority (SRA) 
criada pelo governo indiano na década de 1990. 

Quadro geral da divisão interna entre habitação e saneamento, 
subsídios, empréstimos, contratação, adquirido, com os locais de aplicação. A 
seguir tabela com nome do projeto, data até 2010, número de unidades 
habitacionais recuperadas e vendidas, junto ao status do projeto. 
Projeto Período Recuperação  - Venda 

(Unidades 
habitacionais) 

Status Projeto 

Módulo: TRD (cidade de Mumbai) 

Rajiv Indira - Suryodaya 

(In-situ) 
1997 - 217 - 27 

4 edificações 

construídas e 1 em fase 

Bharat Janata 

(In-situ) 

Phase 1 

2003 - 

2009 
147 3 edificações completas 

Bharat Janata 

Phase 2 
-- - 2 edifícios em discussão 

Milan Nagar 

(R&R-MUTP) 

Phase 1 

2000 - 88 1 edifício completo 

Milan Nagar 

Phase 2 
- 288 - 20 

4 edificações não 

começadas 

Oshiwara I 

(In-situ and 

R&R – MUTP) 

2003 - 

2007 
780 - 38 Completo 

Oshiwara II 

(In-situ and 

R&R, MUIP) 

Phase 1 

2004 - 

2010 
2.564 - 120 

7 de 8 edifícios 

completos 

Oshiwara II 

Phase 2 
- - 

11 edificações não 

começadas 

Kanjurmarg 

II- Jollyboard 

(R&R, MUIP) 

2005 - 101 - 5 1 edifício 98% concluído 

 

Dentro da modalidade de financiamento e recursos pelo Transfer of 
Development Rights (TDR), ocorrido em Mumbai, há duas cláusulas 
importantes: 1) os contratos de desenvolvimento pela parceria privada entram 
em uso comercial, perante legislação municipal, com algumas exceções; 2) 
SPARC Samudaya Nirman Sahayak (SSNs) compromete se  com o projeto  
enquanto a empresa privada faz a construção. 

PROJETOS EM ANDAMENTO TDR (2010-2011)

Nº Projeto Arquiteto 
Família
s 

Edifício
s 

Gabarito 
(andares) 

Unidades 
Recuperada
s 

Unidades 
Vendidas 

Área m² Uni. 

01 
Oshiwara 

II, Phase II 

Madan Gadgil 

(Genesis Ar.) 
372 19 7 2564 120 20,9 

02 
Kanjurmarg 

II, Phase II 

Sharad 

Mahajan 
- 1 G + 7 101 5 20,9 

03 
Bharat 

Janata, 

Phase II 

Siddarth Sirur 

(Vistaar Ar.) 
- 5 7 147 50 20,9 

04 
Milan 

Nagar, 

Phase II 

Sucheta 

Chogule 
347 4 G + 4 327 20 20,9 

05 
Rajiv Indira 

Suryodaya 

Sucheta 

Chougule 

(Rajiv Indira) e 

Sharad 

Mahajan 

(Suryodaya) 

- 5 
G + 4 e G 

+ 7 
217 27 20,9 

 

541 2 3

Abaixo no mapa de Dharavi, a área de desenvolvimento desses projetos - 
localizados na Slum Reabilitation Authority (SRA) 

Fonte: SPARC Samudaya Nirman Sahayak (Nirman) - Annual Report 2010-2011. 
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PRINCIPAIS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

O ARQUITETO VANGUARDISTA, CHARLES CORREA

O arquiteto indiano tem destaque em seu trabalho no momento de 
transformação política da Índia: o ápice da "independência" política e 
introdução ao sistema neoliberal. Vale lembrar que parte do repertório das 
obras de Correa são influência do mestre Le Corbusier, como, por exemplo, os 
famosos apartamentos Kanchanjunga (1970-1983), quais se assemelham o 
conjunto habitacional para Marselha (1947-1952).  

Diferentemente de outros projetos realizados, este edifício é composto 
por 32 apartamentos de luxo localizados a sudoeste do centro de Mumbai em 
um ambiente suburbano. É visível o conceito da arquitetura vernácula, com 
orientação leste-oeste para alcançar a brisa do mar e as melhores vistas da 
cidade, onde a insolação é resolvida com camadas protetoras nas varandas e 
em torno das áreas de estar principal. Os terraços dos apartamentos são 
realmente uma interpretação moderna através do bangalô indiano tradicional. 

Imagem à esquerda, 1-  corte em perspectiva de uma Unidade de Habitação de Marselha. À 
direita 2- corte de dois apartamentos Kanchanjunga. Note a semelhança de escala, divisão dos 
ambientes, estratégias espaciais como o mezanino. Fonte: 1- 
http://snobberyfields.blogspot.com.br/2011/07/unite-d-habitation-marseilles.html - acessado em 
18/05/2012  2- Charles Correa Associates 

Por outro lado, estas  evidências nos projetos do arquiteto acerca da 
valorização da cultura local, isto é, o regionalismo, vem de sua apreciação pela 
arquitetura de Hassan Fathy. Comentário de Charles Correa sobre a 
arquitetura de Hassan Fathy  

" What is so beautiful about the Arab house, as Hassan Fathy has often 
pointed out, is that the builders had only the simplest materials at their disposal: 
sand, earth and sky. These builders had to be inventive. Fathy's own work is 
staggeringly beautiful; he did not patronize the poor by "forgetting" about 
aesthetics. On the contrary, he participated with all his passion, intelligence and 
visual sensibility, so that everyone came out a willner." (CORREA, s/data - 
original) 

É interessante notar também que o movimento Moderno, apesar de 
contemporâneo a Fathy, não costumava tratar da questão da arquitetura 
vernacular e da problemática do homem do campo, uma conexão pouco 
valorizada nos Estados emergentes. Entretanto, essa abordagem presente 
principalmente nos países descolonizados após a Segunda Guerra como  
Egito,  Índia, China e entre outros, mostra o desejo pela busca de uma 
identidade nacional, o que denota e aumenta o escopo de atuação da 
arquitetura, desempenhando esta não somente papel na produção do canteiro, 
mas também como área importante de criação de cultura e construção de uma 
nação. 

Charles Correa - primogênito a esses adventos históricos - analisa a 
separação entre os dois discursos e consegue canalizá-los através da mistura 
dos conceitos difundidos por Fathy e os pontos do movimento Moderno. É 
dessa maneira que nasce seu partido arquitetônico presente no projeto de 
estudo, habitação social a pedido do Conselho de Desenvolvimento 
Habitacional de Maharashtra. 

 

A literatura publicada acerca do projeto de estudo não abrange grandes 
disponibilidades, além disso, tal trabalho infelizmente não saiu do papel, mas é 
notável sua importância como registro da produção arquitetônica do país em 
desenvolvimento com grande déficit habitacional e a preocupação de arquitetos 
renomados, como próprio Charles Correa, com a salvaguarda social. 

Baseado no protocolo de avaliação, a análise do projeto teve seguintes 
parâmetros:  programa de necessidades, inserção urbana, financiadores, 
quadro com principais características (localização, ano, concurso ou não, área 
utilizada, tipologias arquitetônicas, etc), croquis encontrados na literatura. 

MATERIAL COLETADO | METODOLOGIA DE ANÁLISE 

O PROJETO
Arquitetos: Charles Correa Associates 
Data e Status: 1999/Projeto 
Área utilizada: aproximadamente 20,9 m² por alojamento 
Cliente: Conselho de Desenvolvimento da Habitação Maharashtra 
Local implantação: cidade Mumbai áreas transitórias. 

Este projeto responde a um pedido do Conselho de Desenvolvimento da 
Habitação Maharashtra. Com papel de abrigar famílias que ocupavam 
edificações insalubres ou edifícios antigos em manutenção. O projeto tem 
caráter transitório,  são pequenos alojamentos  para até quatro pessoas.  

PROGRAMA

 
Divisão interna de uma 
moradia. Rápido acesso pelo 
quarto, diferentemente da 
tradicional tipologia ocidental, 
este tem múltipla 
funcionalidade: de dia espaço 
coletivo e à noite transforma se 
em espaço individual, qual é 
acompanhado por uma cozinha 
e um banheiro. Fonte: 
www.architectureweek.com 
 
 

Corte esquemático mostra o fluxo vertical, espaços para atividades da comunidade que 
também podem servir de lazer. Ademais, a proposta de conexão dos dois terraços. Fonte: 
www.architectureweek.com 

AMBIENTES

Nos  20,9 metros quadrados é desenhado uma sala, uma área de 
cozinha e um banheiro. Estas unidades foram organizadas em grupos de 
quatro, isto é, em cada ângulo há um alojamento, facilitando a ventilação 
cruzada. A porta da frente tem duas janelas, quais podem, durante o dia, serem 
abertas. 

As ilustrações mostram esquema de conforto ambiental adotado por Charles Correa (sentido 
horário) 1 - croqui da planta de cada apartamento e sistema de ventilação cruzada; 2 - desenho 
da porta de entrada, a grelha permite passagem do ar sem deixar o ambiente aberto ao 
público, delimitando a residência; 3 - vista e corte da janela e suas articulações para que de dia 
possa circular maior fluxo de ar e à noite baixo fluxo.  Fonte:  www.architectureweek.com 
 

A composição de implantação, vide ilustração, permite a colocação de 
três escadas ao longo do conjunto, pois o uso de elevadores ficaria muito caro, 
limitando oito pavimentos por bloco, entretanto, há possibilidade de expansão e 
uso de dois elevadores (caso um falhe, o outro estará disponível), os mesmos 
param apenas no solo, com tempo de espera em cada paragem reduzido.  

1 2

3

Desenho mostra dois prédios 
vizinhos e a interação entre 
eles pelo terraço. As 
implantações seguem o modelo 
"H" com deslizamento de um 
conjunto de moradias, e a 
última imagem mostra a 
reprodução dos blocos, que 
variam conforme o terreno 
implantado. Fonte:  
www.architectureweek.com 

Os halls foram desenhados para fins recreativos e educacionais, 
atendendo a comunidade carente, o que retoma um dos pontos da arquitetura 
Moderna, o uso de pilotis. No terraço há espaço para cooperativas a fim de 
gerar empregos para as mulheres, ademais são acessos ao exterior, com 
lugares seguros e supervisionados pelas mães das crianças, são ambientes 
multifuncionais e de convivência comunitária. 

À esquerda, croqui do projeto 
de Charles Correa e espaços 
coletivos; intenção do encontro 
social no terraço; Novamente, 
Corbusier aparece como 
repertório de Correa; Na foto, 
crianças no terraço da Unidade 
de Habitação de Marselha.  

Elementos Avaliados -2 (não 

atendeu) 

-1 (alguns 

problemas) 

+1 (atendeu 

necessidades) 

+2 (atendeu e 

inovador na 

concepção) 

Inserção Urbana     

Flexibilidade/mobilidade     

Composição estética     

Densidade      

Conforto Ambiental     

CONCLUSÕES GERAIS

Diante da literatura localizada, a pesquisa procurou um panorama a 
respeito da questão da habitação na Índia, em específico na cidade de 
Mumbai. Foi encontrado  um maior material referente a megafavela de Dharavi.  
Considerada por muitos estudiosos uma cidade a parte, entre eles Alaton 
Salem e Jim Masselos, o sistema desse ícone urbano reflete a situação não 
somente indiana, mas um conjunto global, deparado principalmente nos países 
emergentes com população urbana crescente. 

Entretanto, a singularidade deste território informal é verificada com 
tipologias um pouco diferente das encontras, por exemplo, numa favela 
brasileira, pois há um uso multifuncional da autoconstrução, isto é, uma mistura 
de habitação com comércio e produção. E, apesar da condição precária e 
insalubre, Dharavi representa potencialidades econômicas para a cidade 
formal. 

Ambos os projetos e dados discutidos ao longo da pesquisa: relatório 
SPARC, plano de requalificação da favela Dharavi pela Columbia University e o 
projeto de Charles Correa, atentam para o déficit habitacional e de saneamento 
irregulares na capital financeira da Índia. Além disso, é comum como estratégia 
de recursos financeiros a parceria público-privada. 

No caso do relatório SPARC verifica-se implantações das edificações de 
forma a respeitar a malha irregular do assentamento dentro das limitações 
impostas pela legislação municipal, a área Slum Reabilitation Authority (SRA) . 
Essas soluções de implantação não têm quase relação alguma com a cidade 
formal, apesar de atender boa parte da população carente.  

Já a proposta feita pelo grupo de pesquisa da Columbia University há 
uma preocupação maior com a interação, de maneira geral, da cidade de 
Mumbai e Dharavi. Este planejamento de requalificação da área degrada, 
permite a longo prazo interessantes soluções urbanas e habitacionais para esta 
comunidade. 

Por outro lado, tem se o projeto do arquiteto Charles Correa, que a 
pedido do Estado realiza um estudo de habitações transitórias para realocação 
de famílias que ocupam terrenos irregulares. É interessante notar, que a área 
proposta de 20,9m² para cada unidade habitacional é a mesma utilizada nas 
edificações recuperadas pela ONG SPARC. Assim, diferentemente do uso 
tradicional brasileiro, a planta da casa indiana apresenta maiores zonas de 
coletividade. 

Ademais, perante o contexto dos BRICs, nota se, em linhas gerais, um 
déficit habitacional comum a estes países e o uso de estratégias financeiras, 
como as parcerias público-privado para desenvolvimento de projetos. 
Entretanto, há autores que argumentam falhas no sentido projetual ao utilizar 
essas táticas: 

 

"In others words, decentralized systems of housing delivery involving 
market actors government agencies and NGOs do not always reduce 
information costs, transition costs and uncertainty, as assumed by critics of 
centralized government housing delivery systems. The involvement of NGOs 
does not necessarily always ease the process of interaction among the various 
actors either. On the contrary, NGOs themselves can become deeply involved 
in conflictual situations, aggravating the intensity of conflicts to the level where 
project efficiency is adversely affected." (MUKHIJA e SANYAL, 2001)  

Construir cidades democráticas frente aos impasses de políticas frágeis, 
será um dos desafios para países emergentes, pois a solução não está na 
reprodução seriada de moradias, trata-se em desenvolver e transformar um 
espaço marcado por disparidades sociais e culturais.  

 


