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RESUMO  

 

O Plano Itaquera/ Vila Matilde, presente no projeto CURA e desenvolvido pelo arquiteto 

Harry James Cole em 1973 é uma experiência inovadora num período cujos planos 

desenvolvidos em São Paulo tinham caráter técnico, sistêmico e visavam 

predominantemente alavancar investimentos relacionados a obras de infraestrutura 

associadas a oportunidades de desenvolvimento imobiliário. Ele possui elementos 

importantes para revelar a introdução da escala do bairro nos processos de planejamento 

em expansão no período incluindo, ademais, a participação popular para compreender 

demandas e desenhar propostas. Com o objetivo de investigar seus pressupostos e seu 

conteúdo, a pesquisa utiliza um método historiográfico em que documentos originais 

primários como o Plano e seus mapas são estudados e interpretados com base no cenário 

histórico vigente. Diante disso, conseguimos apontar espacialmente os conceitos trazidos 

por Cole e indicar entraves que a política territorial centralizadora exercia em contraponto 

ao esperado planejamento integrado que empoderaria técnica e financeiramente os 

municípios.  

 

1  INTRODUÇÃO 

 

A escala do bairro no planejamento urbano tem sido trabalhada em alguns processos 

recentes, como é o caso do município de São Paulo que, posteriormente à instituição do 

Plano Diretor Estratégico de 2002, estabeleceu um conjunto de planos regionais recortados 

a partir dos distritos do município sob um enfoque voltado ao disciplinamento e controle 

urbano. Apesar do estabelecimento das regras de uso e ocupação do solo definidas nesse 

âmbito, poucos, entretanto, são os registros de experiências históricas concretas que 

demonstram a adoção desta escala como unidade de planejamento no estado de São Paulo.  

 

As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas por um crescimento populacional vertiginoso 

nas grandes cidades e capitais brasileiras, configurando um processo de urbanização rápido 

e precário à revelia das medidas antecipadas de controle e disciplinamento urbanos 

implementadas pelo Estado. A partir da criação do SERFHAU, em 1964, pelo governo 

federal, os métodos de planejamento urbano foram combinados às estratégias de 

desenvolvimento local que pautavam as políticas traçadas neste âmbito. Neste contexto, 

foram criadas algumas iniciativas de planejamento local que tinham como objetivo 

melhorar qualitativamente as condições de serviços de infraestrutura das cidades e corrigir 

distorções causadas pela especulação imobiliária.  

 



O SERFHAU foi extinto em 1974 e o BNH passou a ter atitudes mais impositivas em 

direcionar o aumento de arrecadações sobre os municípios, tendo como tônica de política 

urbana daquele momento a elaboração quase compulsória dos PDDIS (Planos Diretores de 

Desenvolvimento Integrado) pelos municípios, principalmente a partir da PDUR (Política 

de Desenvolvimento Urbano e Regional) de 1976, elaborada pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Urbano. O arquiteto Jaime Lerner, que participou deste período de 

efusão do planejamento urbano ressaltou, em 1978, que “o planejamento urbano realmente 

apoiado pela ação dos militares pouco tinha de planejamento urbano, daquele planejamento 

defendido pelo SERFHAU e pelos técnicos” (Lerner apud Lucchese, 2004: 63), podendo 

ser considerado planejamento de saneamento, de habitação, de transporte, mas nunca tendo 

a intenção de organização do espaço urbano, que era própria do planejamento urbano 

integrado de fato.  

 

O Plano Itaquera/ Vila Matilde, resultante do Programa CURA (Comunidade Urbana para 

Recuperação Acelerada) e desenvolvido pelo arquiteto Harry James Cole, faz parte de um 

período em que os planos desenvolvidos em São Paulo tinham caráter eminentemente 

tecnocrático, concebidos, na sua maior parte como meios para alavancar investimentos 

relacionados a obras de melhorias e de infraestrutura como a rede metroviária, 

frequentemente associando-se a oportunidades de desenvolvimento imobiliário. Entretanto, 

as referências as quais este plano específico foi concebido evidenciam que o arquiteto 

Harry James Cole trazia reminiscências do urbanismo inglês a partir das suas experiências 

como participante dos trabalhos na London County Council e, com isso, apontam que seu 

plano tem tendências voltadas para o desenho dos espaços urbanos e a qualificação dos 

espaços públicos neste âmbito, diferenciando-se daquilo que era proposto no período 

histórico estudado. O arquiteto Harry Cole viajou para a Inglaterra em 1955 para cursar 

uma pós-graduação no Departamento de Planejamento Urbano da ULC, que dava ênfase 

ao planejamento territorial. Lá ficou sob supervisão de Percy Johnson-Marshall, apontado 

por Lucchese (Lucchese, 2009: 208) como um personagem de grande influência 

profissional para Harry Cole. Ao trabalhar no Departamento de Arquitetura do London 

County Council, participando do Grupo do Noroeste de Londres, foi supervisionado por 

Marshall e tomou contato com propostas urbanísticas voltadas à estética urbana. 

 

2 O BAIRRO 

 

É interessante notar como a ideia de bairro ganhou um contorno importante nas práticas de 

planejamento urbano do período militar no Brasil a partir do Programa CURA em um 

momento em que a tecnocracia não permitia qualquer processo de inclusão ou participação 

social nos rumos do desenvolvimento que se queria instaurar. Se esta era uma questão 

consideravelmente importante para Cole, sua efetividade se estabelecia sobre outras 

perspectivas. Ao passo que a concepção de bairro levantada pelo arquiteto estava 

consubstanciada nas suas experiências internacionais na Inglaterra, a unidade escalar do 

bairro no Brasil já não passava de uma ferramenta administrativa sob o viés da dominação, 

de suporte à produção do solo urbano bem infraestruturado. 

 

Cabe admitir, neste sentido, que a figura do bairro, estranha sob estes aspectos, recobre de 

significados algo que já havia se perdido, afinal, o bairro possui uma contribuição 

morfofuncional importantíssima na organização da sociedade urbana e, como aponta 

Lefebvre, com o bairro, o espaço e o tempo social coincidem com o espaço geométrico 

(Lefebvre, 1975: 201). Sua principal força, enquanto unidade espacial, está na sua 

dimensão social, que não se configura de forma neutra. Sua territorialidade condiciona os 



atores sociais e movimenta uma dramaturgia mais cristalina entre espaço e sociedade e, 

nesta lógica, a resultante passa a representar um referencial para os projetos de seus 

próprios produtores (Souza, 1989: 134). No bairro, esta dimensão é fortalecida por sua 

escala, que resgata o caráter ativista ao nível local, tornando-se relevante na vida 

comunitária ao revelar a referência simbólica e política percebidas diariamente e 

catalisadas em expressões espaciais imediatas (Jacobs, 2000). A conformação espacial do 

bairro permite dar suporte a políticas urbanas e sociais que dialogam com um cenário 

notadamente local, impondo-se diante das operações, muitas vezes transformadoras, das 

iniciativas privadas e das intervenções estatais centralizadas, que frequentemente não 

suprem problemas de primeira ordem ao reproduzirem suas práticas espaciais em larga 

escala.  

 

No Brasil, o reconhecimento do “bairro” como unidade territorial nos núcleos urbanos 

brasileiros passa pela confrontação com a história da colonização portuguesa e pelos 

arranjos por ela designados no âmbito da corte portuguesa e da Igreja, em um constante 

fortalecimento do poder localizado para a efetivação de dominação. O uso histórico do 

bairro como ferramenta facilitadora do controle administrativo de serviços públicos é 

significativo e evidenciado a partir de experiências como a do século XVII, em que a 

legislação da Coroa portuguesa se apoiou em alguma espécie de relação de autoridade 

militar ou policial e, na América, formou corpos de ordenança e forças militares locais 

estabelecidos para manutenção da ordem legal e administrativa no interior dos bairros. Tal 

conformação fora constituída pela solidariedade promovida entre os moradores e 

perduraria até o século XIX por meio da presença de inspetores ou fiscais de “bairro” os 

quais garantiam o bom funcionamento deste microcosmo (Lira, 2014: 87).  

 

No ideário moderno, o conceito de bairro foi se materializando como recorte espacial das 

relações cotidianas, trazendo as reminiscências da abrangência paroquial religiosa e de 

uma certa composição de freguesia, das relações comerciais entre habitantes e 

comerciantes até que finalmente fosse pensado em planos e projetos, inspirados nas 

unidades de vizinhança, conforme a concepção de Clarence Perry, atomizando-o ainda 

mais, conforme é possível ver no plano-piloto de Brasília. As experiências de Luiz Ignacio 

de Anhaia Mello para um plano de bairros no município paulista de Santo André (Valle, 

2003) e mesmo as ideias contidas nas proposições do Padre Lebret, ao definir algumas 

unidades de aglomeração na Grande São Paulo (Roldan, 2012) apontavam a necessidade 

de estabelecer um recorte espacial ao nível do bairro para promover uma maior aderência 

entre planejamento e composição social. Foi no seio do período militar, entretanto, que o 

bairro, enquanto unidade escalar e de poder, se recompôs para a adoção de estratégias 

eminentemente racionalistas na instalação de infraestruturas e atuação do mercado 

incorporador imobiliário. 

 

3 O PROGRAMA CURA 

 

Em 1964, com a criação do SERFHAU (Serviço Federal de Habitação e Urbanismo) e do 

BNH (Banco Nacional de Habitação), a questão do planejamento como instrumento 

disciplinador das cidades tomou força. A criação do FGTS aumentou a dimensão 

orçamentária do BNH, que era o responsável pela gestão deste recurso, fazendo com que o 

órgão começasse a criar diversas linhas de financiamento. O Banco passou a representar a 

centralização de recursos para investir em habitação e desenvolvimento urbano, 

possibilitando a criação de políticas federais estratégicas centralizadas. Além disso, o 

SERFHAU, antes um órgão de pesquisa de apoio ao BNH, passou atuar como um órgão de 



planejamento urbano acompanhado pela criação, em 1966, do Fundo de Financiamento de 

Planos de Desenvolvimento Local Integrado (FIPLAN), que dava uma alternativa à 

política territorial centralizadora do PNDUs (Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano), 

e permitia uma “tática para que os municípios de sentissem motivados a planejar” (Cole, 

1968). 

 

Ainda que o discurso do desenvolvimento urbano e do melhoramento das cidades 

estivessem em alta nas décadas de 1970 e 1980, o Governo Militar reconhecia a 

incapacidade financeira dos municípios e o BNH insinuava a incompetência técnica dos 

mesmos (Lucchese, 2004: 50). Sendo assim, mesmo com o discurso sobre a necessidade de 

se ter um planejamento urbano integrado, o SERFHAU se limitou a uma postura 

ideológica frente aos processos de fato realizados e, em 1967, já sofreu uma reformulação, 

afastando-se aos poucos de suas atribuições originais. Com a criação de um Fundo 

especial, o FIPLAN, o SERFHAU passou a apoiar tecnicamente um sistema nacional de 

planejamento urbano, sob uma crescente atuação do BNH como órgão financiador das 

políticas de infraestrutura urbana (Vizioli, 1998) e, em 1974, foi extinto dando margem a 

atitudes mais impositivas por parte do BNH. Direcionando a intenção de seu corpo técnico 

no aumento de arrecadações sobre os municípios, o BNH teve como tônica de política 

urbana daquele momento a elaboração quase compulsória dos PDDIS (Planos Diretores de 

Desenvolvimento Integrado) pelos municípios, principalmente a partir da PDUR (Política 

de Desenvolvimento Urbano e Regional) de 1976, elaborada pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Urbano.  

 

O Programa CURA (Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada) foi criado pelo 

BNH, em 1972, por meio de um estudo piloto encomendado ao urbanista Harry James 

Cole. Tal estudo forneceu subsídios que viabilizassem uma linha de financiamento e 

detectassem as “causas da estagnação de áreas urbanas e possíveis soluções que poderiam 

ser levadas a efeito” (Lucchese, 2004: 67). Este estudo acabou se transformando em um 

modelo teórico de metodologia para o desenvolvimento do Projeto Piloto do Programa e 

tinha como objetivo instituir o planejamento urbano como método dos governos locais, 

deixando claro que a proposta técnica do CURA era uma expressão dos conhecimentos do 

urbanista Cole.  

 

Apesar de ser um Programa de atuação nacional, os planos a ele vinculados eram focados 

em melhorias urbanísticas em trechos específicos do território e, muitos deles, em bairros 

consolidados. Segundo Lucchese (2004), foram desenvolvidas propostas para mais de uma 

centena de municípios no Brasil até 1985, que contavam com a participação da iniciativa 

privada como mecanismo de conter a valorização imobiliária das áreas “curadas’ e do 

aumento progressivo no tempo do IPTU como medida para conter a especulação dos lotes 

vagos. 

 

Em contraposição aos pressupostos que nortearam outros projetos pilotos, o Plano de 

Itaquera – Vila Matilde, elaborado em 1973, foi concebido diretamente por Cole. Ele era 

contrário à perspectiva tecnocrática sem qualquer possibilidade de participação social nas 

decisões e criticava o caráter altamente intervencionista com vultosas obras de 

infraestrutura executadas por grandes empresas de engenharia consultiva, enfatizando uma 

concepção preocupada com os espaços urbanos. 

 

Infelizmente, em 1978, a segunda normativa do Programa CURA não faria mais uso do 

“planejamento de bairro”. Lucchese afirma que “A área Cura não precisaria mais ser 



delimitada e o Programa passaria a financiar a colocação de um único tipo de infraestrutura 

em toda a cidade [de São Paulo]. Até seu nome seria mudado: passaria de Comunidade 

Urbana de Recuperação Acelerada para Programa de Complementação Urbana”. 

(Lucchese, 2004:182).  

 

3.1 OBJETIVO E MÉTODO DO PROGRAMA CURA 

 

O CURA fez parte da tentativa de se implementar planos urbanos integrados que 

pretendiam melhorar as condições urbanas das comunidades por meio de propostas que 

buscavam ‘completar’ os bairros ao mesmo tempo em que se preocupavam em otimizar os 

investimentos do BNH. Inserindo infra e superestrutura necessárias, acreditava-se que o 

local que sofreria intervenção seria ativado e os investimentos do Programa estimulariam a 

indústria e a construção civil a desenvolver e adensar o bairro. Em São Paulo, o Programa 

acabou atendendo a critérios políticos e sua atuação ficou ligada à implantação das linhas 

do Metrô, concentrando grandes investimentos que deveriam apresentar eficiência a partir 

da implantação de projetos de interesse público. Segundo Carvalho (1985:18), “o 

Programa CURA tendeu a se caracterizar em termos de uma distribuição de recursos entre 

as agências municipais, em atenção a solicitações setorizadas, muito pouco relacionadas 

entre si”.  

 

Via-se o bairro como um polo dinâmico com qualidade ambiental e paisagística em 

consequência das proposições de equipamentos públicos e privados, espaços verdes, 

desenho urbano e outras. De acordo com o Manual CURA do BNH, as funções atribuídas 

ao projeto consistiam na execução integrada de obras de infraestrutura e equipamentos 

urbano e comunitário; na eliminação da capacidade ociosa dos investimentos urbanos pela 

promoção do adensamento da população a níveis satisfatórios (principalmente pela 

utilização de terrenos vagos de loteamentos semiocupados); na racionalização dos 

investimentos em infraestrutura e equipamentos urbanos, pelo estabelecimento de critérios 

objetivos de prioridade; na diminuição dos efeitos negativos da especulação imobiliária, 

procurando otimizar o uso da terra urbana sob o ponto de vista econômico, social e 

espacial e no densamento da população urbana até níveis tecnicamente satisfatórios. 

 

O método do Programa consistia na divisão da cidade em áreas CURA e na posterior 

elaboração de propostas técnicas encaminhadas por inciativas privadas que executariam 

estudos que comprovassem a viabilidade da implantação do Programa no bairro estudado. 

Primeiro realizava-se um estudo socioeconômico que compreendia a situação da área, as 

necessidades que se os moradores dela tinham e suas características físicas mais relevantes 

para que fosse possível hierarquizar as ações que seriam propostas pelo plano. Assim, após 

elaborar as proposições, era necessário cumprir com um estudo econômico-financeiro de 

viabilidade, item exigido pelo BNH para comprovar e estimar que a proposta era 

autossustentável e que o dinheiro investido retornaria. Os meios utilizados para atestar a 

viabilidade do Programa levavam em conta a capacidade de pagamento da população, o 

aumento da carga tributária que os terrenos e construções da área CURA sofreriam pela 

correção de seus valores de mercado e o retorno por IPTU Progressivo, que garantiria 

gradualmente no prazo de cinco anos, que os terrenos ociosos fossem taxados ao 

equivalente de uma construção de padrão médio do bairro. 

 

4. A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO (EMURB) DA PREFEITURA 

DE SÃO PAULO E A ÁREA CURA PILOTO “ITAQUERA/ VILA MATILDE” 



Em São Paulo, as propostas do Programa CURA, desenvolvidas para a Zona Leste foram 

coordenadas pela EMURB – Empresa Municipal de Urbanização da Prefeitura de São 

Paulo – durante a administração do prefeito José Carlos de Figueiredo Ferraz, engenheiro 

de reputação profissional elevada que se apoiou em profissionais da área de arquitetura e 

planejamento que não estavam engajados nas ações de oposição ao regime militar 

(ANELLI, 2007). Inicialmente, o CURA São Paulo tinha quatro áreas piloto: Vila das 

Mercês, Santana, Jabaquara e Itaquera, sendo acrescentadas depois as áreas Brás-Bresser e 

Vila Matilde. Em 1975, o novo prefeito, Olavo Setúbal, redefiniu as prioridades do 

Programa e escolheu as áreas entre as estações Brás e Bresser para receberem 

investimentos. Ainda assim, entre as áreas sugeridas, apenas a do Jabaquara foi 

implantada. 

 

O escritório H.J. Cole + Associados foi responsável pelo Plano Itaquera/Vila Matilde e sua 

elaboração se deu em 1973 em uma área que compreendia os seguintes subbairros: Cidade 

da Patriarca, Jardim Hercília, Vila Santa Tereza, Patriarca, Jardim Triana, Jardim Hercília, 

Vila Santa Tereza, Parque Bela Vista e Parque Artur Alvim. O Mapa 1 consegue apontar 

alguns desses subbairros e demarcar a área CURA em que se desenvolveu o Plano. 

 

 
 

Fig. 1 Demarcação da área de estudo piloto do projeto CURA Itaquera/ Vila Matilde e apontamento de 

subbairros.  Fonte: H.J. Cole + associados s.a. (1974). Área CURA Piloto de Itaquera/Vila Matilde. 

Mapas. São Paulo: EMURB. 

 

Para compreender melhor a situação em que a Área se encontrava, o relatório de pesquisa 

recolheu alguns depoimentos de lideranças locais, método excepcionalmente valioso, mas 

estranho para o momento, que deixou clara a percepção e as expectativas que se tinha do 

bairro pelos moradores. Dentre as entrevistas, é possível perceber a deficiência de 

equipamentos de superestrutura e em escala conveniente, deficiência de áreas verdes e 

conflitos entre urbanização residencial e infraestrutura proposta, concentração de 

população de baixa renda, altas taxas de violência e diversas características detalhadas nos 

documentos do Plano. Um dos depoimentos que merece ser destacado é do então vereador, 

Aurelino Soares de Andrade: 

 

 “A zona leste formou-se naturalmente, sem planejamento e constitui um grande 

dormitório da Capital. Não se pode colocar mais ônibus, pois as vias de acesso não 

aguentam. É uma área de superpopulação e superproblemas. A falta de hospitais é um 



exemplo disso. Se tivessem ouvido as previsões do Padre Lebret em 1950, muitos dos 

problemas atuais da zona leste poderiam ter sido evitados. A assistência social poderia 

desempenhar atualmente uma função importante na região Leste”.  

(H.J. COLE + ASSOCIADOS S.A. 1974c: 173) 

 

A fim de justificar a escolha da Área CURA Piloto de Itaquera/Vila Matilde, o Escritório 

também realizou uma pesquisa com os moradores e levantou dados, incluindo: o local de 

trabalho da população, os cursos frequentados e o local da escola onde eram 

desenvolvidos, o grau de associatividade da população (pertencimento a associações), os 

serviços (melhoramentos) considerados mais importantes, a quem a população 

responsabilizava os problemas do bairro (ao governo, a eles próprios ou a outros fatores) e 

os serviços pelos quais a população estava disposta a pagar.  

 

Lucchese (2004) aponta que o Plano sofreu críticas sobre ser conservador e utópico, mas 

mesmo assim, é primordial compreender que as propostas de intervenção nos bairros que 

foram realizadas por Cole continham soluções levantadas pelos especialistas mais 

progressistas a fim de promover a reforma urbana e, fora isso, seu planejamento era 

propositivo enquanto a maioria dos estudos da época eram carentes de concretude. Ainda 

que o CURA não tenha introduzido o hábito de planejamento nas prefeituras, as ideias 

expressas por Cole representam a entrada de novos conceitos dentro do diálogo para o 

planejamento urbano. 

 

3.4 AS ESTRATÉGIAS DE VIABILIZAÇÃO DO PLANO 

 

Havia uma pretensão do Programa ser autossustentável, almejando, inclusive, que o 

município passasse a gerar receita própria. Por isso, era realizado um estudo de viabilidade 

e um planejamento que estimava em quanto tempo o projeto se pagaria, fazendo uso, 

inclusive, da ferramenta do IPTU Progressivo, que incentivava a ocupação dos terrenos 

ociosos, uma vez que, após o investimento do Programa, chegaria um momento em que o 

imposto do terreno vazio equivaleria ao de área edificada e tornaria-se mais vantajoso fazer 

com que o terreno cumprisse sua função social.  

 

É importante esclarecer que a filosofia do Programa Cura define que as obras a serem 

executadas em cada Plano serão sempre financiadas direta ou indiretamente pela própria 

comunidade. Considerar a renda média familiar dos moradores das áreas Cura como uma 

condição para ser beneficiado pelo Programa permite adequar os investimentos às 

necessidades e ao alcance da classe que mora no bairro, tentando assegurar a não expulsão 

de moradores nas áreas beneficiadas cuja população predominante é carente. Ainda assim, 

o estudo de viabilidade para o recebimento de investimento do BNH não contemplaria os 

bairros muito pobres que, em verdade, eram justamente os que mais precisariam ser 

“curados”, e a aplicação do IPTU progressivo era a solução pra isso. Este arranjo criaria 

um excedente quanto ao valor do investimento aplicado pelo BNH e permitiria que, 

autonomamente, a prefeitura pudesse realizar planos Cura nos locais que não se 

encaixavam nos estudos de viabilidade para recebimento de verba pelo BNH, que, no caso, 

eram os bairros de moradores pobres sem condições para pagar pelo investimento 

recebido. 

Para estabelecer a aplicação do IPTU, Cole explicitava o que consideraria como zona 

urbana, seguindo as disposições do Código Tributário Municipal, cujo modelo, foi seguido 

por muitos municípios no Brasil. Neste modelo, a zona urbana deveria conter pelo menos 

dois dos melhoramentos indicados na lei que incluíam: meio-fio ou calçamento, com 



canalização de águas pluviais; abastecimento de água; sistema de esgotos sanitários; rede 

de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar e escola 

primária ou posto de saúde, a uma distância máxima de três quilômetros do imóvel 

considerado. O Plano Itaquera/ Vila Matilde, embora se enquadrasse na categoria de zona 

urbana, já que possuía pelo menos dois dos itens estabelecidos, era repleto de 

precariedades e só se enquadrou no Programa por conta da sua proximidade a três estações 

de metrô: Vila Guilhermina, Cidade Patriarca e Artur Alvim. A área era servida 

parcialmente de água potável e minimamente de energia elétrica (2,5 % dos domicílios); 

era desprovida de rede de esgoto sanitário com lançamento de despejos em via pública e 

valas;  não possuía serviços de coleta e esgotamento de águas pluviais com fundos de vale 

que contribuíam para alagamentos, com serviço de transporte coletivo insatisfatório;  com 

grande parte dos bairros sem iluminação pública, com sistemas de comunicação reduzidos 

(não havia agência de correios ou telégrafo e era pequeno o número de telefones, públicos 

ou particulares) e seus córregos -Rincão e Gamelinha - não eram canalizados.  

 

A estratégia de recuperar, através do IPTU, uma capacidade de investimento para o próprio 

bairro (contendo tantos problemas) reforçava uma consistência viabilizadora para o plano, 

entretanto tal questão não fora tão bem assimilada pelos órgãos públicos municipais e 

muitos prefeitos não aderiram ao IPTU progressivo já que o aumento de impostos poderia 

causar desgaste político.  Ainda assim, a necessidade de aprovação de uma legislção 

tributária que colocasse em prática a alíquota progressiva para o imposto territorial das 

áreas CURA se manteve em todos os Manuais do Programa, mantendo seu caráter 

“pedagógico” embora o empréstimo fosse visto cada vez mais como uma operação 

financeira de investir em melhorias infraestruturais pontuais. 

 

3.5 PROPOSTAS E ALTERAÇÕES 

 

Entre as proposições divulgadas nos manuais de estudo da área CURA Itaquera/ Vila 

Matilde, existem algumas que são significativas ao revelar traços de desenho urbano nas 

proposições apontadas, demonstrando uma preocupação com as intervenções físico-

espaciais, bem aos moldes da experiência pretérita de Cole como participante da 

elaboração do Plano da Grande Londres. A pretensão quanto à mudança do caráter estético 

do bairro fica evidente ao descrevê-lo como monótono, de vegetação pobre e com 

construções de padrão médio e baixo: 

 

 “ O continuum urbano é homogêneo visualmente e, portanto, não personaliza a área, 

impedindo uma consciência de bairro, formadora de um espírito de comunidade”. (H.J. 

COLE + Associados S.A., 1974a:68) 

 

Aliás, é interessante observar como os surveys realizadas pela equipe do Escritório 

possibilitaram um entendimento peculiar sobre o bairro, possibilitando-lhe desenhar as 

proposições em sintonia com as necessidades imediatas dos moradores e realizar um 

projeto condizente aos seus interesses mais evidentes. A pesquisa conseguiu reproduzir os 

hábitos sociais presentes, tomando, de fato, o bairro como unidade escalar da realidade 

urbana. 

 

Elaborado em 1973, o plano Itaquera/Vila Matilde tinha como pressuposto a implantação 

da linha de metrô até Itaquera, prevista para 1984. Neste meio tempo, contudo, um estudo 

divulgado pela COGEP (Departamento de Estudos Urbanos) e realizado pela equipe do 

DPU (Departamento de Estudos Urbanos), em 1975, foi decisivo para que o plano sofresse 



modificações, decisivas para o seu posterior abandono e não efetivação. Ao Metrô coube a 

responsabilidade pelo planejamento das linhas e pelo projeto das estações e à EMURB, o 

planejamento da reurbanização de áreas mais abrangentes servidas pela rede. 

 

“A empresa promotora do empreendimento, a EMURB, agindo em nome e em conjunto 

com a Coordenadoria Geral de Planejamento – COGEP – depois de analisar as proposições 

apresetadas pela empresa consultora, decidiu aprovar um conjunto de propostas a serem 

executadas. Estas procuravam atender não só às necessidades de evolução e melhoria do 

bairro, como as possibilidades operacionais e econômico-financeiras dos promotores 

[Prefeitura, EMURB e Concessionárias], além da integração da área no conjunto social 

urbanístico da Grande São Paulo”. (H.J. COLE + ASSOCIADOS S.A, 1974c: 60) 

 

A fim de criar relações conexas entre as ideias pensadas originalmente pelo Escritório e as 

modificações realizadas por ele após sua revisão, elaboramos a Tabela 1 com base no que 

foi levantado no Plano, colocando lado a lado as propostas originais, destacando em 

negrito e itálico aquelas com caráter estético e de desenho, assinalando aquelas que foram 

modificadas e, a seguir, pontuando as observações que o Escritório colocou a respeito das 

alterações: 

 

Tabela 1 Propostas originais do Plano Itaquera-Vila Matilde e modificações 

relevantes após sua revisão 

 

 

PROPOSIÇÕES ORIGINAIS 

 

MODIF. 

OBSERVAÇÕES SOBRE AS 

MODIFICAÇÕES 

 

A.    ADENSAMENTO DA ÁREA 

  

 

B.   IDENTIFICAÇÃO ESTÉTICO 

URBANÍSTICA 

 

 

X 

Foram suprimidas as zonas de densidades 

mais altas propostas e redistribuídas as 

zonas de “uso predominantemente 

residencial” com média densidade 

demográfica (300 hab/ha). 

C.   POLARIZAÇÃO DE SERVIÇOS  

 

DE SUPERESTRUTURA 

 

 

X 

 

D.   ÁGUA POTÁVEL   

E.    ENERGIA ELÉTRICA   

F.    ESGOTO SANITÁRIO   

G.   ÁGUAS PLUVIAIS   

 

 

H.   SISTEMA VIÁRIO DE 

PAVIMENTAÇÃO 

 

 

X 

As proposições para o sistema viário e 

pavimentação foram aprovadas, de modo 

geral, como apresentadas. Com a nova 

localização do Pronto Socorro dentro dos 

terrenos da Z8-047 e não na Z8-012, 

conforme o proposto. 

I.      TRANSPORTE COLETIVO   

J.    ILUMINAÇÃO PÚBLICA   

K.    COMUNICAÇÃO   

L.    CANALIZAÇÃO DE 

CÓRREGOS 
  



 

PROPOSIÇÕES ORIGINAIS 

 

MODIF. 

OBSERVAÇÕES SOBRE AS 

MODIFICAÇÕES 

 

 

 

 

M.   HABITAÇÃO 

 

 

 

 

X 

Os programas de “Erradicação” e 

“Habitação Social” tem os seus esquemas 

espaciais prejudicados, pois a extinção de 

barracos e cortiços depende da construção 

de um conjunto habitacional nos terrenos 

Z8-012, da COHAB. A proposição de 

incorporação de parte dos terrenos da Z8-

012 na Área CURA não foi, entretanto, 

aprovada”. 

 

N.  HOSPITAL/PRONTO-SOCORRO 

 

X 

Foi aprovado, mas sem retaguarda 

hospitalar e com modificação da 

localização, agora na Z8-047. 

 

O.   TERMINAL DE TRANSPORTE, 

COMÉRCIO E SERVIÇO – TC’S 

 

X 

Não foi aprovada para execução imediata, 

mas deverá integrar o programa de 

“Reurbanização de Artur Alvim”. 

 

P.    NÚCLEO INDUSTRIAL 

 

X 

Não foi aprovada para integrar o elenco das 

obras CURA. Os promotores registraram a 

ideia como sugestão para a futura 

regulamentação do uso do solo. 

Q.   NÚCLEO DE RECREAÇÃO   

 

R.   PARQUES CILIARES 

 

X 

Parque Ciliar Norte aprovado da maneira 

originalmente proposto mas o Parque Ciliar 

Sul e Parque da área da COHAB não foram 

aprovados. 

 

S.    CARROS DE RECREAÇÃO E 

TREINAMENTO – CRT-1 e CRT-2 

 

X 

Os dois CRTs não foram aprovados pelos 

promotores do empreendimento de acordo 

com a forma proposta. Serão substituídos 

por um centro infantil Integrado e uma 

escola polivalente. 

T.    CORPO DE BOMBEIROS   

Fonte: DAMIN (JUN, 2016) 

 

Na normativa do Programa vigente durante o Plano em questão, instalações industriais, 

comerciais e de prestação de serviços – “equipamentos comunitários” só seriam 

financiados em caráter exepcional. O BNH já possuía uma linha de financiamento para 

equipamentos comunitários e contemplava aqueles que estivesem a 500 metros de um 

conjunto habitacional e provavelmente por isso os CRT’s e o Núcleo Industrial foram 

recusados. Contudo, o escritório, após o cálculo de viabilidade financeira, evidencia a 

importância destes dois itens retirados do Plano e transferidos para o projeto 

“Reurbanização de Artur Alvim” sob outros moldes: 

 

“Proposições apresentadas e não aprovadas para execução imediata, como os CRT’s e o 

Núcleo Industrial, poderiam ser consideradas pelo agente promotor, tendo em vista a 

expectativa de disponibilidade de recursos. A execução dessas proposições teria forte 

efeito polarizador sobre a área CURA, facilitando sua ocupação e seu adensamento”.  

(H.J. COLE + ASSOCIADOS S.A., 1974b: 157) 

 

Devido a situação fragilizada dos bairros Itaquera e Vila Matilde, é fundamental destacar 

que, segundo o Plano, a concentração industrial visava a ocupação da mão-de-obra 

existente com consequente elevação de renda familiar e a promoção da atividade de cultura 

e recreação, além da criação de escolas de treinamento vocacional e profissional, de acordo 



com a tipologia social da área que os CRT’s garantiriam, seriam ambos indispensáveis para 

garantir que a população pobre não fosse expulsa da área. 

 

Fica claro também pelas propostas levantadas na Tabela 1 que se busca atingir uma 

legibilidade para o bairro e, para solucionar tais aspectos, são usadas as ferramentas de 

zoneamento e de variação de densidade, direcionando a modelagem de uma volumetria 

mais diversificada nos bairros, incluindo também a construção de unidades habitacionais 

multifamiliares, que permitiriam a variação tipológica das habitações e dariam mais 

possibilidades de escolha e maior variação de tipos de moradores. Por fim, foram sugeridas 

“nucleações” de atividades comunitárias, comerciais e de serviço aproveitando, inclusive, a 

morfologia e topografia da área, que proporcionam maior hierarquia aos espaços. 

Entretando, foram suprimidas grande parte das sugestões mais relevantes a estes interesses 

citados e a Tabela 1 permite observar que as modificações exigidas tiveram grande 

impacto para o sucesso da ideia do Plano como um todo.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do contexto em que o CURA surgiu, ficou claro que mesmo possuindo, 

principalmente no caso do Plano Itaquera/Vila Matilde, grande qualidade de levantamento 

e proposições, não recebeu muito apoio e confiança dos promotores do empreendimento 

para que fosse levado a frente como foi demonstrado pelas alterações resultantes do 

relatório da COGEP (Coordenadoria Geral de Planejamento) listadas na Tabela 1. Mesmo 

que o Plano Itaquera – Vila Martilde não tenha sido efetivado, com ele conseguimos 

identificar elementos importantes para revelar a introdução da escala do bairro nos 

processos de planejamento em expansão no período, compreendendo, através dos 

questionários à população e às lideranças locais, o potencial do que pode ser feito ao se 

aproveitar este arranjo territorial e pontuando os entraves que a política territorial 

centralizadora exercia em contraponto ao planejamento integrado que empoderaria técnica 

e financeiramente os municípios.  
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