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INTRODUÇÃO 

Luiz Guilherme Rivera de Castro 

 

Chegado o momento de realizar o balanço de um ano de atividades de pesquisa e 

de apresentar os resultados dessas atividades em confronto com os objetivos e 

hipóteses colocados no projeto inicial, podemos afirmar que o muito realizado 

parece pouco em relação ao que se desdobrou como campo de investigação a 

desenvolver. 

No projeto de pesquisa, indicava-se que espaços públicos, como objeto a ser 

pesquisado, deveria ser abordados como processos sociais e formas espaciais 

ocorrendo de modo inextrincável, tendo como pressuposto genérico que todo 

processo social se expressa em formas espaciais, e que as formas espaciais por sua 

vez correspondem a processos sociais. A primeira e talvez mais importante 

constatação a que pudemos chegar é que tal colocação do objeto � de natureza ao 

mesmo tempo teórica e empírica − teve uma aspecto altamente positivo: o de 

trazer para um mesmo plano uma multiplicidade de processos que usualmente 

servem como fundo mais ou menos neutro sobre o qual são destacados alguns 

aspectos, processos ou formas a analisar. Essa abordagem permitiu que o objeto se 

apresentasse em toda a sua complexidade. 

O objetivo principal da pesquisa, ou seja, a identificação de �um conjunto de 

elementos e relações entre processos sociais e formas espaciais constitutivos de 

espaços públicos, com foco particular em nossa formação social� (Projeto de 

Pesquisa, p. 14) podemos afirmar que foi parcialmente alcançado. Parcialmente 

porque o �conjunto de elementos e relações� revelou-se muito maior e mais 

complexo que aquele se vislumbrava ao início do percurso. O caráter exploratório 

desta pesquisa tornou-se desse modo mais acentuado, em função do próprio 

desenvolvimento da pesquisa. O mapeamento inicial das questões e temas a 

abordar revelou suas precariedades e insuficiências à medida que avançávamos, 

como exploradores em terras incógnitas. Se algumas questões puderam ser 

adequadamente colocadas e tratadas dentro de certos limites, inúmeras outras 

emergiram, com contornos mais e menos definidos, implicando um trabalho de 

investigação empírica e de elaboração teórica e conceitual que certamente 

ultrapassariam os prazos e objetivos inicialmente fixados. 

Assim, o principal avanço teórico resultante deste projeto de pesquisa reside na 

percepção do espaço público como objeto complexo que, para ser adequadamente 

compreendido, exige instrumental e métodos de investigação que ainda não se 

encontram satisfatoriamente desenvolvidos. 
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Quanto aos objetivos específicos colocados no projeto na forma de sete temas a 

serem desenvolvidos, sua realização foi desigual, em função das circunstâncias que 

serão apresentadas a seguir em relação a cada um deles, referidos conforme a 

ordem em que foram colocados no texto do Projeto de Pesquisa
1
, relacionando-os 

aos artigos apresentados no corpo deste Relatório. 

Denise Antonucci no artigo Santa Cecília � formação e transformação examina 

aspectos atinentes às transformações da paisagem urbana considerando a tipologia 

das edificações e a morfologia urbana e por essa ótica estabelecendo o contexto 

de formação da área de estudo e das transformações urbanas pelas quais passou. 

Considera os processos de arruamento e parcelamento no entorno do Largo de 

Santa Cecília, examinando inclusive a legislação urbanística. 

O artigo seguinte, escrito por Gilda Collet Bruna, com a colaboração de Luiz 

Guilherme Rivera de Castro, Renata Gonçalves Mendes e Julia Chagas, focaliza 

principalmente as transformações nas atividades comerciais colocando-as em 

relação com as novas formas de centralidade comercial, os shopping centers, 

discutindo aspectos de seu uso público. Faz-se uma discussão dos espaços 

comerciais como parte importante da configuração contemporânea dos espaços 

públicos, sem obviamente esgotar o tema, mas colocando alguns de seus aspectos 

essenciais. 

O artigo escrito por Silvana Zioni, Maria Ermelina Malatesta, Daniel Maeda, 

Matheus Casimiro e Renata Santoniero aborda o tema da mobilidade colocando a 

perspectiva de compreensão dos processos sociais e as formas espaciais que se 

expressam no espaço público como espaço de acessibilidade e comunicação, 

apresentando uma reflexão sobre qual é o lugar da mobilidade e de que forma esta 

intervém no espaço público, a partir da colocação de  algumas referências 

                                                      
1 Os objetivos ali colocados foram os seguintes: 1.identificação de processos de formação, 

conformação e modificação de espaços públicos no século XX e neste início de século; 2. as 

características da formação urbana atual articulada aos processos históricos acima mencionados, 

expressando-se através de parcelamento, edificação e urbanização, em conjunto com aspectos 

estéticos e simbólicos; 3.o conjunto das atividades urbanas e suas relações, os graus de autonomia 

e interdependência entre essas atividades, e as funções que os espaços públicos desempenham em 

relação a elas; 4. os aspectos relativos à mobilidade ou seja, aos diferentes tipos e modos de 

deslocamento vinculados às atividades que se desenvolvem nos espaços públicos ou em relação a 

eles; 5.os significados e sentidos que assumem para diferentes grupos que constituem a população 

usuária, relacionados a seus aspectos materiais e simbólicos; 6. os aspectos relativos à sua gestão, 

compreendendo o conjunto de atores públicos e privados; o conjunto de leis, normas e 

regulamentos que regulam seu uso, conservação, manutenção e modificação; os instrumentos, 

dispositivos e organização administrativa; as políticas públicas que o têm como objeto, inclusive as 

políticas de segurança pública; 7.os aspectos, elementos e processos projetuais voltados para sua 

conservação, reparação, recuperação ou transformação. 
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conceituais e  de materiais colhidos em campo. 

O texto elaborado por Pérola Felipette Brocaneli, Monica Machado Stuermer, 

Carolina Gomes de Souza e Barbara Oliveira de Souza focaliza aspectos ambientais 

relativos a vegetação e temperaturas, relacionando-os aos espaços públicos na 

área de estudo e preocupando-se com sua qualidade ambiental, discutindo alguns 

índices e indicadores, seu significado e sua aplicação. Emerge nesse artigo a 

questão das delimitações de �áreas de estudo�: algumas delimitações serão mais 

adequadas para determinados objetivos, enquanto outras o serão a objetivos 

diversos, remetendo à discussão que Peter Marcuse apresentou em relação a essas 

delimitações, que devem ter seus critérios sempre especificados e fundamentados, 

sob pena de criação de recortes territoriais arbitrários (MARCUSE, 2005). 

Ricardo Medrano, no artigo seguinte, explora aspectos e possibilidades de leitura e 

interpretação de espaços públicos a partir de posturas cognitivo-perceptivas de 

três autores que escrevera sobre Nova York, sua arquitetura e seus espaços 

públicos: Manfredo Tafuri, Rem Koolhaas e Marshall Berman. O contraponto dessas 

percepções/abordagens com aspectos presentes na região do largo de Santa Cecília 

constitui-se em ponto de partida para indagar sobre relações não usuais entre o 

público e o privado, entre permanências e modificações. 

José Paulo de Bem, dando continuidade e desenvolvendo sua pesquisa projetual 

sobre possibilidades de reconfiguração dos espaços urbanos da cidade, em 

particular de sua área central, aborda o Largo de santa Cecília como ponto em uma 

rede de fluxos de conexões que se articulam tendo como base principal  as 

conexões viárias, consideradas como suporte e estrutura para projetos de 

reconfiguração urbana. 

Na sequência, o artigo de Luiz Guilherme Rivera de Castro �Espaços públicos como 

híbridos: qual situação, qual posição?� discute pressupostos e estratégias de 

pesquisa em relação a espaços públicos. 

Finalmente, nas conclusões, são problematizados os resultados desse ano de 

trabalho de investigação, apontando perspectivas de continuidade não apenas para 

o desenvolvimento dos temas aqui colocados, mas também para a possibilidade de 

sua articulação por meio de novas estratégias de abordagem. 

 

Duas hipóteses principais foram formuladas no Projeto de Pesquisa. A primeira 

afirmava que as tendências à dissolução dos espaços públicos apontadas na 

literatura �não levam necessariamente ao fim do caráter público dos lugares 

urbanos, mas à sua articulação a um novo conjunto de relações, que cancelam e 

modificam significados e sentidos anteriores, ao mesmo tempo em que novos 
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significados e sentidos são criados� (Projeto de Pesquisa, p. 3). A segunda, 

afirmava que �a existência de um conjunto de posicionalidades diferenciadas e 

concorrentes − decorrentes de práticas sociais conflitantes e divergentes − que não 

são passíveis de redução a um único esquema interpretativo ou a uma única linha 

de ação�(ibid).Podemos afirmar que se tais hipóteses não puderam ser cabalmente 

confirmadas neste ponto de desenvolvimento da pesquisa, tampouco foram 

encontrados elementos que as invalidassem. 

 

 

 

 

Referências 

MARCUSE, Peter. Study Areas, Sites, and the Geographic Approach to Public 

Action. In  BURNS, Carol; KAHN, Andrea (ed). Site Matters: Design Concepts, 

Histories, and Strategies. New York: Routledge, 2005, p. 249-280. 



5 

 

 

SANTA CECÍLIA: FORMAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO 

Denise Antonucci.  

Profª Drª, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, Brasil 

deniseantonucci@mackezie.br 

RESUMO 

O estudo da relação entre Morfologia Urbana e Legislação Urbanística foi realizado 

em setores dos bairros. O que temos assistido é a constante alteração da tipologia 

arquitetônica e o aumento da densidade construída, sem que tenha havido grandes 

alterações nas características originais dos respectivos arruamentos e 

parcelamentos. Assim, adotamos o pressuposto: o sítio natural e as formas originais 

de ocupação mantêm-se registrados na forma urbana, por meio da fragmentação 

do tecido urbano, mesmo sob o efeito da aplicação da lei. 

Verificamos, também, que nos setores de bairros estudados, a Lei Geral de 

Zoneamento de 1972 (e suas alterações até 2002) foi aplicada, considerando-se as 

práticas dos agentes produtores do espaço urbano, sendo que o Estado exerce um 

papel central, proporcionando infra-estrutura e equipamentos públicos. 

INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é a análise da paisagem construída e da forma urbana 

que assume a cidade de São Paulo, resultante do parcelamento e loteamento 

preexistentes e as edificações construídas sob os parâmetros da Legislação 

Urbanística. O distrito de Santa Cecília foi escolhido por sua proximidade ao centro 

da cidade e sua verticalização residencial precoce. A metodologia de análise 

morfológica (estudo de elementos do meio urbano e as suas relações recíprocas) � 

recuperando a própria formação do bairro - deve ser incorporada ao planejamento 

e projeto urbanos, contribuindo para o entendimento da evolução da cidade de São 

Paulo. 

A constante alteração da tipologia arquitetônica e o aumento da densidade 

construída ocorreram ao longo do século XX, sem que houvesse grandes alterações 

nas características originais dos arruamentos e parcelamentos. Assim, temos o 

pressuposto: o sítio natural e as formas originais de ocupação mantêm-se 

registrados na forma urbana, por meio da fragmentação do tecido urbano, mesmo 

sob o efeito da aplicação da lei
1
. 

Verificamos em Santa Cecília que ainda hoje são �criados� terrenos para que haja 

                                                      
1 Os grandes empreendimentos públicos aproveitam-se desse traçado original transformando-o em 
canteiros de obras como o Metrô (método construtivo de trincheira, ao longo das ruas Sebastião 

Pereira e das Palmeiras) ou ignoram-no como o Elevado Costa Silva (superposição de vias).  

id14674187 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 
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continuidade do processo de verticalização (nos limites dos Bairros Pacaembu e 

Consolação ou debruçando-se sobre a Barra Funda). Há uma disputa entre o uso 

comercial horizontal e os edifícios verticais, residenciais ou não, mesmo com o 

acanhado arruamento preexistente. 

MORFOLOGIA URBANA 

Verificamos, por meio de análise de setores exemplares, que mesmo sem um 

projeto urbano completo, formas urbanas peculiares podem ser definidas. Esta 

definição prévia se dá pela caracterização de zonas de uso, taxas de ocupação e 

coeficientes de aproveitamento. A combinação do sítio original, do sistema viário e 

da aplicação da lei caracteriza diferentes áreas no tecido urbano, muitas vezes 

inseridas no mesmo tipo de zona legal (Antonucci, 2005: 44). 

A definição de Morfologia Urbana, para Moudon (1997: 3), é o estudo da cidade 

como habitar humano. Os estudiosos de Morfologia Urbana
2
 analisam a evolução 

das cidades partindo de seus princípios formadores, considerando suas constantes 

transformações, identificando seus vários elementos constitutivos. A cidade é a 

acumulação e a integração de muitas ações individuais e de pequenos grupos, 

governados por tradições culturais, moldados por forças sociais e econômicas ao 

longo dos anos. As análises tipo-morfológicas focalizam os resultados tangíveis das 

ações sociais e econômicas, estudando as conseqüências de idéias e intenções na 

mutação das cidades. Edificações e espaços livres como jardins, ruas, parques e 

monumentos estão entre os principais elementos de análise da Morfologia Urbana. 

Entretanto, a constante utilização desses elementos urbanos faz com que se 

transformem ao longo do tempo. Eles estão em estreita e dinâmica relação: 

estruturas construídas formam e são formadas por espaços abertos em seu 

entorno, ruas públicas servindo e sendo usadas por proprietários de terra lindeiros. 

Moudon afirma que a dinâmica da cidade e a relação penetrante entre seus 

elementos levaram muitos estudiosos de Morfologia Urbana a preferir o termo 

�morfogênese
3
 urbana� para descrever seu campo de estudo. Procuramos, em 

nosso texto, recuperar a formação de setores do bairro de Santa Cecília desde sua 

forma �embrionária�, sua concepção enquanto loteamento, suas diferentes 

modalidades de ocupação, seu adensamento e verticalização. Considerando os 

interesses dos diferentes agentes responsáveis pela expansão do espaço urbano, 

                                                      
2 Foram influenciados pelo estruturalismo, em especial pelo antropólogo Claude Lévi-Strauss que 
descreveu a cidade como �a mais complexa das invenções humanas,... na confluência da natureza e 

do artefato�. Demonstra como nas culturas primitivas da América do Sul a arquitetura e a cidade 

sempre permaneceram submetidas ao homem e integradas ao entorno. A relação orgânica entre o 

homem e seu meio foi rompida pela insensata pretensão racionalista de criar cidades novas (Moudon 

1997: 3). Ver Lévi-Strauss, Claude (1955). Tristes Trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
3 Em biologia: desenvolvimento das formas e estruturas características de uma espécie a partir de um 
embrião, in Houaiss, Antonio � Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2001. 
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teremos a morfogênese desse bairro. 

Verificamos por meio de série cronológica de plantas e fotos aéreas como e quando 

ocorreu a evolução urbana da cidade de São Paulo e, em especial, a formação do 

bairro. O estudo dos processos de formação de Santa Cecília nos permite a melhor 

compreensão da estrutura morfológica da cidade. 

Poderíamos afirmar que, apesar de partes significativas da cidade já aparecerem 

como parceladas na Planta elaborada por Gomes Cardim em 1898
4
, certamente as 

áreas mais próximas ao Centro foram ocupadas com maior rapidez. 

O primeiro ponto a ser considerado é o sítio natural. Santa Cecília apresenta 

topografia em platôs sutis, localizando-se entre áreas baixas e planas contíguas à 

várzea do Rio Tietê e o caminho para o Pacaembu � meia encosta em direção ao 

espigão da Paulista, tendo a leste o vale do Ribeirão Pacaembu e a oeste o 

caminho da Consolação. Santa Cecília localizou-se entre os caminhos que ligavam 

São Paulo a Campinas, na direção oeste, e Sorocaba, a sudoeste. Aproveitou e 

continuou os traçados das ruas de Vila Buarque, ligando-as a Higienópolis
5
. 

Analisando as plantas de 1898 (Gomes Cardim), 1930 (SARA-Brasil), 1954 (Vôo 

VASP-Cruzeiro) e 1972 (GEGRAN) podemos verificar os elementos estruturadores do 

espaço urbano (tanto físico-ambientais quanto intervenções antrópicas) que 

permaneceram fixos durante aproximadamente três quartos de século e as 

transformações por que passaram os demais elementos constitutivos da cidade. 

Pode-se por meio destes registros acompanhar a evolução da ocupação de 

diferentes setores do bairro e o surgimento de novos edifícios. 

A verticalização de Santa Cecília pode ser observada precocemente na década de 

1930. Em 1933, Higienópolis, continuidade de Santa Cecília, inicia lentamente o 

processo de substituição de alguns casarões pertencentes à elite cafeeira por 

edificações verticalizadas. 

De 1930 a 1960, vemos exemplares significativos de arquitetura modernista ao 

longo da Avenida São João e arredores, principalmente voltada à habitação 

econômica coletiva produzida pela iniciativa privada.  

A década de 1960 foi marcada pela mudança do sistema de financiamento para o 

setor habitacional, enquanto que na década de 1970 surgiu a nova legislação 

urbanística, que tratou de modo integral e compreensivo a cidade, configurada 

pelo PDDI � Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de 1971 e Lei de Uso e 

                                                      
4 Planta Geral da Capital de São Paulo, organizada sob a direção do Dr. Gomes Cardim � Intendente 

de Obras � 1897 � representação de inúmeros arruamentos oriundos de plantas enviadas à Câmara 

Municipal por proprietários de terras.  
5 Originalmente Boulevard Buchard, loteamento planejado, que aproveitou as curvas de nível do 

terreno na definição de suas ruas. 
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Ocupação do Solo de 1972. 

Interessa-nos mostrar que o arruamento e parcelamento originais, sobre terrenos 

diferentes, somados à crescente verticalização em zonas legalmente semelhantes 

produzem paisagens construídas diferentes. Comparando-se as plantas de 

diferentes períodos e utilizando o método proposto por Nolli
6
, verificamos a 

relação entre cheios e vazios, ou espaços construído e não construídos, podendo 

delimitar-se previamente espaços públicos e privados. 

A análise do processo de ocupação e a leitura do tecido urbano exigem técnicas 

que somam o conhecimento de várias disciplinas. As bases conceituais da 

morfologia urbana permitem a recuperação da construção urbana � a importância 

do componente físico formal na ordenação e transformação de partes da cidade. 

Santa Cecília surge no anel periférico do centro histórico, formado por chácaras 

pertencentes à elite cafeeira de São Paulo e logo passa a ser alvo de 

empreendedores imobiliários que vêm ali possibilidade de implantação de 

loteamento voltado para as classes mais abastadas  

O Sítio e a Estruturação da Cidade 

A cidade de São Paulo foi forjada sobre um sistema de colinas, terraços e planícies 

na confluência dos rios Tietê e Pinheiros, pertencentes a um compartimento do 

relevo da porção sudeste do Planalto Atlântico. A bacia sedimentar paulistana é o 

aspecto dominante da vila original de São Paulo, enquanto os morros e espigões 

amorreados caracterizam os locais da expansão da cidade a partir de 1871 (Ab� 

Saber, 1957). 

A ocupação de uma região alta era estratégica para os primeiros habitantes do 

Planalto de Piratininga. O crescimento da mancha urbana deu-se por meio da 

ocupação das colinas próximas, igualmente altas, e esse sistema influiu 

profundamente na forma de expansão e no arranjo geral das ruas, avenidas e 

radiais da metrópole. 

A primeira condição de ocupação é dada pela fisiografia, acidentes topográficos e 

a própria eleição do assentamento humano. No entanto, em São Paulo, muitos 

bairros surgiram pela formação de ermidas. Posteriormente passam a ocorrer as 

primitivas concessões territoriais � datas e aforamentos � que posteriormente 

resultaram em chácaras fragmentárias e seu loteamento (Jorge, 2006: 83). 

                                                      
6 Giovan Battista Nolli (1748), topógrafo, produziu o mapa de Roma encomendado por Clemente XII. 

Estabeleceu a projeção vertical, figura-fundo, a identificação de relações entre domínios públicos e 

semipúblicos dos grandes edifícios e privado. Outras relações morfológicas foram utilizadas: 
distâncias e acessibilidade, relação entre cheios e vazios. O método tornou-se um dos mais usuais 
nas análises morfológicas, por expor claramente diversas relações entre os elementos formadores do 

tecido urbano. 
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Em 1561, segundo Homem (1980), os padres jesuítas receberam uma sesmaria 

doada por Martim Afonso de Sousa. O Campo Largo, como foi denominada, tinha 

sua área banhada pelo ribeirão do Pacaembu e era delimitada pelo que hoje 

podemos reconhecer como a Rua da Consolação (caminho de Sorocaba), as 

Avenidas Dr. Arnaldo, Higienópolis e Pacaembu. A topografia acidentada propiciou 

a divisão da área em três partes: Pacaembu de Cima, Pacaembu de Baixo e 

Pacaembu do Meio, as quais foram arrendadas pelos jesuítas. 

Afirma Homem (1980) que com o confisco dos bens dos jesuítas após 1767, as 

partes da sesmaria foram adquiridas em hastas publicas, respectivamente por 

Gabriel Antunes de Fonseca, Clemente Jose Gomes Camponeses e Manoel Simões. 

O Sítio do Pacaembu foi arrematado e fragmentado a partir de 1779; no ponto 

onde se confrontava com o Sítio do Capão apresentava mata exuberante que 

avançava sobre os espaços planos do Pacaembu de Cima e fundia-se com 

arborização mais rala em terras de Fernão Dias. Neste local, insinuava-se a estrada 

para Jundiaí/Campinas referida como �estrada geral� nas testadas de futuras datas 

de terra. O caminho para o interior partia de terras do General José Arouche de 

Toledo Rendon que cruzava longitudinalmente o futuro distrito de Santa Cecília, 

atravessava o Pacaembu do Meio até o pouso da Água Branca (Jorge, 2006: 38). Em 

1806, Arouche foi autorizado pela Câmara a lotear sua chácara próxima ao Campo 

dos Curros
7
, incluindo novo caminho para Jundiaí � atual Av. São João � ligando o 

núcleo urbano ao Largo que leva seu nome. Em 1810 no dia de São João Batista 

ocorreu a inauguração oficial da nova rua (Campos in Artigas, 2008: 25). 

A formação da Chácara das Palmeiras, estabelecida em contiguidade com o 

Pacaembu de Cima, deveu-se à obtenção de sucessivas datas concedidas a Antonio 

Leite Pereira da Gama Lobo. Seu sobrinho, Francisco José Leite Pereira da Gama 

Lobo, recebeu-a como herança, aumentando seu patrimônio em terras que 

ascendiam do vale do Pacaembu e seguiam planas a leste encontrando-se com a 

chácara do Arouche. Entre as benfeitorias rurais uma aléia de palmeiras reais foi 

plantada, caracterizando o nome da propriedade. Em 1868, a propriedade foi 

comprada pelo médico alemão Frederico Borghoff (Jorge, 2006: 57). 

Maria Angélica de Souza Queirós Barros morou por 15 anos na Chácara das 

Palmeiras, até 1890. Nesta época seu perímetro era definido pela rua das 

Palmeiras, Conselheiro Brotero, Martinho Prado (Av. Higienópolis), Itatiaia (Av. 

Angélica) e Martim Francisco. Possuía, também, ruas particulares: Jacumí, 

Camocim, Acamuru, Mossoró e Jaguarão. As terras de Maria Angélica localizavam-

se ao longo da Estrada de Jundiaí/Campinas (atual Rua das Palmeiras) e da Rua 

Martim Francisco, fazendo frente aos terrenos do Dr. Jaguaribe e de Dona 

                                                      
7 Atual Praça da República. 
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Veridiana Prado (Jorge, 2006: 60). 

A sede da chácara foi doada à Casa Pia São Vicente de Paulo, organizada pelo 

escravo liberto Gregório Rodrigues, constituída oficialmente em 1894 destinada à 

educação de órfãos (Jorge, 2006: 61). 

A primeira casa da região, oficializada em autos, data de 1880 e pertencia a João 

Lucio de Azevedo. Em 1884, Dona Veridiana da Silva Prado ocupou uma chácara 

nos altos de Santa Cecília, cujo limite era conhecido como Rua do Pacaembu, atual 

Avenida Higienópolis. A construção de um dos primeiros exemplares da arquitetura 

eclética em São Paulo foi encomendada na Europa, e era cercada por jardins 

planejados, bosques, lago e pomar. O arquiteto Luis Augusto Pinto foi responsável 

pela obra, que ficou conhecida como palacete Vila Maria.  

Por volta de 1891, Dona Maria Angélica mandou edificar palacete com influência 

prussiana - réplica do castelo de Charlottenburg - na Alameda Barros, entre Av. 

Itatiaia (atual Av. Angélica) e Rua São Vicente de Paulo. A planta era assinada pelo 

arquiteto alemão Matheus Häussler, que já havia projetado outras mansões.  

Posteriormente, Dona Maria Antonia da Silva Ramos também se mudou para a 

região. Detentoras de papel social de destaque, as três eminentes figuras 

certamente contribuíram para o desenvolvimento do viés elitista que determinou o 

futuro da região.  

A mudança da Santa Casa para a Rua de Santa Cecília, provavelmente com 

interesses especulativos, que a promoveram, reforçou o vetor de crescimento da 

área, que já contava com o Caminho de Sorocaba como importante via de 

transporte nas proximidades: 

�No final do séc. XIX, o que se chamava de chácara em São Paulo, eram residências 

urbanas localizadas dentro da cidade ou muito próximas a ela. Naquela época 

poucos eram os remanescentes das antigas chácaras rurais, como a das Palmeiras, 

que deu origem à parte dos bairros de Higienópolis e Vila Buarque e que, em 1872, 

tinha 25 alqueires com plantação de chá, mandioca, etc, além de armazéns, 

cocheiras, estrebarias e até senzalas� (Villaça, apud Taralli, 1993: 71). 

A região a oeste do centro já era, desde as últimas décadas do século XIX, a 

localização preferencial de várias chácaras e palacetes pertencentes a famílias de 

prestígio da cidade, segundo Rolnik. A Chácara do Carvalho, de Antônio Prado e o 

Palácio de Elias Chaves, ambos nos Campos Elíseos; a propriedade de dona 

Veridiana Prado, filha do Barão de Iguape, em Santa Cecília; o palacete 

pertencente a dona Angélica, filha do Barão de Souza Queirós e esposa do filho do 

Barão de Itu, na Chácara das Palmeiras foram alguns exemplos de residências 

nobres, situados em sua maioria, nos primeiros loteamentos elegantes da cidade 
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(Rolnik, 1997: 107). 

Entre 1880 e 1890, o pesquisador Theodoro Sampaio, membro da Comissão 

Geográfica e Geológica de São Paulo, relacionou o sítio urbano e a metrópole em 

formação: o rápido crescimento da cidade, a desigualdade das edificações e 

arruamentos, e a ausência de planejamento. Sampaio identifica grandes espaços 

desocupados, irregularidades de utilização, crescente comércio de terras. A 

valorização do solo e das edificações em algumas regiões levou ao parcelamento 

de chácaras dando origem aos primeiros bairros da cidade. Sampaio vincula a 

questão da higiene à lógica de valorização imobiliária, ou, ao menos, do 

crescimento da cidade em busca de lugares salubres (Sampaio, apud Costa, 2003: 

226). 

Segundo Ab�Saber (2004: 101), o sítio urbano de São Paulo caracterizado como 

planalto sedimentar, dotado de inúmeros detalhes topográficos apresentava 

vocação para urbanização. Além disso, sua localização geográfica fez com que se 

tornasse um entroncamento entre o litoral e o interior do país: 

�No início do século XX implantou-se a primeira avenida de espigão (Paulista), 

modelo que iria se estender por todo eixo divisório das águas Tietê-Pinheiros... Na 

década de 1940 implanta-se definitivamente um novo sistema de adaptação de vias 

de circulação interna, aproveitando... vales de afluentes da margem esquerda do 

Tietê: avenidas Nove de Julho, Pacaembu e muitas outras similares, 

tipologicamente falando...� (Ab�Saber, 2004: 139). 

Concessão de datas  

As terras municipais da cidade de São Paulo são originárias do rocio
8
 na Carta de 

Sesmaria de 1724, dada em concessão aos oficiais da Câmara. A Capitania era 

formada por comarcas, por sua vez subdividida em �termos�
9
. Sua sede era a vila 

que recebia o nome de rocio - concedido pelo governador, destinado a edificações 

públicas, pastos, extração de lenha e logradouros. Parte destas terras podia ser 

doada ou aforada para particulares para fins de povoamento: 

�O rossio era uma parte do termo demarcada junto aos núcleos 

urbanos, utilizado para atender ao crescimento das formações urbanas, 

para pastagens de animais de uso dos moradores e para o recolhimento 

de lenha por parte das pessoas de condições mais humildes� (Reis Fº, 68: 

112). 

                                                      
8 O Código de Posturas de 1875 aboliu do texto o termo Rocio, referente às terras envoltórias do 

povoado. As terras sob domínio municipal passam a ser designadas por patrimônio municipal.   
9 Os �termos� eram compostos pelo conjunto de freguesias que caracterizavam a circunscrição 

eclesiástica e serviam também de divisão para a administração civil. 
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A real situação da ocupação do território caracterizou-se predominantemente por 

meio da posse. A interferência do Estado Imperial ocorreu em 1850 com a Lei de 

Terras
10

: a regulamentação da propriedade privada da terra, legitimando posses, 

independente de suas dimensões ou tempo de ocupação e a demarcação de terras 

devolutas nos núcleos urbanos e a reserva de terras devolutas para colonização 

(Mônaco, 2004: 41). 

No caso do Estado de São Paulo, as terras devolutas contidas no raio de seis 

quilômetros medido a partir do ponto central dos núcleos urbanos, com população 

superior a mil habitantes, foram repassadas para as municipalidades de imediato 

(Mônaco, 2004: 51). 

O Município de São Paulo só demarcou as terras devolutas no caso de obras de 

melhoria e embelezamento. Na administração João Teodoro (1872/1875), a 

valorização imobiliária transformou-se em atrativo para o investimento dos 

excedentes gerados na área rural, traduzindo-se em possibilidades rentistas 

advindas do parcelamento de chácaras próximas ao triângulo central. Definida a 

posse das glebas, tornou-se necessário o estabelecimento de regras referentes ao 

seu arruamento e loteamento. 

As primeiras preocupações com a formação do espaço urbano, suas ruas e 

ocupação de terrenos, emergiram da concessão de datas de terras pela Câmara. A 

partir de 1880, iniciou-se a diversificação de funções, junto com a execução de 

obras no centro velho, paralelamente ao surgimento de bairros operários e bairros 

residenciais finos (Taralli, 1993: 79). 

Foi estabelecida a norma do uso produtivo como condição para que o 

concessionário mantivesse sob seu domínio a data de terras. Caso contrário o 

terreno era considerado �cahido em comisso� 
11

 e reincorporado ao patrimônio 

municipal. Porém, no Código de Posturas de 1875, a exigência de uso produtivo 

adquiriu outro significado - estabelece-se exclusivamente a edificação como uso 

produtivo. Reforçou a exigência ao estabelecer a obrigação de edificar na primeira 

data de terras como condição para obtenção de uma segunda. Finalmente, 

estabelecia o prazo de seis meses para edificar, sob pena de comisso (Simoni, 

2002: 97). 

A prescrição das dimensões de datas variava segundo sua localização. As datas a 

serem concedidas e situadas em ruas, largos e travessas passavam a ter dimensão 

máxima de 15 metros de frente por 35 metros de fundo. Reafirmou-se a proibição 

de serem concedidas datas prejudicando servidões públicas de caminho, fonte, 

ponte ou outras necessárias ao uso comum. O estabelecimento de grande fluxo 

                                                      
10 Lei nº 601. de 18 de setembro de 1850. 
11 Pena ou multa por quebra de contrato. 
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imigratório para a Província de São Paulo (1886) e a abolição da escravatura (1888) 

explicam a valorização de terras municipais (Simoni; 2002: 99). 

A distribuição de datas foi significativa de 1881 a 1890 � por volta de 428 datas, 

que se ligavam à cidade por meio de caminhos ou estradas municipais. Interessa-

nos aquelas que auxiliariam da formação do bairro de Santa Cecília: Estrada dos 

Pinheiros e do Pacaembu (próxima à Chácara das Palmeiras, Rua Pacaembu). 

Pela Lei nº 39, 24/5/1893, as datas de terras foram extintas, a forma de concessão 

foi reformulada, prevalecendo os aforamentos (emphyteuses)
12

 e arrendamentos a 

10 réis o metro quadrado. 

Supõe-se que o acesso a terras por meio de concessões fosse restrito àqueles que 

tivessem bom relacionamento com os governantes ou que se prestassem à troca de 

favores. Reforça essa idéia a prática consagrada dos concessionários de terrenos de 

obterem inúmeras datas contíguas em nome de seus familiares, de fato 

concentrando sob seu domínio grandes extensões de terras, muitas vezes 

incorporando ruas e servidões públicas de passagem. Nestas circunstâncias, o 

diferencial de preços era bastante conveniente, garantindo grande lucratividade 

com a venda de terrenos obtidos com o arruamento das terras concedidas (Simoni, 

2002: 278). 

Concessão de datas em Santa Cecília  

A concessão de datas era realizada de acordo com as múltiplas solicitações, por 

variados motivos. Sua discrição mostrava-se, na maioria das vezes, confusa e 

fragmentada � praticamente inexistindo nomes de ruas (quando ocorrem não 

correspondem aos nomes atuais). 

Reproduzimos aqui os termos do ofício do General Toledo Rendon, inspetor dos 

terrenos da �cidade nova� referente à solicitação de data (apud Jorge, 2006: 

48/49): 

�O terreno que pedem Gabriel Alves Pereira e Francisco Alves Pereira está adiante 

dos últimos muros de minha chácara com face para uma delineada rua denominada 

da Alegria e que termina no campo do mesmo nome. Todo esse terreno foi arruado 

e demarcada na ocasião da partilha da Cidade Nova e me parece que foi dada ao já 

falecido sargento-mor Francisco de Paula Martins [...] e que ali nunca se fez 

beneficio algum�. 

A Câmara já havia feito vistoria entre as ruas do Pacaembu (atual Maria Antonia e 

Higienópolis), ruas Franca e da Alegria, onde era solicita data com trinta braças 

(66 metros) de frente para a Rua Alegria (Jorge, 2006: 49). 

                                                      
12 Transferência do domínio útil e perpétuo de um imóvel, mediante pagamento de um foro anual, 
certo e invariável. Houaiss, 2001. 
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Em junho de 1860, a Comissão de Terras da Câmara informou não existirem mais 

terras devolutas nas Palmeiras, denominação desse novo setor urbano, 

posteriormente reconhecido como bairro (Jorge, 2006: 52). 

Em setembro de 1860 alguns moradores requereram terras à Câmara Municipal 

para edificação de um templo dedicado a Santa Cecília, em terreno localizado 

próximo ao tanque do Arouche entre a Rua América e a estrada de Campinas, 

desencadeando um processo de concessão de datas no local (Simoni, 2002: 62). Em 

março de 1861, a Comissão Permanente deu parecer favorável à concessão da 

data. No mesmo ano foi construído pequeno templo de madeira. Em 1884, novo 

templo foi construído, com projeto do engenheiro Luís Pucci � que havia idealizado 

a Santa Casa de Misericórdia. Em abril de 1895, a igreja de Santa Cecília foi 

elevada à categoria de paróquia, desmembrando-se da Freguesia da Consolação. A 

construção de um novo templo iniciou-se em 1897, sendo consagrado apenas em 

1921. Sua construção obedeceu ao estilo neo-românico, com frontispício 

semelhante ao da Igreja da Consolação. Internamente sobressaiam-se as pinturas 

de Benedito Calixto (Jorge, 2006: 69/70). 

O povoamento desse novo setor, assim como em outros bairros, ocorreu ao longo 

do eixo viário principal � a �estrada geral� � caminho de interiorização, onde o 

extremo oeste da cidade se definiu pela propriedade do Brigadeiro Gama Lobo, 

próxima ao vale do Pacaembu (Jorge, 2006: 53). 

A área do Pacaembu caracterizou-se como um conflito de terras de longa duração. 

Teve origem na desapropriação por utilidade pública da Chácara do Pacaembu, em 

1873. A desapropriação teve por finalidade a construção de um novo matadouro na 

cidade, porém, após a desapropriação o lugar foi considerado inadequado. A 

Câmara resolveu vender os terrenos desapropriados abrindo cinco ruas no local, 

parcelando as quadras e oferecendo os lotes em leilões públicos entre 1884 e 1887. 

Um dos compradores foi Francisco José Monteiro, que em 1890 adquiriu os direitos 

do proprietário original e passou a reivindicar a indenização por toda área, 

argumentando que as finalidades da desapropriação haviam sido desrespeitadas. 

Dois anos depois a prefeitura desapropriou parte de suas terras para a ampliação 

do Cemitério da Consolação. Ações judiciais tiveram andamento e em 1901, após 

sua morte, seus herdeiros foram ressarcidos pela venda indevida dos terrenos 

(Simoni, 2002: 117/118). 

Estas terras, segundo Homem (1980) situadas na encosta do espigão eram tidas 

como altas e saudáveis pelo clima ameno e pela característica rural. Desfrutavam 

de relativa proximidade ao centro da cidade, favorecendo a construção de casas 

periurbanas.  

A concessão de datas de terras por um lado essencial à urbanização por outro 
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mostrava uma sociedade tutelada pelo Estado. Segundo Jorge (2006:53): 

�Mesmo assim, sob o fluxo do consenso comunal e de certo 

indumento religioso, reagindo às dificuldades do meio,o futuro bairro de 

Santa Cecília se prepararia para escrever sua própria história, acelerando 

a participação na orgânica da cidade.� 

Arruamento de terras 

Definida a estrutura viária básica, fortemente marcada pela topografia, o 

arruamento de terras � a conformação das vias locais - é parte essencial da análise 

morfológica, tendo em vista que o sistema viário é o elemento de mais longa 

duração no tecido urbano (Solà-Morales, 1997). Este arruamento se dá em terras 

privadas, onde a definição da propriedade de terras em São Paulo é, muitas vezes, 

obscura. 

Ab�Saber (2004: 138) define três tipos de padrões de arruamentos e sistemas de 

eixos viários em São Paulo: traçado colonial na colina histórica; conglomerado de 

bairros em tabuleiro, mal conectados entre si; e finalmente, padrões oitavados de 

arruamentos, que tiveram sucesso urbanístico e ambiental (padrão Companhia 

City). Posteriormente, o tecido urbano se completa com adaptações intersticiais � 

nem sempre consistentes - repetindo um dos dois modelos experimentados: 

enxadrezado ou semi-oitavado. 

Na segunda metade do século XIX, a abertura de vias nos arredores da cidade era 

em grande parte determinada pelas concessões de datas feitas pela Câmara 

Municipal.  

No setor oeste, a expansão da cidade ocorria em direção ao atual Largo do 

Arouche, desencadeando um processo de concessão de datas no local (Simoni, 

2002: 62).  

No início do século XX, o dispêndio de recursos municipais com abertura de ruas 

passou a ser questionado pela Câmara Municipal, ao mesmo tempo em que se 

projetava a transformação da capital tornando-a representativa da riqueza 

econômica do Estado. A abertura de novas ruas em terras sob domínio privado era 

entendida como melhoramento municipal, do qual decorria a desapropriação por 

utilidade pública. No entanto, como era limitada a possibilidade de pagar 

indenizações aos proprietários de terras, a Câmara passou a negociar a troca do 

valor a indenizar por isenção de impostos ou outras obrigações a que estavam 

sujeitos os proprietários. O arruamento se estabeleceu como meio de extração da 

renda da terra por parte dos proprietários (Simoni, 2002: 5). 

O aumento de área arruada em São Paulo foi estimulado por políticas do regime 
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republicano, como a reforma bancária
13

. Os bancos foram autorizados a atuar no 

campo da imigração e colonização, concebendo burgos agrícolas em São Paulo. 

Foram colocados à venda diversos arruamentos. O grande número de pedidos de 

concessão de terras que chegava ao governo municipal atravancava seu exame, 

levando os requerentes ao cercamento puro e simples dos terrenos pretendidos 

(Simoni, 2002: 104). 

A Planta Geral da Capital de responsabilidade de Gomes Cardim, de 1897 

apresenta uma abrangência que não se encontra em plantas anteriores. O método 

utilizado foi a justaposição de inúmeras plantas parciais dos arruamentos que se 

originaram da euforia do �encilhamento�. Aparecem arruamentos de antigas 

concessões como as da família Barros em Santa Cecília. Comparando-se as plantas 

de 1890 e 1897 vê-se uma grande expansão dos arruamentos que deve ser 

nuançada, pois parte dos arruamentos apresentada existia apenas em projeto e a 

área urbana que consta das plantas não reflete realmente os loteamentos 

implantados (Simoni, 2002: 127/128). 

O desenvolvimento e a expansão urbanos apoiavam-se na incorporação e na 

transformação de chácaras e vazios urbanos em loteamentos, pressionados por 

crescimento demográfico, demanda por habitação e trabalho, e adoção da 

propriedade do solo como investimento financeiro. 

No último decênio do século XIX, a cidade de São Paulo conheceu sua maior 

evolução. A planta de 1897 retratou este crescimento. O �cinturão das chácaras� 

foi quase inteiramente absorvido pela cidade. Segundo Langenbuch: 

�A parte arruada, mais ou menos contínua da cidade, tem seus extremos na várzea 

do rio Tietê, (desde a Barra Funda até o Belenzinho), Quarta Parada, Moóca, Vila 

Deodoro, Aclimação, Paraíso, parte alta de Vila América, Higienópolis, Santa 

Cecília e Barra Funda. Os atuais bairros de Vila Mariana, Vila Clementino e Perdizes 

constituíam apêndices deste bloco mais compacto de arruamentos, a ele 

precariamente unidos por um lado, mas circundados pelos outros por extensões 

ainda não arruadas. A citada planta nos mostra [...] surgimento de arruamentos 

isolados, completamente separados da cidade propriamente dita por áreas ainda 

não loteadas� (Langenbuch, 1971: 82). 

Segundo Homem (1980), em 1901 a Prefeitura, representada por Antônio Prado 

(1899-1910) isenta de impostos Dona Maria Angélica e Dona Veridiana Prado para 

que loteassem suas chácaras das Palmeiras e da Consolação, reforçando interesses 

                                                      
13 Os negócios com terras foram facilitados pela política de crédito adotada pelo gabinete de Afonso 

Celso Figueiredo, Visconde de Ouro Preto em 1889, no final do regime imperial: obtenção de fundos 

do governo isentos de juros, induzindo a formação de novos bancos e o aumento do capital dos já 

existentes (Simoni; 2002: 103).  
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familiares. O loteamento fracionado e sem planejamento deu origem aos nítidos 

desencontros viários, que cicatrizam os limites e evidenciam as diferentes 

intervenções urbanísticas. 

Higienópolis foi alvo da atenção de Augusto C. Silva Telles
14

 em 1907, que via a 

arquitetura como a expressão do desenvolvimento da cidade, do estado de 

civilização de um povo, considerando que na arquitetura as sociedades procuram 

imprimir seu ideal e através dela firmam em monumentos duradouros seus traços 

característicos. A intervenção pública consubstanciada em regulamentação era 

imprescindível (Simoni, 2002: 157/158). 

Raras vezes se explicitou a relação bastante evidente entre a abertura de ruas e 

valorização de propriedades de terras. Silva Telles irá propor instrumentos de 

controle sobre a formação do espaço urbano particular com respeito à abertura de 

ruas, incidindo contra a apropriação privada de recursos públicos para valorização 

de terrenos. Foi o primeiro a apresentar lei de contribuição de melhoria urbana 

(Simoni, 2002: 161). Preocupava-se, também, com o lado estético do problema: 

�Passo a concretizar os factos para justificar aquillo que estou expendendo em 

termos geraes. Em frente a Egreja de Santa Cecília rasga-se uma rua � Dona. Anna 

Cintra � que é uma rua nova: ahi se verifica o grave defeito do seu alinhamento. 

Mais ainda: há uma rua (creio ser a rua Lombardi) que se trata de abrir: esta rua 

corta a Martim Francisco, e ahi já sofre um desvio injustificável; não se sabe por 

que razão, não só a largura é differente, como a direção é totalmente diversa, 

forma um ângulo retângulo incompreensível. Mas não para ahi: chegando o 

prolongamento da rua a Avenida Angélica, sofre ele um novo desvio, 

absolutamente absurdo. É uma rua que está se abrindo em um terreno virgem ... 

Ora, esse lado da cidade é aquele para que se está tendendo o desenvolvimento 

maior de São Paulo, o lado de Hygienópolis� 
15

. 

A preocupação com o arruamento estendeu-se, posteriormente, para a 

implantação da edificação no lote, dando origem a novas leis.  

Em 1914, a Planta Geral da Cidade de São Paulo elaborada pela Comissão 

Geográfica e Geológica, com indicações diversas, mostrava arruamentos 

espacialmente desligados da cidade e assinalava áreas densamente construídas 

isoladas, podendo-se avaliar a intensidade da efetiva ocupação urbana. 

O antigo �cinturão das chácaras�, segundo Langenbuch, foi anexado pela cidade 

por meio da expansão urbana difusa, desdobrando o espaço urbano em bairros e 

                                                      
14 Livro arquivado no Instituto de Estudos Brasileiros - USP, não cadastrado nos arquivos (Simoni, 

2002: 158). 
15 Sessão Ordinária de 11/8/1906, Annaes das Sessões da Câmara Municipal de São Paulo, 1906, in 

Simoni, 2002: 113. 
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loteamentos territorialmente isolados da cidade propriamente dita, sendo que a 

ocupação urbana efetiva era pouco densa. O �cinturão das chácaras� apresentava 

propriedades menores que o �cinturão caipira�
16

, onde ainda era comum uma 

certa indefinição fundiária.  

O cinturão industrial que começou a se formar condicionou o assentamento 

residencial da classe operária. Algumas poucas vilas operárias construídas pelos 

industriais e muitos loteamentos populares, �vilas de renda� e cortiços foram 

construídos para a população trabalhadora. Desde 1900, uma lei municipal havia 

proibido a construção de vilas operárias no perímetro central
17

.  

A Av. São João esboçada no início do século XIX, receberá maior atenção apenas no 

século XX. A avenida só veio a ser alargada para 30 metros, em 1912 e apenas no 

trecho inicial. O alargamento foi acompanhado de normas edilícias especiais que 

permitiram uma homogeneidade volumétrica. Em 1921, alcançou a Rua Vitória e 

apenas em 1930 a Avenida Angélica (Campos in Artigas, 2008: 32).  

Os investimentos municipais ao longo da avenida nas décadas de 1920 a 1940 

deram origem às praças do Correio, Júlio Mesquita e Marechal Deodoro e ao Largo 

Paysandu. Essas intervenções urbanísticas foram acompanhadas por um 

saneamento moral por parte das autoridades policiais na repressão de casas de 

tolerância localizadas próximas à avenida (Feldman, 1989). Hermann também 

aponta a desvalorização deste trecho da avenida, em sua análise ecológica, em 

função da zona �indesejável� (2005:23). 

Prestes Maia, assumindo a Prefeitura em 1938, inicia a implantação de seu Plano 

de Avenidas. Dentre as obras previstas, a continuidade do alargamento da Av. São 

João até o Largo das Perdizes, além de sua ligação ao Largo do Arouche. A 

definição do gabarito de altura de 39 metros no alinhamento acompanha o 

alargamento desta e outras avenidas centrais (Campos in Artigas, 2008: 38). 

Evolução das tipologias arquitetônicas 

Em 1930, bairros como Santa Cecília, contam com 12% dos edifícios altos; Santa 

Efigênia e Liberdade com 5% e os restantes 8% distribuídos entre Vila Buarque, 

Campos Elíseos e Higienópolis. 

Até 1930 aprimorou-se a funcionalidade urbana central, por meio de intervenções 

pontuais, e configurando espaços residenciais de qualidade para a elite. Seu 

                                                      
16 O �cinturão caipira� se caracterizava pela cultura de subsistência e pela produção agrícola extrativa 

e artesanal destinados ao abastecimento de São Paulo. Alguns aglomerados eram procurados pela 
população paulistana para fins recreativos e religiosos. 
17 A partir de 1920, com o desenvolvimento das indústrias incrementado, foi fortalecido o proletariado 

urbano. Em geral formado por imigrantes, com visão política e consciente da sua situação de miséria 

e precariedade, iniciaram pressões por novas habitações junto ao poder público. 
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horizonte foi limitado ao papel da "capital do café" como centro decisório, 

comercial, administrativo e residencial, deixando de lado as necessidades da 

produção industrial e da população trabalhadora. Por outro lado, a coerência do 

modelo de cidade almejado era comprometida pela dificuldade de impor normas 

no ambiente liberal inerente à própria condição agro-exportadora. 

Estudos realizados por Lucila Herrmann em 1935 (2005) mostram processos de 

transformação na Avenida São João entre a primeira e terceira décadas do século 

XX, indicando um deslocamento da expansão da cidade do eixo sul (caminho do 

Mar) para o sentido oeste (caminho do café). Neste eixo ocorrem zonas amorfas e 

zonas sujeitas a oscilações em diferentes segmentos (Avenida São João, Praça 

Marechal Deodoro, Rua das Palmeiras). Já naquele momento, a partir da aparência 

dos edifícios, podia-se verificar o processo de obsolescência/reconstrução que 

marca São Paulo. 

Campos afirma, mais especificamente, sobre o eixo da Av. São João: 

[...] exacerbar vocações historicamente atribuídos ao eixo da São 

João: rua desprezada que se quis bulevar, área sempre reproposta para 

funções de prestígio, e, ao mesmo tempo, sempre reaproveitada para 

usos �indesejados�; vetor de expansão para tudo aquilo que o olhar 

dominante vê como melhor e pior no centro de São Paulo (Campos in 

Artigas, 2008: 21). 

Esta flexibilização foi mostrada por Hermann (2005) quando aponta que o interesse 

pela �radial do café� não é contínuo e ocorreram surtos diferentes de valorização 

entre 1900 e 1940. O trecho inicial da Avenida São João foi beneficiado pela 

importância econômica do centro, onde localizavam-se hotéis e edifícios de 

apartamentos. Segue-se uma área de desvalorização cortada pelas ruas Aurora, 

Vitória e Timbiras, devido à deterioração dos imóveis e a presença de zona de 

prostituição. Notou-se um hibridismo nos estabelecimentos comerciais e 

residenciais modestos na Praça Marechal Deodoro e Rua das Palmeiras. No em 

entanto, em 1942, a avenida passa por um processo revalorização no trecho 

Vitória/Praça Marechal Deodoro quando se iniciou tendência de construção de 

edifícios altos de apartamentos, convivendo com cortiços, em especial, próximo à 

Alameda Glete. 

Os edifícios mais antigos de Santa Cecília se encontram ao longo das vias mais 

antigas, como av. São João, av. Gal. Olímpio da Silveira, av. Duque de Caxias, al. 

Barão de Limeira e arredores. Têm de 10 a 15 pavimentos e, apesar de seus 

apartamentos serem amplos, não há garagem nem área de lazer. O edifício ocupa 

quase todo o lote - os recuos são mínimos entre as construções (NUCCI, 2008, p. 

76).  
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No setor contido entre as avenidas Duque de Caxias, São João, Angélica e Rua 

Jaguaribe verifica-se mistura de edificações de épocas diferentes - casas térreas 

do século XIX, sobrados, edifícios com apartamentos amplos e/ou quitinetes, 

cortiços e edifícios para a classe média (NUCCI, 2008, p. 76). 

Segundo Langenbuch, entre 1940 e 1960 assistimos a compactação da cidade, sua 

metropolização
18

. Cresceu a verticalização do centro e de bairros próximos: Santa 

Efigênia, Campos Elíseos, Vila Buarque, Santa Cecília, Higienópolis, Consolação 

(Langenbuch, 1975: 179/180). 

Nesta década, em direção da Avenida São João instalaram-se edifícios residenciais 

de 5, 6 e 10 pavimentos, próximos ao Largo do Paissandu, Avenida Duque de 

Caxias, Praça Marechal Deodoro, Rua Aurora, Alameda Barão de Limeira e Praça 

Julio Mesquita. Posteriormente, ocorreram construções de edifícios residenciais em 

Santa Cecília, Higienópolis, Vila Buarque e Santa Efigênia, além de apartamentos 

de grandes dimensões na Praça República e Avenida São Luís. Intensificou-se o 

crescimento vertical em outras áreas próximas ao centro (Somekh, 1987). 

A convivência entre sobrados e edifícios de apartamentos era encontrada em Santa 

Cecília. Por vota de 1950, houve proliferação de edifícios residenciais em certas 

ruas, principalmente entre Avenida São João e Alameda Barros. Os edifícios 

tornavam-se mais luxuosos quando próximos de Higienópolis, destacando-se as ruas 

Brasílio Machado e Gabriel dos Santos. As avenidas Angélica, São João e General 

Olimpio da Silveira também passaram por transformação (Mendes apud Somekh, 

1987: 80). 

De 1930 a 1960, a ênfase voltava-se para tipologias habitacionais menores, porém 

com a preocupação em assegurar boa ventilação e iluminação. Ao mesmo tempo 

procurava-se maior lucratividade, obtida por novos padrões de valorização 

imobiliária e exploração máxima da terra urbana. Surgia a figura do incorporador, 

fundamental para o boom imobiliário nos anos do pós-guerra
19

. 

Em contraste com o desenvolvimento periurbano, o crescimento da área central foi 

modesto, entre 1950 e 1960. Barra Funda, Santa Efigênia, Bela Vista, Liberdade, 

Pari, Cambuci, Cerqueira César, Consolação e Santa Cecília apresentaram 

decréscimo populacional devido à retração do uso residencial, em favor do 

terciário e industrial. Constata-se pelos Censos Demográficos crescimento 

expressivo nos anos 1950 e desprezível na década de 1960. Langenbuch relaciona 

                                                      
18 Expressão cunhada por Langenbuch para o período de 1940 a 1960. Verificam-se três processos: 

compactação da área edificada; expansão da área edificada sobre porções dos arredores; e 

expansão sobre porções suburbanizadas. 
19 Muitos desses edifícios foram analisados por Sampaio (2002) e Figueroa (2002) e sua tipologia, 

composição morfológica e conseqüente relação do espaço público e privada podem ser conferidas 
no Anexo  
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este fato com o crescimento vertical e a deterioração de edifícios residenciais 

antigos, que se transformaram em cortiços e pensões (Langenbuch, 1975: 252). 

Legislação urbanística  

Após verificarmos os elementos morfológicos de maior permanência na estrutura 

urbana, traçamos um panorama da legislação urbanística que precede o 

zoneamento, inicialmente pontual e posteriormente geral da cidade de São Paulo. 

A legislação urbanística, somada aos elementos morfológicos permanentes, define 

a paisagem construída. Propomos uma visão histórica e abrangente � leis gerais e 

específicas, edilícias e urbanísticas, desde final do século XIX.  

O início do processo de elaboração e proposição de leis urbanísticas e edilícias 

municipais ocorre a partir de 1870, alcançando 1920. Esse período produziu uma 

imagem homogênea do ambiente construído, por padrões urbanísticos e 

construtivos rígidos, estabelecidos nas normas, e coincidiu com o início do controle 

do poder público sobre a produção da iniciativa privada, e da transformação da 

cidade �colonial� em cidade �européia�. Observou, ainda, a predominância do 

caráter sanitário como diretriz na elaboração das leis (Taralli, 1993: 100): 

�... esse conjunto não foi homogêneo nem estático: ao lado de 

grandes mudanças periódicas nas quais substituem-se leis gerais, 

promovem-se sistematicamente alterações localizadas, parciais ora 

acompanhando ora induzindo as transformações no desenho e nas 

condições ambientais da cidade�. 

A produção do ambiente construído, nos primórdios da legislação, foi regida por 

leis gerais � Códigos de Posturas Municipais e Códigos Sanitários Estaduais -, e por 

leis específicas abrangendo disposições especiais para determinadas ruas, 

diferenciando aos poucos o desenho do espaço urbano. 

As restrições de caráter urbanístico constituíam medidas incipientes, limitadas à 

abertura e largura das vias e pedidos de alinhamento. Em relação aos edifícios, 

regulava aspectos estéticos e de salubridade das edificações, alinhamento, altura 

dos pavimentos, dimensão das aberturas, estilo das fachadas, muros, calçadas, 

esgotamento. À Câmara competia, através de arruadores, alinhar e regular as 

edificações, a abertura de ruas e praças, com obrigatoriedade dos serviços serem 

executados �à sua presença�, como forma de controle. As demais leis municipais 

referiam-se a posturas específicas e a certas exigências e recuos espaciais (Taralli, 

1993: 86). 

Podemos considerar o Padrão Municipal, de 11/8/1886, como a primeira 

regulamentação urbanística de São Paulo, porém, limitava-se a exigir a aprovação 

de planta das ruas, sem estabelecer critérios, exceto quanto à largura mínima para 
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as ruas - 16 metros - e avenidas - 25 metros. 

Já no final do século XIX, o Código de Posturas do Município, de 1886, continha um 

dispositivo normativo com a finalidade de impedir a construção de habitações 

populares no �perímetro do comércio� da cidade. A lei francesa �Reglement du 

Voirie� influenciou o Código de Posturas, que obrigou à apresentação de projetos 

para obtenção de licença para se construir. Estabeleceu, ainda, regras rígidas em 

relação à estética das fachadas (Taralli, 1993: 100). Estabelecia uma única 

dimensão de largura para todas as ruas, a obrigatoriedade de alinhamento e 

nivelamento, definidos pela Câmara Municipal previamente à abertura de ruas e 

edificação, e condenava à multa e à demolição das obras, àqueles que abrissem 

ruas tortas. 

A Lei nº 16 de 1891 ampliou as terras do patrimônio municipal que passaram a ser 

circunscritas por um raio de seis quilômetros, alcançando os bairros de Pinheiros, 

Água Branca, parte da Lapa, ultrapassando Santana, envolvendo vastas áreas sem 

nenhuma ocupação. 

Em 1894, o Estado promulgou, por meio do Decreto 233 de 2/3/1894, o 1º Código 

Sanitário que se constituiu na primeira legislação geral de aspectos edilícios. 

Abrangendo a abertura de ruas e praças e execução de habitação, apresentou 

disposições mais restritivas e detalhadas que o Código de Posturas de 1886, sendo 

que a fiscalização seria realizada pelo Município. 

Segundo Simoni, a Lei nº 264, de 20/8/1896, criava a Comissão Técnica de 

Melhoramentos, na Intendência de Obras da Câmara, que orientaria a construção, 

projetos de edificações públicas, arruamentos, praças e parques � Plano ou Projeto 

Geral da Cidade de São Paulo. Também elaboraria a planta cadastral da cidade. 

Até 30/10/1897 haviam sido concluídas três cartas parciais. O levantamento em 

curso abrangia quatro perímetros que se estendiam desde a Avenida Paulista a 

Perdizes e Barra Funda, envolvendo apenas uma parte dos arredores da cidade. O 

cadastro das edificações existentes apontava como desocupadas as áreas 

compreendidas pela Alameda Glete, Rua Barão de Campinas, Rua das Palmeiras, 

Rua Barra Funda, até o caminho que se dirige à Água Branca e corresponde ao 

bairro da Barra Funda (Simoni, 2002: 123/124). 

O saldo dessa experiência foi a constatação de que, além da situação caótica dos 

arruamentos que constituíam a área urbana, grande parte dos recursos municipais 

era despendida em obras para a sua execução. A expansão dos arruamentos, em 

grande parte apenas em projeto, desenhava porções do espaço urbano como 

fragmentos distantes da área mais consolidada, intercalados por espaços vazios. 

Não contava com serviços municipais ou oferecidos por concessionários, 

apresentado grande dificuldade de ocupação. 
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O Código de Posturas de 1886 influenciou o Regulamento Sanitário de 1903 

impondo maiores exigências quanto à iluminação, insolação, ventilação natural e o 

pé-direito dos compartimentos (Taralli, 1993: 100). 

As edificações deveriam seguir as leis 310/1897 e 355/1898 que estabeleceram 

recuos obrigatórios frontais (6 metros) e laterais (2 metros) em lotes para 

habitação em vias valorizadas, como avenidas Paulista, Higienópolis e Itatiaia 

(atual Avenida Angélica). 

Já no início do século XX, a Lei 1193, 9/3/1909, na gestão de Antonio Prado, 

transfere metade do ônus com calçamento de vias para o arruador, norma válida 

para os novos arruamentos. 

A Lei 1.666/1913 proibia a abertura de ruas e praças sem autorização prévia da 

municipalidade. O Ato 849, de 27/1/1916 estabelecia disposições sobre a 

regulamentação das construções e abertura de ruas, incorporadas a coletânea de 

leis municipais, após alterações e compatibilizações decorrentes da promulgação 

do primeiro Código Sanitário Estadual. Segundo Taralli, não difere do Código de 

1886: as ruas com 16 metros de largura, as avenidas 25 metros; as praças de 70 por 

100 metros, as quadras de 60 por 120 metros e o leito das ruas corresponderiam a 

3/5 (três quintos) do total da largura. Inovou-se quanto às ruas projetadas que 

deveriam ficar fronteiras às ruas que desembocavam próximas e deveriam ter 

saídas de ambos os lados proporcionando continuidade entre o sistema viário 

existente e proposto. Nos terrenos acidentados, as restrições impostas pelo 

desenho xadrez, não foram suficientes para garantir continuidade no sistema viário 

e o escoamento de águas pluviais, eventualmente as ruas cruzavam-se apenas no 

projeto permanecendo a diferença de nível entre logradouros (Taralli, 1993: 86). 

Os arruamentos aprovados pela municipalidade, até a década de 1920, foram 

executados sem a apresentação da planta de loteamento, a não para a comodidade 

do arruador, facilitando-lhe a numeração para a venda dos lotes. Não havia 

restrições para ocupação do lote ou doação de áreas livres. 

O �Padrão Municipal� para as construções particulares, adotado na Lei n 2.332, de 

9 de novembro de 1920, foi considerado por alguns autores como o primeiro código 

de obras de São Paulo. Esta lei faz menção ao uso de elevadores, demonstrando o 

interesse inicial pela verticalização em São Paulo. 

A grande novidade da lei de 1920 foram as regras para a 

construção vertical na zona central, dispondo sobre a volumetria dos 

edifícios, a partir da fixação de proporções entre a largura da rua e a altura 
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dos prédios
20. Fora da zona central, a altura dos edifícios construídos no 

alinhamento deveria ser de, no máximo, uma vez e meia a largura da rua 

(Nery Jr., 2002: 69). 

Na década de 1920, os bairros de Santa Cecília e Higienópolis foram objeto de duas 

novas leis, regulamentando a ocupação dos lotes: Lei n 2252, de 2 de janeiro de 

1920, aplicou as disposições da Lei n 1.001/07 a outro trecho da avenida Angélica; 

Lei n 2255, de 31 de janeiro de 1920, regulamentou a construção de muros e 

edificações nos cruzamentos de várias ruas com a avenida Higienópolis. 

Finalmente na Lei de Loteamentos em 1923, foi prevista a hierarquização de vias, 

traçados livres, culs-de-sac e outros recursos empregados nos bairros-jardim, além 

da previsão de áreas verdes e de lotes mínimos de 300 m², buscando generalizar as 

qualidades encontradas nos empreendimentos da Companhia City para toda a 

expansão urbana.  

O Código de Obras Arthur Saboya
21

, Lei n 3.427, de 19 de novembro de 1929 - a 

última norma que tratou de questões relacionadas ao zoneamento na República 

Velha - manteve o macro zoneamento da cidade em quatro perímetros: Central, 

Urbano, Suburbano e Rural. Disciplinou a edificação urbana homogeneizando 

gabaritos de altura, mantendo uma proporcionalidade por áreas na cidade. 

Conservou as regras de altura de edifícios em relação à zona onde se localizava o 

lote, e os parâmetros de ocupação dos terrenos em determinadas ruas da cidade, 

tudo de forma semelhante ao disposto no �Padrão Municipal�, de 1920. Este 

Código de Obras introduziu a concepção do ambiente construído como elemento 

estruturador da estética do espaço urbano; ao lado das normas sobre técnicas 

construtivas convivem regras rígidas sobre a arquitetura das fachadas, gabarito de 

altura e volumetria dos edifícios, estimulando a implantação de edifícios mais 

altos. 

Anhaia Mello, que assumiu a gestão da Prefeitura, em duas ocasiões, decretou, em 

março de 1931, o Ato n 127, a primeira norma de zoneamento, estabelecida após 

a Revolução de 1930, na qual foi instituída uma inovação na utilização do 

instrumento. Estabeleceram-se o �zoning� para um determinado distrito da cidade 

e uma comissão técnica para o estudo e elaboração do �zoning� em toda a cidade. 

Havia um dispositivo no parágrafo primeiro, no qual a Prefeitura permitiria a 

criação de núcleos comerciais, para atender a necessidades da zona, uma vez que 

                                                      
20 Estabeleceu que as alturas dos edifícios construídos no alinhamento das vias na zona central - o 
que era obrigatório - deveriam ter: no mínimo, 5 metros; em ruas menores que 9 metros de largura, 

no máximo, duas vezes a largura da rua; em ruas de 9 a 12 metros de largura, no máximo, duas 

vezes e meia; em ruas maiores que 12 metros, no máximo, três vezes a largura da rua. 
21 Elaborada pelos engenheiros municipais Arthur de Saboya e Silvio Noronha, a Lei 3427/29 foi 
aprovada pela Câmara na gestão do Prefeito Pires do Rio. 
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os interessados apresentassem o projeto completo de localização e construção 

desses núcleos, bem como prova de anuência de 75% dos proprietários de imóveis, 

dentro de um círculo de 400 metros de raio e centro no núcleo a estabelecer. 

O prefeito Henrique J. Guedes promulgou o Ato n 307, em fevereiro de 1932, 

estabelecendo regras de construção em algumas ruas do centro da cidade, mas 

diferenciando-as em função do seu uso. Assim, o artigo 1 determinou que as 

futuras edificações das ruas 24 de Maio, Conselheiro Crispiniano, Praça Ramos de 

Azevedo, largo do Paissandu, Praça Marechal Deodoro, Rua das Palmeiras, largo 

Padre Péricles, entre outros, considerados comerciais, obedeceriam ao disposto no 

artigo 151, do Código de Obras �Arthur Saboya� (Nery Jr., 2002: 75). 

Foram declarados aplicáveis às avenidas Higienópolis e Angélica e à Rua Maranhão 

o disposto no art. 40 do ato 663/34 - uso �particular residencial� - estabelecendo a 

permissão de utilização desse artigo às vias públicas consideradas estritamente 

residenciais, bem como as condições para construções de apartamentos nas 

referidas vias. Concordamos com Feldman ao verificarmos que 

�... das seis indicadas, 50% estão localizadas em Higienópolis, 

bairro que é exemplar para analisarmos os objetivos da lei� (Feldman, 

1996). 

No período democrático da gestão Fabio Prado, foi aprovada a Lei n 3.571, em 

7/4/1937, que já �flexibilizava� a aplicação do artigo 40, do Ato nº 663/34. Esta 

lei definiu novos locais de uso exclusivamente residenciais e estabeleceu a 

permissão para aplicação do artigo 40, do ato n 663/34, por ato do prefeito, para 

outras vias públicas, consideradas estritamente residenciais. Ela ainda dispôs que 

poderiam ser estabelecidas certas condições para construções de apartamentos 

nessas localidades. Esta Lei previa que a instalação de qualquer tipo de comércio 

no bairro deveria contar com a anuência de 75% dos moradores da área. 

O Ato nº 663, de 10 de agosto de 1937, reforçou a exigência de recuo de 6 metros 

nas Avenidas Higienópolis e Angélica.  

A partir de então, passaram a existir no zoneamento dois tipos de áreas de uso 

exclusivamente residencial: a zona onde somente se permitia residência 

unifamiliar e a zona em que o edifício de apartamentos também era permitido. 

Assim, as demandas pela possibilidade de construção de edifícios residenciais 

verticais poderiam ser atendidas, nos locais inicialmente reservados às residências 

unifamiliares, à medida das necessidades e das pressões dos proprietários 

fundiários interessados por esse tipo de construção. 

Prestes Maia governou o Município de São Paulo, de 1º de maio de 1938, até o final 

do Estado Novo, em 10 de novembro de 1945. As normas de zoneamento 
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continuaram restritas a estabelecer regras de uso e de ocupação para certos 

bairros residenciais e para o centro da cidade (Nery Jr., 2002: 80). 

Dentre os decretos promulgados devemos destacar o Decreto-Lei n° 92, de 

2/5/1941, que dispôs sobre a ampliação do perímetro da zona central e sobre a 

regulamentação especial de construção, sobretudo, no que diz respeito ao 

aumento da altura máxima dos edifícios nessa zona
22

.  

Entre 1947 e 1961 a configuração do planejamento na cidade de São Paulo definiu-

se a partir de uma concepção de administração, contida no movimento de 

modernização do serviço público, no período do Estado Novo, incorporando a linha 

de planos regionais desenvolvidos nos Estados Unidos. Esta ruptura pressupunha o 

processo de elaboração de um plano para a cidade, envolvendo novas metodologias 

e exigindo um novo perfil de profissional (Feldman, 1996: 18). Esta postura técnica 

e legislativa deixará de lado procedimentos referentes à qualidade arquitetônica 

da cidade que exige um projeto urbano. Neste período as práticas administrativas 

gradativamente passam a eliminar o termo urbanismo e a adoção definitiva do 

termo planejamento urbano (Feldman, 1996: 25).  

A definição de regras de uso e ocupação do solo de áreas residenciais foi 

estabelecida por 139 normas de zoneamento, das 194 adotadas, no período que 

antecedeu a Lei Zoneamento Geral (1972). Estas, em sua grande maioria, foram 

aplicadas em bairros localizados no Sul e Oeste da cidade, onde estava localizada a 

maior parte das áreas de moradia da população de alta renda de São Paulo. Santa 

Cecília é foco dessa regulamentação inicial de uso e ocupação do solo. 

Ao longo do período que antecedeu o zoneamento geral paulistano observou-se que 

esse instrumento foi progressiva e tecnicamente sendo aprimorado, por meio de 

parâmetros urbanísticos cada vez mais complexos. 

Lei de Zoneamento de 1972 

Somekh (1997) defende a tese da (des) verticalização da cidade de São Paulo em 

função da redução do coeficiente de aproveitamento, tanto na legislação de 1957 

quanto na Lei de Zoneamento de 1972.  

Os parâmetros do zoneamento são principalmente o uso ou a finalidade; o 

coeficiente de aproveitamento (relação entre área construída e área do terreno); a 

quota de terreno para a unidade habitacional (residências); a taxa de ocupação 

(percentual de área ocupada pela projeção horizontal da edificação no lote); os 

                                                      
22 Obedecia aos seguintes limites: de 40 metros nas ruas de largura até 12 metros; de 60 

metros nas de largura igual ou superior a 12 metros, até 18 metros; de 60 metros nas de 

largura igual ou superior a 18 metros. 
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recuos relativamente aos limites do lote e a altura da edificação ou gabarito. Em 

um de seus parágrafos apresentou também uma fórmula, pela qual se permitia 

que, à medida que a taxa de ocupação do lote fosse reduzida, o coeficiente de 

aproveitamento poderia ser aumentado, de modo que este poderia chegar a 

quatro, nas zonas de uso Z3, Z4 e Z5. 

Somekh (1987: 51) classifica o período imediatamente anterior à Lei Geral de 

Zoneamento como Verticalização do Milagre (1967/1972). A gestão e liberação dos 

recursos do FGTS significaram impulso significativo aos empreendimentos 

imobiliários e ascensão na evolução do crescimento vertical. Neste período 

verificou-se maior verticalização nos bairros de Pinheiros, Cerqueira César, Santa 

Cecília. 

Somekh propõe também o período da Verticalização pós Zoneamento (1972/1979), 

quando 3.818 edifícios são construídos entre 1973 e 1979. Verificou-se uma queda 

violenta, segundo a autora, do ritmo de crescimento da construção de edifícios. 

Essa queda foi conseqüência da acomodação do mercado, enquanto escoava a 

produção do período anterior (Somekh, 1987: 142). 

Verificamos que o bairro de Santa Cecília é referenciado apenas nos dois primeiros 

períodos propostos por Somekh (1987) (Verticalização do Milagre e Verticalização 

pós Zoneamento). Santa Cecília � bairro central e consolidado já em 1972 � não 

teria tantos terrenos passíveis de verticalização. Vemos que, atualmente, este 

processo de substituição continua ocorrendo em Santa Cecília. 

A Lei Geral do Zoneamento de 1972 não propôs nada novo para Santa Cecília
23

, 

delimitando os usos que já existiam. Tratando-se de área consolidada da cidade, 

recebeu zoneamento compatível com usos e ocupação pré-existes � zona mista. 

Mesmo com a permissão da lei, essa mistura de usos não ocorreu em toda a área, 

pois se percebe a oeste da av. Angélica apresenta uso predominante residencial 

mesmo estando em zona Z4
24

 (Nucci, 2008, p. 73). 

A área mais valorizada do distrito, para os padrões imobiliários, é conhecida como 

"baixo Higienópolis", segundo Nucci (2008, p. 99) e localiza-se entre av. Gal 

                                                      
23 Nas zonas Z2, Z3, Z4, Z5 e nos corredores (Z8), portanto toda a área do distrito de Santa Cecília 

pode existir tanto o uso residencial (unifamiliar e multifamiliar) como também comércio varejista 

diversificado - casas de música, boate, shopping center, peças e acessórios para automóvel, 

concessionárias de veículos, depósitos em geral, sucata, depósito de álcool, carvão, gás, inseticidas, 

óleos combustíveis, produtos químicos, tintas, etc. A lei também permite nessas zonas os usos 

classificados como S2, podendo-se citar como exemplo carpintaria, funilaria, gráfica, marcenaria, 

mecânicas, motores, pintura, serralheria,  depósitos, estacionamento, etc. Ainda nessas zonas, 

menos na Z2, se permite também comércio não varejista (C3) como, por exemplo, armazenagem de 

produtos perigosos. Nas zonas Z2 e Z3 são permitidos os serviços especiais como garagem para 
empresa de transporte, serviços de depósito e armazenagem (Nucci, 2008, p. 73). 
24 Permite a construção de até quatro vezes a área do terreno. 
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Olímpio da Silveira, Rua Tupi, rua Dr. Veiga Filho e av. Angélica. É ocupada em sua 

maior parte por edifícios de alto padrão com mais de 13 pavimentos. Tanto 

edifícios modernistas da primeira fase de verticalização (sem garagem ou com uma 

só vaga por apartamento) como grandes empreendimentos recentes que ocupam 

vários lotes, anteriormente ocupados por residências unifamiliares permitidos pelo 

zoneamento (Z3 e Z4). A "torre isolada no lote" cercada por área de lazer - piscina, 

quadra-de-esporte, playground, solário, sauna, salão de festas, sala de jogos; 

estacionamento para 2 ou mais veículos vem ocorrendo principalmente no "baixo 

Higienópolis", porém já se podem encontrar algumas investidas em direção ao 

norte do Minhocão (Nucci, 2008, p. 99). Poucos terrenos permaneceram disponíveis 

para a construção de novos empreendimentos, devido ao boom imobiliário que das 

décadas de 70 e 80. A crescente verticalização começou a avançar para além do 

Elevado Costa e Silva, na área considerada pelas incorporadoras como "Nova Barra 

Funda", já que essa também apresenta um zoneamento favorável, boa localização 

e infraestrutura (Nucci, 2008, p. 99). 

Moura (2009) analisa a evolução da verticalização no bairro de Santa Cecília, a 

partir da pesquisa de Nucci (2008), mostrando as mudanças ocorridas de 1992 para 

2008. Em 1992 havia 256 edificações com mais de quatro pavimentos e 272 em 

2008. 

No período (1992-2008) ocorreram alterações em 68 lotes. Apenas em um caso 

houve a demolição de quatro edificações antigas, de dois e três pavimentos, e a 

construção de terminal de ônibus - único espaço onde não houve verticalização. Os 

demais 67 lotes foram verticalizados - entre eles constam os 16 edifícios com mais 

de quatro pavimentos e 51 outras edificações novas que não ultrapassaram quatro 

pavimentos. É comum ocorrer a substituição de casas térreas antigas, 

estacionamentos ou galpões por construções, entre 1 e 4 pavimentos para uso 

comercial ou misto (Moura, 2009, s.p.). 

Os edifícios novos com mais de quatro pavimentos, são em geral habitacionais, 

com apartamentos de um a três quartos. Já os edifícios com mais de quatro 

pavimentos da época de 1992, em sua maioria eram de uso misto, com comércio 

no térreo e residências nos pavimentos superiores. Em relação às novas 

construções inferiores a quatro pavimentos apresentam edifícios residenciais, 

comerciais e mistos (Moura, 2009, s.p.). 

O modelo de edifícios mistos e muito verticalizados reflete o zoneamento 

permissivo da região. O setor de serviços é bastante desenvolvido ali devido a essa 

questão. O Zoneamento mais recente, de 2004, também considera toda a área do 

bairro como Zona Mista � nesse caso, Zona Mista de Alta Densidade � b, onde os 

usos permitidos são os mesmos, e o adensamento é estimulado. As imediações a 
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leste do Elevado Costa e Silva são colocadas como zona de interesse social, o que 

provavelmente se dá em virtude dos problemas sociais como tráfico e mendicância 

que ocorrem na região (Moura, 2009, s.p.). 

CONCLUSÕES 

Analisando a paisagem construída em 30 anos de Lei de Zoneamento, que por 

aproximadamente 20 anos, seguiram-se �estilos� arquitetônicos, variando entre 

modernista, �mediterrâneo� e vários �neos�. Em qualquer estilo, por exigência da 

lei, notam-se recuos frontais e laterais � eventualmente com áreas de lazer -, 

garagens no subsolo, apresentando 10 a 12 pavimentos mais o térreo. Atualmente, 

por razões de segurança, mesmo os edifícios que mantinham integração com o 

espaço público (construídos antes ou depois da lei de zoneamento) foram, em sua 

maioria, gradeados e acrescidos com guaritas, que não têm nenhuma relação com 

o projeto original. Nos últimos 10 anos temos acompanhado uma dicotomia entre 

estilos neoclássico e pós-moderno. Independentemente do estilo, ainda por razões 

de segurança, qualquer vinculação com o espaço público é eliminada por meio de 

muros, cada vez mais altos, grades duplas, tanto na entrada de pedestres quanto 

no acesso às garagens. O hall de entrada tem, no mínimo, pé-direito duplo, as 

áreas de lazer, com programas cada vez mais complexos, muitas vezes ocupam o 

primeiro andar dos edifícios, afastando os apartamentos do nível da rua. O 

barateamento de novas tecnologias permite que os edifícios residências sejam 

cada vez mais altos, chegando a 30 pavimentos, alterando mais uma vez a 

paisagem construída (Antonucci, 2005). 
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RESUMO  

Este trabalho focaliza o bairro de Santa Cecília, na cidade de São Paulo, como 

tendo sido um espaço público importante para as classes sociais de alta e 

média renda. Posteriormente, se tornado uma área urbana que atualmente 

requer atenção para propor sua revalorização, principalmente porque conta 

com uma estação de metrô, tornando-se assim ponto de ligação entre bairros-

pólos desta cidade. Desse modo o objetivo do trabalho é refletir sobre as 

mudanças ocorridas no espaço público de uso comercial, com conseqüente 

desvalorização da área, e necessidade de adotar novas formas de 

revalorização desse espaço. As análises aqui efetuadas são parte da pesquisa 

�Espaços Públicos e Urbanismo Contemporâneo: processos sociais, formas 

espaciais�, focalizando o espaço público enquanto uso público e comercial, 

assim sujeito a declínio, decadência, degradação e em oposição a sucesso, 

revitalização, inovação, e, conseqüentemente, influenciando as mudanças da 

vida pública contemporânea. 

 

ABSTRACT 

 

This article focuses the neighborhood of Santa Cecília in the city of São Paulo, 

as it had been an important public space for the high and median income 

social classes. Latterly it turned into a degraded urban area that today 

requires attention proposing its revalorization, mainly because it counts on a 

metro subway station becoming thus into a connecting point between this city 

id14716328 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 
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neighborhoods� poles. Therefore this article�s objective is to reflect upon 

changes occurred in the public space of commercial use, with consequent 

devaluation of the area, and the need to adopt new forms to upgrade this 

space. The analyses here done are part of the research �Public Spaces and the 

Contemporary Urbanism: Social Processes, Spatial Forms�, dealing with the 

public space while public and commercial use, thus subjected to declining, 

decaying, degradation and the opposite situation of success, revitalization, 

innovation and, consequently, influencing the contemporary public life 

changes..    

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O espaço público é usualmente aquele formado pelas ruas e praças das 

cidades ou de núcleos urbanos no meio da área rural. Nesse sentido a via 

pública permite o fluxo de acesso a determinadas áreas, sendo público ao 

permitir esse acesso a todos, indiscriminadamente, por diferentes meios de 

transporte. Por isso as ruas são primordialmente o espaço de todos. E suas 

calçadas são o lugar do trânsito e encontro de pedestres. 

 

Assim é que andando pelas ruas pode-se olhar para a cidade e observar: a 

movimentação de pessoas, as tipologias dos edifícios, as árvores, os jardins 

das casas, o comércio e os serviços daquela área. Como a rua é uma área 

pública, é possível percorrê-la e anotar inúmeras características de 

comportamento das pessoas nas distintas atividades em observação. Pode-se 

ver a movimentação de pessoas acessando os prédios, com comércios e 

escritórios ou mesmo suas residências. Muitas ruas são tipicamente um local 

de compra com suas lojas e mercados, formando mesmo largos ou praças onde 

as pessoas podem se reunir. Esta é uma faceta da vida urbana. 

 

Com estas características têm-se as ruas principais das cidades, também 

conhecidas por ruas de compra, pois é lá que estão os principais 

estabelecimentos varejistas próximos uns dos outros, gerando nos 

consumidores a vontade de percorrer a rua para completar suas compras. Uma 
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paisagem dessas pode mostrar a vitalidade local, em contraste com outra que 

apresente uma área deprimida, cujas edificações não tenham manutenção e 

as lojas não mostrem exuberância na disposição de seus produtos. 

 

 

OS SINAIS E AS MUDANÇAS NA CIDADE 

 

Uma observação visual pode contar muito sobre a história do local, a partir de 

�pegadas�, como fala Allan Jacobs (1985), anotando o sinal de mudanças, seja 

nos prédios, seja nos tipos de pessoas que circulam ou trabalham na área. Mas 

é preciso interpretar essas �pegadas� para se entender a seqüência de 

transformações que vêm ocorrendo. Essa análise por observação pode ser 

considerada como um primeiro estágio de pesquisa e ser incluída na 

metodologia a adotar.  

 

A rua principal de compra, para muitos é que expressa a �cara� da cidade: 

riquezas ou pobreza nos detalhes, interiores modernos ou decadentes, 

construções caras ou muito baratas, mostrando assim determinado tipo de 

ocupação, por pessoas de determinada renda familiar, mais baixa ou mais 

alta. Também, a rua comercial ao atrair consumidores, acaba se colocando 

como uma fonte de congestionamento, primeiramente sentido no trânsito, 

depois nos conflitos entre circulação de carga e estacionamentos de 

consumidores. Mas é uma rua, portanto, local de uso público, que pode 

acolher também movimentos de contestações políticas e gerar ruído urbano e 

poluição. 

 

Num primeiro momento esse congestionamento resultante torna esse espaço 

público atrativo à população, que para lá se dirige porque se criou um clima 

de festa e alegria de consumo. Importante é esta lá, ver seus conhecidos e ser 

visto por eles. 

 

Num segundo momento, quando o congestionamento gerado pela rua de 

compra torna-se excessivo, produz-se como que uma força centrífuga que 

afasta as pessoas do local congestionado. Estas vão procurar primeiramente 

comprar em outro dia e horário, mas depois passam a buscar outros locais de 

compra. Também esse trânsito intenso dessas ruas, as torna perigosas para as 
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pessoas ao tentarem atravessá-las para acessar lojas em lados opostos da rua, 

principalmente para crianças e idosos. Situação semelhante em cidades novas 

na Inglaterra, por exemplo, levou ao fechamento do trânsito nessas ruas, nos 

principais dias de compra, (em geral 4ª feira e sábados). Valorizou-se assim 

um lugar público para compras pedestrianizado, muito conceituado em 

cidades européias, como em Estocolmo, Suécia, formando um lugar que, por 

ser público, permite grande concentração de pessoas em torno a 

determinados motivos, políticos ou religiosos, por exemplo.  

 

Essa característica de espaço público também foi adotada por 

empreendimentos privados, que viram as vantagens de contar com áreas de 

compra pedestrianizadas, como as galerias que acolhiam a população para 

compra, encontros, serviços de bares e restaurantes durante o dia; mas esse 

espaço era fechado por portões durante a noite. Segundo Benjamin (1986, p. 

5), �as passagens são um centro de comércio de artigos de luxo, uma invenção 

do luxo industrial, com seus corredores cobertos de vidro e paredes de 

mármore, recebe a luz do alto e em sua organização colocam a arte ao 

serviço do comerciante (....) [e estas galerias] se tornam uma atração para os 

estrangeiros, formando um mundo em miniatura, sendo os primeiros locais a 

receberem a iluminação a gás�. Destaca-se aqui o desenvolvimento da 

tecnologia industrial e a afirmação pelas exposições mundiais da importância 

do valor de troca de mercadorias e a valorização das áreas urbanas dessas 

imediações. Esse período pode ser considerado como uma escola de 

aprendizado do valor da tecnologia e do comércio refletido nos 

empreendimentos e nas áreas em que se situam.  

 

Como espaço público de uso comum, o espaço do comércio tem sido muito 

usado como instrumento de intervenção urbanística. Segundo Abrahão (2008, 

cit. p. 66), Le Corbusier em seu projeto Ville Radieuse abandonou o modelo 

urbano centralizado em favor da cidade linear, de conceito teoricamente 

ilimitado, gerando �uma doutrina do urbanismo que levava em conta o 

coletivo, partindo do princípio de que as cidades tinham-se tornado inumanas, 

hostis e perigosas para a saúde moral e mental do homem�. Com isto 

valorizaram-se no urbanismo, os espaços coletivos formados pelos eixos que 

por vezes se irradiavam das áreas centrais formando o que ficou conhecido 

como corredores comerciais, dando à cidade uma �feição� especial.  

AS MUDANÇAS E O BAIRRO DE SANTA CECÍLIA 
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Nessa possibilidade de enfatizar o espaço coletivo encontra-se nas galerias e 

ruas de comércio, um fator de transformação que fez com que estes espaços 

permanecessem ainda por muito tempo, como a atração das cidades, pois com 

o destaque dos estabelecimentos comerciais, do tipo �grands magasins� ou 

lojas de departamento, estes espaço urbanos se tornaram os pontos urbanos 

de maior atração comercial.  

 

Em São Paulo, também essas estruturas comerciais ganharam corpo com a 

presença dessas lojas de departamento, como a Mesbla, Mappin e Casa 

Clipper, e principalmente esta última valorizou o bairro e o largo de Santa 

Cecília cujo espaço público se mostrou com vitalidade, atraindo consumidores 

de diversos pontos da cidade, por motivo de consumo, numa área que naquela 

época se mostrava como a vitalidade do ponto comercial daquele bairro.  

A loja Clipper nos anos de 1960 se instalou em um edifício no Largo Santa 

Cecília, edifício esse em que hoje se encontra instalado o Banco Bradesco. Aí 

se desenvolveu como uma luxuosa loja de departamentos que se tornou um 

ponto de encontro e lazer, não só para os moradores do bairro, mas de vários 

locais da cidade. Especialmente no Natal, esta loja era considerada um marco 

da decoração natalina na cidade. Também como parte dessa modernidade e 

tecnologia, foi nesta loja que a segunda escada rolante de São Paulo foi 

instalada
1
.  

 

No comércio de rua de bairro, Santa Cecília se destaca pela importância social 

da loja Clipper, que se tornou ponto principal para as festas de aniversário 

das famílias paulistanas. O bairro despontava então por situar-se perto da 

área central de São Paulo e por seu comércio chique, que se complementava 

com aquele das lojas Mappin e Mesbla, atraindo as camadas, média e alta da 

sociedade. Com isso mudavam os costumes da população que passa a preferir 

comprar nessas lojas departamentais, cuja atração por tipos de produto e 

preços oferecidos, se torna formadora de fluxos de consumidores. O bairro de 

Santa Cecília e em especial a praça da igreja viveram assim um período de 

valorização como ponto de comércio de alta e média renda da cidade.  

 

As lojas Mesbla e Mappin lideraram o comércio varejista em São Paulo, por 

                                                      
1 Vide http://pt.wikipedia.org/wiki/Largo_Santa_Cec%C3%ADlia; Referências: Prefeitura Municipal de São Paulo; 

Paróquia de Santa Cecília; Histórico de Logradouros; acesso em 08/02/2010. A Casa Clipper se instalou primeiramente 

nos anos de 1940, na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Largo_Santa_Cec%C3%ADlia
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muito tempo no século 20, conforme as referências abaixo

2
. Pesquisas nestas 

referências mostram que a loja Mesbla � loja de departamento � se instalou 

em 1929 no Brasil, ligada a comércio de máquinas e equipamentos, vindo 

liderar o varejo durante a maior parte do século xx. No entanto, para 

enfrentar a forte concorrência do varejo local nos anos de 1980, a Mesbla 

procurou se destacar com melhor decoração e estratégias de propaganda. 

Também a loja Mappin de origem inglesa, esteve associada à Mesbla durante 

certo tempo, no Brasil, se tornando uma loja âncora varejista, sendo 

conhecida principalmente pelo seu sistema de crediário. Por muito tempo 

essas lojas foram o ponto de encontro das classes médias e alta renda 

paulistana, reunindo diversos tipos de produtos e como tal, pode-se dizer que 

foram precursoras dos shopping centers
3
.  Houve assim um período de 

valorização do comércio de rua de bairro e, no caso do bairro Santa Cecília, 

em que Mesbla e Mappin tiveram importância social, tanto que o uso das 

marcas Mesbla e Mappin foi comprado e brevemente estas estarão em 

atividade como lojas virtuais
4
.  

Pode-se lembrar que o bairro começou a se estruturar em 1860
5
, com o 

pedido dos moradores para construir uma capela de madeira. A partir dessa 

localização foi organizado o loteamento de chácaras, que resultou no Largo de 

Santa Cecília na área limite da cidade que era ponto de partida para 

Campinas e que tinha na parte alta do bairro a mansão de dona Veridiana, 

projetada na Europa com seus jardins acompanhando o estilo renascentista 

francês. A capela de madeira foi substituída por outra, igualmente demolida, 

cujo lugar hoje é da Igreja inaugurada em 1901, tendo uma praça a sua 

frente
6
, vide Foto abaixo..  

                                                      
2 Fontes: http://www.carlosmartins.com.br/opiniaomesbla.htm; http://http://www.mesbla.com.br/; 

http://www.acomp.com.br/JCommercio6e70699e.htm;http://epoca.globo.com/edic/19990524/neg1.htm; 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u575861.shtml; http://www.sindicatomercosul.com.br/noticia02.asp?noticia=8842; 

http://www.mappin.com.br; acesso em 02/02/ 2010 

3 Vide http://pt.wikipedia.org/wiki/Largo_Santa_Cec%C3%ADlia; Referências: Prefeitura Municipal de São Paulo; Paróquia de Santa Cecília; 

Histórico de Logradouros; acesso em 08/02/2010. Mesbla e Mappin estiveram sob o comando do empresário Ricardo Mansur. Mas as dificuldades 

administrativas levaram-nas à falência em 1999. 

4 Idem, ibidem. 

5 Fonte: Subprefeitura Sé; Bairros paulistanos de A a Z � de Levino Ponciano (editora Senac/São Paulo); Site Google; acesso em 02/02/2010. 

 

6 A Igreja possui pinturas de Benedito Calixto e de Oscar Pereira dos Santos, e ainda guardo um dos sinos que 

anunciou a independência, conforme Subprefeitura Sé; Bairros paulistanos de A a Z � de Levino Ponciano (editora 

Senac/São Paulo); Site Google 

.  

http://www.carlosmartins.com.br/opiniaomesbla.htm;
http://http://www.mesbla.com.br/;
http://www.acomp.com.br/JCommercio6e70699e.htm;http://epoca.globo.com/edic/19990524/neg1.htm;
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u575861.shtml;
http://www.sindicatomercosul.com.br/noticia02.asp?noticia=8842;
http://www.mappin.com.br;
http://pt.wikipedia.org/wiki/Largo_Santa_Cec%C3%ADlia;
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FOTO 1: Igreja Santa Cecília. Foto Renata Gonçalves 

Mendes, 2009. 

Gráfico 1: laborado por Julia Chagas, 2009. 
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O levantamento do uso e ocupação do solo do bairro de Santa Cecília mostra 

que no térreo predomina o uso comercial  (58%) e nos pavimentos superiores, 

o uso residencial (62%) como se observa no Gráfico 1: Uso do Solo.. 

 

O bairro despontava então pelo seu uso misto do solo e pela importância de 

situar-se perto da área central de São Paulo, naquela época típica pelo 

comércio chique dessas lojas, (Clipper, Mesbla, Mappin) atraindo as camadas, 

média e alta da sociedade. Assim mudavam os costumes da população que 

passa a preferir comprar nessas lojas departamentais, cuja atração por tipo 

de produto e preços oferecidos, se torna importante formadora de fluxos de 

consumidores. O bairro de Santa Cecília e em especial a praça da igreja 

viveram assim um período de valorização como cidade e como ponto de 

comércio de alta e média renda. Mas é a praça da igreja e as ruas que formam 

os espaços públicos do bairro.  

 

 

 

 

 

 

Em termos de ocupação, ou seja, número de pavimentos, observa-se no 

Gráfico 2 abaixo, que a grande maioria, 47% dos lotes é de ocupação com até 

2 pavimentos. Mas também, são poucos os edifícios maiores, 10% dos lotes 

Foto 2: Espaço Público em torno da Praça da Igreja de Santa Cecília. Foto de Renata 

Gonçalves Mendes, 2009. 
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com 13 a 20 pavimentos, e menos ainda com lotes com mais de 20 

pavimentos.   

 

 
 

 

 

 

Estas são as características de um bairro cujo centro atualmente é 

basicamente local, cujo comércio merece maior atenção hoje, principalmente 

que já não conta com a presença das grandes lojas de departamento.  

 

Destaca-se que não só em São Paulo, mas mundialmente, muitas lojas de 

departamento sofreram seus revezes como lojas isoladas nas ruas comerciais e 

tiveram que �mudar� sua localização. Assim como nos Estados Unidos, houve 

aqui também um espalhamento da área urbanizada das cidades, para longe 

dos centros principais. 

 

Modificações na estrutura urbana e os SCs  

 

Este afastamento dos centros das cidades, nos Estados Unidos, segundo 

Hayden (2004) formou-se pelo incentivo do governo à construção de 

subúrbios, em que a população pudesse ter sua casa própria e seu carro, 

sendo assim, destacam-se as rodovias, que conectam áreas residenciais e 

comerciais, Shopping Centers (SC), parques e escritórios, fazendo com que as 

Gráfico 2: elaborado por Julia Chagas, 2009. 

Bairro de Santa Cecília: Ocupação do Solo em 2009.  
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cidades americanas se estendam por um grande território onde os SCs acabam 

funcionando como o próprio centro urbano na periferia, pois reúnem compra, 

serviços, lazer, e outras funções como culto, postos de saúde, escolas 

específicas, dentre outros. E seus cidadãos não mais precisam ir ao centro da 

cidade, pois tem tudo que precisam no SC do subúrbio.  

 

Mas em São Paulo, não houve propriamente um estímulo governamental para 

o subúrbio, embora houvesse um translado das residências de famílias de 

classe média e alta, para áreas mais afastadas do centro, e com elas também 

se mudaram os estabelecimentos comerciais que passaram a se localizar em 

SCs, seguindo o padrão americano. Este padrão produzia um centro de 

compras, o SC, num edifício fechado tipo caixa, que se instalava na área 

urbana, oferecendo estacionamento, acessos por transporte coletivo e áreas 

de compra e recreação, formando um espaço privado de uso público.  

 

Em contraposição, o espaço público dos centros tradicionais das cidades se 

desvalorizou, em várias cidades mesmo fora do país, porque os 

estabelecimentos varejistas de porte e de alto padrão se mudaram para 

atender à população que saíra das áreas centrais. Os centros das cidades 

empobreceram, recebendo população de menor poder aquisitivo cujo 

consumo refletia um espaço urbano desvitalizado. E esse fenômeno também 

veio se repetindo nas outras cidades da região metropolitana de São Paulo, 

como Santo André, São Bernardo e São Caetano.  

 

A periferia paulistana que era tipicamente ocupada por famílias de baixa 

renda, no entanto, na década de 1970 começou a receber projetos urbanos 

imobiliários formando condomínios residenciais, alguns dos quais constituindo 

verdadeiras cidades novas constituídas de condomínios murados, ocupados 

pelas famílias de renda média e alta, que podiam se apoiar em seus 

automóveis para ir e vir para o trabalho, educação e outras finalidades, a 

exemplo de Alpha Ville primeiro em Barueri e depois em Santana do Parnaíba, 

ambas a oeste, na região metropolitana de São Paulo. Estruturas urbanas 

similares começaram a se formar mesmo no ano 2000, nas periferias de outras 

cidades em vários estados do país. 

 

Desse modo, observa-se que paulatinamente está acontecendo uma 

transformação social que acompanha a mudança de localização de usos 
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comerciais na área urbana metropolitana. Com essa mudança transformam-se 

também os hábitos de compra e a freqüência ao espaço público urbano: as 

ruas e praças da área central ficaram povoadas por populações de baixa renda 

e mesmo por população de rua; as classes médias e altas não mais se utilizam 

daquele espaço público como área de recreação e lazer. Este ficava restrito a 

espaços fechados como museus e teatros, e no âmbito privado a clubes e aos 

espaços dos SCs. Assim é que os SCs sendo essencialmente empreendimentos 

imobiliários de grupos privados passaram a oferecer em seus negócios, lazer e 

recreação, além de comércio e serviços. E, os SCs se multiplicaram, formando 

a vitalidade dessas áreas mais afastadas dos tradicionais centros urbanos. Que 

se tornaram degradados.  

 

Segundo Kohn (2004, pp. 74-75; cit. p. 75), a Corte concluiu que nesse novo 

conceito de compra chamado SC, o Juiz Powell descreve um tipo de centro 

que incorpora um conceito de projeto de SC, em que as lojas estão localizadas 

num complexo de edifícios multi-níveis, que oferecem estacionamento, 

possibilidade de compra e serviços, jardins, auditório, dentre outros, e que 

parte das lojas abre diretamente para as calçadas públicas de fora do 

complexo de edifícios. E que o SC que antes oferecia simplesmente atividades 

de compra, veio lentamente mudando. Torna-se um grande empreendimento 

empregador, com muitas atividades incluindo capela, parque de diversão, 

correio, posto policial, escola, hotel, ofertando uma �espiral de fantasia, 

desejo e consumo, que forma a base da economia norte-americana�. Mas será 

que o SC é claramente um ponto nodal da vida social hoje, equivalente ao 

centro da cidade? 

 

O SC devia combinar os prazeres da vida no espaço público com segurança e a 

familiaridade de um espaço privado, propondo-se a ser um Oasis de 

urbanidade; e, segundo Kohn, Gruen (p.75) queria recriar um centro de 

cidade voltado para o pedestre. Assim, nessa concepção o SC pode ser um 

espaço construído aberto para a cidade. 

  

Ora, modificações urbanas apoiadas pelos SCs já estão ocorrendo. Nos Estados 

Unidos, para contrabalancear esse espalhamento para a periferia, e 

degradação do centro da cidade, procura-se dinamizá-lo, estimulando no 

centro da cidade, a estruturação de comércio de modo similar aos SCs, com 

empreendimentos do tipo dos Piers (Pier 17, em Nova Iorque); estes são 

estruturados como um SC, ocupando um espaço urbano aberto da cidade, que 
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se constitui de pontos de lazer, recreação e compra que juntamente com 

lojas estruturadas no tipo SC, se tornam verdadeiros pontos de consumo e 

atração turística. Esse tipo de empreendimento vem sendo chamado de BID 

(Business Improvement District) ou, Distrito de Melhoria de Negócio, 

significando que esse BID,com poderes de governo, é um empreendimento que 

procura criar uma atmosfera urbana, conforme Konh (2004, pp. 83-4), com 

sua arquitetura e cultura própria. Essa política de melhoria de distritos tem 

exemplos no mercado de Faneuil Hall em Boston, no Riverwalk de New 

Orleans, no Canary Warf de São Francisco e no South Street Seaport em Nova 

Iorque, também conhecido como Pier 17. Estes são seguramente exemplos de 

sucesso desse tipo de empreendimento fundamentado no SC. Os BIDs são 

áreas geograficamente contíguas que votam uma taxa a ser paga pelo 

proprietário para prover serviços adicionais para aquela área, como pessoal 

uniformizado para recepção e orientação de turistas, o que desencoraja o 

crime. São populares tanto entre os proprietários como entre o pessoal do 

governo. Para este estas taxas provêem fundos para os serviços; para os 

comerciantes, estes conseguem manter  maior controle; e Konh (2004) afirma 

que com esse orçamento destas atividades publicamente reguladas, governos 

privados estão redimensionando a paisagem política da área central 

(downtown). Pretende-se que o BID seja como um SC em termos de gestão do 

espaço público, embora haja limites para a polícia, quanto a retirar os sem 

teto, artistas de ruas e aqueles que distribuem folhetos. É que no espaço 

público os sem teto podem se queixar da má conduta da política e solicitar 

seus direitos assegurados pela Constituição.  

 

Pode-se dizer, entretanto que o SC se tornou um ícone de fantasia, lazer e 

consumo e como tal, é o símbolo da homogeneidade, estratificação de 

mercado e controle social. E ainda, que o urbanismo se apoderou do conceito 

de SC, tornando-se especializado na aplicação dessa dialética negativa entre 

cidade e SC, pois a privatização permite que as áreas públicas do centro da 

cidade pareçam e ajam como SC.  

 

E, o crescente uso do BID acaba exagerando as desigualdades existentes e 

ineficiência de provisão de serviços do governo, para se tornar uma �marca� 

de mercado. 

 

Além do BID pode-se falar no RCA (Residential Community Association), uma 

Associação de Comunidade Residencial, usada pelos empreendedores 
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imobiliários que provê uma oportunidade de participação política, por meio 

da governança do bairro; ou seja, pode ser uma cooperativa, um condomínio, 

empreendimento de interesse comum, ou uma associação de moradores que 

possui regras rigorosas para manter o caráter do bairro e, portanto, são 

semelhantes a governos locais. 

 

 

ALIANÇA PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

Ainda no caso da periferia americana, os empreendedores formaram uma 

aliança política para o desenvolvimento, trabalhando em parceria com as 

corporações que lidavam com o trânsito, as infra-estruturas; e também com 

os governos local e federal que tiveram papel importante subsidiando sistemas 

de seguro, taxas de banco e o próprio empreendimento residencial e 

comercial, do mesmo modo que �financiaram� as rodovias em grande escala, 

formando os padrões urbanos que formam o sonho americano de vida, que 

levava a uma �república dos consumidores�, como menciona Hayden (2004), 

que impulsionaram a economia americana. Além disso, estimulou a construção 

de campo de golf, quadra de tênis e piscina, no centro das comunidades 

residenciais. Esses investidores procuravam reunir o empreendimento 

imobiliário com a construção de bondes elétricos e carro a cavalo, para servir 

a comunidade, serviços de ônibus, formando construções lineares que 

acompanhavam essas linhas de trânsito, às vezes também adjacentes à 

indústria urbana e suburbana, triplicando o tamanho dessas áreas 

metropolitanas (HAYDEN, 2004).  

 

No caso do Bairro de Santa Cecília, não se chegou a contar com a presença de 

um SC, pois a �degradação� se instalou antes, com a mudança das classes 

sociais de renda média e alta para outros locais e com o aparecimento de 

outros grupos sociais de menor poder aquisitivo, muitos dos quais mais 

voltados à sobrevivência. É como diz Heitor Frúgoli (2003), �a lógica do 

desenvolvimento urbano (...) é fruto de decisões tanto do poder público, 

como da iniciativa privada [e] o principal fator de deterioração, o que gera 

queda na qualidade dos serviços públicos das edificações das áreas 

abandonadas [é a falta desses investimentos]�
7
. Em São Paulo, afirma este 

                                                      

7 Heitor Frúgoli Jr. Centralidade em São Paulo: trajetórias, conflitos e negociações na 

metrópole, In O Centro tradicional e outras centralidades: 
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autor, e no caso de Santa Cecília, pode-se dizer que também �as empresas e 

as elites deixaram o centro, enquanto que as classes populares ocuparam as 

suas ruas no exercício de atividades informais � vendedores, camelôs, 

engraxates� e outros. 

 

No caso de São Paulo, Bruna e Vargas (2009) mostram que os SCs têm efeito 

cumulativo na produção de novas configurações no tecido urbano. E, 

procuram se posicionar no meio da cidade para que suas áreas de influência 

comercial atraiam também os grupos de baixa renda familiar. Os SCs 

estimulam a mudança de usos do solo, com decorrente aumento dos valores 

das edificações da redondeza, e com essas modificações, levam a um 

adensamento da área. Essas alterações na área urbana, que os SCs 

proporcionam podem corresponder a simples alterações locais, mas podem 

também levar à formação de novas centralidades. Nas áreas já consolidadas 

os SCs passam por sucessivas transformações e adaptações para manter a 

qualidade da área urbana e a satisfação de seus usuários. Nesse sentido o SC 

atua como um tipo de empresa de equipamentos que servem ao público. Com 

essas atribuições os SCs oferecem espaços privados de uso público em 

diferentes tipos de projetos urbanos.  

 

No caso do Bairro de Santa Cecília, a ocupação urbana não chegou a contar 

com a presença de um SC. E a qualidade da área se modificou: passou a ser 

ocupada todos os dias por grupos sociais como ambulantes, em sua maioria na 

informalidade, perueiros, motoboys, como parte de grupos sociais voltados 

principalmente para a sobrevivência.  

 

 Benjamin (2006, cit.p.25) lembra que as passagens podem ser consideradas 

os antecessores dos SCs, �pois tratam no fundo do caráter de expressão dos 

primeiros produtos industriais, das primeiras construções industriais, das 

primeiras máquinas, mas também das primeiras lojas de departamentos, 

reclames, etc.� Interessava a Benjamin a correlação com a expressão da 

economia na cultura, como se fosse uma assinatura do século XIX (p.25), ou 

seja, �apreender o processo econômico de onde provêm as formas de vida das 

                                                                                                                                                            
http://www.aprenda450anos.com.br/450anos/vila_metropole/3-

1_centro_tradicional.asp; acesso em 15/02/2010. 

 

 

http://www.aprenda450anos.com.br/450anos/vila_metropole/3-
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passagens� (p.26). Como dizia este autor, estas passagens, [são] uma recente 

invenção do luxo industrial, são galerias cobertas de vidro, com paredes 

revestidas de Mámore, que atravessam quarteirões inteiros, cujos 

proprietários se uniram para esse tipo de especulação. (...) em ambos os lados 

dessas galerias, que recebem luz do alto, alinham-se as lojas mais elegantes, 

de modo que tal passagem é uma cidade, um mundo em miniatura. As 

passagens são o cenário da primeira iluminação a gás.� (p. 40)
8
. 

 

Nessas áreas das passagens do século XIX, em Paris, diz este autor, refletem 

um olhar alegórico do olhar do �flâneur�, �aquele que anda errante sem 

objetivo, parando freqüentemente para olhar�, (Benjamin, p.47) conforme o 

(Dicionário) Nouveau Petit Larousse, (1970). Segundo este autor, o flâneur 

também se encontra no limiar da grande cidade e as multidões destas são 

como uma �paisagem acolhedora, configurando lojas de departamentos que 

se tornam o próprio flanar, estimulante da circulação das mercadorias. E a 

loja de departamento é a última passarela do flâneur� (p. 47).  

 

Ora, também é possível encontrar flâneurs em Santa Cecília, em São Paulo. E, 

comparar Santa Cecília com o que ocorreu nas ruas de Paris, em que os 

vendedores ambulantes escolhem pelos jornais os bairros para trabalhar, e os 

parisienses desenvolveram a técnica de habitar suas ruas, criando a indústria 

da rua, - das ruas galerias - com seus vendedores ambulantes (Benjamin, 

2006, p.466). Assim se acentua o sucesso do comércio, a ponto de dizerem 

que �é o rei do mundo� (p.89).  E com essas características dominantes, 

observa-se que as lojas de departamentos têm os bazares orientais como 

paradigma. 

 

E em Santa Cecília também há muitos vendedores ambulantes. Onde se 

poderia criar �ruas-galerias� que acentuassem o sucesso dos comerciantes e a 

alegria dos usuários do bairro, ao ver, cruzar e comprar no local. Como em 

Paris, seria importante utilizar de vitrines e usar empregados, (Benjamin, 

pp.92-93 e 98-99) duas inovações para aquela época do sucesso das passagens. 

Pode-se acrescentar ainda que naquela época foi importante a �originalidade 

                                                      
8 BENJAMIN, Walter. Passagens/ Walter Benjamim; edição alemã de Rolf Tiedemann; 

organização da edição brasileira Willi Bolle; colaboração na organização da edição brasileira 

Willi Bolle; colaboração na organização da edição brasileira Olgária Chain Féres Matos; 

tradução do alemão Irene Aron; tradução do francês Cleonice Paes Barreto Mourão; revisão 

técnica Patrícia de Freitas Camargo; pósfacio Willi Bolle e Olgária Chain Féres Matos. Belo 
Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006. 
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[que] consistia em vender a mercadoria de qualidade, garantida pelo preço da 

mercadoria dos camelôs� (Benjamin, p. 98).  

 

Como consta da obra citada Passagens, é possível considerar que essas �ruas-

galerias� ou �passagens� foram os precursores dos SCs. Vale lembrar que 

ainda hoje, nas cidades de climas mais amenos, como São Francisco na 

Califórnia, estão sendo organizados SCs cujas �ruas internas de compra� 

estão, de alguma forma, abertas para a rede urbana local. Criam assim uma 

nova paisagem da cidade, com ruas de pedestres e, estacionamento para os 

consumidores (em prédios específicos), que se inserem comodamente na 

estrutura urbana local.  

 

Sobre usos populares dos espaços públicos 

Talvez seja possível também aqui em Santa Cecília, pensar na organização de 

um espaço público que conte com lojas em galerias. Ou, mesmo um SC do tipo 

Pier, num sistema similar ao �Business Improvement District�, (BID), que 

estimularia o comércio com restaurantes e eventos, principalmente em festas 

específicas, criadas para valorizar o bairro. Em São Francisco, na Califórnia, 

Estados Unidos, o BID pode ser reconhecido no �Pier 39� criado para 

dinamizar no bairro de �Fisheman�s Wharf� e, observa-se em determinados 

períodos como o das festas de fim de ano, há um movimento grande de 

população à procura de comércio (compras específicas) e serviços 

(restaurantes de diversos tipos). 
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Fonte: http://www.nasuca.org/archive/fishermans-wharf-picture.jpg 

       BID tipo píer 39, San Francisco, Califórnia, Estados Unidos 

 

 

 

 
FONTE:FISHERMANS WHARF, San Francisco, Califórnia, Estados Unidos.  

http://farm2.static.flickr.com/1360/1383590849_73100f98c0.jpg?v=0 

 

 

 

Destaca-se assim que a paisagem urbana se transforma e com essa 
transformação dos pontos comerciais, pois também se modificam os hábitos de 

http://www.nasuca.org/archive/fishermans-wharf-picture.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1360/1383590849_73100f98c0.jpg?v=0
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compra e costumes da população. Passaram a consumir nesses centros, a 
tomar as refeições fora de casa, a usar as ruas, e as calçadas como pontos de 

circulação e encontro, como faziam outrora no século XIX, onde o social 

sempre acontecia na rua, para onde os restaurantes e lojas se abriam e nas 
quais a população desfilava com suas melhores roupas, vendo e sendo vistas 
por muitos conhecidos 

 

Sobre os usos públicos em espaços privados 

 

A segunda metade do século XX nos Estados Unidos os SCs consolidam-se como 

os principais pontos comerciais, privados, que se tornam de uso público, pois 

comércio, serviços, lazer e recreação acontecem nesses espaços que são 

privados. Assim sendo, como espaço de uso pela população, estes são 

diferentes dos espaços públicos propriamente ditos, porque o espaço privado 

não está sujeito a ingerências públicas políticas. Assim, os proprietários do SC 

podem ter seus regulamentos.  

 

Também, as Cortes americanas, segundo Kohn (2004), refletiram que o espaço 

público se tornou um anacronismo na idade das telecomunicações e da 

globalização. Assim são os proprietários do SC, que focalizam quando a 

atividade política é permissível e quando é proibida, em que setores desse 

espaço podem ocorrer, como no caso de edifícios públicos institucionais de 

clínicas médicas em que se pode especificar uma zona em que é possível a 

distribuição de folhetos e atividade política, embora esta atividade não deva 

bloquear o tráfego nem intimidar os clientes e interromper os negócios.  

 

Também, no caso de um SC, pode-se dizer que este não é uma Cidade 

Corporativa (Company Town), pois não é um local onde as pessoas 

desempenham múltiplas atividades, embora o SC hoje seja um complexo de 

edifícios multiníveis, mas voltado basicamente para a atividade de compra, 

sendo, portanto, um local que se visita, enquanto que a cidade é um local em 

que se vive (KOHN, 2004, pp.74-5). No entanto, devagar veio se 

consubstanciando uma mudança e o SC se tornou a mecca do lazer, um grande 

empregador, atração de férias e um ponto nodal da civilização, formando um 

centro voltado para o pedestre.  

 

E, embora o SC tenha sido inspirado nos átrios fechados com vidros da Europa, 
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como as galerias de Milão e Paris, ele tornou-se um ponto de identidade cívica 

nos subúrbios, segundo Gruen (apud KOHN, 2004), e, como diz Kohn, (2004), 

quando não há espaço público condizente disponível, as pessoas aceitam seu 

simulacro privado...  

 

É importante lembrar que a tecnologia do automóvel, e a expansão das 

rodovias americanas, juntamente com o crescimento dos subúrbios 

residenciais, mudaram a forma de viver dos americanos assim como está 

mudando a forma de viver dos habitantes da região metropolitana de São 

Paulo, além de outras grandes cidades no país. E, pode-se, como Kohn (2004) 

concluir que o local público mais importante hoje é privado; e essa 

privatização do espaço público gera desafios para a gestão pública e suas 

políticas de desenvolvimento urbano. 

  

CONCLUSÕES 

 

O bairro Santa Cecília é marcado por muitos vazios urbanos e usos mistos que 

poderiam ser usados como ruas comerciais formando galerias, de forma a 

reduzir os percursos e retirar o comércio ambulante das calçadas. Desse modo 

estaria também reduzindo as áreas de conflito entre o trânsito de pedestres e 

de automóvel. Nesse sentido, seria importante estudar o Largo de Santa 

Cecília se poderia formar um conjunto de espaços voltados principalmente 

para  s pedestres, acolhendo áreas verdes e usos culturais que possibilitassem 

não apenas a passagem, mas também a permanência de pessoas. 

  

Talvez para implantar uma proposta como essa, seria importante contar com 

uma forma de parceria público-privada, que permitisse integrar nessa 

paisagem o comércio, de forma semelhante �às galerias�, como descreve 

Walter Benjamin, e estimulasse os comerciantes a melhorar a manutenção de 

seus estabelecimentos, e os moradores a cuidarem de seus edifícios, de forma 

a se ter uma área em que as pessoas se sentissem seguras, os ambulantes 

seriam situados em área específica, resultando assim em uma transformação 

desse centro de bairro, apoiado por uma �vigilância natural� então efetuada 

por seus moradores e comerciantes. 
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Resumo 

O tema da mobilidade, circulação e transporte é abordado neste artigo na perspectiva de 

compreender os processos sociais e as formas espaciais que se expressam no espaço 

público como espaço de acessibilidade e comunicação. Para isso algumas referências 

conceituais e verificações em campo possibilitaram refletir sobre qual é o lugar da 

mobilidade e de que forma intervém no espaço público. O texto sintetiza reflexões 

surgidas no âmbito da pesquisa �Espaços públicos e urbanismo contemporâneo: processos 

sociais, formas espaciais� que teve como objeto de estudo empírico o entorno do Largo de 

Santa Cecília, localizado junto à área central da cidade de São Paulo.  

 

Abstract 

Mobility, movement and transport are discussed in this article in perspective to 

understand the social and spatial forms that are expressed in the public space as an area 

of accessibility and communication. Some conceptual references and field checks were 

performed and allowed to reflect on what is the place of mobility and how it intervenes in 

public space. The text summarizes considerations raised in the survey "Public spaces and 

contemporary urban social processes and spatial forms" which had the object of empirical 

study of the surrounding Largo de Santa Cecilia, located near the downtown area of Sao 

Paulo. 

 

 

 

 

 

 
�Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu 

amor passar....� (Cancioneiro popular) 
 

 
�A rua, na sua mais simples expressão, deve satisfazer uma das exigências fundamentais 

da vida humana que é a relativa ao movimento. Aparece como um dos primeiros sinais da 

intervenção do homem na natureza e na sua evolução reflete o desenvolvimento da 

civilização humana�. (Fariello, 1966) 

id14778671 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

mailto:silvana.zioni@mackenzie.com.br
mailto:meli.malatesta@uol.com.br
mailto:danielmaeda@yahoo.com.br
mailto:mtscasimiro@gmail.com
mailto:renata.santoniero@hotmail.com


53 
 

53 

 

Este texto sintetiza reflexões surgidas no âmbito da pesquisa �Espaços públicos e 

urbanismo contemporâneo: processos sociais, formas espaciais� desenvolvida em 2009 com 

subsídio do Fundo Mackenzie de Pesquisa � MackPesquisa, que teve como objeto de estudo 

empírico o entorno do Largo de Santa Cecília, localizado junto à área central da cidade de 

São Paulo.  

O tema da mobilidade, circulação e transporte foi abordado na perspectiva de 

compreender os processos sociais e as formas espaciais que se expressam no espaço 

público como espaço de acessibilidade e comunicação. Para isso tentamos buscar 

referências conceituais que explicassem as verificações em campo e, a partir da análise 

das questões apontadas, refletir sobre qual é o lugar da mobilidade e de que forma 

intervém no espaço público. 

Como lugar da mobilidade - estamos nos referindo aos espaços especializados configurados 

para a função circulação e transporte - os territórios dos fluxos de pessoas e veículos. 

Territórios estes, que se estabelecem em conjunções estruturais ou conjunturais de forma 

a e assegurar ao espaço público sua condição de acessibilidade através de intervenções e 

interações que conformam a materialidade da mobilidade - espaço público viário. 

A motivação original dessa reflexão foi a percepção dos espaços públicos, enquanto 

materialidade e territorialidade dos movimentos, o que não ocorre independente de 

outras manifestações da vida pública. Múltiplos processos sociais se articulam e 

conformam a materialidade do espaço público. Mas, diversas outras relações e interações 

entre indivíduos e coletivos quando em movimento ali vão se manifestar como formas de 

vida social, comportamentos e interações materializadas nos fluxos de pessoas e veículos. 

São formas de intervenção no espaço para organizar e gerenciar a sua fruição dele 

apropriando-se para a função circulação e transporte, que se constituem de infraestrutura 

e dispositivos, resultados tanto de projetos e planos urbanísticos, quanto de espontâneos 

mecanismos de apropriação e de regulação da mobilidade. 

Assim, através da leitura combinada dos espaços e dos fluxos, buscou-se observar as 

manifestações da mobilidade, a ordem ou desordem dos movimentos e da co-presença, 

das interações instantâneas e efêmeras que exigem acordos espontâneos entre fluxos, e 

refletir sobre como se configuram as interferências destes fluxos no espaço público; como 

a mobilidade interfere, atua e estrutura o espaço público, que abrange outras funções e 

manifestações da vida pública tão estruturadoras e mais duradouras. 

Muito tem se alardeado de que a intensificação da apropriação do espaço público pelo 

movimento pode representar a perda de algumas características essenciais do espaço 

público. Essa questão se evidencia quando se considera a intensificação dos fluxos 

motorizados no meio urbano que exigem uma estratégia de conciliação entre ritmos e 

velocidades de mobilidade tão diferentes, que implica até a coexistência de espaços 

viários especializados. Espaços públicos podem ser articulados segundo diversas atividades 

do movimento e da velocidade: do espaço de estar ou de parar, da lentidão da caminhada 

ou da rapidez dos automóveis; sendo muitas vezes caracterizadas nas antinomias da 

velocidade versus o flaneur; ou da direcionalidade versus a transversalidade, que tornam 
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ainda mais interessantes as características os espaços públicos dos movimentos (DOGNINI, 

2008). Afinal eles são também espaços de convívio, das múltiplas-atividades, onde se pode 

viver em grupo ou individualmente.  

No contexto da metrópole paulista contemporânea percebe-se cada vez mais a prevalência 

do transporte e circulação motorizada sobre as demais lógicas da mobilidade sobre as 

demais funções e usos do espaço público, impondo formas particulares de apropriação 

espaço-temporal da paisagem e do território, afetando a configuração espacial, a 

qualidade ambiental e, ainda mais paradoxalmente o próprio desempenho do trânsito e 

transporte urbano. Na RMSP cerca de 70% das viagens cotidianas são realizadas por algum 

tipo de transporte motorizado, coletivo ou individual, sendo que apenas uma parcela 

desses deslocamentos é realizada por sistemas em espaço exclusivo, como o trem e o 

metrô (METRÔ, 2008). É intensa e constante a convivência das pessoas com o trânsito 

motorizado, e a crescente individualização da motorização vem levando ao aumento da 

presença de automóveis nos espaços públicos e privados, em prejuízo de outras funções e 

atividades e transformando as condições de convívio e compartilhamento desse espaço. 

O caso do Largo de Santa Cecília pode servir de exemplo dessas contradições: intervenções 

feitas no espaço público que, em nome da eficiência e funcionalidade da mobilidade, 

podem resultar em fluxos forçados, acidentes e principalmente, perda das características 

essenciais do espaço público.  

 

 

1 PERMANÊNCIAS E TRANSFORMAÇÕES: O OBJETO DE ESTUDO 

 

A região do Largo de Santa Cecília em São Paulo1, uma área que mesmo tendo 

testemunhado muitas mudanças - das formas de convivência e movimentação de pessoas 

ou de mercadorias, dos diferentes ritmos e velocidade e das tecnologias dos meios de 

transporte urbano -, tem mantido há quase 150 anos algumas características de traçado 

original. 

Um espaço público definido e delimitado, resultante de articulação, 

sobreposição e acumulação sucessiva de processos sociais e naturais e 

de formas espaciais, constitui um aqui e agora, uma coetaneidade 

temporal e espacial expressa no lugar. Assim, cada espaço público 

singular remete a um conjunto de condições ao qual são dirigidos 

inúmeros projetos, individuais ou coletivos, com maior ou menor grau 

de explicitação e de formalização, expressando diferentes intenções e 

demandas. (Castro, 2009, p.8) 

Mas, ainda que o traçado do Largo de Santa Cecília tenha se mantido, as relações entre o 

espaço público e os fluxos que o atravessam certamente se transformaram, ao ritmo das 

                                                
1
 A área de estudo aqui considerada é delimitada como um quadrilátero formado pelas Avenidas São 

João e Duque de Caxias e pelas ruas Jaguaribe e Martim Francisco. 
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mutações da cidade, e sugerindo alterações de padrões de mobilidade e do significado da 

mobilidade. 

A configuração de um largo defronte a igreja marcou o caminho para Campinas e orientou 

o loteamento de algumas chácaras das redondezas, e a ocupação de quadras e lotes. A 

partir daí muitas outras ruas foram abertas e passaram a ser percorridas por pessoas a pé, 

ou em carros puxados por mulas, e depois percorridas por carros e ônibus, que traziam 

mais pessoas de mais longe, ou de passagem. Mais tempo se passou e as ruas foram 

duplicadas, acima e abaixo do caminho original, para que muitas outras pessoas pudessem 

chegar ou passar pelo Largo de Santa Cecília.  

As principais transformações ocorridas na área, a partir de 1860, quando do arruamento e 

loteamento da região e inauguração da igreja de Santa Cecília, foram o alargamento e 

prolongamento da atual Avenida São João iniciados em 1910; a construção do Elevado 

Costa e Silva, inaugurado em 1971; e a Estação Santa Cecília da Linha 2 - Leste Oeste do 

Metrô, que passou a operar em 1983, quando foram reurbanizados os terrenos do entorno 

e o Largo. (Castro, 2009) 

Tal conformação foi e continua a ser constituída por um sem número 

de elementos e processos nos quais atuaram e atuam outros tantos 

atores, indivíduos relativamente autônomos ou então organizados em 

instituições ou firmas, agrupados segundo grupos ou classes com 

interesses distintos, convergentes ou divergentes. O que acontece ali 

corresponde ao atual, múltiplo, fragmentário e coetâneo processos de 

urbanização, em que local e global se entretecem, formando uma única 

urdidura, tão concreta e tão abstrata, tão particular e tão universal 

em seus múltiplos aspectos (idem, pp.8-9). 

Essas transformações foram principalmente orientadas para adaptar o espaço urbano a 

novas tecnologias de transporte motorizado, ampliando a capacidade viária, intensificando 

as possibilidades de mobilidade no espaço, aumentos a acessibilidade do local.  

Em 1886, novas posturas municipais impunham largura de dezesseis 

metros para as ruas que se abriam velozmente nas antigas chácaras do 

entorno urbano, incluindo Vila Buarque, Bela Vista e Santa Cecília 

(Campos, 2009, p.28) 

Ao longo dos anos 1920 e 1940, o entorno da Avenida São João recebeu muitos 

investimentos públicos, como o �alargamento da avenida pontuado por belas praças 

como a do Correio, o Largo do Paissandu, a da Vitória (atual Júlio Mesquita) e a 

Marechal Deodoro� (idem, p.35-36). O Largo de Santa Cecília, a meio caminho, não 

sofreu remodelação e seu traçado não foi alterado. Mas, a região foi abrangida pelo 

projeto de expansão da área central, que incentivava o adensamento vertical e ocupação 

terciária. Seguindo o esquema radial-perimetral de circulação de automóvel, foi prevista a 

implantação de vários anéis perimetrais interligando os eixos radiais. Pelo Plano de 

Avenidas, a região de Santa Cecília se desenvolveria entre o Perímetro de Irradiação e um 

segundo anel formado pelas avenidas Angélica e Paulista e as radiais dos vetores Noroeste 

e Oeste - São João e Consolação (idem). 
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Figura 1: Entorno do Largo Santa Cecília 

 

Fonte: PRESTES MAIA, Plano de Avenidas1930. 

 

Nos anos 1960, foi proposta uma nova estrutura viária conforme uma malha ortogonal de 

vias expressas2, sobrepondo-se ao esquema radial-perimetral - Plano Urbanístico Básico - 

PUB de 1968. Uma nova diretriz viária substituiria aquela do segundo anel perimetral: a 

ligação diametral Leste-Oeste, que incluía as vias elevadas, imprimiria um novo padrão de 

acessibilidade para a região central da metrópole. 

Invertendo novamente os termos do binômio acessibilidade / ocupação, 

a criação dessa macro-estrutura viária acarretou a superação do papel 

dominante do centro histórico. Ao contrario do Perímetro de 

irradiação, que havia aberto a área do Centro Novo e favorecido seu 

aproveitamento, as novas obras, muitas em desnível, passaram a tratar 

a região central como mero nó de articulação e passagens na estrutura 

viária da cidade, priorizando a circulação em grande escala em 

detrimento das áreas atravessadas. (CAMPOS, 2009, pp41-42) 

 

 

 

 

                                                
2 Plano Urbanístico Básico, 1968. 
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Figura 2 Largo de Santa Cecília e o Elevado Costa e Silva. 

 

Fonte: Gegran, 1974. 

 

A malha de vias expressas tinha por objetivo a segregação de elementos do sistema viário 

de modo, livres de interferências do tecido urbano, a garantir a fluidez e a ganhar 

velocidade de deslocamento, especialmente para os automóveis. É certo que o PUB 

também preconizava a rede de metrô, mas como uma rede complementar (ANELLI, 

SEIXAS, 2009, p.61), e que �a separação de fluxos de pedestres e veículos em níveis 

diferentes, que tinha uma função de garantir a segurança de ambos, passava 

agora a atender a um critério funcional de velocidade de operação.� (idem, p 63, 

grifo nosso) 

A implantação da estação Santa Cecília do metrô foi justificada por se tratar de uma área 

de expansão do centro tradicional, onde predominavam edifícios residenciais verticais, e 

que não vinha apresentando significativo crescimento. Dentre as causas de um processo de 

deterioração da área apontava-se a proximidade ao Elevado Costa e Silva e os constantes 

congestionamentos das vias principais (PMSP, 2009, p.73). 

Resolvidos estes  problemas, a área tem condições de ser mais ocupada 

por prédios residenciais e comerciais, especialmente por estes últimos, 

por se tratar de região limítrofe ao centro e área de expansão deste. 

(idem) 
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Figura 3 Largo e Estação Santa Cecília. 

 

Fonte: Google Earth, 2010-02-09 

 

A estação foi concebida como um equipamento de integração com o sistema de transporte 

por ônibus, com capacidade de atender 20 mil passageiros por hora, tendo um raio de 

abrangência direta se estendendo aos bairros do entorno, Higienópolis, Vila Buarque e 

Consolação. A expectativa de adensamento dos terrenos junto á estação, se propunha 

intervenções complementares à implantação da estação, com projetos de renovação 

urbana e reurbanização de espaços públicos lindeiros. (idem, p. 48)  

Como nos aponta a região do Largo de Santa Cecília, caracterizados pela diversidade e 

flexibilidade funcional, os espaços públicos viários estiveram sujeitos a acolher 

destinações e modos de uso mutáveis no tempo (Dognini, 2008, p. 10), o que resultou na 

sobreposição de distintas lógicas funcionais, de escalas e de métricas da mobilidade sobre 

o espaço público. 

Num constante processo de adaptação, conciliando e ajustando os espaços conforme os 

movimentos se definem, calçamento, calçadas, leitos carroçáveis (viários), guias e 

pavimentos, canais de diversos e mutantes fluxos são configurados. Espaços públicos 

viários vão se caracterizando como num espaço altamente especializado, com artefatos de 

organização dos fluxos e dispositivos de comunicação, onde comportamentos, práticas 

sociais, linguagens e regras de uso são necessárias para que a co-presença da mobilidade 

seja possível. Apresentando algumas permanências e transformações, portanto, esses 

espaços públicos nos servem de objeto de observação e reflexão. 

A via pública é composta por elementos que atuam em conjunto para seu funcionamento. 

O leito carroçável, faixa destinada à circulação de veículos; e a calçada, destinada à 
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circulação de pessoas, são dois desses elementos. Essa divisão de funções surgiu junto com 

os veículos, na época de tração animal, e foi de acentuando conforme o desenvolvimento 

dos veículos, culminando no que conhecemos hoje: leito carroçável ou viário na faixa 

central, e calçadas segregadas em nível em suas laterais. 

Apesar de fazerem parte de um mesmo sistema, esses elementos são vistos e tratados de 

maneiras distintas. A parte destinada aos veículos é geralmente alvo de maior atenção 

(tanto da mídia quanto da população), recebendo do poder público maiores cuidados e 

investimentos do que as calçadas. Isso porque, na sociedade atual, o veículo é um objeto 

de desejo de todos, e muito valorizado. 

Essa diferença de tratamento pode ser observada na legislação que incide tanto sobre as 

ruas quanto sobre as calçadas. Em São Paulo, a legislação estabelece ao poder público 

municipal a responsabilidade pela execução e manutenção das ruas. Já para as calçadas a 

responsabilidade pela construção e manutenção delas cabe ao proprietário do lote que faz 

frente a elas. Ou seja, o proprietário é responsável pela parte da calçada �dele�, como se 

a calçada fosse uma extensão da propriedade privada. 

Como resultado, podemos observar a falta de continuidade dos passeios seja das 

superfícies, seja estética, pela variedade de materiais e acabamentos empregados, não 

sendo raro encontrar calçadas fora dos princípios legais: superfície plana, com inclinação 

transversal de no máximo 2%, sem obstáculos e interrupções. Aliás, além dos padrões de 

construção das calçadas, há dezenas de leis municipais que incidem sobre o espaço da 

calçada, regulamentando a implantação de equipamentos e mobiliários urbanos, o que 

aparentemente mais tem dificultado a sua gestão. 

 

2 COMO SE DÃO AS RELAÇÕES ENTRE CONFIGURAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E OS 

PROCESSOS DE SUA FRUIÇÃO? 

 

Tendo por pressuposto de que movimentar-se por espaços públicos - ruas, praças, avenidas 

� é um direito de cidadania, refletir sobre as condições materiais de apropriação e uso de 

espaços e dispositivos da mobilidade, implica em princípio considerar qual a concepção de 

esfera pública incorporada na construção do espaço público. 

Estamos implicados com a mobilidade mesmo estando parados, afirma Lévy (2000), pois 

para ele, mobilidade mais do qualquer movimento, é a sua possibilidade, a potencialidade 

e virtualidade dos deslocamentos; já que a mobilidade é um conjunto de eventos, atos, 

estratégias, relações de distância, que existem numa sociedade e que, ao mesmo tempo, a 

faz possível. 

Desse modo, entendemos como o autor que o modelo de mobilidade está intrinsecamente 

relacionado ao modelo de urbanidade da sociedade (idem, 2004); ou ainda, como afirma 

Joseph, que existe uma relação essencial entre o espaço público, compreendido como 
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parte da esfera pública, e o bem público, material e simbólico, que se constitui como 

território da urbanidade. (1988, p.25). 

Nossa atenção, no entanto, limitou-se a discutir algumas formas de intervenções no 

espaço urbano ou de gestão da mobilidade que se revelam como um sistema complexo de 

regulação urbana, que abrange espaços - coletivos e individuais- e tempos sociais e 

pessoais.  

Ou como alertam Offner e Pumain (1996) em relação a gestão do espaço público viário: 

que seu objetivo seria preservar o estoque de oportunidades de seu uso (a curto e longo 

prazo), o que numa visão patrimonialista tenderia a favorecer formas de 

compartilhamento de uso e de articulação das necessidades funcionais sobre o espaço.  

Seguindo um enfoque funcionalista pode-se avaliar o desempenho dos diferentes modos de 

deslocamento segundo a relação capacidade e espaço necessário, conforme o esquema 

desenvolvido por Botma & Papendrecht (1991) e apresentado na Figura 4. Considerando 

uma faixa de 3,5 m de largura e as características de capacidade de cada modo de 

transporte (motorizado ou não) percebe-se que o sistema de deslocamento a pé é quase 

tão eficiente quanto os sistemas de alta capacidade como o trem ou o metrô. No entanto, 

as calçadas em geral não são vistas como espaços de alta funcionalidade como os leitos 

viários ou as faixas de rolamento destinados aos modos coletivos. E tampouco são 

dimensionadas proporcionalmente ao volume de deslocamentos que possibilitam. O que 

pode parecer contraditório é que as calçadas não merecem mais do que as faixas laterais 

do espaço das vias. 

 

Figura 4: Espaço ocupado pelos vários Modos de Transporte  
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Esse é o quadro geral que se constata em São Paulo, onde são expressivos os 

deslocamentos a pé, mas a regulamentação sobre calçadas é muito recente (ver box).  

Segundo a Pesquisa OD (Metrô, 2007) as viagens a pé representam mais do que um terço 

das viagens realizadas, apenas considerando os deslocamentos exclusivamente a pé, sem 

considerar os deslocamentos a pé complementares às demais viagens motorizadas � em 

auto ou transporte coletivo. Mas as calçadas não representam um terço dos espaços viários 

da cidade e nem tampouco merecem cuidados e atenção especial. 

 

 

A Regulamentação das calçadas em São Paulo 

 

Desde 2005, São Paulo dispõem de um programa para padronização dos passeios públicos - �Passeio 

Livre�, criado pelo Decreto n° 45.904. O �Passeio Livre� define três faixas para a calçada, 

organizando a circulação e as interferências que estão sobre ela. A faixa de serviço, junto à guia, é 

destinada à instalação de equipamentos, mobiliário urbano, vegetação, rampas para acesso de 

veículos, interferências, etc. a faixa livre se destina à circulação de pedestres, e como o nome 

indica, deve ser desprovida de quaisquer obstáculos. Ela deve ter superfície regular e firme, e 

largura mínima de 1,20 metros. E a faixa de acesso é a área de acomodação (de quem?) e de apoio 

do lote, sendo ela recomendável para calçadas com largura superior a 2,00 metros. 

Apesar de estar em vigor a cinco anos, sua efetividade ainda é pouca, o que gerou uma nova ação 

da prefeitura na tentativa de melhorar as condições das calçadas. A lei n°14.675 / 2008 institui o 

Plano Emergencial de Calçadas (PEC). 

O PEC permite que a prefeitura reforme as calçadas das vias consideradas estratégicas (com maior 

volume de pedestres?) e após a intervenção do poder público, a manutenção do passeio recairá ao 

proprietário, como prevê as leis anteriores. 

Segundo o PEC a definição de material e técnica a ser utilizada na execução das calçadas cabe ao 

poder público, de modo a garantir a padronização das calçadas, e a qualidade do espaço público 

resultante. 

O Passeio Livre e o Plano Emergencial de Calçadas indicam uma mudança de postura do poder 

público em relação ao espaço público, ao ampliar sua atuação e dividir responsabilidade com os 

proprietários dos lotes, mas ainda parece haver um longo caminho a ser percorrido para garantir 

qualidade das calçadas da cidade. 

Fonte: PMSP. 

 

Mesmo que não lhe sendo atribuída a importância merecida, a calçada é o principal 

elemento para as funções dos sistemas de transporte, uma vez que seu desenho, 

dimensões e seus percursos estruturam a rede de deslocamento dos pedestres, articulando 

os espaços públicos e privados (MALATESTA, 2008). Configurando uma rede cuja função 

não é apenas apoiar a circulação, é talvez ao longo das calçadas que ocorre a maior parte 

dos eventos da convivência pública, dos confrontos, e dos conflitos do movimento no 

espaço público. 
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A primeira motivação desta reflexão foi a de avaliar a convivência ou disputa dos múltiplos 

e desses cada vez mais intensos movimentos, cuja configuração espacial se dá num 

processo de múltiplas influências, segundo dinâmicas de transformação aparentemente 

mais lentas. Ou seja, observar e pensar como se configuram as interferências dos fluxos no 

espaço público; como a mobilidade interfere, atua e estrutura o espaço público, que 

abrange outras funções tão estruturadoras quanto a dos movimentos. 

Foi buscando disfunções na organização dos espaços da mobilidade que procedemos a 

leitura do espaço público: a desordem representada pelos acidentes e inconvenientes da 

circulação orientou a nossa pesquisa. 

 

 

3 A REGIÃO DO LARGO DE SANTA CECÍLIA 

 

A região do Largo de Santa Cecília, para efeito deste estudo, abrange uma área 

correspondente a parcelas de três zonas da Pesquisa Origem e Destino, identificadas como 

as zonas de Higienópolis, Vila Buarque e Santa Cecília, cujas características gerais estão 

descritas a seguir na Tabela 1. 

A região no entorno do Largo de Santa Cecília apresenta como forte característica a 

preservação de sua unidade enquanto espaço público, limitada por um conjunto evidente 

de fronteiras que tem no Elevado Costa e Silva (Minhocão) seu principal elemento. É 

notável e, ao mesmo tempo, ambíguo, pois a atuação deste elemento como fragmentador 

do ambiente e da paisagem urbanos seja também responsável por preservar o restante da 

malha urbana viária dos fluxos de passagem, garantindo o uso desse conjunto de vias aos 

fluxos locais.  

 

 

Tabela 1: Dados gerais - Zonas OD correspondentes a área de estudo 

Zona  30 31 35 

Nome Higienópolis Vila Buarque Santa Cecília 

População 17.584  15.653  29.217  

Matrículas 5.598  36.147  12.213  

Empregos 23.524  33.524  37.843  

Automóveis 6.425  3.544  6.155  

Viagens Produzidas 56.784 108.234 97.913 

Viagens Atraídas 57.521  108.465  97.024  

Densidade Demográfica (hab/ha)  259  175  201  

Índice de Mobilidade (viagens/hab)  3,23 6,91 3,35 

Fonte: Metrô/SP - Pesquisa Origem e Destino 2007 
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Esta rede viária, assim protegida, tem como função apoiar as viagens geradas e atraídas na 

região, especialmente as que têm por motivo trabalho (variando entre 40, 51 e 52 %) e 

educação (entre 21, 25 e 37%) suas maiores expressividades, fato que pode ser atribuído 

evidentemente pelas principais instituições situadas: Santa Casa de Misericórdia e 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. A tabela 2 apresenta resumidamente os motivos das 

viagens geradas e atraídas nas três Zonas OD que correspondem a área de estudo. 

 

Tabela 2: Distribuição dos motivos das viagens realizadas na área de estudo 

Zona 30 Higienópolis 

Motivos das viagens 
Viagens Atraídas Viagens Produzidas 

Quantidade % Quantidade % 

Trabalho total 29.380 51 30.945  54 

Educação 11.906 21 11.178  20 

Compras 2.002 3 2.006  4 

Saúde 4.117 7 2.884  5 

Lazer 3.976 7 3.686  6 

Pessoal 6.095 11 6.040  11 

Total 57.476 100 56.739 100 

Zona 31 Vila Buarque 

Motivos das viagens 
Viagens Atraídas Viagens Produzidas 

Quantidade % Quantidade % 

Trabalho total 43.672 40 46.110  43 

Educação 40.428 37 36.477  34 

Compras 2.738 3 3.713  3 

Saúde 7.407 7 5.501  5 

Lazer 6.295  6 7.912  7 

Pessoal 7.870  7 8.425  8 

Total 108.410 100 108.139 100 

Zona 35 Santa Cecília 

Motivos das viagens 
Viagens Atraídas Viagens Produzidas 

Quantidade % Quantidade % 

Trabalho total 50.075 52 51.132  52 

Educação 24.198 25 22.681  23 

Compras 2.563 3 2.557  3 

Saúde 2.562 3 2.367  3 

Lazer 7.775  8 7.912  8 

Pessoal 9.530  10 10.723  11 

Total 96.705 100 97.913  100 

Fonte: Pesquisa O/D Metrô 2007. 

 

As viagens geradas e atraídas nessas três zonas da Pesquisa OD � Higienópolis, vila Buarque 

e Santa Cecília - sustentam-se, sobretudo na modalidade a pé (26, 25 e 31% 

respectivamente), conforme mostram os dados desta mesma pesquisa. Esses valores 
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devem-se certamente por se tratar de região de densidade de ocupação elevada e 

apresentando usos diversificados, como também pela proximidade com a área central da 

cidade, o que provavelmente demanda viagens de curta extensão incluídas na escala da 

caminhada3 e, portanto isentas de apoio do transporte motorizado. A Tabela 3 apresenta a 

distribuição de viagens por modos. 

 

Tabela 3: Viagens por modo de transporte  

Zona 30 Higienópolis         

Modos de Transporte Viagens Atraídas Viagens Geradas 

  Quantidade % Quantidade % 

Ônibus 13.186 23% 10.822  19% 

Transporte Fretado 0 0% 0 0% 

Transporte Escolar 374 1% 519 1% 

Auto-dirigndo 14.751 26% 14.596 26% 

Auto-passageiro 4.232 7% 4.330 8% 

Taxi 757 1% 1352 2% 

Metro 7.314 13% 7.169 13% 

Trem 562 1% 1.923 3% 

Moto 849 1% 849 1% 

Bicicleta 484 1% 484 1% 

A pé 15.100 26% 14.740 26% 

Outros 4 0% 0 0% 

Total 57.613 100% 56.784 100% 

Zona 31 Vila Buarque         

Modos de Transporte Viagens Atraídas  Viagens Geradas  

  Quantidade % Quantidade % 

Ônibus 29.529 27% 29.977 28% 

Transporte Fretado 289 0% 176 0% 

Transporte Escolar 189 0% 189 0% 

Auto-dirigndo 22.007 20% 21.816 20% 

Auto-passageiro 6.680 6% 5.837 5% 

Taxi 1316 1% 1873 2% 

Metro 20.959 19% 19.669 18% 

Trem 576 1% 577 1% 

Moto 530 1% 530 1% 

Bicicleta 251 0% 251 0% 

A pé 26.138  24% 27.338 25% 

Outros 0 0% 0 0% 

Total 108.464 100% 108.233 100% 

(continua) 

                                                
3 Viagens consideradas com até 2 quilômetros de percurso. 
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Tabela 3: Viagens por modo de transporte (continuação) 

Zona 35 Santa Cecília   

Modos de Transporte Viagens Atraídas  Viagens Geradas  

  Quantidade % Quantidade % 

Ônibus 19.028 20% 22.375  23% 

Transporte Fretado 0 0% 0 0% 

Transporte Escolar 353 0% 300 0% 

Auto-dirigndo 12.475 13% 12.180 12% 

Auto-passageiro 5.531 6% 4.495 5% 

Taxi 423 0% 15 0% 

Metro 24.492 25% 22.773 23% 

Trem 3.490 4% 3.321 3% 

Moto 2.083 2% 2.003 2% 

Bicicleta 65 0% 65 0% 

A pé 29.083 30% 30.386 31% 

Outros 0 0% 0 0% 

Total 97.023 100% 97.913 100% 

Fonte: Pesquisa O/D Metrô 2007. 

 

Mas é especialmente digna de destaque a presença da Estação Santa Cecília do Metrô, 

responsável pelo alto índice das viagens de modo metrô revelado na zona 35 � Santa 

Cecília (23%) e por índices eu variando entre 13 e 18% nas outras zonas limítrofes, 

demonstram a atratividade desse modo de maior conforto e confiabilidade, apesar do 

pequeno alcance de sua rede física, cerca de 60 quilômetros.  

Ao mesmo tempo, a distribuição do sistema de transporte por ônibus em algumas vias da 

região, aliada a presença do corredor de ônibus da Avenida São João (Corredor Pirituba � 

São João) são responsáveis por cerca de 20% das viagens da região (índices cariam entre 19 

e 28% nas zonas selecionadas). As linhas de ônibus circulam na região de forma esparsa, 

havendo, porém certa concentração junto ao Terminal Amaral Gurgel, situado nos limite 

da área de estudo, junto a Estação Santa Cecília.  

É curioso observar que em relação ao índice de mobilidade as zonas OD que conformam a 

área de estudo variam em torno de 3,23 viagens/hab em Higienópolis, 3,35% viagens/hab 

em Santa Cecília, enquanto que em Vila Buarque o índice atinge 6,89%. Já quanto aos 

fluxos do transporte individual motorizado é em Santa Cecília que se encontram os índices 

inferiores com 18% das viagens da área, enquanto que Higienópolis e Vila Buarque 

apresentam respectivamente 33% e 26% das viagens sendo realizadas com auto. Talvez os 

aspectos renda da população e proximidade à área central ajudem a explicar as 

características das viagens. 

Os fluxos veiculares na região do Largo de Santa Cecília estão mais concentrados nas vias 

que tangenciam a área de estudo � as ruas das Palmeiras, Sebastião Pereira e Martim 

Francisco, e nas vias coletoras � Dona Veridiana e Jaguaribe. Esses baixos fluxos veiculares 

comparados à generosa geometria de algumas vias colaboram para a operação do trânsito 
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em fluxo livre, ainda que algumas ocorrências de conflitos e acidentes podem ser 

observados na área (Figura 3). 

Esse é um fator que pode explicar a ocorrência de velocidade inapropriadamente alta de 

algumas vias, como é o caso da Rua das Palmeiras e Rua Sebastião Pereira. Por outro lado, 

a irregularidade do traçado de algumas interseções pode também ser responsabilizada 

pelo alto número de ocorrência de acidentes como é o caso da Jaguaribe com a Martim 

Francisco, onde se verifica conflitos nas manobras de conversão e cruzamento entre vias. 

 

Figura 3: Incidência de acidentes na área de estudo 
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Fonte: CET, 2007. 

 

Talvez, em função disso - folga de capacidade viária que somada às características de uso 

e ocupação do solo o resultam no atendimento à demanda por estacionamento ao longo 

das vias coletoras, operado por sistema rotativo (Zona Azul). Entretanto a oferta de vagas 

no espaço público parece não ser suficiente dada à grande ocorrência de estacionamentos 

privativos nos edifícios e em alguns terrenos vagos utilizados para esta finalidade. 
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Mas o maior conflito parece ocorrer nas calçadas, os espaços mais demandados na região. 

Os fluxos a pé que atingem os índices expressivos na região aproximando-se dos 80% de 

todas as viagens realizadas, se forem somados às viagens a pé, todas aquelas realizadas 

em complementação aos modos de transporte coletivo (metro ou ônibus)4. Além desses 

pedestres e usuários de transporte coletivo, as calçadas são demandadas por outras formas 

de deslocamento, como os automóveis ao acessar os estacionamentos ou no embarque e 

desembarque de passageiros, e as operações de carga e descarga. 

E contrariamente ao que se percebe em relação aos leitos viários � super dimensionados 

em relação aos fluxos veiculares � os expressivos e especiais fluxos de pedestres não 

dispõem de espaço e infraestrutura organizados e adequados ao apoio a caminhada.  

O complexo hospitalar e educacional da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e a 

Universidade Mackenzie geram e atraem fluxos de pedestres que concentram 

primordialmente na Rua Dona Veridiana, pois afinal esta é a via que liga os dois principais 

equipamentos - universidade e hospital � a estação Santa Cecília, e o funcionamento 

dessas instituições ao longo do dia, evidencia a rotina de acesso a esses grandes 

equipamentos.  

As calçadas não apresentam largura suficiente para acomodar os volumes de pedestres e, 

em geral, estão tomadas por irregularidades no pavimento, interceptadas por rampas dos 

acessos aos lotes privativos, e mobiliário urbano posicionado inadequadamente. Além 

disso, a significativa presença de comércio de ambulantes compromete ainda mais as 

péssimas condições da circulação a pé oferecidas pela área, colaborando para tornar um 

verdadeiro calvário o percurso de cerca de 300 m entre a estação do metrô e a Santa 

Casa.  

Este cenário completa-se ainda mais desfavorável, pela ausência de rebaixamentos de 

calçadas e de focos semafóricos nas áreas junto às faixas de travessia. Quando existem 

estão construídos fora dos padrões recomendados, como é o caso dos rebaixamentos de 

guia. Em relação à programação semafórica destinada à travessia ela só é suficiente 

quando os pedestres vão na �carona� no tempo semafórico veicular. Os tempos de 

travessia dos poucos focos semafóricos são extremamente reduzidos, e não consideram as 

características de vulnerabilidade de boa parte dos pedestres da região � idosos, 

deficientes físicos e enfermos.  

Esta situação de total descaso em relação à caminhada tem como conseqüência um 

significativo registro de atropelamentos verificados, sobretudo ao longo das ruas Dona 

Veridiana, das Palmeiras e Sebastião Pereira, conforme mostrado na Figura 5, e reafirma o 

                                                
4 As viagens a pé registradas pela metodologia da Pesquisa OD incluem somente as que são 

realizadas totalmente a pé, desde sua origem até o seu término e por terem extensão maior do que 

500 metros,correspondem a cinco quarteirões ou no mínimo sete minutos de caminhada. No 

entanto, se somarmos a essas viagens aquelas realizadas por transporte coletivo (trem, metro e 

ônibus) que iniciam e terminam a pé geralmente, muitas vezes em trajetos superiores aos 500 

metros fixados pela pesquisa, teremos de imediato que a grande maioria das viagens é realizada a 

pé, ou seja, muito mais do que 2/3 de todos os deslocamentos realizados na cidade. 
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contraditório quadro da mobilidade da região, onde os fluxos predominantes não dispõem 

de espaços viários dimensionados suficientemente ou adequados funcionalmente. 

Mas, contradição maior ainda é a se constata numa rara intervenção no espaço público da 

região, que está sendo empreendida em parceria da iniciativa privada (setor gastronômico 

e lazer) com o poder público municipal, nas ruas Canuto do Val e Dona Veridiana: trata-se 

do projeto Calçada da Fama do Brasil5. A intervenção, que consiste no alargamento da 

calçada, está sendo implantada na Rua Canuto do Val, entre os prédios do lado de 

numeração ímpar (vários dos quais estão instalados bares e restaurantes), ocupando o 

quarteirão compreendido entre as Ruas Dona Veridiana e Fortunato. O alargamento da 

calçada que acompanha a largura da faixa da rua antes destinada ao estacionamento 

veicular destina-se a acomodar mesas dos estabelecimentos lindeiros. 

Ao invés de buscar adaptar o espaço público ao interesse coletivo, obtendo melhores 

níveis de conforto e segurança de pedestres nas calçadas alargadas, e assim priorizando o 

transporte a pé, a iniciativa tornou-se uma desastrosa experiência de apropriação e 

privatização do espaço público. O resultado desta intervenção, ainda inacabada 6 

impossibilita o uso do espaço público para qualquer finalidade - andar ou acomodar mesas, 

e configura mais uma situação de conflito entre o poder público, a iniciativa privada e a 

comunidade local pelo uso e apropriação do espaço público. A circulação geral da região 

foi também prejudicada por essa intervenção arbitrária, pois a geometria gerada pela 

intervenção dificultou a conversão dos veículos, e assim comprometendo também a 

acessibilidade motorizada dos transportes individuais ou coletivos. 

 

Figura 4  

 

Fonte: Luiz Guilherme Rivera de Castro, 2009. 

                                                

5 Calçada da Fama do Brasil é um Programa Artístico e Cultural desenvolvido pela Prefeitura do 

Município de São Paulo, em parceria com a Câmara Municipal de São Paulo, por sua Comissão de 

Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia, e com as entidades da 

iniciativa privada com representatividade nos setores relacionados ao evento, e tem por finalidade 

�homenagear nomes com expressão nas mais variadas formas de arte, cultura e esporte; fomentar 

o turismo na região central da Cidade de São Paulo; revitalizar o Centro de São Paulo� (PMSP, 

Decreto nº 49.531/2008). 
6 As obras duram mais de 9 meses, http://calcadadalama.wordpress.com/ acesso em 09 fev 2010. 

http://calcadadalama.wordpress.com/
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Figura 5  

 
Fonte: Júlia Chagas,2009. 

4 INTERVENÇÕES NO TERRITÓRIO DA MOBILIDADE 

 

A prevalência da operação e gestão do transporte e circulação sobre outras funções e usos 

do espaço público é plenamente justificada seja pela funcionalidade requerida, seja pela 

especialidade dos fluxos ou dispositivos da mobilidade. Muitas vezes, no entanto 

constituem-se em intervenções que afetam a configuração do espaço público e, dada a 

interação espacial resultante, repercutem na qualidade ambiental e de sua fruição, como 

prejuízo do desempenho do trânsito e do transporte. O que pode parecer um paradoxo foi 

constatado na área de estudo, o que não é raro em outras áreas da cidade.  

Alguns casos mereceram ser examinados, pois exemplificam diferentes formas de 

intervenção e interação no espaço público viário. Um deles trata do principal equipamento 

de transporte da região � a Estação Santa Cecília, o outro se configura num cruzamento 
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viário, entre as ruas Jaguaribe e Martim Francisco, sujeito a baixos volumes veiculares e 

de pedestres onde, no entanto os acidentes não são raros. 

No primeiro caso o projeto de arquitetura define acessos que desconsideram a orientação 

dos fluxos de pedestres e interferem negativamente na organização do Largo de Santa 

Cecília e entorno. No segundo caso, os fluxos de pedestres e de veículos não foram 

conciliados, pois os dispositivos de regulamentação de trânsito favorecem o conflito. 

Guillamón (2008) recolhe contribuições importantes de vários autores para que 

compreender os princípios que regulam a interação em espaços públicos. São rituais 

interpessoais que se estabelecem pelo convívio e co-presença, entre os quais, a 

desatenção cívica, cujo melhor exemplo é a troca de olhares, sem reconhecer - sem 

encarar o outro - que parece desatenção, mas se trata de uma indiferença ritual; ou a 

amabilidade contida, manifestada nos rápidos diálogos como informar a hora ou indicar 

um caminho. A importância destes conceitos está em opor-se frontalmente às noções de 

espaço público como espaço de suspensão das relações (GUILLAMÓN, 2008, 81).  

O ritual da desatenção cívica, cujo melhor exemplo é a troca rápida de olhares sem 

expressar reconhecimento do outro - sem encarar o outro - que pode parece desatenção, 

mas que se trata de uma indiferença ritual entre os transeuntes, os usuários do espaço 

público. A amabilidade contida, manifestada nos rápidos diálogos como informar a hora ou 

indicar um caminho é um ritual que afirma a condição de convívio que o espaço público 

permite. A importância destes conceitos está em opor-se frontalmente às noções de 

espaço público como espaço de suspensão das relações (GUILLAMÓN, 2008, 81). E, ainda e 

principalmente, o princípio da mobilidade cooperativa, que se refere ao caráter 

coreográfico da conduta dos pedestres que, como se houvesse um acordo coletivo entre 

estranhos, organiza os trajetos no espaço, estabelecendo sentido dos deslocamentos e 

evitando choques entre eles (idem).  

Jacobs (2001) também é feliz ao descrever a caminhada como uma espécie de balé 

urbano: Sob a aparente desordem da cidade tradicional, existe nos lugares em que ela 

funciona a contento, uma ordem surpreendente que garante a manutenção da segurança e 

a liberdade. É uma ordem complexa. Sua essência é a complexidade de uso das calçadas, 

que traz consigo uma sucessão permanente de olhos. Essa ordem compõe-se de movimento 

e mudança e, embora se trate de vida e não de arte, podemos chamá-la, na fantasia, de 

forma artística da cidade e compará-la à dança � não uma dança mecânica, com figurantes 

erguendo a perna ao mesmo tempo, rodopiando em sincronia, curvando-se juntos, mas a 

um balé complexo, em que cada indivíduo e os grupos têm papéis distintos, que por 

milagre, se reforçam mutuamente e compõem um todo desordenado. O balé da boa 

calçada urbana nunca se repete em outro lugar, e em qualquer lugar está sempre repleto 

de novas improvisações. 

A leitura dos espaços públicos e dos mais intensos fluxos de pedestres no entorno da 

Estação de Santa Cecília revelou uma coreografia desordenada de movimentos e co-

presença possível graças a uma forte cooperação na mobilidade de todos: esse é o ritual 

praticado ao longo da Rua Dona Veridiana, por onde a maior parte dos usuários da Estação 

Santa Cecília acende ao sistema. 
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Mas indicou também que os fluxos estão fortemente condicionados/constrangidos por 

elementos e dispositivos do espaço público: ao observar os fluxos de pedestres na região 

indicam que os acessos projetados não consideram os principais pólos de geração e 

atração de usuários da Estação, pré-existentes a sua implantação. 

 

4.1. OS ACESSOS DA ESTAÇÃO SANTA CECÍLIA 

 

A implantação da Estação Santa Cecília do metrô incluiu a reurbanização de uma área 

adjacente, constituindo uma ampliação do antigo largo. Caracterizada como a praça da 

estação, a área entre ruas Ana Cintra e Sebastião Pereira e a rampa de saída do elevado 

Costa e Silva recebeu tratamento paisagístico, �caminhos em traçado informal, 

bancos, brinquedos e outros dispositivos de lazer... para minimizar a presença 

marcante do elevado e das ruas adjacentes� (PMSP, 1979). Já a área pavimentada em 

torno da igreja foi transformada em calçadão com a instalação de bancos e canteiros. 

Os acessos que levam os passageiros, por rampas e escadas, até as bilheterias e a linha de 

bloqueios da estação subterrânea foram implantados na praça da estação e defronte à 

igreja, sendo que os acessos da praça foram previstos para atender basicamente aos 

passageiros que chegam à estação por ônibus, desembarcando no terminal localizado 

embaixo do Elevado Costa e Silva. 

Mesmo considerando essa uma �estação de meio de linha em área densamente ocupada� 

(idem) pelos diversos equipamentos já existentes (Santa Casa, Universidade Mackenzie, 

Teatro Anchieta), seu projeto de implantação não se estendeu aos espaços públicos que 

conformavam o antigo largo, às calçadas das ruas Dona Veridiana e Frederico Abranches, 

por aonde certamente chegam os passageiros da estação. 

O resultado dessas decisões do projeto da arquitetura da estação reflete-se na 

desorganização do espaço público. A localização equivocada dos inícios dos acessos na 

estação orienta os fluxos de pedestres no Largo de Santa Cecília de forma contraditória: o 

acesso por escadaria, mais curto, tem sua abertura voltada para a mais estreita calçada do 

largo (lateral oeste); enquanto que o acesso em rampa, cujo tratamento atende às 

exigências legais atuais, exige um percurso maior, está voltado para o lado oposto do largo 

(leste), onde os passeios são mais largos. 

Assim, observa-se que a escolha dos pedestres pelo menor caminho, e não é raro observar 

que mesmo as pessoas portadoras de mobilidade reduzida (idosos e enfermos) concentram 

esforços para vencer a dificuldade do acesso pela escada, enquanto que a confortável 

rampa permanece praticamente vazia por exigir um percurso maior não só para percorrê-

la como também para acessar a continuidade do percurso pela R. Dona Veridiana. 

Desse modo, os fluxos de pedestres gerados pelos acessos da estação de Santa Cecília se 

configuram como caminho natural de maior intensidade na calçada mais estreita, 

constrangida ainda mais por mobiliário urbano inadequadamente instalado. A configuração 

desses fluxos organizadamente forçados implicam na intervenção de dispositivos e 
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sinalização de trânsito � semáforos e faixas de pedestres - que reforçam ainda mais a 

orientação dos fluxos por espaços inadequados.  

A Figura 6 ilustra a disposição dos acessos e as condições gerais dos espaços de passeios 

resultantes da re-urbanização do Largo de Santa Cecília e assim desorganizado. Pela Figura 

7 pode-se perceber os obstáculos nas áreas de fluxos predominantes, e os resultados do 

tratamento inadequado do espaço público. Além disso, a parte da área arborizada do largo 

foi incrustada entre a estação e o adro da igreja � a estátua que marcava a frente da 

igreja, compondo a visual da Rua Ana Cintra, encontra-se engaiolada. As áreas verdes do 

largo e da chamada praça da estação e o terminal de ônibus, tornando-se espaços isolados 

e melancólicos, sem cumprir qualquer finalidade como espaço público. 

Figura 6: Implantação e acessos da Estação Santa Cecília � fluxos predominantes 

 

Fonte: PMSP, 1979. Elaboração própria. 
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Figura 7 Largo de Santa Cecília � organização dos passeios e áreas verdes 

 

Legenda  

 Acessos da estação 

 Obstáculos, mobiliário urbano 

 Dimensionamento dos passeios 

 Tratamento paisagístico inadequado 

  

Fonte: Google Earth, 2010. 
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4.2. O CRUZAMENTO VIÁRIO ENTRE AS RUAS JAGUARIBE E MARTIM FRANCISCO  

 

Sobre a regulação do trânsito pode ser afirmada que sua diretriz é predominantemente 

voltada ao favorecimento do fluxo motorizado, facilitando as manobras dos veículos e 

portanto dimensionado o espaço público a sua funcionalidade, tendo como conseqüência, 

um traçado viário que se define, não raras vezes, com folgas geométricas apropriadas ao 

desenvolvimento de velocidades veiculares.  

A observação do cruzamento das ruas Jaguaribe e Martim Francisco permite refletir sobre 

como o traçado viário feito com vistas ao fluxo livre de veículos torna-se incompatível a 

outras formas de apropriação, como as características das atividades residenciais e 

serviços locais, que predominam na região. 

A considerável ocorrência de acidentes em alguns locais da área de estudo, em especial o 

cruzamento das ruas Jaguaribe e Martim Francisco, cuja geometria viária mesmo esconsa 

não favorece a redução da velocidade veicular facilitada, como afirmado anteriormente, 

pela excessiva capacidade viária das aproximações do cruzamento. 

Contribui também para compor este cenário ao inadequado tratamento dado ao fluxo a pé 

nas mesmas vias: além do péssimo estado das calçadas, é comum a ausência do foco ou de 

tempo semafórico específico para pedestres � suficiente para vencer a extensão da 

travessia.  

No caso do cruzamento das ruas Jaguaribe e Martim Francisco o quadro se agrava, pois a 

extensão da travessia pelo raio de curva da esquina e as condições de visibilidade dos 

pedestres é muito prejudicada. Além disso a presença de um arbusto oculta os pedestres 

no início da travessia em relação aos veículos que convergem à esquerda da Rua Jaguaribe 

para a Rua Martim Francisco. Esta travessia é particularmente arriscada considerando-se 

que a curva de geometria suave não exige a redução de velocidade na conversão. Na 

Figura 8 observa-se a geometria das vias, a distribuição do mobiliário urbano e a 

arborização existente nas calçadas. 

Um tratamento no desenho da via junto à interseção com a retirada de parte da largura da 

pista promoveria uma adequada proteção ao pedestre no aguardo da travessia, ao mesmo 

tempo em que reduz tanto sua extensão quanto o tempo necessário para executá-la. A 

capacidade viária não sofreria alterações já que esta sobre-largura coincide com o 

alinhamento do estacionamento permitido ao longo da via, contribuindo ainda para 

promover a redução da velocidade veicular. 

O croquis abaixo (Figura 9) ilustra uma alternativa de configuração de espaço público onde 

a distribuição do uso dos espaços pode se dar de forma mais responsável, adequando-se 

funcionalmente também às necessidades dos pedestres. 
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Figura 8 Rua Jaguaribe x Rua Martim Francisco � mobiliário urbano 

 

 

Fonte: Grupo de Pesquisa Espaço Público, 2009. 
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Figura 9 Reconfiguração do espaço viário 

 

Fonte: Grupo de pesquisa, 2009. 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

A semelhança das outras áreas da cidade, o uso dos espaços públicos viários na região de 

Santa Cecília, condicionado a regulação do trânsito, também privilegia o transporte 

individual motorizado em detrimento dos demais modos de transporte. O exemplo da 

prática de imposição de mão única para circulação de veículos que aumenta a capacidade 

viária para esse modo de transporte, e indiretamente favorece o aumento de velocidade 

dos automóveis, que vai gerar conflito com a circulação de pedestres não é raro, e na área 

estudada, é regra 

Na região do Largo de Santa Cecília o modo a pé predomina, mas os fluxos de pedestres 

não merecem privilégios, não conquistam mais espaços de circulação ou tratamento 

adequado ás exigências do público que acesso escolas e hospitais. Aliás, o desprestígio dos 

pedestres é demonstrado pela situação das calçadas em muitas ruas da área estudada: 

estreitas, mal conservadas, invadidas por rampas de garagem e sem tratamento adequado 

de acessibilidade universal onde os poucos rebaixamentos de calçadas existentes estão 

fora dos padrões técnicos exigidos e em péssimo estado construtivo. 
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Nessa área as práticas de gestão do espaço viário, orientadas pela regulação do trânsito 

veicular, implica o desperdício e mau uso do espaço público, pois as demais e possíveis 

formas de sua fruição são impedidas, desencorajadas, barradas. 

Como conseqüência más formas de fruição, conforme constatado por Malatesta (2008): 

�nos perversos esquemas de circulação conveniados nas divisão de uso do tempo e dos 

espaços da cidade, não resta aos que andam a pé, alternativa outra que as sobras do 

banquete oferecido aos motores, sempre expressado em travessias corridas, em meio a 

estresse e medo�.  

Outra forma de desperdício de uso do espaço público é a apropriação e privatização do 

espaço público representada pela sua utilização como acomodação do estacionamento 

veicular. Constatou-se que a maioria das vias da área de estudo tem estacionamento 

permitido, e muitas delas regulamentadas por sistema rotativo (Zona Azul). A alta 

demanda por estacionamento de curta e média permanência gerada pelo uso do solo da 

área de estudo não sendo atendida nos vários estacionamentos privativos existentes na 

região, pressiona o uso das vias públicas, impedindo que se configurem calçadas mais 

largas, ou seja maiores áreas propícias para o convívio social. 

No entanto, ainda parecem resistir formas de convívio comunitário nos espaços públicos, 

ao menos em algumas ruas no interior da área de estudo, mais resguardadas do tráfego de 

passagem, e até graças ao indesejado Minhocão �o Elevado Costa e Silva. Nessas ruas as 

intervenções e tratamento dos espaços viários poderiam ocorrer no sentido de valorizar as 

formas de uso e circulação não motorizada, regulando o estar e o transitar no espaço 

público. 

A condição especial de a área estar relativamente preservada de intensos fluxos de 

passagem, aliada as características também muito especiais do uso misto e da ocupação 

densa do solo � conforma um cenário propício a projetos de intervenção urbana de amplo 

repertório: que abranjam as medidas de acalmamento do tráfego (traffic calming) e a 

preservação da qualidade dos espaços públicos que garantam melhoria da vida urbana e 

diversidade deformas de convívio. 
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RESUMO 

O presente trabalho busca a caracterização ambiental, em alguns aspectos 

relevantes, sendo estes a vegetação, a hidrografia e a banda termal da região 

locada no bairro de Santa Cecília. O estudo da vegetação se deu através da 

observação e analise de foto aérea da região, demarcando as áreas verdes. 

Para a análise da hidrografia, a área de estudo foi sobreposta ao mapa de 

micro bacias do município de São Paulo, de onde se observou em qual micro 

bacia se localiza a área de estudo. O estudo da temperatura se deu através do 

mapa da banda termal disponível no Atlas Ambiental do Município de São 

Paulo. As análises dos dados revelam uma região com baixa qualidade 

ambiental, nos aspectos estudados, e mostra a relevância das questões 

ambientais na gestão dos espaços públicos, no que tange a qualidade de vida 

do cidadão residente ou usuário da área. 

Palavras-chave: qualidade ambiental, vegetação, hidrografia, temperatura, 

Santa Cecília  

 

ABSTRACT 

This work aims the environmental characterization, in some aspects such as 

vegetation, hydrography and thermal band of the region inside the district of 

Santa Cecília. The study of vegetation occurred through observation and 

analysis of aerial photo of the region, marking the greens. For the analysis of 

the hydrography, the study area was superimposed on the map of micro basins 

of São Paulo, observing in which micro-basin the areas was located. The study 
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of temperature occurred through the map of thermal band available in 

Environmental Atlas of São Paulo. The data analysis revealed a region with 

low environmental quality in the studied aspects and showed the relevance of 

environmental issues in the management of public spaces, with respect to 

quality of life of the resident or users of the area. 

 

Keywords: environmental quality, vegetation, hydrography, temperature, 

Santa Cecilia 

INTRODUÇÃO 

A abordagem da questão ambiental em áreas urbanas têm se tornado de 

grande interesse para a ocupação da cidade, ainda que com enfoques 

diferentes, tais como o crescimento populacional, o adensamento urbano, a 

correção de danos ambientais, a recuperação de alguns ecossistemas, ou 

ainda a sustentabilidade ambiental e social, mas todas como relações entre os 

homens e o meio ambiente, para preservação dos recursos naturais e a 

melhoria da qualidade de vida nas cidades. 

A análise ambiental do território como ferramenta para sua ocupação se 

mostra de grande importância para um desenvolvimento urbano 

ecologicamente correto que reconhece as aptidões e limitações do território. 

Nucci (2008) coloca que um estudo completo para identificação das 

características ambientais só poderia ser feito por uma equipe 

multidisciplinar, capaz de levantar e trabalhar com todas as variáveis 

ambientais existentes, tais como solo, vegetação, proteção de várzeas e áreas 

úmidas, qualidade de ar e água, resíduos, ruído, conforto térmico e educação 

ambiental. Assim, este trabalho apresenta limites em sua extensão, 

relacionados com questões de exeqüibilidade. Os aspectos ambientais 

contemplados neste estudo foram a vegetação, a hidrografia e a banda termal 

da região, em função da disponibilidade de dados e tempo de pesquisa. 

A cidade de São Paulo, parte do bioma da mata atlântica � antes da instalação 

do cenário urbano - apresentava intensa biodiversidade, com flora e fauna 

integradas à paisagem natural, onde inicialmente havia grande riqueza em 

água doce, encontrada em rios e córregos - como em poucos territórios - 

devido à profusão de nascentes entremeadas a um �mar de morros�(i). As 

águas provenientes de nascentes nas terras altas foram responsáveis pela 

formação e manutenção de inúmeros rios e córregos que se espraiavam em 

planícies e várzeas compondo as áreas úmidas das terras baixas da região. 

No entanto, o processo de urbanização, ocorrido a partir dos anos 60, trouxe 
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como conseqüência a supressão da vegetação, a impermeabilização do solo, 

reduzindo, drasticamente, o sistema de armazenamento natural das águas. 

Acrescenta-se a esse problema a prática de canalizações dos rios e córregos 

que alterou o comportamento das bacias hidrográficas, exigindo cada vez mais 

medidas para disciplinar e conter as águas (BROCANELI e STUERMER, 2006) e 

alterando o ecossistema local, criando uma série de impactos ambientais, 

sentidos, nos dias atuais, na qualidade vida urbana. 

Objetivos 

O objetivo deste trabalho é o entendimento e a caracterização ambiental, em 

alguns tópicos selecionados, dentro do distrito de Santa Cecília, em uma área 

pré-determinada, buscando: 

1. Averiguar a condição ambiental da área estudada, no que tange aos 

aspectos escolhidos para analise; 

2. Identificar a tipologia da organização e espacialidade das áreas verdes 

no perímetro estudado; 

3. Analisar as porcentagens de áreas verdes na área de estudo, e verificar 

se são adequadas a boa qualidade de vida dos habitantes e usuários da 

região. 

 

Metodologia 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi feito o levantamento e análise de 

bibliografia especifica sobre o assunto, bem como análise de dados e mapas 

disponibilizados pela Prefeitura Municipal de São Paulo_PMSP. Foram também 

utilizadas fotos aéreas disponíveis em sites idôneos e o limite da bacia 

hidrográfica, na qual a área se insere. Foi considerado como o limite maior 

para a análise dos aspectos ambientais, critério definido por Odum (1988) que 

considera a bacia hidrográfica a menor unidade de gestão ambiental.  

Sobre os mapas foram identificados perímetros de estudo e informações 

relevantes, sendo que: 

Para análise da vegetação foram identificadas e espacializadas, as manchas 

verdes segundo os critérios definidos por Jim (1989) e Dramstad, Olsom e 

Formam (1996); 

A análise da hidrografia ficou restrita a sobreposição das informações 

encontradas, nas diferentes bases cartográficas, seguindo a metodologia do 

Planejamento Ambiental definida por Ian L. McHarg (2000); 

A análise da temperatura ateve-se a sobreposição dos diferentes limites sobre 
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a banda termal do município de São Paulo, disponível no Atlas Ambiental do 

municipio, também seguindo a metodologia do Planejamento Ambiental 

definida por Ian L. McHarg (2000); 

 

Àreas verdes 

Os espaços verdes públicos desempenham um importante papel dentro de 

uma malha urbana em reconstrução, assim, sua localização, seus acessos, 

qualidades e potencialidades, devem ser bem estudadas, estabelecidas e 

implantadas. 

A configuração e quantidade ideal de áreas verdes e principalmente áreas 

verdes públicas na malha urbana é muito discutida. Embora sua presença seja 

inquestionável e necessária, as diversas tipologias existentes nos mostram 

diferentes soluções e nos levam a encontrar os seguintes índices: áreas 

públicas/habitante, áreas verdes/habitante e áreas verdes 

públicas/habitante. Estes índices divergem entre as cidades, estados e países, 

devido à uma grande ou baixa urbanização e a não preservação de áreas 

naturais. 

Existem relatos de estudos de índices ideais de �área verde/habitante�, 

porém são vagos e divergem entre si, não estipulando e definindo o real 

conceito de �áreas verdes�, se estas são realmente consideradas áreas 

verdes, ou seja, �constituídas de pelo menos 70% do seu espaço por áreas 

vegetadas com solo permeável� (GUZZO, CARNEIRO, JÚNIOR:2006), e também 

a porcentagem que, dessas áreas verdes relacionadas, são realmente 

acessíveis aos usuários e apresentam significativo papel na preservação dos 

ecossistemas naturais, ou seja, que promovam uma conexão com as demais 

áreas verdes e áreas de preservação do entorno, conforme previsto pela 

�Teoria dos Ecossistemas� proposta por Dramstad, Olson e Forman (1996). 

Ao analisar esses relatos, encontra-se uma dúvida, que embora uma cidade ou 

área possua esses �níveis mínimos sugeridos� como ideal de área 

verde/habitante, quanto dessa área seria realmente de acesso público e 

forneceria as necessidades desejadas por seus usuários? (GUZZO: 1999; 

GUZZO, CARNEIRO, JÚNIOR: 2006; NÁDIA, SHIMBO, IOSHIAQUI: 2008.)  

 �Ainda em relação aos índices é importante comentar que está difundida e 

arraigada no Brasil a assertiva de que a ONU ou a OMS, ou a FAO, 

considerariam ideal que cada cidade dispusesse de 12m² de área 

verde/habitante (TROPPMAIR, 1989; LOMBARDO, 1985 e GEISER, 1975).  

�Nas pesquisas, por carta, que fizemos junto a essas organizações, foi 
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constatado que este índice não é conhecido, como não o é, entre as 

faculdades de paisagismo da República Federal da Alemanha. Somos levados a 

supor, depois de termos realizado muitos estudos, que esse índice se refira 

tão somente às necessidades de parque de bairro e distritais/setoriais, já que 

são os que, dentro da malha urbana, devem ser sempre públicos e oferecem 

possibilidade de lazer ao ar livre.� (CAVALHEIRO, DEL PICCHIA:1992) 

�Em termos de Brasil, uma referência que devemos ter como guia para 

avaliação da qualidade urbana em função da oferta de espaços livres é a da 

�Carta a Londrina e Ibiporã� (SBAU, 1996) na qual, após conferências entre 

pesquisadores e especialistas, é divulgado o padrão mínimo de 15m²/hab de 

espaços livres dedicados ao lazer. Observa-se aqui o termo �lazer� que revela 

o cuidado da SBAU em diferenciar os vários tipos e funções dos espaços livres, 

excluindo desse índice aqueles espaços qualificados como verde viário, 

cemitérios, hortas ou unidades de conservação.� (FONTES, CARVALHO:2008) 

Portanto, a fim de entender e estipular os índices de espaços livres, verdes, 

públicos/habitante, entre outros, de qualquer região determinada, deve-se 

primeiramente obter a definição de cada termo em questão, sendo que os 

índices mais utilizados são: 

 índice de cobertura vegetal, que á a % de área urbana coberta por 

vegetação; 

 índice de espaços livres (m
2
/Hab), que é a relação entre valor de área 

destinada a espaços livres e população residente;  

 índice de espaços livres públicos (m
2
/Hab), que é a relação entre 

valor de área destinada a espaços livres públicos e população 

residente;  

 índice de áreas verdes (m
2
/Hab), que é a relação entre valor de área 

caracterizada como área verde e população residente;  

 índice de áreas verdes públicas (m
2
/Hab), que é a relação entre valor 

de área caracterizada como área verde pública e população residente. 

O sistema de áreas verdes de uma cidade deve incluir remanescentes 

expressivos de vegetação nativa, protegidos em Unidades de Conservação, 

trechos marginais arborizados (áreas de domínio de rodovias, encostas de 

barreiras, etc.), áreas particulares e públicas de uso restrito (sítios, quintais, 

jardins etc), além dos parques, praças, e jardins municipais, de uso público.  

As áreas verdes trazem benefícios para a cidade tais como a melhoria do 

clima em escala local pela sombra que produzem, pela absorção dos raios 

solares e pela retirada do calor do ar através da evapotranspiração, servem de 
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barreira contra o vento, reduzem a poluição sonora, organizam espaços, 

escondem elementos urbanos desagradáveis, protegem a biodiversidade, 

atuam no controle de pragas e doenças urbanas, colaboram com a drenagem 

das águas pluviais e com a recarga da água do solo e ainda trazem melhor 

convívio social, lazer, educação e prática de esportes (Meunier, 2000). Além 

disso, a arborização ajuda a caracterizar a paisagem das ruas, praças e 

parques, contribuindo para a noção de espaço ao ser humano e realçar o 

ambiente físico da cidade. 

A cidade de São Paulo apresenta índice médio de áreas verdes/habitante de 

4,9 m
2
/hab, valor muito abaixo do mínimo recomendado nos estudos citados 

anteriormente, em torno de 12 a 15 m
2
/habitante. Para efeito de comparação 

com grandes cidades, Buenos Aires apresenta índice de 9 m
2
/hab, Curitiba, 16 

m
2
/hab, Londres, 71 m

2
/hab e Los Angeles, 111 m

2
/hab (EMPLASA, 2000). 

 

Ano Áreas Verdes População Índice 

Anterior a 1860 143.428 31385 4,57 

1860-1890 143.428 64.934 2,21 

1890-1920 326.527 579.033 0,56 

1920-1950 13.933.627 2.189.096 6,37 

1950-1980 26.680.135 8.493.226 3,14 

1980-1996 37.084.581 10.220.783 3,63 

Tabela 1: Evolução das áreas verdes no Município de São Paulo (KOHLER et al, 2000). 

 

 

Em 2012, a prefeitura pretende atingir a marca dos 100 parques municipais, 

em um total de 48.684.505,77 m², número que não inclui os parques estaduais 

e as Áreas de Proteção Ambiental. Os novos parques, locados de forma mais 

equilibrada pelo território urbano, buscam reduzir o desequilíbrio na 

distribuição de áreas verdes do município (PMSP, 2008). Atingindo esta meta, 

a cidade passará a contar com um total de 86130542 m² de áreas verdes 

públicas. Adotando-se uma população de 11,0 milhões no município para 2012 

(projeção SEADE, 2003), a taxa de área verde passará dos atuais 4,9 m
2
/hab 

para 7,8 m
2
/hab. Este será um feito extraordinário, no entanto, atingir o valor 

mínimo recomendado, entre 12 m
2
/habitante e 15 m

2
/habitante, parece 

distante, em uma cidade já densamente ocupada onde poucas e pequenas são 

as áreas livres que podem ser destinadas a parques e praças sem a 

necessidade de desapropriações. 
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A atual má distribuição das áreas verdes influi em aspectos relacionados à 

qualidade de vida urbana. Algumas regiões são muito bem servidas, como a 

Capela do Socorro, apresenta taxa de 162 m
2
/habitante; outras localidades 

são completamente nuas de vegetação. Segundo dados da Secretaria do Verde 

e Meio Ambiente - SVMA (2000), a região do Itaim Paulista, Brás e Santa 

Cecília, esta última objeto deste estudo, apresentam taxas de 

vegetação/habitante próximas de zero. De modo geral, a distribuição das 

áreas verdes está intimamente relacionada à questão habitacional. Nas áreas 

de predomínio de população de baixa renda observa-se o desrespeito ao 

percentual de área construída, gerando a carência de áreas verdes, onde as 

áreas verdes públicas já praticamente inexistem. 

Luchiari (2001), verificou que em áreas residenciais a cobertura vegetal 

estava relacionada a qualidade de vida, nível sócio-econômico e nível de 

renda das populações urbanas. 

Em áreas particulares também são observadas maiores quantidades de 

vegetação o que pode estar envolvido com descontos do IPTU para os terrenos 

que preservem áreas com vegetação em suas propriedades (NUCCI et. al., 

2003).A perda de cobertura vegetal nas grandes metrópoles do Brasil, como 

São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com maior intensidade nos 

centros urbanizados, tem revelado um quadro ambiental preocupante 

conforme as séries históricas de mapeamento e quantificações de perdas do 

verde urbano (LUZ e RODRIGUES, 2007).  

De forma a comprovar os dados da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, esta 

pesquisa levantou as áreas verdes de um perímetro demarcado dentro do 

bairro de Santa Cecília, através de análise de imagens, seguindo a 

metodologia desenvolvida por Jim (1989). 

Este pesquisador desenvolveu, em 1989, um estudo em Hong Kong no qual 

procurou classificar os tipos de configuração das manchas de cobertura 

vegetal, desta cidade, chamado de �Treecanopy- cover� (cobertura da copa 

das árvores), criando uma metodologia de fácil aplicação no reconhecimento 

dos sistemas de áreas verdes. Este estudo foi feito por meio de fotos aéreas 

na escala de 1:8.000 e projetadas em cartas planimétricas nas escalas de 

1:2.500 e 1:5.000, reduzindo para escalas de 1:20.000 (Figura. 1). 
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Figura 1 � Classificação da cobertura vegetal (Fonte Jim,1989 : 218) 

 

Com base na análise da distribuição, conectividade e contiguidade da 

cobertura vegetal, Jim classificou as manchas de vegetação em três principais 

tipos:  

 

1. �Isolated�: há pequenos focos de cobertura vegetal, manchas 

predominante em locais pavimentados e edificados, como é o caso dos centros 

urbanos, com variações: �Dispersed�, com pequenas manchas isoladas; 

�Clustered�, encontram-se pequenos grupos de árvores; �Clumped�, 

apresenta manchas de árvores bem agregadas. 

2. �Linear�: apresenta justaposição de árvores em uma direção dominante em 

diversos arranjos, com variações: �Rectilinear�, estreito alinhamento ao longo 

das calçadas; �Curvilinear�, apresenta-se em cinturões largos; e �Annular�, 

onde as mancas formam um anel em torno de morros e montanhas. 

3. �Connected�: alto de grau de conectividade e contigüidade entre as 
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manchas de cobertura vegetal, com variações: �Reticulate�, apresenta uma 

rede alongada atravessando interstícios de vertentes não urbanizadas entre 

construções agrupadas; �Ramified�, onde a área possui mais de 50% de 

cobertura vegetal e �Continuous�, em que a área possui mais de 75% de 

cobertura vegetal. 

Adas (2007) analisou os estudos de Lobo et al. (2005), Nucci (2001) e Lopes e 

Fávero (2006) utilizando a metodologia de Jim. 

Lobo et. al. (2005) realizou estudos na região central da cidade São Paulo e 

observou padrões de distribuição desconexa e fragmentada da cobertura 

vegetal. No subdistrito da Sé, por meio de fotos aéreas 1:6.000, a vegetação 

levantada correspondeu a 6,97% da área estudada e apresentou padrão de 

distribuição predominante do tipo �Isolated�. 

Nucci (2001) fez um estudo no subdistrito de Santa Cecília, também no centro 

do município de São Paulo, na escala 1:10.000, em que 7% da área de estudo é 

representada por cobertura vegetal e além disso, 78% da superfície é 

construída, 20% é representada pelo sistema de integração viária e apenas 2% 

são espaços livres públicos.  

Por sua vez, Lopes e Fávero (2006) estudaram a cobertura vegetal do 

subdistrito da Consolação (Centro/ MSP), na escala 1:6.000, que representou 

26,9 % da área estudada e foi caracterizada como, predominantemente, do 

tipo �Isolated� apesar de apresentar muitas manchas do tipo �Clumped�, 

devido às diversas praças e áreas tombadas encontradas neste bairro. 

Usando esta mesma metodologia utilizou-se foto aérea, em escala 1:12.500, 

onde se demarcou as áreas verdes do limite de estudo diferenciando o verde 

viário, o verde público e o verde privado. Os estudo e análise são 

apresentados mais adiante. 

 

Hidrografia 

Em relação á questão hídrica, a cidade de São Paulo teve praticamente todas 

suas áreas úmidas drenadas e aterradas. Ao longo dos anos, a expansão da 

cidade foi definida de maneira tecnocentrista
(ii)

, retificando e canalizando os 

rios, muitas vezes tamponados para dar espaço a grande avenidas de fundo de 

vale. Uma das grandes questões ambientais diz respeito à ocupação das 

várzeas, que traz diversos problemas para o município, desde a alteração da 

paisagem e comprometimento dos córregos, até as questões de inundações e 

seus conseqüentes prejuízos. 

Com base nas características geomorfológicas do distrito de Santa Cecília, 
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pode-se entender o comportamento da drenagem da área bem como os 

motivos da localização dos pontos de enchentes.  

Segundo o Mapa Geomorfológico Esquemático do Sítio Urbano de São Paulo 

(Ab'Saber, 2007) o município de Santa Cecília abrange 3 morfo-unidades: 

a) Terraços Fluviais do Nível Intermediário (745-750m), compreendendo as 

áreas popularmente conhecidas como "baixo Higienópolis", "Santa Cecília" e 

parte mais alta de "Campos Elíseos"; 

b) Baixos Terraços Fluviais do Vale do Tietê e seus afluentes principais (725- 

730m): "Campos Elíseos" e parte mais alta da "Barra Funda"; 

c) Planícies Aluviais do Tietê e seus afluentes, na "várzea da Barra Funda", 

divididos em dois níveis: 

� Planícies de inundação, sujeitas apenas às grandes cheias (722-724m). 

� Planícies de inundação, sujeitas a inundações anuais (719-721m). 

 

 

Figura 2:  Mapa geomorfológico do sítio urbano de São Paulo (Ab�Sáber, 2007) 

 

O distrito de Santa Cecília apresenta, ao sul da linha férrea, um relevo não 

muito dissecado com cotas que variam de 760 a 725 m. Ao norte da ferrovia, 

aos 725 m, se inicia o trecho esquerdo da planície aluvial do rio Tietê que, sob 

a ponte da Casa Verde, atinge a cota 720m.  
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Nos pontos mais baixos do bairro existem três córregos principais, 

canalizados, que não apresentam suas nascentes dentro do distrito, mas em 

cotas mais elevadas, sendo eles o córrego do Arouche, o córrego do Pacaembú 

e um córrego central cujo nome não foi identificado (NUCCI, 2008), 

apresentados na figura 3(a). 

Observa-se, no entanto que no mapa atual de micro-bacias do município de 

São Paulo, apresentado na figura 3(b), o distrito de Santa Cecília atravessa as 

micro-bacias do Pacaembú e do Anhengüera e o córrego do Arouche não 

aparece. 

Nucci (2008) ainda fez um levantamento detalhado do caminhamento destes 

córregos e das áreas de drenagem. O córrego do Arouche nasce perto da 

igreja da Consolação. Após alcançar o largo do Arouche, onde formava uma 

lagoa, segue pela rua Frederico Steidel e recebe, ao chegar à av. São João, 

um afluente em sua margem esquerda. Segue em direção ao entroncamento 

das Alamedas Barão de Campinas, Nothmann e rua Dr. Carvalho de Mendonça, 

onde outro afluente deságua. Desse ponto continua em direção à ferrovia 

passando pelo cruzamento da av. Eduardo Prado com rua Conselheiro Nébias. 

Após a ferrovia, segue em direção ao norte, indo desaguar no Tietê.  

O córrego mais central, de nome não identificado, nasce ao sul da nascente 

do córrego do Arouche, na mesma vertente norte da rua da Consolação e 

desce entre a alameda Albuquerque Lins e rua Basílio Machado. Após 

ultrapassar o Elevado Costa e Silva, perde velocidade e, ao entrar na planície 

aluvial, após a ferrovia, se dirige para o Tietê. 

O terceiro córrego, do Pacaembu, forma o limite oeste do distrito de Santa 

Cecília. Tem sua nascente na vertente norte do Espigão Central de São Paulo, 

na av. Dr. Arnaldo, descendo até a avenida Pacaembu, por onde segue com 

baixa energia. Após o Elevado Costa e Silva, encontra a planície aluviar e 

deságua no rio o Tietê. 

Com base neste estudo de caminhamento destes córregos, Nucci (2008) 

analisou os principais pontos de enchentes da região.  

O primeiro ponto, localizado no limite sudeste do distrito, divisa com o largo 

do Arouche, pode ser explicado devido à antiga lagoa aí existente anterior às 

obras de pavimentação, entre as cotas 745 e 735m com declividade baixa, 

onde as águas do córrego de Arouche se acumulam. O córrego do Arouche 

segue, então, para o segundo ponto de enchente na rua Frederico Steidel, 

devido à baixa declividade. Um terceiro ponto de baixa declividade ocorre no 

cruzamento das alamedas Barão de Campinas e Nothmann, onde antes da 

canalização observava-se amplas áreas de inundação natural. 
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Praticamente toda a água proveniente das chuvas ou dos edifícios das área de 

Campos Elíseos e da vertente leste do divisor sobre a av. Angélica, flui para o 

córrego do Arouche onde, devido à baixa declividade em alguns pontos, o 

córrego não corria encaixado em toda sua extensão e portanto suas águas 

acabavam se espalhando, ocupando assim suas margens quando ocorriam 

momentos de fortes chuvas. Com o passar do tempo o córrego do Arouche 

vem se tornando cada vez mais sobrecarregado em função da  verticalização e 

da impermeabilização de suas margens e das vertentes a montante do mesmo.  

Mais ao norte, junto à ferrovia, encontram-se as ruas Capistrano de Abreu, 

Conselheiro Brotero, Victorino Carmilo e Lopes Chaves, que também sofrem 

com os problemas das cheias. Essa é uma área de baixada para onde as águas 

do entorno, todo impermeabilizado, acabam convergindo com grande 

velocidade e ficam represadas pelos taludes da ferrovia, aumentado o 

potencial de enchente na região. 

O córrego do Pacaembu corre para o norte, em direção ao Tietê, tendo em 

sua vertente direita o bairro de Higienópolis e depois Santa Cecília e na sua 

vertente esquerda o bairro de Perdizes e depois Barra Funda. Os bairros de  

Higienópolis e Perdizes se encontram totalmente impermeabilizadas e muito 

verticalizados, o que produz uma vazão muito superior àquela natural, 

absorvida pela calha do rio. Após atravessar a av. Gal. Olímpio da Silveira, o 

córrego do Pacaembu formava uma ampla lagoa natural. O trecho da 

av.Pacaembu, desde a rua Dr. Veiga Filho até a ferrovia, sofre com as 

enchentes, bem como o entorno do Memorial da América Latina, uma enorme 

área impermeabilizada construída sobre a planície aluvial. Ao norte da 

ferrovia o gradiente de declividade torna-se muito baixo; com cotas variando 

entre 725 a 720m, em uma grande extensão. Essa área foi arruada e edificada 

na medida em que a planície aluvial do Tietê, com seus amplos meandros, foi 

sendo drenada e aterrada. 

Segundo o mapa da Sara Brasil (1930), percebe-se que da av. Marquês de São 

Vicente para o norte existia um amplo brejo com depressões periodicamente 

inundadas. A av. Rudge já existia e, praticamente, 30% da área já estavam 

ocupados. É interessante notar que na região se encontram ruas com nome 

relacionados com cheias, como rua Baixa e rua da Várzea, esta última 

localizada bem sob o viaduto Pacaembu logo após a ferrovia, indicando assim 

a existência nesse local da planície aluvial ou popularmente conhecida como 

várzea.  

Mesmo a área da várzea sendo local de inundação do rio Tietê, obras de 

engenharia, como arruamentos, aterros, canalizações, fizeram com que 

alguns pontos ficassem a salvo das enchentes, todavia a água que ocuparia 
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esses locais acaba fluindo e se acumulando nas cotas mais baixas. A rua James 

Holand, entre a rua do Bosque e av. Marquês de São Vicente, é um desses 

pontos de inundação. 

Analisando-se o sentido dos fluxos da água com base nos pontos cotados, 

percebe-se que a av. Marquês de São Vicente, construída em uma cota mais 

alta do que a rua James Holand, forma um dique fazendo com que a água se 

acumule nesta última. Outra área de cheia que apresenta mesma explicação é 

a que abrange as ruas James Holand, Solimões, Baronesa de Porto Carreiro, 

dos Americanos e Geraldo Buono, no extremo norte do distrito. 

Com a eliminação de antigos meandros e com o aterro para a construção das 

marginais do Tietê, criou-se uma bacia na qual a água passou a se acumular 

com mais vigor. 

Observa-se que a ocupação das cotas superiores no bairro de Santa Cecília 

influencia toda a dinâmica do distrito. Áreas localizadas a montante dos 

pontos de enchente devem diminuir o grau de verticalização e 

impermeabilização do solo aumentando a quantidade de áreas livres de 

construção permeáveis e vegetadas. A ocupação das planícies aluviais com 

edificações e impermeabilização do solo provoca transtornos que dificilmente 

poderão ser resolvidos sem se gastar uma grande quantia em dinheiro e com 

um prejuízo emocional e material para a população que ali vive. 
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Figura 3: Localização dos córregos dentro do distrito de Santa Cecília  

(a) em  1840 Fonte :�Planta da Cidade de São Paulo de 1840, reconstrução histórica 

e topográfica aproximada. in NUCCI , 2008. 
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(b) em 2002 Fonte: Mapa de micro-bacias do Município de são Paulo  PMSP/SVMA-DEAPLA 
(fornecido em 28/11/2006) 

Conforto térmico � banda termal 

As cidades apresentam, em função de suas edificações e densidade de área 

construída, impermeabilização do território e das alterações da paisagem 

feitas pelo homem, ilhas de calor. A lha de calor ou ilha de calor urbana (ICU) 

é uma designação dada à distribuição espacial e temporal do campo de 

temperatura sobre a cidade que apresenta um máximo, como se fosse uma 

ilha quente localizada sobre determinada localização geográfica. Alterações 

da umidade do ar, da precipitação e do vento também estão associadas à 

presença de ilha de calor urbana.  

 

 

Figura 4 : Temperatura da superfície Fonte: Atlas Ambiental de São Paulo (2002) 

 

Desta forma, as áreas mais adensadas, impermeabilizada em sem cobertura 
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vegetal ou presença de rios, apresentam temperaturas superiores às áreas que 

não possuem essas condições tão exarcebadas.  

 

 

Área de Estudo 

A área de estudo se localiza dentro do distrito de Santa Cecília.A figura 4 

abaixo apresenta a imagem de satélite com a locação dos limites da micro-

bacia do córrego Anhangüera e o limite do distrito de Santa Cecília, bem como 

o limite da área de estudo. 

Observa-se que o distrito, ao atravessar duas micro-bacias, não respeita a 

unidade mínima de gestão ambiental que é a micro-bacia.   
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Figura 4: Limites do distrito de Santa Cecília, da Bacia do córrego Anhanguera e da área de 

estudo sobre imagem de satélite, escala 1:12.500 Fonte: http://maps.google.com.br 

No mapa da figura 5 observa-se uma linha vermelha dando o limite da micro-

bacia do córrego Anhanguera, onde se localiza a área de estudo. As manchas 

verde-claro dizem respeito às massas verdes arbustivas e as manchas verde-

escuro identificam as massas verdes arbóreas.  

http://maps.google.com.br
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Figura 5: Localização das massas verdes dentro do limite do distrito de Santa Cecília sobre 

imagem de satélite, escala 1:12.500 Fonte: http://maps.google.com.br 

 

 A tabela 2 a seguir resume os dados levantados: 

 

Distrito de Santa Cecília 

Área total (m
2) 3.869.023,94 

Área de massa verde arbórea  (m
2) 198.342,26 

Área de massa verde arbustiva  (m
2) 147.057,76 

http://maps.google.com.br
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Área verde total (m
2) 345.400,02 

População (habitantes � SEADE, 2008)  71179  

Razão de área verde (% do território) 8,9 

Índice de áreas verdes (m
2/hab) 4,85 

Tabela 2: Quantificação das áreas verdes no distrito de Santa Cecília 

 

Observa-se que o distrito de Santa Cecília apresenta uma razão de área verde 

de 8,9%, onde esta vegetação se classifica, segundo a metodologia de Jim 

(1989) como �isolated-clustered�, com pequenos focos de cobertura vegetal e 

manchas predominante em locais pavimentados e edificados, com pequenos 

grupos de árvores. O índice de áreas verdes é de 4,85 m
2
/hab.  

Em relação à área de estudo, foi efetuado o mesmo levantamento. A tabela 3 
resume os dados obtidos: 

  

Área de Estudo 

Área total (m
2) 482.148,28 

Área de massa verde arbórea  (m
2) 30.490,60 

Área de massa verde arbustiva  (m
2) 4.592,22 

Área verde total (m
2) 35.082,82 

População (habitantes � SEADE, 2008) 8870,15 

Razão de área verde (% do território) 7,3 

Índice de áreas verdes (m
2/hab) 3,95 

Tabela 3: Quantificação das áreas verdes no distrito de Santa Cecília 

 

O perímetro de estudo apresenta razão de área verde de 7,3%, e o índice de 

áreas verdes é de 3,95 m
2
/hab. Os números inferiores em relação ao distrito  

se deve a uma menor concentração de grandes maciços de verde viário na 

área. 
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Figura 6: Localização das massas verdes dentro do limite de estudo sobre imagem de satélite, 

escala 1:12.500 Fonte: http://maps.google.com.br 

 

Ainda assim, observam-se números muito superiores aos dados da Secretaria 

do Verde e Meio Ambiente - SVMA (2000). Este fato se deve à metodologia de 

análise da SVMA, que não considera em seus cálculos, as áreas verdes privadas 

e as áreas verdes viárias, que são predominantes no distrito estudado. Este 

trabalho incluiu estas áreas verdes, uma vez que, para questões ambientais, é 

indiferente a procedência do direito de propriedade, pois toda a vegetação 

existente no território traz benefícios ambientais.   

 

Em relação á banda termal, a figura 7, a seguir, mostra as temperaturas 

médias de superfície do município de São Paulo, medidas no dia 03/09/1999 

às 09:57 h. Observa-se que no centro da cidade aparecem áreas de 

temperaturas mais elevadas, em torno de 30
 o
C. O distrito de Santa Cecília 

http://maps.google.com.br
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apresenta temperaturas entre 27,5 e 28 
o
C. Este valores elevados se devem, 

em parte, à baixa porcentagem de cobertura vegetal na área e à ausência da 

exposição das águas dos rios e córregos. Outros fatores influentes tais como o 

adensamento, a ocupação das várzeas, a impermeabilização do solo, 

correntes de ar e relevo não foram levantados de forma que não se pode 

discutir seu grau de importância.  

 

Bairros próximos, como Consolação e Bela Vista, tão adensados quanto Santa 

Cecília, apresentaram no mesmo dia e horário, temperaturas em torno de 

26
o
C, no caso, em função da maior porcentagem de vegetação e do relevo. 
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Figura 7: Temperatura da superfície Fonte: Atlas Ambiental de São Paulo (2002) 

 

 

Resultados 

 

Considerando as questões ambientais levantadas observa-se que os limites do 

distrito de Santa Cecília não foram traçados em conformidade com o limite de 

micro-bacias, considerado a menor unidade de gestão ambiental, 

demonstrando a inexistência de um planejamento ambiental para as políticas 
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publicas e administrativas no planejamento do uso e ocupação do solo. 

Em relação às áreas verdes, apesar de o trabalho contestar as definições de 

índices adequados de áreas verdes por habitante, também se vale dos mesmos 

para analisar a qualidade ambiental em relação a este parâmetro, mostrando 

que a região encontra um déficit de área verde/habitante em relação a 

qualquer um dos parâmetros adotados. 

Em relação às questões hídricas, observa-se a ausência de rios e córregos 

expostos, onde os mesmos foram eliminados da paisagem, convertidos em um 

sistema de macro-drenagem, onde, no entanto, se observa que as águas não 

encontram mais o espaço para espraiamento nas antigas várzeas no distrito 

estudado, produzindo parte das cheias do município de São Paulo. 

A ausência de um sistema de umidificação e refrigeração, parte em função da 

pouca vegetação e a ausência de águas, se traduz em temperaturas de 

superfície elevadas no local de estudo, causando desconforto térmico aos 

usuários e moradores da área.  

Com foco nas questões ambientais, propõem-se aproveitar melhor o potencial 

natural do território, preservando os benefícios da cobertura vegetal e da 

hidrografia, com forma de manter a qualidade ambiental urbana, estimulando 

sistemas de parques e áreas verdes, ao longo dos rios e córregos, 

proporcionando espaços públicos de alta qualidade, com a exposição das 

águas, resgatando a identidade da paisagem e os ecossistemas silvestres em 

áreas urbanas. 
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O LARGO DE SANTA CECILIA: REGISTROS E CONTEMPORANEIDADE 

Ricardo Hernan Medrano 

 

Este texto é uma tentativa de assentar algumas bases, para posterior 

desenvolvimento, a partir de uma leitura específica, sobre as possibilidades de 

leitura e análise do espaço urbano do largo de Santa Cecília. 

Tomamos como referência conceitual a idéia dos espaços públicos como híbridos, 

como proposto nesta pesquisa.
1
 Esta idéia pode ser representada como na figura 

abaixo, como um diagrama no qual três planos, que definem as grades conceituais, 

os sujeitos e os objetos, podem ser atravessados de diferentes formas e com 

diversas articulações. Como uma analogia com o ornitorrinco, que é uma mistura 

de ave e quadrúpede. 

 

Figura 1 

Seguiremos esta proposta abordando o largo de Santa Cecília das seguintes formas: 

Sua análise a partir da tradicional linha do urbanismo como forma urbana.
2
 

A análise da verticalização a partir do trabalho �La montaña desencantada�, de 

Manfredo Tafuri.
3
 

                                                      
1
 CASTRO, Luiz Guilherme Rivera de. Espaços públicos como híbridos: qual situação, qual posição? 

In: ZEIN, Ruth (org.). Projeto como investigação: antologia. São Paulo: Altermarket, 2009, p 1-17. 

CD-ROM. 

2
 Algumas das abordagens foram propostas e desenvolvidas parcialmente na disciplina de pós-

graduação �Análise Crítica da Arquitetura e do Urbanismo Contemporâneo�, ministrada pelos 

professores Maria Isabel Villac e Ricardo Hernan Medrano no 2
o
 semestre de 2010. 

3
 TAFURI, Manfredo. La montaña desencantada. El rascacielos y la ciudad. In: CIUCCI, G., DAL CO, 

F., MANIERI-ELIA, M., TAFURI, M. La Ciudad Americana. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1975. 

id15017640 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 
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A análise do fenômeno urbano tal como proposto por Rem Koolhaas em �Nova York 

Delirante�.
4
 

A análise contemporânea, feita por Marshall Berman, não isenta das contradições 

da atualidade, para o Times Square, em Nova York.
5
 

A discussão do registro do espaço do largo de Santa Cecilia, particularmente o 

fotográfico, entendido não apenas como um documento, mas como uma 

possibilidade de interpretação ou mesmo de arte. 

Antes de seguir é importante esclarecer o seguinte: as escolhas acima buscam 

construir um espectro diverso e rico de possibilidades de análise. Parte dos textos 

escolhidos têm como objeto a cidade de Nova York, que por seu protagonismo 

mereceu muitas tentativas de explicação. Em nosso caso, procuraremos extrair as 

possibilidades conceituais que sejam adequadas e nos ajudem a ler e compreender 

nosso objeto de estudo. 

Urbanismo como forma urbana
6
 

Do ponto de vista do desenho, a leitura que podemos chamar tradicional (na falta 

de melhor palavra) é caracterizar a área a partir da figura do largo. Uma das 

principais características que tem este elemento urbano é a sua forma 

propriamente dita, que difere significativamente (para ficar em um exemplo) do 

traçado das cidades hispano-americanas. Estas, como se sabe, tiveram desde muito 

cedo um modelo, que foi seguido em grande parte e que caracteriza estas cidades 

até os dias de hoje.
7
 Ao contrário, o largo seria característico do urbanismo 

português. Esta visão, que está presente principalmente desde a publicação de 

�Raízes do Brasil�, de Sérgio Buarque de Holanda, está há tempos superada.
8
 

Muitos autores já aprofundaram este estudo e apontaram numerosos exemplos de 

cidades que seguem outros padrões, por exemplo São Luis e Belém, fundadas no 

século XVII, como também o grande número de cidades fundadas no século XVIII, 

como Macapá, Vila Bela da Santíssima Trindade, Prado, Nova Viçosa, Parnaíba, São 

Luiz do Paraitinga, entre muitas outras. Entretanto, e é necessário reconhecer, a 

maior parte das cidades brasileiras mais importantes possui nas áreas centrais um 

                                                      
4
 KOOLHAAS, Rem. Nova York Delirante. São Paulo: Cosac&Naify, 2008. 

5
 BERMAN, Marshall. Um século em Nova York. Espetáculos em Times Square. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2009. 
6
 ANTONUCCI, Denise.  Morfologia Urbana O Conceito. In: I Seminário Projetos Urbanos 

Contemporâneos no Brasil, 2006, São Paulo. I Seminário Projetos Urbanos Contemporâneos no 

Brasil. São Paulo : Universidade São Judas Tadeu, 2006. 
7
 Ver MEDRANO, Ricardo H. Notas sobre o Barroco e o Urbanismo Ibero-Americano. In: Atas do IV 

Congresso Internacional do Barroco Ibero-Americano. Belo Horizonte: C/Arte, 2007. 
8
 Ver MEDRANO, Ricardo H. Notas sobre a América do Sul na historiografia urbana brasileira. In: 

GOMES, Marco Aurélio A. de Filgueiras (org).. Urbanismo na América do Sul: circulação de idéias e 

constituição do campo, 1920-1960. Salvador: EDBA, 2009. 
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traçado no qual o largo é elemento recorrente. 

Em nosso caso particular, temos um largo que vai sendo formado aos poucos, em 

particular a partir dos últimos anos do século XIX.
9
 A sua singularidade está em que 

a igreja de Santa Cecília está situada no centro do largo, e não como é mais 

comum em São Paulo em que o largo é um espaço aberto com a igreja ladeando o 

largo, estabelecendo outra forma de diálogo entre a igreja e a cidade. 

 

Figura 2 - Largo de Santa Cecilia em 1895 

Fonte: SÃO PAULO (Cidade). São Paulo antigo: plantas da cidade. São Paulo, Comissão do IV Centenário, 1954 

                                                      
9
 JORGE, Clóvis de Athayde. Santa Cecília: contrastes e confrontos. São Paulo: DPH, 2006. 
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Figura 3 - Largo de Santa Cecília em 1930 

Fonte: SARA BRASIL. 

 

 

Figura 4 - Largo de Santa Cecília em 1954 

Fonte: Vasp-Cruzeiro 1954. 
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Figura 5 - Largo de Santa Cecilia � vista panorâmica 

Fonte: Ricardo H. Medrano. 

 

Como contraponto, nas cidades hispano-americanas normalmente a igreja tem 

ante si uma praça. Notadamente na praça principal, a Plaza Mayor ou Plaza de 

Armas, sempre há um edifício religioso e algum importante edifício institucional. 

Por este particular urbanismo, usualmente a igreja é um edifício inserido na 

quadra, no qual a fachada tem particular papel simbólico. No caso brasileiro, e em 

Santa Cecilia em particular, a igreja pode ser percorrida em todo seu perímetro, 

caracterizando uma forma particular de relação do edifício como a cidade e com o 

espaço público. Outra diferença é a notável persistência da Plaza Mayor como 

centro cívico nas cidades hispano-americanas, até hoje. 

 

Figura 6 � Plaza del Zócalo, cidade do México � vista panorâmica desde a catedral. 

Fonte: Ricardo H. Medrano. 
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Em resumo, esta perspectiva que vimos lidando refere-se ao traçado e às formas 

das cidades e seus elementos constitutivos. É uma das linhas de pesquisa mais 

consolidadas na área do urbanismo, que conta com trabalhos muito valiosos, como 

a obra pioneira de Lavedan ou textos bastante divulgados como os de Benévolo, 

Morris e Kostof.
10

 

Entretanto, esta linha de análise, muitas vezes induziu autores à redução da 

riqueza e complexidade do urbanismo ao enfatizar apenas o traçado. É o caso das 

cidades nos Estados Unidos, vistas a partir de um esquema quadriculado e sem 

hierarquia. Assim foi vista Nova York, por exemplo, no trabalho de Reps,
11

 pelo 

menos até o citado trabalho de Tafuri. 

 

Figura 6 � Planta de Manhattam 

Fonte: TAFURI, Manfredo. La montaña desencantada. El rascacielos y la ciudad. In: CIUCCI, G., DAL CO, F., MANIERI-ELIA, 
M., TAFURI, M. La Ciudad Americana. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1975. 

                                                      
10

 LAVEDAN, Pierre. Histoire de l�urbanisme. Paris: Laurens, 1926- 1941-1952. BENEVOLO, 

Leonardo. História da Cidade. São Paulo: Perspectiva, 2003. MORRIS, A. E. J. História de la forma 

urbana. Barcelona: Gustavo Gili, 1984. KOSTOF, Spiro. The city shaped. Nova York: Bulfinch Press, 

1991. 
11

 REPS, John W. The making of Urban America. New Jersey: Princeton University Press, 1965 
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Tafuri e a cidade de Nova York 

Tafuri demonstrou que é possível ver além das linhas iguais paralelas. Seu estudo 

significou o enfrentamento de um europeu com uma realidade completamente 

distinta. Mas é mais do que isso, é um enfrentamento de idéias, modelos e 

convicções frente a um mundo não só diferente como também onde novas idéias 

tinham efetiva aplicação. 

O centro das atenções de Tafuri se volta para a verticalização, e as formas 

capitalistas e ideológicas que o produzem. 

 

Figura 7 � Arranha-céus de Nova York: o Empire State 

Fonte: Ricardo H. Medrano. 

 

O ponto de partida de sua pesquisa, que aborda a cidade de Nova York, é o 

concurso para o Chicago Tribune, realizado em 1922, ocasião na qual foram 

apresentados 263 projetos de arquitetos de vários países (inclusive de Marcello 

Piacentini, que fez diversos projetos em São Paulo). Também participaram diversos 

arquitetos modernos, como Adolf Loos, Bruno Taut, Adolf Meyer e Walter Gropius, 

Max Taut e Eliel Saarinen. 
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Figura 8 � Alguns dos projetos apresentados para o concurso do Chicago Trubune 

Fonte: TAFURI, Manfredo. La montaña desencantada. El rascacielos y la ciudad. In: CIUCCI, G., DAL CO, F., MANIERI-ELIA, 
M., TAFURI, M. La Ciudad Americana. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1975. 

 

Para os arquitetos europeus, os projetos se revestiam da possibilidade de aplicar 

algumas das propostas do movimento moderno, em particular a construção em 

altura para liberar o chão: 

Los proyectos de los arquitectos del «Movimiento Moderno» 

anticipan pródigamente, de una u otra forma, lo que será el lenguaje del 

rascacielos tras los años 30, pero ninguno de ellos se muestra capaz de 

enfrentarse a las cuestiones estructurales que esta tipología había puesto 

en crisis. América es considerada como un banco de pruebas para las 

hipótesis de los lenguajes de vanguardia, pasando a segundo plano las 

consideraciones surgidas desde este limitado campo de acción. Es inútil 

esconder una realidad: la totalidad de la participación europea al concurso 

se revela incapaz de lograr la adecuación entre las divergentes 

investigaciones de la que es testimonio y la temática real escondida tras 

las ambiguas exigencias del periódico de Chicago. A las falsas certezas 

americanas, las vanguardias y retaguardias europeas sólo responden, por 
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el momento, con un confuso debate entre dudas evidentes: América vista 

por Europa se muestra, desde estos proyectos, más como un mito literario 

que como una realidad estructural.12 

 

Especial lugar ocupa na análise de Tafuri o edifício do Rockefeller Center. 

Interessa-lhe o processo, um empreendimento que leva às últimas conseqüências 

as possibilidades comerciais. Mas não é só isso, elementos caros ao pensamento 

moderno europeu têm uma dimensão muito diferente aqui, em especial a 

ideológica: simplesmente não existe. Mais ainda, revela, levando ao limite a 

exploração da cidade tradicional, suas possibilidades e contradições, e que ficam 

claros a partir da análise do processo de projeto (feito nos anos da crise de 1929). 

El Rockefeller Center se presenta, así, como resultado último del 

debate sobre la estructura de las cities americanas. Ante los intentos de 

control global del organismo urbano, demuestra que únicamente un 

experimento a escala limitada e inserto por completo en las leyes 

tradicionales del crecimiento del tejido existente, tiene la posibilidad de 

influir sobre la dinámica urbana. El Rockefeller Center, en efecto, nace, 

como hemos visto, sobre la base de un estudio analítico de las 

capacidades económicas de la intervención: con él, la especulación 

adquiere no solamente un rostro público, sino también el aspecto de un 

«bien» en sentido estricto, de una empresa que pretende enriquecer a la 

colectividad, en la medida en que aumenta para cada particular la tasa de 

interés sobre el capital invertido. Este es, en todo caso, el último residuo 

ideológico que contiene el Rockefeller Center: el intento de celebrar, a 

escala urbana, la pacificación entre trusts y colectividad.13 

 

Na oposição entre especulação e necessidade de controle encontramos uma 

contribuição interessante, que pode nos ajudar a revelar o processo da produção 

arquitetônica contemporânea da área de estudo. Para Tafuri, à época, o ecletismo 

representava este conflito, e era uma possível solução: �El triunfo del ecletismo es 

consecuencia de estos problemas no resueltos: es la expresión de uma actitud 

                                                      
12

 TAFURI, Manfredo. La montaña desencantada. El rascacielos y la ciudad. In: CIUCCI, G., DAL CO, 

F., MANIERI-ELIA, M., TAFURI, M. La Ciudad Americana. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1975. p. 414. 
13

 Idem, ibidem. p. 491. 
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pasiva hacia ellos�.
14

 

Em nossa situação essa atitude de passividade pode ser lida em edifícios recentes, 

cujo aspecto formal se resolve com pouquíssimas ambições de desenho (ou design). 

Recentemente temos a invasão do que é chamado de �neoclássico�, expressão com 

fortes características de marketing já que nada há neste �estilo� que seja 

neoclássico. 

 

Figura 9 � Propaganda de edifícios ditos �Neo Clássicos� no entorno do largo de 

Santa Cecília. 

Fonte: Ricardo H. Medrano. 

 

Nesta mesma linha, no inicio do século XX, há para Tafuri nos Estados Unidos um 

processo de desideologização da arquitetura, que se contrapõe aos atributos 

ideológicos da arquitetura européia. A possibilidade de interpretações por 

oposição, como esta, talvez fosse clara para esse período. Entretanto, o mundo 

contemporâneo apresenta outros desafios, que exigem repensar sua complexidade. 

Isto está refletido, acreditamos, no texto de Marshall Berman, que veremos 

adiante. 

Em nosso caso, podemos nos questionar que efetivo papel têm os arquitetos, 

eivados de intenções sociais, na produção dos espaços da cidade, quase vazia 

                                                      
14

 Idem, ibidem. p. 393. 
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desses atributos. 

O concurso do �Chicago Tribune�, neste caso, caracteriza-se para Tafuri como um 

convite a elaborar puras escenografias.
15

 Mas a situação é outra: o papel do 

arranha-céu em Nova York difere daquilo que é nosso objeto de estudo. Embora 

seja prática na cidade de São Paulo a construção de ícones urbanos, já desde há 

bastante tempo como são, na área central, o edifício Martinelli, o atual edifício do 

Santander (mais conhecido como �Banespão�) ou o edifício Itália, o fato é que os 

novos empreendimentos traduzem as poucas possibilidades de terem essas 

características, dificilmente serão ícones urbanos, provavelmente já estão ou 

estarão em breve cercados por outras construções por todos os lados, seja em 

santa Cecilia como em toda a cidade de São Paulo. Talvez possamos usar a mesma 

palavra usada por Tafuri para o concurso: essa arquitetura expressa cinismo, uma 

falsa promessa. 

 

Figura 10 � Edifícios recentes construídos na região da Santa Cecília. 

Fonte: Ricardo H. Medrano. 

 

A história está presente na memória e tradições presentes no espaço urbano 

contemporâneo. Já tratamos da idéia do largo dentro dos processos de construção 

da cidade brasileira, que remontam também às concepções urbanas portuguesas. 

Comentamos também sobre o fato singular da igreja estar situada no centro do 

largo, e não dando para o largo. Há ainda uma outra dimensão que deve ser 

                                                      
15

 Idem, ibidem. 
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tratada: a da igreja como elemento urbano. Seu papel tem sido, no tempo e em 

diversos contextos culturais, de destaque, em especial através das dimensões e da 

altura. Citamos, como exemplo, a igreja de Santa Maria Del Fiore, e Catedral e 

Igreja dos jesuítas em Cusco. 

 

 

 

Figura 11 � As �catedrais� como elementos urbanos. Na primeira imagem, Santa 

Maria del Fiore, em Florença. Abaixo, Catedral e Igreja da Companhia de Jesus, em 

Cusco. Abaixo, igreja de Puno, região do lado Titicaca. Concebida para ser um 

elemento significativo na paisagem, encontra-se agora escondida entre as 

edificações da cidade. 

Fonte: Ricardo H. Medrano. 
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A história da igreja de Santa Cecília começa em 1861, com o lançamento da pedra 

fundamental, que deu origem à primeira construção, ainda rudimentar. O bairro 

ainda era área pouco ocupada. A segunda igreja surge a partir de 1884, com 

projeto de Luis Pucci (o mesmo autor da Santa Casa da Misericórdia), portanto com 

um investimento em outra qualidade. Ainda assim, deu passo à terceira (e atual) 

igreja, cuja pedra fundamental é de 1897, sendo inaugurada em 1901 

(aparentemente, na época, ainda inacabada).
16

 É desta que tratamos, já que não 

dispomos de maiores informações sobre as construções anteriores. 

A leitura do arranha-céu como catedral é expressa por Wohler, alemão (citado por 

Tafuri), que em 1924 afirmava: 

... Lo que revive en esta concepción es la idea medieval de la 

construcción de la Catedral. La función de la Catedral, que con su masa 

domina la imagen urbana y que es el símbolo de la aspiración a lo 

metafísico y del comportamiento espiritual, es adquirida por el rascacielos, 

su traducción en términos modernos, dado que éste representa, de alguna 

manera, la exaltación de la idea de trabajo.17 

 

O Arranha-céu passa a ser a �catedral do trabalho�. Apesar da verticalização, a 

igreja de Santa Cecilia permanece como uma referência seja como elemento 

urbano seja como elemento simbólico, ainda que a massa de edifícios em volta 

tenha obstaculizado diversas visuais. 

 

Figura 12 � A igreja de Santa Cecília entre as edificações do entorno. 

Fonte: Ricardo H. Medrano. 

                                                      
16

 JORGE, Clóvis de Athayde. Santa Cecília: contrastes e confrontos. São Paulo: DPH, 2006. 
17

 Idem, ibidem. p. 407. 
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A análise de Tafuri enfatiza os sistemas estruturantes, a relação entre a produção 

do espaço e o sistema capitalista. Vejamos agora outra possibilidade de análise. 

 

Rem Roolhaas e Nova York: delírios 

Pouco tempo depois de Tafuri, em 1978, Koolhaas publica �Nova York Delirante�, 

onde analisa a cidade de várias formas, mas retomando vários dos exemplos já 

tratados por Tafuri.
18

 

O problema da verticalização nos anos 1920 e 1930 também é um ponto central do 

livro, assim como o Rockefeller Center. Também sua análise passa pela tensão 

entre o arranha-céu e o processo de controle da cidade, bem como a possibilidade 

de um debate de idéias: 

Não há nenhum manifesto, nenhum debate arquitetônico, nenhuma 

doutrina, nenhuma lei, nenhum planejamento, nenhuma ideologia, 

nenhuma teoria; há � apenas � o arranha-céu.
19 

 

Mas a linguagem de Koolhaas é mais solta e propensa a frases irônicas ou diversões, 

como quando afirma: �o fantástico suplanta o utilitário em Manhattan�. 

Ou ainda, quando a relação entre edifícios e traçado é associada à de um 

arquipélago, no caso, seco. As ilhas são as quadras (em número de 2028), e as vias 

os canais. Mas este arquipélago surge porque as quadras são ocupadas por edifícios 

altos e com características particulares. O sistema de �canais� é a congestão. Essa 

congestão é descongestionada através dos edifícios em altura, que são a �extrusão 

da quadrícula�. Koolhaas associa esta �extrusão� com a conquista do oeste, das 

fronteiras: 

Manhattan não tem escolha, a não ser a extrusão da própria 

retícula rumo ao alto; apenas o arranha-céu oferece aos negócios os 

amplos espaços de um faroeste criado pelo homem, uma fronteira no 

céu.
20 

 

                                                      
18

 Para uma excelente análise sobre estas questões, ver o prefácio de Adrián Gorelik para a edição 

brasileira do livro de Rem Koolhaas, intitulado �Arquitetura e Capitalismo: os usos de Nova York�. 

KOOLHAAS, Rem. Nova York Delirante. São Paulo: Cosac&Naify, 2008. 
19

 KOOLHAAS, Rem. Nova York Delirante. São Paulo: Cosac&Naify, 2008. p. 113. 
20

 Idem, ibidem. p. 111. 
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A imagem da retícula é fortalecida pelo processo de construção das quadras, 

configurando segundo ele verdadeiras cidades-estado arquitetônicas. Cada ilha do 

arquipélago é isolada da outra pela congestão das vias, daí a idéia de Nova York 

como uma Veneza muito modernizada, um �sistema de 2028 solidões�.
21

 

O que particulariza Nova York, e que impressiona tanto Tafuri como Koolhaas, é 

que esse processo é levado ao limite. Para Koolhaas, esta idéia não está expressa 

apenas na idéia do arquipélago, mas em construções como o Rockefeller Center 

(que também mereceu grande destaque de Tafuri) como também o hotel Waldorf. 

O Rockefeller Center é uma �montanha� que cresce até onde é possível em sua 

ilha, mas é impedida pelos limites da quadra. Ainda assim, ultrapassa esse limite 

formando um conjunto que transgride mas ainda mantém a rigidez do traçado. 

Novamente aqui aparece a fricção entre controle e especulação. Neste último 

caso, isto transparece também no processo de projeto, que é coletivo, resultado 

da interação de diversos arquitetos e profissionais: o �Rockefeller Center é uma 

obra-prima sem um gênio�.
22

 

 

 

 

 

 

                                                      
21

 Ironicamente, com a propalada idéia do aquecimento global, há a possibilidade de que as ruas de 

Nova York efetivamente se transformem em rios. Recentemente um estúdio do EUA, Studio 

Lindfors, propôs como ficaria a cidade nessa situação: 

  

Fonte: http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,GF79884-16290,00-

METROPOLES+SOB+A+AGUA.html#fotogaleria=1. 18/02/2010. 00:34hs. 
22

 Idem, ibidem. p. 209. 

http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,GF79884-16290,00-
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Figura 13 � Os projetistas do Rockeffeler Center. 

Fonte: TAFURI, Manfredo. La montaña desencantada. El rascacielos y la ciudad. In: CIUCCI, G., DAL CO, F., MANIERI-ELIA, 

M., TAFURI, M. La Ciudad Americana. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1975. 

 

O hotel Waldorf (cujo primeira localização ironicamente ficava onde é hoje o 

Empire State) propõe um novo conceito que não se atêm apenas ao hotel em si, 

mas às formas de vida de então e às relações com o resto da cidade. É um edifício 

situado em uma ilha, que é concebido de maneira a atender diferentes demandas 

de formas de vida, desde o hóspede tradicional até o morador da cidade que 

pretende manter seu tipo de vida mas com as comodidades dos serviços à sua 

disposição. O sistema de circulação do hotel atende a essas diferenças, com 

acessos e percursos separados. 

O Hotel Residencial supera esse dilema separando a função 

púbica da função privada do lar individual e levando cada qual à sua 

conclusão lógica numa parte específica da �megacasa�.
23 

                                                      
23

 Idem, ibidem. p. 170. 
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Figura 14 � O hotel Waldorf. 

Fonte: KOOLHAAS, Rem. Nova York Delirante. São Paulo: Cosac&Naify, 2008. 

 

Por último, merece ainda discussão o Downtown Athletic Club: trata-se de uma 

espécie de clube de ginástica vertical, de 38 andares. Ligado a Wall Street, sua 

finalidade é restaurar o corpo humano. É em última instância também levar aos 

limites a ocupação do arquipélago, com um programa muito particular. Com sua 

habitual estilo, afirma Koolhaas: 

Ele não é um vestiário, mas uma incubadora para adultos, um 

equipamento que permite aos sócios � impacientes demais para aguardar 

o resultado da evolução � atingir novos patamares de maturidade, 

transformando-se em novos seres, desta vez sob segundo seus desígnios 

individuais.24 

                                                      
24

 Idem, ibidem. p. 186. 
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O Downtown Athletic Club é uma máquina para solteiros 

metropolitanos cuja "plena forma" deixou-os fora do alcance de noivas 

férteis.
25 

Nas páginas seguintes mostramos uma série de fotografias que mostram dois 

aspectos da relação público-privado, na área da Santa Cecilia. Referente à 

verticalização, na primeira sequência temos fotografias que procuram desvendar 

lugares privados, em andares altos dos prédios, que através do uso de uma lente 

teleobjetiva revelam detalhes de seu cotidiano. Nesta caso as ilhas deixam de ser 

objetos fechados e passam ser parte do espaço das ruas. 

 

 

 

 

 
Figura 15 � As fotografias acima são aproximações (com lente zoom), que permitem 

ver detalhes dos objetos cotidianos em apartamentos situados em edifícios, 

detalhes estes que não são percebidos a simples vista desde o nível da rua. 

Fonte: Ricardo H. Medrano. 

                                                      
25

 Idem, ibidem. p. 187. 
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Na segunda sequência de fotografias mostramos a relação interna-externa da 

igreja de Santa Cecilia. Ao contrário dos autores estudados, que não tocam no 

tema da arquitetura religiosa, neste caso ela é fundamental. O espaço interno é 

muito diferente do externo. É oscuro, fechado e silencioso. Nela as pessoas rezam, 

descansam, conversam. A transição com o exterior é abrupta, são dois espaços 

com uso públicos completamente diferentes na mesma área.  
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Figura 16 � As cinco imagens acima mostram a relação entre o interior e o exterior 

da igreja de Santa Cecilia. 

Fonte: Ricardo H. Medrano. Nas quatro primeiras fotos utilizou-se a técnica de 

HDR. 

 

Marshall Berman e o Times Square 

Marshall Berman é o conhecido autor do livro �Tudo que é sólido desmancha no 

ar�, escrito em 1982.
26

 A publicação a que nos referimos é bem mais recente, de 

2006. A maneira de ler e analisar de Berman em ambas obras reflete também as 

mudanças na esfera cultural do mundo. Na primeira, há lados melhor definidos, as 

oposições que caracterizam também o período da guerra fria são mais nítidas. Um 

exemplo refere-se às intervenções de Robert Moses em Nova York, no capítulo 

cinco.
27

 Sua visão de Moses é extremamente negativa, talvez reflexo das análises 

                                                      
26

 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar. São Paulo: Companhia das Letras, 1986. 
27

 Intitulado �Na floresta dos símbolos: Algumas Notas sobre o Modernismo em Nova York�. 
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da época, como a obra de Robert Caro.
28

 Mas Moses tem merecido revisões, desde 

uma perspectiva mais afastada dos acontecimentos.
29

 

Importante também ressaltar que certas questões provenientes da tensão entre 

projeto moderno e realidade estão presentes fortemente em Tafuri, como vimos, e 

no Berman de 1982, o que poderíamos extender também ao debate arquitetônico 

contemporâneo. Mas o distanciamento que os anos permitem está presente na 

recente publicação, evidenciando o maior desafio de analisar os fatos atuais sob 

uma ótica atual. 

Times Square é visto dessa forma. Por um lado o capitalismo, apesar de agora 

dominante, não desprovisto de perigos: 

 Viver em Nova York sempre dá às pessoas uma chance de ver em 

close-up como o capitalismo destrói as coisas mais maravilhosas que 

cria.30 

 

Por outro lado o Times Square de hoje é uma profusão de pessoas de origens muito 

diferente, da mistura de atividades, de informação. Nas palavras de Berman, isso 

tudo é �excelente�, inclusive a informação que vem dos anúncios: 

Graças ao progresso gráfico computadorizado, os melhores dos 

novos anúncios e o conjunto total de anúncios estão mais emocionantes 

do que nunca.31 

 

 

                                                      
28 CARO, Robert. The Power Broker: Robert Moses and the Fall of New York. Nova York: Vintage, 

1974. 
29

 Ver: BALLON, Hilary; JACKSON, Kenneth T. Robert Moses and the modern city. The 

transformation of New York. Nova York: W. W. Norton & Company, 2007. 
30

 BERMAN, Marshall. Um século em Nova York. Espetáculos em Times Square. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2009. p. 305.  
31

 Idem, ibidem. p. 303. 
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Figura 17 � O Times Square. Duas vistas do mesmo edifício. Notar que a informação 

na fachada muda contantemente. 

Fonte: Ricardo H. Medrano. 

 

Este lugar já teve muitos momentos: os anos 1930 foram �a Era do Jazz�, os anos 

1930 os da �Guerra�, os anos 1950 a do film noir, os 1970 os anos gay pré-aids. A 

de hoje é esse algo difícil de rotular, de emitir um valor de juízo, mas é expressão 

da contemporaneidade: 

 

Esse contraste entre o chão e o ar, entre as ruas da Square e os 

seus anúncios, parece um símbolo adequado do que aconteceu com a 

América no nosso novo milênio.32 

 

                                                      
32

 Idem, ibidem. p. 317. 



126 

 

 

 

Figura 18 � O Times Square hoje: profusão de pessoas, movimento intenso. 

Fonte: Ricardo H. Medrano. 

 

Partindo dessas idéias, realizamos um trabalho fotográfico no largo de Santa 

Cecilia buscando registrar as formas de transmissão de mensagens, como forma de 

comunicação entre o que acontece no interior dos edifícios e o espaço público. 

Não há como em Nova York ou na avenida Paulista, por exemplo, grandes outdoors 

eletrônicos mas sim as tradicionais placas. Também temos as pichações nas 

paredes. 
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Figura 19 � Sistemas de comunicação encontrados na área de estudo. As placas 

informam no espaço público o que acontece no privado. 

Fonte: Ricardo H. Medrano. 

 

Da mesma forma, registramos o movimento das pessoas entrando e saindo de 

estabelecimentos comerciais, que denotam o intenso movimento de pessoas, as 

mais distintas, que circulam pela região. Cada momento é diferente do outro. 
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Figura 20 � Movimento de pessoas entrando e saindo de estabelecimentos 

comerciais. 

Fonte: Ricardo H. Medrano. 

 

Algumas notas sobre fotografia 

Façamos algumas considerações sobre a fotografia e o registro fotográfico. Uma 

das possibilidades, que existe desde o inicio do desenvolvimento da fotografia, é o 

uso da fotografia como uma simples (mas não menos importante) documentação. 

Mas paulatinamente a fotografia passou a ser entendida como passível de ser 

também obra de arte. Faremos um breve percurso sobre pontos de tangência com 

esta pesquisa. 

Comecemos pela fotografia aérea. Atualmente este tipo de suporte e linguagem é 

usual nas análises urbanas e é um material bastante disponível, inclusive para o 

público em geral após o advento do Google Earth, que permite visualizar de cima 

qualquer cidade do mundo (e mais recentemente com outras possibilidades, como 

comentaremos mais adiante). Mas não só muitas décadas atrás estas fotografias 

eram raras como poucas pessoas tinham a possibilidade de ver a terra do ar. 

As vistas aéreas foram assim utilizadas por diferentes artistas, com base nas fotos 

produzidas em especial a partir de 1914, com a guerra. 

Autores como Lissitsky e Malévitch as usaram em suas obras, por exemplo, os 

Prouns, de 1921, de Lissitsky, ou obras de Malévitch como Elementos 

suprematistas que exprimem a sensação de vôo, de 1914-1915 ou Composição 

suprematista que transmite um sentimento do espaço universal, de 1916. O olhar 
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permitido pela fotografia aérea não era um ângulo usual à época, como dissemos, 

na qual voar era para poucos. Daí a estranhamento que produziam essas imagens, 

que encontraram eco junto à arte abstrata em voga na época, em particular o 

suprematismo, como um �novo tipo de relação entre o sujeito e o mundo�
33

 

Nesse sentido, há duas facetas importantes na foto aérea. A primeira é a liberdade 

implícita, não há um observador preso ao chão, não há um horizonte fixo, está 

solta dessas restrições. A segunda é que uma foto aérea deve ser decifrada através 

da leitura de uma linguagem própria, muito diferente da fotografia tradicional. 

Este tipo de percepção será parte de diversas outras manifestações artísticas, 

como por exemplo, mais adiante, em Jackson Pollock. 

Outra possibilidade de interpretação da fotografia vem com a Pop Art, nos anos 

1960, quando os trabalhos ganham nova dimensão: valem o cotidiano, o consumo, 

a repetição e a reprodução. Nesses tempos surgem também outras propostas, 

como por exemplo o hiper-realismo, onde o excesso ou o exagerado são essenciais. 

Entram os reflexos, as luzes, as motos e os carros. Neste caso, �a pintura se 

esforça por tornar-se mais fotográfica que a própria foto�.
34

 

 

Figura 21 � A rua das Palmeiras vista através do reflexo no vidro de um carro 

estacionado. 

Fonte: Ricardo H. Medrano. 

                                                      
33

 DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico. Campinas: Papirus, 1993. P. 262. 
34 Idem, ibidem. p. 274. 
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Outra dimensão da fotografia, proposta nos anos 1970, através das esculturas 

fotográficas, é o tempo. Artistas como Stefan De Jaeger e David Hockney, através 

do uso da polaróide, produzem uma sequência de fotos que retratam o momento 

em que foram tiradas, diferente do momento posterior ou anterior. 

Podemos citar ainda fotógrafos como Pierre Boogaerts, que trabalha com a relação 

entre o percurso perceptivo da fotografia e da arquitetura, como por exemplo na 

obra Screen Series: Street Skies, N.Y. 1978-1979. 

A idéia do tempo na fotografia, portanto na leitura do espaço, proposta como arte, 

como vimos, é levada ao extremo com a difusão e acesso às novas tecnologias de 

captura, como as máquinas digitais e as filmadoras digitais. De fato, parte 

significativa da população circula pelas cidades com algum dispositivo destes, em 

especial com os telefones celulares. Os canais de televisão e sites de noticias 

fazem uso destes registros de cidadãos desconhecidos que estavam no lugar onde 

aconteceu um fato importante. Raros acontecimentos, até os mais insignificantes, 

escapam à existência de algum dispositivo de captura ao redor do mundo. Pouca 

coisa escapa. 

Não devemos deixar de ressaltar a dimensão desta profusão de registros. Quando 

no século XIX a Igreja de Notre-Dame, em Paris, foi restaurada por Viollet-le-Duc, 

havia muitos poucos registros sobre essa construção, ainda assim passíveis de 

erros. Isto permitiu que ele pudesse supor diversos elementos da igreja a partir de 

sua particular visão sobre o restauro. Atualmente Notre-Dame recebe algo como 14 

milhões de turistas por ano. Fazendo uma conta simples, e supondo que cada um 

dos visitantes tire apenas uma foto da fachada da igreja (o que é uma estimativa 

conservadora), chegamos à conclusão de que hoje é feito pelo menos um registro, 

a cada segundo, da fachada. Ou seja, podemos saber muito detalhadamente as 

mínimas mudanças que porventura passe a igreja. 

Neste mesmo raciocínio, é possível que a região de Santa Cecília seja objeto de 

muitas fotografias tiradas todos os dias, pelas pessoas que por lá circulam. O 

espaço público é registrado pelo público. 

As possibilidades destas novas tecnologias digitais já foram apreendidas pelas 

artes. Já existem trabalhos fotográficos e festivais de cinema com imagens 

captadas através de celulares. 

Voltemos à questão das fotografias aéreas e à idéia do arquipélago, proposto por 

Koolhaas. Através do Google Earth podemos ter vistas aéreas de cidades pelo 

mundo todo. Mas agora muitas cidades têm seus edifícios em três dimensões, o que 

nos permite entender seus espaços com uma dimensão a mais. No caso de Nova 
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York, já estão disponíveis com acabamento fotorealístico. Até agora, São Paulo já 

tem uma área significativa em 3D, sem esse acabamento (infelizmente até esta 

data o largo de Santa Cecília ainda não foi feito, embora as vizinhanças já o 

estejam. Mais ainda, estão disponíveis �vistas da rua�, que permitem que se veja o 

espaço no nível da rua, e em 360 graus). No caso de Nova York, em particular 

Manhattam, esses pontos de observação estão distantes a cada dez a quinze 

metros, o que possibilita uma visualização de praticamente todo a cidade em 

detalhes. 

 

 
Figura 22 � Vista de Nova York com seus edifícios em 3D. Nas �vistas de rua� 

aparecem também todos os anúncios, como vemos em Times Square. 

Fonte: Google Earth. 

 

Isto nos traz duas questões. A primeira diz respeito à forma como estas vistas estão 

localizadas. O trabalho todo é feito com um equipamento instalado sobre um 

carro, que circula pela cidade registrando todos os ângulos necessários para a 
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construção de uma panorâmica em 360 graus. Mas isto nos remete à idéia do 

arquipélago, proposto por Koolhaas. Se observarmos com detalhes, e devido à 

forma como esses registros são feitos, de carro, todas os pontos de observação 

destas vistas são das ruas, não há essa possibilidade desde lugares onde um carro 

não circule. Portanto somente os �rios� são registrados, as �ilhas� permanecem 

resguardadas. 

 

 

Figura 23 � Vista da  região do Rockefeller Center, com indicação de todos os 

pontos de �vistas da rua�. 

Fonte: Google Earth. 

 

Isto nos remete também a outra questão que envolve o espaço público: esses 

espaços devem ser materiais ou existe a possibilidade de serem virtuais também? 

Assim como podemos circular pelas ruas e largos de Santa Cecília, através da 

Internet podemos também circular virtualmente por muitas cidades (e é bom não 

esquecer que na própria região de Santa Cecília há muitos pontos de acesso à 

Internet, o que nos remete à idéia de um espaço virtual).
35

 Esse circular não é 

apenas ver os edifícios, ruas e outros espaços, mas pessoas que porventura por ali 

estavam quando foram registradas. Podemos falar de um espaço público virtual? 

Também pode acontecer conosco, algum dispositivo capta nossa atividade em 

Santa Cecília e pessoas ao redor do mundo vêm o que estamos fazendo. Talvez 

devamos pensar nestas questões para o futuro. 

                                                      
35

 Ver VIRILIO, Paul. O espaço crítico. São Paulo: Editora 34, 1993. 
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Figura 24 � �Vista da rua� do Rockefeller Center. Podemos observar o cotidiano de 

Nova York desde um computador em São Paulo. 

Fonte: Google Earth. 

 

Em síntese, procuramos discutir algumas possibilidades de leitura e análise para a 

região de santa Cecília, com o objetivo de abrir novas perspectivas críticas dentro 

de uma quadro contemporâneo. 
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1 RESUMO 

Hipóteses de Projeto de Recuperação Urbana a partir de referencial urbanístico, o 

Largo Santa Cecília, que, investigando a evolução urbana do Bairro Centro onde se 

encontra, intenta se construir dentro de uma perspectiva histórica de continuidade 

nas modificações3 dessas estruturas centrais da cidade São Paulo, relacionadas 

                                                      
1
 Este trabalho, com novos acréscimos, é resultado da fusão de dois trabalhos anteriores: Cidade 

Tradicional e Cidade Moderna / Contaminações, apresentado no Projetar IV FAU-Mackenzie out 

2009 e Largo Santa Cecília e Centro São Paulo � Novas relações apresentado no IV FORUM de 

Pesquisa, FAU-Mackenzie out 2009. Trabalhos realizados como partes da pesquisa Espaços Públicos 

e Urbanismo Contemporâneo, Processos Sociais, Formas Espaciais com suporte do Fundo Mackenzie 

de Pesquisa � MACK PESQUISA. 

2
 Arquiteto e urbanista (UnB/Brasília), mestre e doutor (FAU/USP), professor da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e do Unicentro Belas Artes de São 

Paulo. debem@mackenzie.br 

Desenhos Christiane Gabriele de Lima Ribeiro. 

3 Usa-se a palavra modificação, considerando-se a palavra italiana modificazione conforme 

tradução de Letícia Martins de Andrade in BENEVOLO, Leonardo � A Arquitetura no Novo Milênio / 

p32, 33 / Estação Liberdade / São Paulo 2007 citando GREGOTTI, Vittorio � �Modificazione� / 

Revista Casabella 498-499 / Milão 1984  

Em artigo de 1984, Vittorio Gregotti indagava se a idéia de modificação não haveria assumido uma 

importância tal que presidisse a projetação arquitetônica, e se a linguagem do novo e da inovação 

dos anos das vanguardas não teria sido substituída por um conjunto de linguagens de modificação. 

Tais linguagens comportariam a consideração das pré-existências ambientais e da história como 

materiais de projeto. A partir dessa proposição, dois métodos de ação projetual poderiam: de um 

lado, estariam aqueles projetos que dão respostas mimética ao contexto, compreendido enquanto 

ambiente perceptivo ou como conjunto de tradições nas quais esse ambiente estaria inscrito; por 

outro lado, aqueles que se colocam como linguagem de conhecimento do lugar, aspirando a ser 

medida da qualidade da modificação que ele próprio teria induzido (GREGOTTI, 1984, p. 6-7).  

Embora Leonardo Benevolo observe que esse discurso nasce da situação especial da Europa, onde 

encontra seu principal campo de validade, admite que tal metodologia seria aplicável em qualquer 

id15115750 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

mailto:debem@mackenzie.br
mailto:debem@mackenzie.br


137 

 

também a um panorama mais geral de transformações da cidade como um todo.  

A partir de posicionamentos anteriores aqui retomados tanto em suas bases quanto 

à hipóteses de projetos já formuladas para a área central da cidade4, agrega-se 

esse trabalho a partir do Largo Santa Cecília, a princípio aberto para a investigação 

de seus limites e alcances. 

 

PALAVRAS-CHAVE: FORMA, MEMÓRIA, PROCESSO. 

 

2 ABSTRACT 

Hypotheses of Project of Urban Recovery from urban references, the Largo de 

Santa Cecília, investigating the urban evolution of the São Paulo city center where 

it is located this work intends to construct a project integrating a historical 

perspective of continuity in the evolution of the São Paulo city center urban form. 

 

KEYWORDS: FORM, MEMORY, PROCESS. 

 

3 APRESENTAÇÃO 

Este trabalho começa com a escolha de um lugar, o Largo Santa Cecília, como 

ponto de partida para o desenvolvimento de um projeto urbano, a princípio aberto 

para a investigação de seus limites e alcances. 

A análise crítica da evolução urbana da cidade, mais ainda do Bairro Centro em 

relação a esta evolução mais geral, reconstrói sentidos que situam esse espaço de 

largo com sua igreja nessas estruturas dos espaços públicos centrais da cidade e 

encaminham as hipóteses formuladas para seus desenvolvimentos futuros. 

Na especificidade dessas estruturas centrais, o truncado, o inacabado e o 

                                                                                                                                                                     
lugar na adaptação aos contextos urbanos para conseguir que as grandes transformações 

quantitativas sejam acompanhadas de um devido cuidado qualitativo. (BENEVOLO, 2007, p.32-33). 

CASTRO, Luiz Guilherme Rivera de � Pesquisador responsável (Líder) in Projeto de Pesquisa � 

ESPAÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTEMPORÂNEO: PROCESSOS SOCIAIS, FORMAS ESPACIAIS / 

Universidade Presbiteriana Mackenzie / Fundo Mackenzie de Pesquisa � Mackpesquisa / São Paulo � 

2008 

4
  in São Paulo Cidade / Memória e Projeto - Tese de Doutoramento FAUUSP 2006 Orientadora Dra. 

Regina Maria Prosperi Meyer.  
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descontínuo abrem possibilidades de recompor e complementar sequências de 

espaços públicos, articuladas às grandes estruturas centrais, estas também a 

recompor e complementar. Essas ações insufladas pela estratégica posição do 

Largo Santa Cecília nessas estruturas e também por projetos em andamento nestas 

áreas envoltórias do Centro apontam para um encadeamento dessas ações 

estruturantes na articulação de toda essa área envoltória do Centro. Evolução da 

rede de espaços públicos; passado e futuro no projeto urbano; arquitetura e 

urbanismo
5
 relacionados. 

Uma primeira parte, Largo Santa Cecília e Metrópole São Paulo, compõe uma 

análise crítica a partir de uma sumária interpretação da evolução urbana da 

Cidade e de seu Centro onde situar o Largo Santa Cecília. 

Dessas considerações resulta uma segunda parte, Largo Santa Cecília e Centro São 

Paulo � Novas relações, contendo diretrizes urbanísticas mais gerais, hipóteses de 

reestruturação urbana de um recorte estimado para modificações, dando sentido 

às posições que as unidades consideradas, os quarteirões, ocupam nesses sistemas, 

que somado a diretrizes também gerais de enfoque dos quarteirões e observações 

específicas no recorte, constituiriam um ideário para o projeto urbano.  

 

 

 

4 SANTA CECÍLIA E METRÓPOLE SÃO PAULO 

�Dentre todas as colinas, os fundadores escolheram para seu colégio as que 

dominam de um lado o Tamanduateí, de outro os barrancos do Anhangabaú. Em 

parte alguma a escarpa que se precipita sobre as várzeas é tão bem marcada, e, 

em parte alguma parece haver tantas garantias de segurança. Por isso, foi nessa 

ponta triangular que se fixou durante muito tempo São Paulo, a 750 metros de 

altitude, no Pátio do Colégio. ...As primeiras casas paulistas eram protegidas a um 

tempo pela rispidez das encostas e pelos brejos das várzeas. ...As circunstâncias 

históricas decidiram a escolha que foi admiravelmente feita. Mas se convinha à 

aldeia dos primeiros tempos, se depois contribuiu para concentrar as habitações da 

cidadezinha colonial, esse sítio já não tem, hoje, o mesmo valor�. (MONBEIG, 1954, 

Apud Toledo 1978) 

                                                      
5 ...Essencialmente, a arquitetura qualifica a rede, seja criando relações nodais ou também 

recriando posições centrais. GREGOTTI, Vittorio in MANTZIARAS, Panos � Fluxos / Quaderns nº21 

p151 / Col-legi d´Arquitectes de Catalunya / Barcelona 1996 / trad. J. P. de Bem 
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Paisagem como composição de espaço e tempo, geografia e história
6
, conforme 

Carl Ortwin Sauer (1889-1975) que em 1925 definiu a paisagem geográfica como o 

resultado da ação da cultura, ao longo do tempo, sobre a paisagem natural
7
. O 

suporte físico, o espaço na escala metropolitana como determinante na 

implantação das linhas mais gerais das estruturas de mobilidade e acessibilidade
8
 

imersas na urbanização; também a noção de que essas linhas mais gerais 

extrapolam a urbanização numa necessária noção de rede de cidades, disposta 

numa noção mais ampla da geografia9. 

Numa visão atual mais geral em escala metropolitana, situa-se este estudo na 

escala do Centro Expandido10, espaço contido pela linha envoltória do Mini Anel 

Viário Metropolitano, onde se sobressai a linha de cumeada do Espigão Central11, 

                                                      
6
 Na antiguidade clássica os primeiros historiadores fizeram pequeno esforço para separar a 

descrição das terras da narração dos eventos expressos nas áreas descritas. Por muito tempo a 

geografia física e a história apareceram atrativamente interligadas.  

CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny (Organizadores) � Paisagem Tempo e Cultura / p69 / 

AdUERJ / Rio de Janeiro 1998.  

7
  Idem, p43 

8
 A mobilidade e a acessibilidade são elementos centrais nas análises urbanas que têm por foco a 

atual transformação da organização física e funcional da metrópole. A compreensão dessas duas 

funções implica entender as relações que ambas estabelecem entre o suporte físico � o território 

metropolitano � e a estruturação do sistema viário urbano e dos transportes sobre trilhos. Tal 

afirmação equivale a dizer que essa abordagem das transformações urbanas metropolitanas nos 

obriga a tornar mais discernível o próprio padrão de ocupação/transformação do território, sem 

deixar de considerar o modo de produção aí desenvolvido, e ainda, como rebatimento lógico, o 

modo de vida da sociedade que o habita e constrói.  

MEYER, Regina Maria Prosperi; GROSTEIN, Marta Dora; BIDERMAN, Ciro � São Paulo Metrópole / p28 

/ EDUSP e Imprensa Oficial / São Paulo 2004 

9
 Nesse ponto do Planalto comodamente acessível em relação à costa se cruzam e se alcançam o 

caminho do Rio pelo Paraíba, o caminho de Minas pelo passo de Bragança, o caminho do Norte em 

direção a Goiás, que segue o rebordo ocidental da Mantiqueira; na depressão permeiam o caminho 

de Mato Grosso pelo Tietê e o caminho dos campos meridionais por Sorocaba. De geração em 

geração o tráfico multiforme mantido em todas estas vias alimentou a cidade de S. Paulo. 

Pierre Denis � 1911 in TOLEDO, Benedito Lima de � Em um século, três cidades / CJ. Arquitetura 

nº19 p23 / Rio de Janeiro 1978 

10
 designação atualmente atribuída à área urbana onde é exercido o controle dos fluxos de veículos 

particulares por um sistema de rodízio. 

MEYER, Regina Prosperi; GROSTEIN, Marta Dora; BIDERMAN, Ciro. � São Paulo Metrópole / p192 / 

EDUSP � Imprensa Oficial / São Paulo 2004 

11
 Dentre as várias áreas ocupadas por espigões, colinas e vales, destaca-se por sua magnitude e 

por sua localização peri-central o domínio do �Espigão Central�, seus esporões secundários e os 
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principal divisor de águas do sítio paulistano (Tietê-Pinheiros e Pinheiros-

Tamanduateí), escala geográfica que permite relacionar espigões, colinas e 

várzeas de um relevo determinante das principais linhas da urbanização. 

Na escala de uma rede urbana colonial representada no mapa São Paulo � 

Chácaras, Sítios e Fazendas, ao redor do Centro (desaparecidos com o crescer da 

cidade)12, coloca-se uma idéia sumária de suporte físico, comentando-se sobre este 

mapa elementos principais da geografia, relevo e rios, e assim melhor situar essa 

rede de estradas, futuras ruas do Centro Expandido da Metrópole São Paulo. 

 

Figura 1. Rede urbana colonial � desenho sobre / MATOS, Odilon Nogueira de � São 

                                                                                                                                                                     
vales por estes separados. �se estende por 20 quilômetros, em forma de arco aberto, entre o Alto 

da Lapa e a divisa de Diadema, no Jabaquara. Com altitudes variando entre 790 e 831 metros é o 

principal divisor de águas do sítio paulistano (Tietê-Pinheiros e Pinheiros-Tamanduateí). Seu topo 

é bastante plano e horizontal entre Sumaré e Vila Mariana, exatamente a porção mais próxima ao 

Centro; mais a Oeste, �perde sua continuidade nas colinas do Sumaré� (Ab�Sáber, 1958, p. 183) e 

mais a Sudeste apresenta-se na forma de �suaves seções de topo plano� (idem), unidas por rampas 

suaves.  

LANGENBUCH, Juergen Richard � O sistema viário da Cidade de São Paulo em suas relações com o 

sítio urbano / Geografia Urbana nº2 p8 / Instituto de Geografia � USP / São Paulo 1969 

12
 O mapa não se refere à determinada época, mas através de datas inseridas em seu conteúdo 

infere-se que traduz situações compreendidas entre os anos de 1769 e 1900.  

LANGENBUCH, Juergen Richard � A estruturação da Grande São Paulo: Estudo de Geografia Urbana 

/ p12 / Fundação IBGE / Rio de Janeiro 1971 
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Paulo � Chácaras, Sítios e Fazendas, ao redor do Centro (desaparecidos com o 

crescer da cidade) / fonte � TOLEDO, Benedito Lima de � Prestes Maia e as Origens 

do Urbanismo Moderno em São Paulo / p57 / Empresa das Artes / São Paulo 1996. 

 

 Nesta paisagem13 da rede urbana colonial, originalmente percorrida pelos 

caminhos naturais, os rios, depois pelas estradas nesse mapa assinaladas; na 

sequência desta evolução superpõem-se nesse espaço as redes dos transportes 

sobre trilhos, regional e urbana; finalmente auto-estradas e vias expressas urbanas 

como as que seguindo pelas margens dos rios conforme configurado como o 

Circuito de Parkways do Plano de Avenidas de 193014 hoje concretizado como vias 

expressas e semi-expressas do Mini Anel Viário Metropolitano que contem o Centro 

Expandido e configura o giro dos fluxos dos transportes sobre pneus nessa 

confluência de rotas que é a cidade
15

.  

Assinalamos também nesse mapa as estradas que se entrecruzam na cidade central 

São Paulo, configurando assim a rede de núcleos urbanos coloniais dessa forma 

conectados: São Paulo, Santana, Penha, São Bernardo
16

, Santo Amaro, Pinheiros, 

Freguesia do Ó. Assinalamos também os futuros eixos de estradas de ferro, do Mini 

                                                      
13

 Houve primeiro a utilização do espaço existente, por exemplo, das rotas aquáticas (canais, rios, 

mares) depois das estradas; depois da construção das estradas de ferro, para continuar pelas auto-

estradas e aeroportos. Nenhum meio de transporte no espaço desapareceu inteiramente, nem 

andar a pé, nem a cavalo, nem de bicicleta, etc. Todavia foi um espaço novo que se constituiu, no 

século XX, em escala mundial; sua produção, não terminada, continua. O novo modo de produção 

(a sociedade nova) se apropria, isto é planeja, arruma segundo sua finalidade o espaço 

preexistente, modelado anteriormente. Modificações lentas penetrando uma espacialidade já 

consolidada, mas subvertendo-a às vezes com brutalidade. LEFEBVRE, Henry � A produção do 

Espaço / Mímeo / curso AUT 5816-2/3 FAUUSP / São Paulo 1998 / Trad. Jorge Oseki 

14 Ver MAIA, Francisco Prestes � Introdução ao Estudo de um Plano de Avenidas para a Cidade de 

São Paulo / Companhia Melhoramentos de São Paulo / São Paulo 1930 

15
 A cidade está correlacionada com a rota. Só existe relacionada à circulação e aos circuitos; é um 

ponto excepcional sobre os circuitos que cria e que a criam. Define-se a si mesma por entradas e 

saídas...impõe uma freqüência. Cria uma polarização de matéria, quer seja inerte, viva ou 

humana; faz com que os fluxos passem através dela de um sentido a outro, seguindo linhas 

horizontais. É um fenômeno de �transconsistência�, é uma �rede�, posto que fundamentalmente 

está relacionada com outras cidades. Representa um umbral de �desterritorializacão�, posto que 

toda matéria dada há de ser suficientemente desterritorializada para poder entrar na rede; deve 

submeter-se à polarização, tem que seguir o registro urbano das ruas. 

DELEUZE, G., GUATTARI, F. � L´origine de la campagne � Penser la ville / Archives d´Architecture 

Moderne p196 1989 / P. Ansay e R. Schoonbrodt (edit.) Bruxelas 1989 / in MANTZIARAS, Panos � 

Fluxos / Quaderns nº21 p151 / Col-legi d´Arquitectes de Catalunya / Barcelona 1996 / trad. J. P. 

de Bem 

16
 O mapa não alcança São Bernardo núcleo colonial no caminho para o mar. 
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Anel Viário Metropolitano e também o atualmente designado Vetor Sudoeste, em 

construção desde os primórdios da Cidade com estas estradas coloniais que 

conectam os núcleos urbanos coloniais de Santo Amaro e Pinheiros a São Paulo, 

circunscrevendo a área onde hoje se constroem as novas centralidades da cidade.  

Assim essa superposição de diferentes estruturas em diferentes tempos, com 

mesmos sentidos em suas relações mais gerais com o relevo, introduz a idéia de 

evolução urbana e explicita relações entre mobilidade e suporte físico no 

desenvolvimento dessa forma urbana resultante da urbanização sobre tão 

específica paisagem natural. 

Assinalamos também o Piques, atual Praça da Bandeira, o principal nó de 

convergência de eixos que se desenvolverá a partir dessas estradas coloniais e que 

se transformará em centro principal
17

 da cidade moderna a partir dos transportes 

sobre trilhos que acelerará o desenvolvimento da estrutura colonial já montada. 

Esse desenvolvimento da estrutura colonial chega no seu limite na cidade 

representada no mapa Sara Brasil de 1930, sobre o qual é desenhado o Plano de 

Avenidas para a Cidade de São Paulo. 

Assinalamos também nessa planta a área foco desse trabalho, o Largo Santa 

Cecília. 

As estradas que constroem as linhas radiais à cidade central São Paulo se 

distribuem conforme a seguir descritos: 

Eixo 1. (cf. Langenbuch 1971 p30) Estrada de Bragança, cujas ramificações 

atingiam Socorro e o Sul de Minas, passando pela freguesia de Juqueri (atual 

Mairiporã). Pela geometria do traçado deste eixo podemos deduzir que a estrada 

em direção a Santana partindo do Triângulo
18

 por uma de suas �portas�, uma ponte 

                                                      
17

 ...tanto �centro� como �nó� são relativamente recentes em nosso vocabulário. Unicamente a 

evolução das matemáticas e da topologia faz com que na atualidade o nó defina com toda a 

transparência a rede. Sem dúvida, alguns desses nós se transformarão em centros, segundo seu 

grau de �intermediaridade� (entre pólos de trajetórias) e de acessibilidade (desde outros nós). E, 

como demonstrou o estudo de Walter Christaller nos anos trinta, não é só em nível topológico, mas 

também em relação com suas funções que os nós da rede podem converter-se em lugares centrais. 

...a transformação de um espaço de fluxos em um lugar socialmente ativo está relacionada com a 

compreensão e o tratamento das noções complementares de centro e nó.  

MANTZIARAS, Panos � Fluxos / Quaderns nº21 p151 / Col-legi d´Arquitectes de Catalunya / 

Barcelona 1996 / trad. J. P. de Bem 

18 Benedito Lima de Toledo (p124 1996) define �Triângulo� como o espaço definido por um 

conjunto de vias ...o famoso �Triângulo� (Rua Direita, Rua São Bento e Rua 15 de Novembro). 

Envolvendo este pode-se ver o �Triângulo� envolvente concebido ao tempo da administração do 

Barão de Duprat (Rua Líbero Badaró, Largo de São Francisco, Rua Benjamin Constant, Largo da Sé, 

Rua Boa Vista e Largo de São Bento). 
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sobre o Rio Anhangabaú depois da Ladeira do Acu, articulação no Triângulo da 

atual Avenida São João, segue pelas atuais ruas do Seminário e Brigadeiro Tobias 

atingindo o espaço do Campo da Luz, atual Avenida Tiradentes, para alcançar o 

eixo da atual Rua Voluntários da Pátria até a colina de Santana. O eixo da atual 

Rua Florêncio de Abreu, alternativa de acesso do Triângulo ao Campo da Luz e daí 

seguindo para Santana conforme já descrito, não é representado
19

.  

Eixo 2. (cf. Langenbuch 1971 p30) Estrada demandando o Rio de Janeiro (ou a 

�Corte� , como se dizia), passando pelas freguesias do Brás, Penha e pela Vila de 

Mogi das Cruzes (mas não passando por São Miguel nem por Itaquaquecetuba). Este 

eixo se conecta aqui na Ladeira Tabatinguera, não cruzando a Várzea do Carmo, 

atual Parque D. Pedro II. 

Eixo 3. (cf. Langenbuch 1971 p30) Estrada de Santos, passando pela freguesia de 

São Bernardo (hoje cidade de São Bernardo do Campo).  

Eixo 4. (cf. Langenbuch 1971 p31) �Caminho de carro� (novo) de Santo Amaro, 

demandando esta vila, destacando-se por sua importância predominantemente 

local, ao contrário das outras estradas. 

Eixo 5. (cf. Langenbuch 1971 p31) Estrada em demanda do Sul, passando pela 

povoação de Pinheiros e por Cotia (Vila em 1856, freguesia até então). A estrada 

de Itu, via margem esquerda do Tietê, que se entroncava na anterior entre 

Pinheiros e Cotia. Não passava por nenhum povoado em todo seu trajeto, mas 

apenas nas proximidades de alguns: Aldeia de Carapicuíba, Piedade (hoje 

Araçariguama). De todas as estradas mencionadas é a única cujo trajeto foi 

completamente abandonado, mesmo em seu traçado geral. Deduzimos que a 

estrada em demanda do sul parte de um ponto onde se abre um leque de ruas para 

o Triângulo, depois outra ponte, outra e mais antiga entrada oeste da cidade. 

Desse ponto em continuação sobe a Ladeira da Memória, seguindo pela Rua Xavier 

de Toledo, Rua da Consolação, Avenida Rebouças, Rua de Pinheiros, Rua Butantã, 

mais à frente abrindo-se em duas direções, como se fossem os atuais eixos das 

                                                                                                                                                                     
Nestor Goulart Reis (p23 2004) define �Triângulo� como o espaço definido por um conjunto de 

marcos urbanos. O sítio original e o Triângulo das Igrejas de São Bento, São Francisco e Carmo. 

(legenda da fig. 10) 

José Paulo de Bem (p18 � Tese de Doutoramento São Paulo Cidade / Memória e Projeto � FAUUSP 

2006) Emprega-se aqui Triângulo também para descrever um recorte maior, o dos limites 

geográficos da colina, limites que permitem relacionar o tecido urbano mais claramente em função 

das entradas/saídas das linhas de comunicações da rede de cidades ... 

19  A Rua Florêncio de Abreu não aparece na Planta da Imperial Cidade de São Paulo ou Planta da 

Restauração (Segunda metade do século XVIII) in REIS, Nestor Goulart � SÃO PAULO VILA CIDADE 

METRÓPOLE / Prefeitura Municipal de São Paulo 2004. 
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rodovias Regis Bitencourt e Raposo Tavares. 

Eixo 6. (cf. Langenbuch 1971 p31) A estrada de Itu via Parnaíba e Pirapora, que se 

entroncava na mencionada a seguir. Estrada de Goiás, passando por Jundiaí; a mais 

importante estrada de penetração. Dessa mais importante estrada da penetração, 

deduzimos que seu eixo parte do mesmo ponto de onde se desenvolve a estrada 

em demanda do sul, da Ladeira da Memória segue pela Rua Sete de Abril, cruza a 

atual Praça da República, seguindo pela Rua do Arouche, Largo do Arouche, ruas 

Sebastião Pereira e das Palmeiras, avenidas Gen. Olímpio da Silveira, Francisco 

Matarazzo e Santa Marina até Freguesia do Ó. Conforme visível adiante na Carta da 

Capital de São Paulo de 1842, a atual Avenida São João é uma via que se 

desenvolverá a partir da Ladeira do Acu, em direção a oeste indo interceptar 

prováveis variantes desse acesso e constituirá um eixo privilegiado de acesso ao 

futuro Centro da Cidade. 

A entrada oeste da Cidade pela Estrada de Goiás, a mais importante estrada de 

penetração, é parte fundamental da configuração do tecido urbano mais central da 

cidade. Por funcionalmente apresentar-se como mais antiga do que o eixo da atual 

Avenida São João e mais ainda, cruzar o vale do Anhangabaú em uma situação 

excepcional
20

, é mais determinante da forma que assume esse tecido urbano do 

Triângulo a partir do Piques, atual Praça da Bandeira. Mas, para aí também 

convergem fluxos vindos através de Pinheiros do Sul do país. Vencida a ponte sobre 

o riacho Anhangabaú, esse fluxos se distribuem por um leque de ruas que se 

superpõe ao outro leque que se abre a partir das estradas para Santo Amaro e 

litoral no sentido Sul configurando-se os sentidos oeste-sul desses importantes 

fluxos e o desenvolvimento de grande parte do tecido urbano do Triângulo. 

                                                      
20 A vertente meridional do Espigão Central �é pouco festonada e os declives são rápidos e 

diretos...�, pelo contrário, a face Norte e Nordeste do espigão (vertente do Tietê) descai através 

de uma série de espigões secundários separados pelos sulcos bem marcados de pequenos vales 

paralelos e pouco ramificados� (Ab´Sáber, 1958, p. 175). Três dos mencionados esporões 

secundários do Espigão Central convergem no centro da cidade, �concentrando-se em pleno 

coração da metrópole em forma de cabo de leque� (Ab´Sáber, 1958, p.189). Os dois vales por eles 

separados (do Anhangabaú e do Saracura) também confluem no Centro, precisamente na praça da 

Bandeira. Mercê desta disposição orográfica, o sítio urbano funcionou como um dos fatores a 

proporcionar o caráter radial do sistema viário paulistano, pois nada menos que 6 radiais (das 15 

da cidade) se adaptaram em seus trechos iniciais aos mencionados esporões e vales convergentes. 

Trata-se de: I. Avenida Liberdade � Rua Vergueiro (esporão) II. Avenida 23 de Maio (Vale do 

Anhangabaú), III. Avenida Brigadeiro Luís Antonio (esporão), IV. Avenida Nove de Julho (Vale do 

Saracura), V. Rua Augusta e VI. Rua da Consolação (esporão).  

LANGENBUCH, Juergen Richard � O sistema viário da Cidade de São Paulo em suas relações com o 

sítio urbano / Geografia Urbana nº2 p9 e 10 / Instituto de Geografia � USP / São Paulo 1969 
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2. Tecido urbano relacionado às rotas oeste-sul � desenho sobre desenho sobre CARTA 

DA CAPITAL DE SÃO PAULO / José Jacques da Costa Ourique /1842 / Fonte � 

TOLEDO, Benedito Lima de � Prestes Maia e as Origens do Urbanismo Moderno em 

São Paulo / p24 / Empresa das Artes / São Paulo 1996. 

 

Às duas entradas da cidade voltadas para oeste, pelo Piques e Ladeira do Acu, 

conforme o mapa São Paulo - Chácaras, sítios e fazendas ao redor do Centro, se 

juntará uma terceira, sequência da Rua Florêncio de Abreu para o Campo da Luz, 

outra ponte sobre o mesmo Rio Anhangabaú, ao longo dessa linha altura do 

Triângulo. Na linha base partem os caminhos para sul, Santo Amaro e litoral. Para 

leste desenvolve-se a atual Rua Tabatinguera no extremo sul desta linha maior, 

hipotenusa; notável no mapa São Paulo � Chácaras, Sítios e Fazendas, ao redor do 

Centro é o grande desvio do eixo do que é hoje a Avenida Rangel Pestana da 

sequência existente do outro lado da várzea inundável, a Ladeira do Carmo, indo 

acessar o Triângulo pela Rua Tabatinguera
21

 restando inacessível toda a extensão 

escarpada da colina para a várzea.  

A urbanização do Triângulo apresenta-se mais conectada, articulada a espaços 

envoltórios na altura e base, faces oeste e sul, e muito pouco conectado para 

leste, seu maior lado, a hipotenusa. 

Os sentidos mais gerais da evolução urbana da cidade estão aí em construção a 

partir dos limites colocados pelo suporte físico como determinante desses 

primeiros eixos assim delineados. O sentido mais geral dos fluxos em relação à 

posição da cidade nesta geografia já está configurado no desenho dos primordiais 

caminhos naturais, os rios, com a cidade nas margens do Rio Tamanduateí, 

caminho daí para oeste com o Rio Tietê, �porta do sertão�; repete-se no desenho 

mais geral dessas estradas coloniais nos rumos oeste e sul; segue no mesmo sentido 

com o eixo das estradas de ferro salientando o sentido oeste-sul com a ferrovia 

                                                      
21  Tanto a articulação com a cidade da estrada para o Rio de Janeiro como a da mais antiga estrada 

para Santos se davam inicialmente pela Tabatinguera, depois consolida-se o novo acesso ao litoral 

conforme este mapa. 



146 

 

para o Rio de Janeiro com estação terminal no Brás; depois os dramáticos impactos 

nos tecidos urbanos já consolidados com a construção da última rede, rodovias e 

vias expressas urbanas com o Minhocão
22

 e tampão
23

 sobre o Rio Tamanduateí nos 

mesmos sentidos de direções. 

Desde limites muito próximos, a escarpada face leste da colina histórica para a 

grande área inundável da várzea do Rio Tamanduateí, sentido para o qual a cidade 

originalmente se volta para seu porto, até os limites mais abrangentes do espaço 

geográfico
24

, apontam um desvinculamento do que se desenvolve a leste dali, na 

borda da colina para a borda do planalto com uma desabitada Serra do Mar
25

. 

As funções centrais, a partir do assentamento da cidade colonial nessa 

configuração geográfica e desses acessos coloniais, vão sofrer ao longo do tempo 

um deslocamento nos sentidos opostos à hipotenusa do Triângulo. Primeiro para o 

outro lado do Anhangabaú, para oeste, justamente o lado de maior número de 

entradas de estradas na cidade, na constituição das primeiras expansões urbanas 

significativas para o exterior do Triângulo, também para a mais próxima colina 

tabular
26

, base física para a construção do Centro Novo
27

. Depois, considerando-se 

                                                      
22

  Via expressa elevada. 

23  Via expressa sobre o rio. 

24
 De todas as zonas próximas à Capital, o �Norte� tradicional, compreendendo o vale do Alto Tietê 

e o vale do Paraíba, foi a área menos relacionada com o porto de Santos, eis que de Jacareí em 

diante as comunicações se faziam com muito maior facilidade com os portos de São Sebastião, 

Ubatuba, Parati, e mesmo Rio de Janeiro. 

LANGENBUCH, Juergen Richard � A estruturação da Grande São Paulo: Estudo de Geografia Urbana 

/ p35 / Fundação IBGE / Rio de Janeiro 1971 

25 Ao �cinturão caipira� se seguem externamente: a) áreas desabitadas como a serra do Mar e o 

rebordo planaltino,... 

LANGENBUCH, Juergen Richard � A estruturação da Grande São Paulo: Estudo de Geografia Urbana 

/ p76 / Fundação IBGE / Rio de Janeiro 1971 

26 As colinas tabulares, que em alguns lugares aparecem entre os terraços e os espigões, são 

�plataformas tabulares de grande importância como elementos de sítio urbano, dispostas de 15 a 

25 m acima do nível dos baixos terraços fluviais e planícies de inundação do Tietê e do Pinheiros. 

Esse nível foi seccionado, de trecho em trecho, pelos médios vales dos principais sub-afluentes do 

Tietê e Pinheiros, restando sob a forma de suaves tabuleiros e baixas colinas. Áreas típicas: colinas 

do �Triângulo�, Praça da República, Santa Efigênia, Campos Elíseos, Jardim Europa, Jardim 

Paulista, Vila Nova Conceição, Brooklin, Indianópolis, Santo Amaro, Belém, Tatuapé� (Ab´Saber, 

1958, p. 181). LANGENBUCH, Juergen Richard � O sistema viário da Cidade de São Paulo em suas 

relações com o sítio urbano / Geografia Urbana nº 2 p7 / Instituto de Geografia � USP / São Paulo 

1969 

27
 O Triângulo compõe a outra parte do atual Bairro Centro, o Centro Velho. 
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a abertura da Rua Riachuelo
28

, dá-se continuidade ao processo incontrolável de 

deslocamento desses fluxos oeste-sul. Consequentemente as funções centrais de 

todo esse conjunto do hoje bairro Centro vão se deslocando para o hoje 

denominado Vetor Sudoeste da cidade. Polarizado pelos antigos núcleos de São 

Paulo, Pinheiros e Santo Amaro, as funções centrais hoje se distribuem ao longo 

das vias expressas marginais ao Rio Pinheiros, parte da última rede implantada 

que, dando continuidade aos fluxos vindo do interior, da mais importante estrada 

de penetração, os conduz agora pelo outro lado do Espigão Central, pelo vale do 

Rio Pinheiros para o litoral. 

 

3. Vetor de expansão de atividades do terciário / fonte - MEYER, Regina Maria Prosperi; 

GROSTEIN, Marta Dora; BIDERMAN, Ciro - São Paulo Metrópole / p184 / Ed. USP - 

Impressão Oficial / São Paulo 2004 

 

Dessas questões emerge o fenômeno dos fluxos
29

 como ferramenta interpretativa 

                                                      
28

 O fato de o tráfego interior-Santos convergir em São Paulo e passar diretamente pela 

cidade...conferia obviamente vantagens de cunho econômico a esta. Por outro lado, contudo, a 

intensificação de dito tráfego chegou a provocar problemas de trânsito interno...fazendo com que, 

já em 1861, a municipalidade cogitasse construir nova rua que desviasse o tráfego da cidade. 

Pretendia-se nestes termos prolongar a rua da Casa Santa (hoje Riachuelo) até o largo do Bexiga 

(hoje Praça da Bandeira)...Tal plano sem dúvida retrata o grande volume do tráfego que, em busca 

de seu destino, apenas atravessa a cidade.  

LANGENBUCH, Juergen Richard � A Estruturação da Grande São Paulo: Estudo de Geografia Urbana 

/ p35 / Fundação IBGE / Rio de Janeiro 1971 

29 Fluxos (cf. MANTZIARAS, 1996) ...fluxos como ferramenta interpretativa. ...fluxos humanos como 

um fenômeno de ordem superior ...um novo instrumento metodológico, suficientemente �neutro� 

para adaptar-se a qualquer visão social. Este instrumento é a rede.  
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da evolução da forma urbana
30

. 

Na escala da cidade colonial São Paulo se analisa alguns de seus componentes 

estruturais sobre o mapa PLAN� - HISTÓRIA DA CIDADE DE SÃO PAULO 1800-1874
31

. 

Em 1875 é entregue ao tráfego os trechos iniciais da Sorocabana e a ferrovia para o 

Rio de Janeiro das quais esse mapa dá escassas informações, salientando-se assim 

a estrutura da cidade colonial até aí desenvolvida
32

, acessada primitivamente pelos 

rios
33

, depois por estas estradas
34

, antes da chegada dos trilhos e depois dos 

transportes sobre pneus da cidade moderna. Na sequência desse fenômeno dos 

fluxos em seus diferentes suportes estruturais, se interpreta a evolução da forma 

                                                      
30

 ...procedemos por meio da observação e meios simples. No passado as cidades eram construídas 

assim, e eu penso que mesmo a cidade do futuro deverá se basear sobre tipos arcaicos, de maneira 

que as pessoas compreendam facilmente um lugar e nele se orientem sem dificuldade. 

HERZOG, Jacques � Herzog & De Meuron e a pesquisa fenomenológica / Entrevista para a Revista 

Domus nº 823 p4 Milão a2000 / trad. J. P. de Bem 

31
  Acrescentamos alguns elementos a esse mapa: O conjunto de conventos e igrejas do Carmo e de 

São Francisco, Igreja da Boa Morte, preenchemos em preto o volume da Sé. 

32
  O mapa exclui uma incipiente urbanização já representada na CARTA DA CAPITAL DE SÃO PAULO 

de 1842 entre as atuais ruas Brigadeiro Tobias e Avenida São João. Mas, ressaltando as estruturas 

que se desenvolvem em direção a oeste melhor se presta aqui para o desenvolvimento dessa 

análise. 

33
 Está edificada a Cidade de São Paulo, no meio de uma grande campina em sítio um pouco 

elevado, que a descobre toda em roda. ... por uma parte é regada da Ribeira Tamanduatiy, que 

com repetidas voltas a circula e com as suas enchentes inunda a maior parte da campanha, 

fertilizando-a de bons pastos; pela outra parte tem um pequeno ribeiro diminuto de águas, e 

juntos entram a pouco no Tietê, ou Niemby, rio grande, que discorrendo até a Vila de Ytú, que na 

língua da terra quer dizer � salto d�água � ali se despenha e ao depois é navegável, admitindo as 

frotas de canoas, que com dilatada viagem transportam as mercadorias para a nossa capitania do 

Cuyabá e Matto Grosso de onde trazem o ouro em abundância, e os quintos para Sua Majestade que 

Deus Guarde, podendo-se também navegar pelo mesmo rio Niemby para o Paraguay entrando no 

Paraná ou Rio Grande, e do sobre dito rio passar por outros com facilidade ao Rio da Prata, e Nova 

Colônia do Sacramento, porque para todas estas partes e outras mais que não cabem na brevidade 

desta descrição, dá fácil entrada ao sobre dito rio.  

Carta do Morgado Mateus ao Marquês de Pombal in � TOLEDO, Benedito Lima de � Em um século, 

três cidades / CJ. Arquitetura nº19 p21/ Rio de Janeiro 1978 

34 Mas, partindo com Langenbuch dos dois quartéis intermediários do século XIX ... O essencial da 

circulação era feita por estradas e caminhos, através de tropas de burro e, secundariamente por 

cavalos... além de carros de boi. A navegação fluvial constituía meio de transporte secundário e 

geograficamente restrito. 

LANGENBUCH, Juergen Richard � A estruturação da Grande São Paulo: Estudo de Geografia Urbana 

/ p25 / Fundação IBGE / Rio de Janeiro 1971 in BEM, José Paulo de � São Paulo Cidade � Memória e 

Projeto p12 / Tese de Doutoramento FAUUSP 2006 
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urbana decorrente desses diferentes modos de transporte e de suas lógicas na 

disposição sobre o relevo na produção do espaço da cidade; modificações lentas 

penetrando uma espacialidade já consolidada, mas subvertendo-a às vezes com 

brutalidade. (cf. LEFEBVRE, já citado). Decorrente da identificação destas 

estruturas de mobilidade mais gerais se pretende também, pela decorrente 

acessibilidade, identificar as áreas mais centrais. Nessa identificação são 

procuradas linhas mais diretas e contínuas. As datas, precisas nos últimos modos 

de transportes em inaugurações de estradas de ferro e rodovias, se embaralham 

nos primeiros tempos entre os rios caminhos naturais, trilhas indígenas e a 

construção dessas estradas, precários caminhos para tropas de burro. 

Hipoteticamente no sentido de desenvolver esta análise dividimos o período 

colonial da cidade representada nesse PLAN� - HISTÓRIA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

1800-1874 em formas urbanas, estruturas identificáveis como seqüências urbanas 

dessas fluidas linhas de estradas a partir da implantação do núcleo original junto 

ao Rio Tamanduateí.  

A seqüência de construção desses elementos urbanísticos que compõem esses 

cenários, amparada por uma sumária cronologia na sustentação dessas idéias, 

segue então pela seqüência de alternâncias desses acessos à cidade que geram por 

sua vez seqüências urbanas, ruas, assinalada por seus marcos
35

 na constituição dos 

tecidos urbanos; no sentido de um devenir
36

 dessas formas urbanas; na procura de 

uma sintaxe para o desenvolvimento de uma linguagem. Uma linguagem que 

fundamentalmente se refere ao movimento, ao deslocamento do espectador pelas 

redes deste organismo vivo que se transforma no tempo, construindo fundamentos 

para desenvolvimentos futuros, como também para a operação dessas redes, de 

maneira que as pessoas compreendam facilmente um lugar e nele se orientem sem 

dificuldade. 

Na forma �A� partimos conforme apresentado pelo Arquiteto Nestor Goulart Reis 

                                                      
35

  Marcos � Em geral, são um objeto físico definido de maneira muito simples: Edifício, sinal, loja 

ou montanha. ...são geralmente usados como indicadores de identidade, ou até de estrutura, e 

parecem tornar-se mais confiáveis à medida que um trajeto vai ficando cada vez mais conhecido. 

...os bairros são estruturados com pontos nodais, definidos por limites e atravessados por vias e 

salpicados de marcos.  

LYNCH, Kevin � A imagem da cidade p53/54 / Edições 70 / Lisboa 1988 

36  Devenir. V. int. 1. V. devir S. m. 2. Filos. Transformação incessante e permanente pela qual as 

coisas se constroem e se dissolvem noutras coisas; devir, vir-a-ser. Dicionário Básico da Língua 

Portuguesa. 
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Filho
37

 como a área inicial da urbanização. Mas, destacamos desta área um recorte 

relacionado aos marcos urbanos originais, o conjunto Pátio e Colégio dos Jesuítas e 

sua Igreja
38

, relacionados ao acesso pelo Rio Tamanduateí. Foi considerado o 

conjunto entorno do Largo da Sé e a própria Sé como um outro setor justaposto aos 

marcos originais, agora em geometria gerada pelos acessos do sistema de estradas. 

Na forma �B� a estrutura urbana se desenvolve tencionada na direção a seus novos 

acessos pelas estradas em suas disposições no relevo. A estrutura urbana é 

pontuada por mais marcos relacionados a um ponto central, o Largo da Sé para 

onde todas estas estradas convergem. Consideramos as estruturas que se 

desenvolvem na face leste do Triângulo, origem da cidade acessada pelo rio, em 

transição para os acessos por estas estradas, quando ainda se destaca em 

importância a face leste do Triângulo, a Tabatinguera, onde se articulam as 

estradas para o Rio de Janeiro e o litoral. 

Na forma �C� considera-se o novo acesso ao litoral que se articula à estrada para 

Santo Amaro, de certa forma já com a possibilidade dos fluxos de oeste-sul de 

também cruzarem a cidade sem passar pelo Largo da Sé. Ressalta-se outros marcos 

urbanos na identificação dessa forma.  

A forma �D� conforme registrada neste PLAN� - HISTÓRIA DA CIDADE DE SÃO 

PAULO, com a cidade colonial em seu momento de passagem para a cidade 

moderna dos transportes sobre trilhos, agora com transposições da estrutura 

urbana sem passar por esse ponto central, o Largo da Sé. Não unicamente voltada 

para leste, para os marcos urbanos relacionados ao acesso original pelo Rio 

Tamanduateí, mas mais voltada para a face oeste do Triângulo, o Vale do Rio 

Anhangabaú, não só na direção da colina tabular mais próxima, mas também na 

direção das mais importantes estradas de penetração para o interior. Não mais só 

relacionada aos marcos originais, mas, mais do que isso, a novos marcos que 

pontuam a estrutura de ocupação integral de todo o espaço da colina do Triângulo 

como também nessa reestruturação preparando-se para a incorporação das áreas 

além dos rios Tamanduateí e Anhangabaú no sentido leste-oeste; no sentido norte-

sul, salienta-se os deslocamentos sucessivos desse eixo de transposição da cidade 

que acaba por resultar na sua forma presente pelo Vale do Anhangabaú. 

 

                                                      
37

  Conforme Nestor Goulart REIS sobre Planta da Restauração 1765 e 1774 in SÃO PAULO / VILA 

CIDADE METRÓPOLE � p18 / 2004 

38
  Em 25 de Janeiro de 1554, dia de São Paulo, ainda incompletos os trabalhos, foi rezada a 

primeira missa no local. Esse foi o abrigo provisório. Era ao mesmo tempo igreja, escola e 

alojamento dos padres. REIS FILHO, Nestor Goulart � SÃO PAULO / VILA CIDADE METRÓPOLE � p17 / 

Prefeitura Municipal de São Paulo 2004. 
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4.1 FORMA �A� 

 

4. A cidade colonial / Forma �A� � Desenho obre FREITAS, Affonso A. de - PLAN� � 

HISTÓRIA DA CIDADE DE SÃO PAULO 1800-1874 / Fonte � TOLEDO, Benedito Lima 

de � Prestes Maia e as Origens do Urbanismo Moderno em São Paulo / p59 / Empresa 

das Artes / São Paulo 1996  

 

O conjunto Pátio, Colégio e Igreja dos Jesuítas, marco inicial mais isolado
39

, se 

                                                      
39

  Conforme Nestor Goulart REIS (p25 2004) Segundo a hipótese levantada por Gustavo Neves da 

Rocha (1992), de início o Pátio do Colégio seria mais amplo (como sempre ocorre à frente das 
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projeta como um bastião sobre a várzea, no encontro da escarpa da colina com o 

talvegue onde hoje se implanta a Rua General Carneiro e só é completamente 

integrado na estrutura central de espaços públicos com a construção de um 

viaduto
40

 sobre o talvegue dando sequência à Rua Bela Vista até o Pátio.  

O Largo da Sé já se apresenta integrado na sequência das estruturas urbanas 

desenvolvidas a partir da acessibilidade por estas estradas. A Sé se apresenta 

implantada num quarteirão tencionado pela estrada para Santo Amaro
41

, 

considerando-se que a estrada para o litoral e Rio de Janeiro articulava-se 

originalmente na cidade pela Tabatinguera.  

Portanto não é no Pátio que se situa o ponto de convergência que aponta todas 

essas direções de rotas de estradas, mas o Largo da Sé. Estradas que são hoje 

grandes vias radiais da Metrópole São Paulo, com convergência e irradiação desses 

eixos de direções para um ponto simbolicamente hoje representado pelo Marco 

Zero da Cidade situado na Praça da Sé, combinados ao longo do tempo com a 

construção de percursos envoltórios esquematicamente concêntricos a esse mesmo 

ponto: A Gênese do Sistema Rádio-Concêntrico que direciona a evolução urbana de 

São Paulo. 

São iluminados sobre o PLAN� - HISTÓRIA DA CIDADE DE SÃO PAULO as superfícies 

planas das colinas, rios, os espaços do Pátio e seu entorno imediato e os dois 

acessos ao Rio Tamanduateí, Beco do Colégio e Ladeira Porto Geral. 

 

4.2 FORMA �B� 

A cidade com a estrutura urbana hipoteticamente tencionada entre o porto e a 

estrada
42

. 

                                                                                                                                                                     
igrejas dos jesuítas) e não existiria a quadra formada pelas ruas do Tesouro, Quinze de Novembro 

e Anchieta. 

40  Arquiteto Oswaldo Bratke, 1930. 

41
 As estradas que da Capital demandavam à vila de Santo Amaro eram conhecidas como �caminho 

de carro�, evocando a sua grande utilização por estes veículos, que de lá traziam madeiras de 

construção, lenha, pedra de cantaria e brita, víveres e outros produtos.  

LANGENBUCH, Juergen Richard � A estruturação da Grande São Paulo: Estudo de Geografia Urbana 

/ p27 / Fundação IBGE / Rio de Janeiro 1971 

42
 Conforme Nestor Goulart REIS (p20 2004) No caso de São Paulo, o principal caminho de chegada e 

de saída por terra era o da Tabatinguera. Cruzava o Tamanduateí, acompanhando seu vale e 

levando à Serra e ao caminho para Santos e São Vicente, eixo de ligação com a Europa. O outro era 

o caminho fluvial. Levava ao Porto Geral, nas Sete Voltas do Tamanduateí, que ficava aos pés da 

colina e pouco mais ao norte que o Colégio dos Jesuítas. Acompanhava o eixo da atual Rua Quinze 
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São assinaladas sobre o mapa as linhas fluidas dessas estradas
43

 que se 

entrecruzam em São Paulo. Dirigem-se originalmente para um ponto central
44

 no 

esporão do Espigão Central, para um conjunto de espaços públicos e seus edifícios, 

o Largo e Igreja da Sé justapostos aos marcos urbanos originais Pátio, Colégio e 

Igreja do início da cidade, com acesso pelo Rio Tamanduateí.  

Assinalamos, conforme o mapa São Paulo � Chácaras, sítios e fazendas ao redor do 

Centro, a Estrada para Minas Gerais que passando por Santana segue pelo Campo 

da Luz e atuais ruas Brigadeiro Tobias e do Seminário, cruza o riacho Anhangabaú e 

continuando pela Ladeira do Acu, depois de São João, e atual Rua 15 de Novembro 

alcança o Largo da Sé. 

Assinalamos, também conforme o mapa São Paulo � Chácaras, sítios e fazendas ao 

redor do Centro, o eixo da Estrada de Goiás a partir do Largo do Arouche até a 

Ladeira da Memória onde encontra a estrada do sul pela atual Rua da Consolação; 

cruza o Anhangabaú abrindo um leque de ruas para o interior do Triângulo onde se 

apresenta não o eixo mais direto até o Largo da Sé, a Rua José Bonifácio que 

apresenta pequena quebra de direção ao atingir o eixo da atual Rua Direita, mas as 

atuais ruas Doutor Falcão e Direita. É que lá já estava um marco premonitório do 

futuro, a ermida de Santo Antonio disso resultando a posição de outro marco 

posteriormente construído, a Igreja da Misericórdia, em posição de não 

interromper esse eixo de acesso à cidade pela atual Rua Direita. 

Assinalamos a estrada para Santo Amaro em seu percurso mais direto até o Largo 

da Sé
45

. 

                                                                                                                                                                     
de Novembro e virava depois pela atual Rua João Brícola, descendo pela Ladeira do Porto Geral, 

que guarda ainda hoje, em seu nome, a memória da destinação inicial. Ali ficavam alguns 

armazéns, para a guarda de mercadorias. 

43  A partir do mapa São Paulo � Chácaras, sítios e fazendas ao redor do Centro salientamos no 

mapa História da Cidade de São Paulo 1800-1874 as estradas do primeiro mapa em suas sequências 

neste segundo mapa como ruas da cidade em seus percursos mais diretos até o Largo da Sé. 

44
  A colina do Pátio do Colégio constitui caso raríssimo, na história urbana, de sítio inicial de 

cidade identificado com precisão e, no Brasil, com a peculiaridade de ser praticamente o único, 

fora do litoral, ao longo do primeiro século de nossa história. 

CONDEPHAAT � Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do 

Estado de São Paulo) � O sítio urbano original de São Paulo, o Pátio do Colégio / CJ arquitetura 

nº19 p124 / FC Editora / Rio de Janeiro / 1978 

45
  Interrompido em seu segmento ao longo da Praça da Sé desde a construção da Estação Sé pelo 

METRÔ. 
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5. A Cidade colonial / Forma B � desenho sobre / Freitas, Affonso A. de � PLAN� � 

HISTORIA DA CIDADE DE SÃO PAULO 1800-1874 / fonte � TOLEDO, Benedito Lima de 

� Prestes Maia e as Origens do Urbanismo Moderno em São Paulo / p59/ Empresa das 

Artes / São Paulo 1996. 

 

No Largo da Sé também articulamos um outro sistema mais independente 

desenvolvido na borda da colina para a várzea, a sequência das atuais ruas Roberto 

Simonsen e do Carmo, onde, em seu extremo sul se articula a Rua Tabatinguera e 

conexões da estrada para o Rio de Janeiro e litoral. Ainda que descontínua no 
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passado
46

 essa seqüência é a única consolidada como contínua nessa borda. Hoje se 

apresenta descontínua em sua operação. 

Assinalamos conforme o mapa São Paulo � Chácaras, sítios e fazendas ao redor do 

Centro, a estrada para o Rio de Janeiro que depois de um grande desvio do eixo da 

atual Avenida Rangel Pestana se conectaria com a Tabatinguera
47

. Uma provável 

reminiscência desse traçado poderia ser a atual Rua Carneiro Leão. Mas, conforme 

Nestor Goulart REIS (p87 2004) do lado leste havia ainda outro caminho, o da 

Mooca. Descendo pela Tabatinguera, virava à direita e passava pela ponte do 

mesmo nome. A esse percurso, que levava à Estrada do Oratório e a Mogi ...Foi 

provavelmente o caminho mais trilhado de início, para se chegar ao Vale do 

Paraíba.  

Mas, se a construção da atual Avenida São João para oeste é facilitada pela pré-

existência da Ladeira do Acu, entrada na cidade da estrada para Santana e Minas 

Gerais, e em curto percurso encontra logo à frente a Estrada de Goiás na atual 

Praça Marechal Deodoro, resultante desse encontro, bem diversa é a situação para 

leste do grande eixo, atual sequência das avenidas Rangel Pestana e Celso Garcia, 

estrada para Penha e Rio de Janeiro, em seu acoplamento ao Triângulo. Esse eixo 

já vem firmemente direcionado para a Ladeira do Carmo, mas só consegue 

atravessar a várzea do Rio Tamanduateí no começo do século XIX, portanto 

considerando-se a definição determinada desse eixo, se coloca como plausível seu 

desvio para alcançar o Triângulo pela Tabatinguera. 

Quanto ao primitivo caminho do mar, nesse mapa sumariamente representado, é 

de se considerar a inviabilidade da conexão desse eixo nesse ponto onde se situa a 

Igreja da Boa Morte. Aí, até hoje, a colina apresenta sua escarpa quase a prumo 

com declive de aproximadamente 100%, provável resultado do embate com o Rio 

                                                      
46

  Conforme Nestor Goulart REIS (p25 2004) Em nosso vôo de aproximação, como os pássaros, 

veríamos os muros correndo nos limites da colina nesses três lados: ao longo da antiga Rua do 

Carmo, hoje Rua Roberto Simonsen (que não teria casas do lado externo); nas bordas da �Horta dos 

Padres�, seguindo o desnível em que foi aberta a atual Ladeira General Carneiro e, do lado oposto, 

seguindo as bordas do �Buracão do Carmo�. Este originalmente era mais longo, correndo para 

cima, em direção à que foi chamada Rua das Flores. Naquela época a atual Rua Roberto Simonsen 

(Rua do Carmo) era cortada por esse desnível e não tinha continuidade. O Convento do Carmo ao 

ser construído, ficava relativamente isolado, do lado oposto. 

47
 É notável a falta de continuidade da atual Avenida Rangel Pestana para dentro do tecido urbano 

do Triângulo. Conforme Francisco Prestes Maia (1945, legenda da ilustração 71) sobre a abertura da 

desaparecida Praça Clóvis Bevilácqua. 

 A sua abertura exigiu o arrasamento de três quarteirões característicos da cidade antiga, porém 

sem especial interesse histórico ou artístico. Medindo 230x130m, é uma das maiores do centro, 

destina-se a aliviar a Praça da Sé e proporcionar retorno aos veículos coletivos do Brás. 
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Tamanduateí, que daí desvia-se em grande curva propiciando a inundação da 

antiga Várzea do Carmo, o atual Parque D. Pedro II. Para este lado a Rua 

Tabatinguera desenvolve-se, de alto a baixo, sem nenhuma conexão com as áreas 

lindeiras baixas além de seu término na várzea, restando até hoje esta escarpa 

desocupada sem nenhum indício dessa conexão
48

. Na necessidade de configurar 

essa antiga conexão da Tabatinguera com a Estrada do Mar assinalamos o eixo da 

atual Rua Glicério, nesse PLAN� - HISTÓRIA DA CIDADE DE SÃO PAULO assinalada aí 

em linha tracejada, em projeto. 

Salienta-se nessa Forma �B� as seqüências na borda da colina para a várzea do Rio 

Tamanduateí decorrente da Forma �A�, a cidade com acesso pelo rio em transição 

para o acesso por estradas. Portanto aqui situamos integralmente (conforme 

Nestor Goulart Reis p17 / 2004) a área urbanizada entre 1560 e 1580. A cidade 

entre seus principais acessos, o porto e a estrada para o mar
49

. 

Marcos: O Colégio dos Jesuítas e o Convento do Carmo, o primeiro voltado para 

dentro, o segundo para fora repetem ao mesmo tempo implantações em situações 

físicas semelhantes; as igrejas do Rosário e Boa Morte pontuam extremos dessa 

forma; a Sé, voltada para norte, para o Pátio, orienta-se pela estrada para Santo 

Amaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
48 Nestor Goulart Reis Filho (ilustração 74 p85 2004) apresenta uma fotografia de Militão de Azevedo 

onde esta estrada parte do Caminho da Mooca, depois de cruzar o Rio Tamanduateí. 

49
 LANGENBUCH p35 / 1971É interessante insistir no fato que, já antes da implantação ferroviária, 

a ligação São Paulo-Santos era a mais importante da província concentrando o transporte oriundo 

de grande parte da mesma, transporte este que tinha em São Paulo seu principal ponto de 

convergência.  

 



157 

 

4.3 FORMA �C� 

 

6. A Cidade colonial / Forma C � desenho sobre / Freitas, Affonso A. de � PLAN� � 

HISTORIA DA CIDADE DE SÃO PAULO 1800-1874 / fonte � TOLEDO, Benedito Lima de 

� Prestes Maia e as Origens do Urbanismo Moderno em São Paulo / p59/ Empresa das 

Artes / São Paulo 1996. 

 

Nessa Forma �C� se salienta a linha contínua norte-sul, estrada para Minas Gerais e 

estradas para Santo Amaro e o novo acesso para Santos. Em sua parte urbana essa 

linha contínua é composta pelas ruas do Rosário, hoje 15 de Novembro, e São 

Gonçalo, hoje Praça da Sé. Em seu fluido sentido de sequência de fluxos tem 

continuidade até o Largo São Gonçalo, hoje Praça João Mendes, para daí abrir-se 
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em duas direções: Os caminhos para Santos e Santo Amaro. 

Tudo se dirige a um ponto central, a um marco urbano, Largo e Igreja da Sé, 

nessas linhas também pontuadas por marcos urbanos similares, igrejas, na rede de 

espaços públicos e edifícios assim relacionados nesses percursos. Também é de se 

imaginar que outras conexões entre essas estradas se fizessem mais ao sul do 

Triângulo onde se situa o Largo de São Gonçalo sem necessariamente atingirem o 

Largo da Sé. 

A urbanização, acompanhando os fluxos de passagem, tencionar-se-ia no sentido 

norte-sul nessa passagem desses fluxos por essa geografia numa posição 

intermediária aos lados leste e oeste do Triângulo, e arremata-se em seus 

prováveis limites pelas igrejas do Rosário,
50

 e São Gonçalo
51

 respectivamente. 

Apresenta sobre esse eixo longitudinal um pequeno eixo transversal, pontuado por 

duas igrejas, da Misericórdia
52

 e São Pedro,
53

 acentuando-se assim a convergência 

desses marcos, igrejas, voltadas para o Largo da Sé, centro da cidade original 

voltada para o rio, seu primeiro acesso.  

Assinala-se sobre a �Planta da Restauração�
54

 a seqüência de eixos de 

transposições no sentido norte-sul da cidade por esses fluxos, do Rio Tamanduateí, 

ao último pelo Vale do Anhangabaú. Não só mais facilmente relacionados ao relevo 

mas também ao destino final dessas rotas para o litoral, na seqüência pelas rotas 

marítimas intercontinentais.  

Do primeiro eixo aquático, o Rio Tamanduateí, da Forma �A�, com o núcleo urbano 

original aí situado na escarpa leste do Triângulo ao da cidade ainda ligada ao porto 

e já com as estradas para o Rio de Janeiro e litoral pela Tabatinguera da forma �B� 

com a cidade hipoteticamente se distendendo ao longo dessa encosta; ao eixo de 

transposição da urbanização na Forma �C� em posição intermediária sobre o 

espaço do Triângulo para conectar-se a um novo acesso ao litoral; à construção 

desse eixo racionalista entre São Bento e São Francisco na face oeste do Triângulo 

da forma �D�, com a abertura da Rua do Riachuelo que por sua vez também 

estabelece com clareza uma transposição oeste-leste, do Piques para a 

Tabatinguera. Finalmente o eixo que se alojará ao longo do Anhangabaú. A fluidez 

                                                      
50  No mapa assinalada como de 1715. 

51
  No mapa assinalada como de 1757. 

52
  Demolida em 1888. Ignora-se a data de sua ereção: já existia em 1709. fonte � TOLEDO, 

Benedito Lima de � Prestes Maia e as Origens do Urbanismo Moderno em São Paulo / p58/ Empresa 

das Artes / São Paulo 1996. 

53
 No mapa assinalada como de 1745. 

54
 Foi acrescentada à �Planta da Restauração� a Igreja da Boa Morte e a Rua do Riachuelo 
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desses grandes percursos pela geografia vai remodelando a cidade e deslocando 

suas centralidades. É notável o grande vazio urbano, o maior apresentado nessa 

planta, na área triangular existente entre o acesso à Tabatinguera primitivo acesso 

ao litoral e o novo acesso na mesma direção da já existente estrada para Santo 

Amaro, o que contribui para caracterizar o isolamento desses setores da 

urbanização na face leste do Triângulo. 

 

 

7. Eixos e marcos urbanos � desenho sobre recorte da Planta da Restauração 

(�PLANTA DA IMPERIAL CIDADE DE SÃO PAULO� 1765-1774) / fonte � Nestor Goulart 

REIS � SÃO PAULO / VILA CIDADE METRÓPOLE � p66, 67 / Prefeitura Municipal de 

São Paulo / 2004 

 

Na modificação seguinte, Forma �D�, a emergência da importância do Vale do 

Anhangabaú e sua seqüência urbanística pelo �Comércio da Luz� numa nova 

configuração desse eixo norte-sul de transposição da mancha urbana, prenúncio de 

seu futuro papel, o Corredor Norte-Sul de vias expressas e semi-expressas da 

cidade. Ao mesmo tempo a construção das transposições leste-oeste, entre 

simetrias na geometria desses traçados e as assimetrias decorrentes dos graus de 

dificuldades apresentados pelo suporte físico. 



160 

 
 

4.4 FORMA �D� 

As linhas gerais da urbanização já não se referem a um único ponto central, ainda 

que este ponto, o Largo da Sé próximo do antigo acesso pelo Rio Tamanduateí, 

esteja perfeitamente integrado ao novo sistema, mas pela demarcação de dois 

pontos que definem uma linha reta, precisamente definida pelas igrejas e 

conventos de São Francisco e São Bento, agora paralela à encosta junto ao vale Rio 

Anhangabaú
55

. Esta linha completa a ocupação do Triângulo e, além de articular 

esses novos acessos por estas estradas que chegam em sua face oeste, é parte do 

sistema que estrutura os dois lados do Vale do Anhangabaú. Configura-se 

claramente estruturas no sentido norte-sul na seqüência do espaço aí nomeado 

Comercio da Luz � Bairro do Guaré para o Vale do Anhangabaú. Nesse sentido 

definem-se as atuais ruas Florêncio de Abreu e Líbero Badaró no Triângulo e 

Formosa do outro lado que irão impulsionar a centralidade que se desenvolverá no 

Piques, onde vem se juntar os fluxos que aí chegam pela Ladeira da Memória e se 

desviam do centro da cidade seguindo pela nova Rua do Riachuelo em direção a 

Santos e Santo Amaro; também atravessam o Triângulo por sua base numa linha 

contínua até a Tabatinguera destino para o Rio de Janeiro. 

 

                                                      
55

  Conforme Nestor Goulart REIS (p37 2004) ...duas ermidas: a de Santo Antonio e a de São Bento. 

Nessa época eram obras fora dos limites da vila. ...Santo Antonio...o edifício já existia em 1592. A 

ermida de Nossa Senhora do Monte Serrat (depois igreja de São Bento) já existia em 1598...(p40 

2004) No começo do século XVII...e nas décadas seguintes, foi deixada de lado a informalidade dos 

primeiros tempos, estabelecendo-se um pouco de disciplina urbanística. ...Não temos informações 

sobre quais seriam as ruas traçadas por ordem do governador. Podemos admitir que uma delas 

fosse a Direita, a partir da Misericórdia, até a esquina com a Rua de São Bento. ...de 1599 a 1612 

...ali foi construída a igreja da Misericórdia e na outra extremidade já existia a ermida de Santo 

Antonio, pelo menos desde 1592. Um segundo detalhe importante é que a Rua Direita e a de São 

Bento se cruzam em ângulo reto, o que caracteriza a presença de um profissional especialmente 

treinado, no momento de traçá-las. Ambas são ruas extensas para a época, com larguras 

uniformes, cruzando-se em ângulo reto. ...O traçado dessas duas ruas organizou urbanisticamente 

todo um lado da vila e depois da cidade, até o final do século XVIII.... 
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8. A Cidade colonial / Forma D � desenho sobre / Freitas, Affonso A. de � PLAN� � 

HISTORIA DA CIDADE DE SÃO PAULO 1800-1874 / fonte � TOLEDO, Benedito Lima de 

� Prestes Maia e as Origens do Urbanismo Moderno em São Paulo / p59 / Empresa 

das Artes / São Paulo 1996. 

 

No sentido oeste-leste, a clara configuração estrutural na articulação das cidades 

velha e nova dos dois lados do Anhangabaú, assim como, embrionária, se coloca 

uma estruturação similar na intenção de vencer a várzea do Rio Tamanduateí e 

articular as áreas do Brás ao Triângulo. 



162 

 

Paralela à linha que enfeixa os fluxos da Estrada de Goiás e a estrada para sul que 

acessam a cidade a partir da Ladeira da Memória e do Piques, se desenvolve 

também no sentido oeste a partir da Ladeira do Acu, onde se articula a antiga 

conexão da estrada para Minas Gerais já em continuidade ao seu destino, o litoral, 

pelo tecido urbano do Triângulo conforme já exposto, a linha reta da Avenida São 

João. Nessa modificação será demolida a Igreja do Rosário para se implantar a 

Praça Antonio Prado e configurar espacialmente outros sentidos
56

.  

Em posição intermediária a essas duas conexões suportes dos fluxos na direção 

oeste, se posicionam dois outros eixos transversais ao Anhangabaú. Um de grande 

continuidade
57

 é hoje o principal eixo central, o Corredor Sé-Arouche aí já 

praticamente definido, faltando apenas a conexão da Praça da República
58

 com 

Largo do Arouche pela atual Avenida Dr. Vieira de Carvalho. Podemos considerar 

que esse eixo nasce perpendicular ao Rio Tamanduateí na atual Rua Luis Teixeira, 

segue pelo Beco do Colégio e Rua Floriano Peixoto até o antigo Largo, hoje Praça 

da Sé; inflexiona-se para continuar pela Rua Direita até chegar perpendicular ao 

Vale do Anhangabaú e daí seguir até o Largo do Arouche. Outro nem tão 

contínuo
59

, apresenta nesta PLAN�-HISTÓRIA em análise alguns segmentos. No 

Triângulo, perpendicular ao eixo do Tamanduateí, os segmentos das atuais ruas 3 

de Dezembro, do Comércio e Dr. Miguel Couto. No outro lado do Anhangabaú a 

atual Rua 24 de Maio. Com a emergência da Praça Ramos de Azevedo a Rua 24 de 

Maio seguirá até o Vale do Anhangabaú. Da Rua 24 de Maio em direção ao Arouche 

acoplou-se a atual Rua Joaquim Gustavo até a Rua Aurora. 

Nessas novas relações espaciais que criam a idéia de cidades nova e velha dos dois 

                                                      
56

 A Avenida São João comparece com suas características marcantes. Esse eixo profundamente 

ancorado por sua sequência, a Rua Quinze de Novembro, no tecido histórico em seu ponto mais 

central, o Largo da Sé depois Praça da Sé, se distende largo pelo espaço. Tão largo que a Praça 

Antônio Prado, sua terminação, dele se destaca artificiosamente pela denominação; situação 

equacionada pela inserção do Edifício Altino Arantes, projeto de 1939 de Plínio Botelho do Amaral, 

plantado na colina, no ponto focal da perspectiva da Avenida, onde esta se abre em duas direções, 

para a Praça da Sé e para várzea do Rio Tamanduateí (Ladeira Porto Geral). ...A Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário dos Homens Pretos originalmente implantada no final da Rua da Imperatriz, 

atual Rua 15 de Novembro, apontava para o Largo da Sé. Com a abertura da Praça Antônio Prado 

foi demolida e reconstruída no Largo do Paissandu onde reproduz a orientação da igreja demolida 

e se encaixa perfeitamente na geometria desse espaço. 

In DE BEM, José Paulo � São Paulo Cidade / Memória e Projeto � Tese de Doutoramento FAUUSP 

2006  

57  Considerando-se a passagem elevada, o Viaduto do Chá. 

58
  Neste mapa assinalada como Campo dos Curros depois Da Palha. 

59
  Considerando-se sem passagem elevada. 
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lados do Vale do Anhangabaú, também para leste, apesar das dificuldades impostas 

pela várzea do Tamanduateí, nada aí é representado referente ao Brás, a 

consolidação do acoplamento da Avenida Rangel Pestana à Ladeira do Carmo e o 

embrionário eixo aí presente da Rua do Gasômetro se colocam em simetria aos 

eixos de maior alcance do Triângulo para oeste. 

Na intenção de delinear o projeto de cidade latente nessa Forma �D�, nessa 

dualidade leste-oeste do Triângulo, são também representadas, agora sobre a 

Planta da Cidade de São Paulo de 1881, as seguintes futuras transformações: 

Alongamento do Largo para Praça da Sé
60

 na direção sul e abertura da Praça Clóvis 

Bevilácqua para articular no tecido urbano do Triângulo o importante eixo da 

Avenida Rangel Pestana
61

. A emergência da Rua do Gasômetro que pode ser 

entendida como contrapartida para leste da Avenida São João. Chegou a ser 

conectada à uma das mais antigas ruas da cidade (Rua 15 de Novembro) pela Rua 

General Carneiro implantada no talvegue junto ao Pátio do Colégio, conexão, como 

todas as outras mais antigas de acesso ao Triângulo, hoje interrompida. O túnel de 

articulação entre Avenida São João e Rua do Gasômetro, embora previsto, não 

chegou a realizar-se. 

 

 

                                                      
60 Referenciando Triângulo e Cidade Nova, Sé e República, dois bairros, duas praças, o Viaduto do 

Chá compõe um grande eixo transversal ao eixo do vale com as ruas Direita e Barão de 

Itapetininga. A nova Praça da Sé alongando ao máximo nas possibilidades do tecido urbano o antigo 

Largo da Sé pela demolição da antiga Igreja da Sé, se equipara em escala com a Praça da 

República, se redimensionando para uma nova cidade. A nova Catedral da Sé qualifica a Praça da 

Sé assim como a Escola Normal, em posição semelhante, a Praça da República, ambos projetos do 

escritório Francisco de Paula Souza e Ramos de Azevedo. O mesmo sentido de orientação de eixos 

apontando o norte, na Praça da Sé, no Anhangabaú e na Praça da República estabelecem a idéia de 

um conjunto articulado por um eixo transversal ao eixo maior do Anhangabaú.  

José Paulo de Bem (p33 � 2006) 

61
 A sua abertura exigiu o arrasamento de três quarteirões característicos da cidade antiga, porém 

sem especial interesse histórico ou artístico. Medindo 230x130m, é uma das maiores do centro, 

destina-se a aliviar a Praça da Sé e proporcionar retorno aos veículos coletivos do Brás. MAIA, 

Francisco Prestes � Os Melhoramentos de São Paulo / legenda ilustração 71/ Prefeitura Municipal de 

São Paulo / São Paulo 1945 
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9. Túnel Avenida São João � Rua do Gasômetro � Fonte TOLEDO, Benedito Lima de � 

Prestes Maia e as Origens do Urbanismo Moderno em São Paulo / p126 / Empresa das 

Artes / São Paulo 1996. 

 

Ainda no sentido leste-oeste as faces do Triângulo encontrarão os parques de fundo 

de vales de Joseph Bouvard
62

, Anhangabaú e D. Pedro II, que serão destruídos pelo 

caráter rodoviário assumido pelas avenidas de fundo de vale do Plano de Avenidas 

de 1930, desfecho final desse eixo de direções norte-sul sempre presente desde um 

passado muito remoto representado pelo eixo do Rio Tamanduateí, (Houve 

primeiro a utilização do espaço existente, por exemplo, das rotas aquáticas...) 

restando o Triângulo irremediavelmente isolado dessas áreas contíguas a leste e 

oeste.  

 

                                                      
62 ... E, de fato, quanto mais estudei a topografia da capital, tanto mais examinei o que ela foi no 

seu principio e no que ela se transformou, mais profunda foi a convicção firmada no meu espírito, 

de que, sem comprometer coisa alguma, era possível tirar partido, e excelente partido, do que já 

existe, com o fim de garantir o futuro. Sucede que, como conseqüência da configuração do solo, 

naturalmente por assim dizer, a cidade alastra-se exageradamente com grande prejuízo das 

finanças municipais, pelos espigões das colinas fáceis de alcançar, sem que as construções se 

estendam pelos vales, mais dificilmente acessíveis. É necessário, de agora para o futuro, 

preencher os claros, o que será fácil, se tomar a firme decisão de adotar certo numero de medidas 

tendo como conseqüência um efeito bem especial, tão interessante, como pitoresco. 

Joseph Bouvard 1911 in TOLEDO, Benedito Lima de � Anhangabaú / p64 / Federação das Indústrias 

do Estado de São Paulo / São Paulo 1989 
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10. Síntese da cidade colonial � Desenho sobre JOYNER, Henry B. � Planta da Cidade 

de São Paulo / Companhia Cantareira e Esgotos / 1881 / Fonte � TOLEDO, Benedito 

Lima de � Prestes Maia e as Origens do Urbanismo Moderno em São Paulo / p26 / 

Empresa das Artes / São Paulo 1996. 
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Nessa planta de 1881, a estrutura urbana ainda marcadamente colonial é visível na 

compactação da urbanização contida nos limites da colina do Triângulo. 

 Na face oeste, a urbanização do Triângulo se expande largamente na Cidade Nova, 

para onde já convergiam várias estradas: Para o sul, oeste e norte. Atraída pela 

nova acessibilidade pelo trem a urbanização entre a Rua da Consolação e Avenida 

São João se desenvolve expressivamente até a Rua Brigadeiro Tobias. 

Notável é o estreito e alongado vazio do Anhangabaú entre as duas cidades, a 

velha e a nova.  

Para leste, em direção à Penha e Rio de Janeiro, o Brás está distante, depois da 

longa e larga faixa dos banhados da várzea do Rio Tamanduateí em reduzido 

núcleo urbano. 

Destaca-se a estrutura hoje denominada Corredor Sé-Arouche, ainda interrompida 

no Anhangabaú, e seus mais importantes eixos laterais, conexões das estradas para 

oeste até o Largo da Sé. Conflui para a sequência do eixo da rua Jaguaribe para o 

Largo do Arouche, as ruas Frederico Abranches e das Palmeiras. A atual Avenida 

São João se apresenta como acesso desses fluxos ao Triângulo e no seu cruzamento 

pelo Vale do Anhangabaú surgirá a Praça do Correio embora o acesso mais antigo 

pelo Piques se consolidará como o principal centro da cidade. 

Assinalamos a Igreja da Consolação (final do século XVIII, reconstruída em 1907) 

marco urbano referencial para o desenho do tecido urbano do futuro bairro da Vila 

Buarque e o vazio espaço da futura Praça Roosevelt. 

A continuidade destas estruturas coloniais já se encontra em processo de 

interrupção nesse mesmo mapa de 1881 pela implantação do moderno eixo 

ferroviário como a continuidade do eixo da atual Rua José Paulino visível no mapa 

de 1842 e interrompido nesse de 1881; vê-se também a redução da conexão do 

Campo da Luz com o Triângulo pelas ruas Brigadeiro Tobias e Florêncio de Abreu
63

. 

Para Leste as conexões mais recentes aí visíveis como aterrados do Brás e do 

Gasômetro, atuais Avenida Rangel Pestana e Rua do Gasômetro, assim como a Rua 

da Mooca, encontram-se hoje obscurecidas ou claramente interrompidas pelos 

                                                      
63

 Em cada uma das margens do Anhangabaú havia uma rua no rumo da Luz...A estrada de ferro 

cortou ambas as ruas e o trânsito passou a ser feito por um único pontilhão sobre os trilhos, em 

posição eqüidistante das duas vias. A Cidade ficou dividida: ao norte dos trilhos ficava o Jardim 

Público, o Mosteiro da Luz, que deu nome à região, ambos dispostos ao longo do Campo da Luz (Av. 

Tiradentes) e, junto ao Tamanduateí, o Largo do Comércio da Luz. Frente ao Jardim Público ficava 

o Seminário Episcopal de onde se tinha excelente vista para a Cidade.  

TOLEDO, Benedito Lima de � Prestes Maia e as Origens do Urbanismo Moderno em São Paulo / p32 / 

Empresa das Artes / São Paulo 1996 
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sistemas rodoviários implantados na área inundável do Rio Tamanduateí, o Parque 

D. Pedro II. Para Sul a futura passagem da via expressa Radial Leste manterá em 

parte a continuidade desses eixos principais por passar rebaixada, mas seccionará 

o restante do tecido urbano que se desenvolverá na área do Glicério. Para Oeste as 

continuidades da Ladeira da Memória de um lado para o leque de ruas que se abre 

no Triângulo hoje se encontram completamente destruídas pelos sistemas de vias 

implantado; o leque de ruas que inversamente se abre do eixo da atual Avenida 

São João para o recorte Santa Ifigênia encontra-se mutilado por uma série de 

intervenções; a seqüência da Rua Florêncio de Abreu, formalmente mantida, 

apresenta-se operada por fluxos em sentidos opostos. Mas também são as obras 

modernas, Viaduto do Chá, Rótula Central e em parte o Viaduto Santa Ifigênia, que 

precariamente conectam as antigas duas cidades, atualmente as duas partes do 

Bairro Centro.  

Constata-se hoje em todas essas interrupções das acessibilidades coloniais à cidade 

o necrosamento dos tecidos urbanos causado pelo corte dos fluxos que lhes deram 

forma e sentido. 

Se a recuperação de edifícios históricos se encontra hoje estabelecida por 

normativas e práticas, as adaptações de tecidos urbanos, suas transformações e 

adequações para o mundo de hoje, parecem ser realizados por simples 

sobreposições de novas estruturas sobre as existentes, não somando mas 

subtraindo acessibilidades, desfazendo ordens e seqüências construídas ao longo do 

tempo, como no entorno do Triângulo. Conforme Lefebvre (ver nota 13) 

Modificações lentas penetrando uma espacialidade já consolidada, mas 

subvertendo-a às vezes com brutalidade. 

Sobre a Planta da Cidade de São Paulo de 1881 assinalamos os rios, eixos de 

estradas que se consolidam como ruas da cidade, o túnel de ligação leste-oeste e o 

Piques, que se desenvolverá como importante centralidade. Assinalamos também a 

estrada de ferro, marco para o início da transformação da cidade colonial em 

moderna, até seu limite, como registrado no Mapa Sara Brasil, sobre a qual 

Francisco Prestes Maia vai sobrepor seu Plano de Avenidas, a última rede a se 

sobrepor sobre as anteriores, rodovias e vias expressas urbanas. 

O eixo oeste de acessibilidade ao Triângulo pelo Piques, atual Praça da Bandeira se 

desenvolverá como um importante lugar a partir dessa estrutura de acessibilidade 

colonial. De área não urbanizada, de fundo desocupado de vale, atravessado pelo 

eixo mais antigo que passa pelo Largo da Memória, Piques, como acesso à Sé, vai 

assumir o papel de área de grande centralidade pelas possibilidades do fundo do 

vale articular o entorno numa irradiação de vias. Nó e centro: Na última década do 

século XIX, a região do Piques mantinha, ainda grande animação comercial, 
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segundo Everardo Valim Pereira de Souza: �Era ali de fato o ponto mais comercial 

de São Paulo, pela concentração de grandes casas de negócio em grosso, girando 

com vultosos capitais. Daquele ponto irradiavam-se todas as principais estradas 

para o interior e exterior da Província, com ligações a outras vizinhas: Taubaté � 

Rio de Janeiro; Bragança � Sul de Minas; Campinas � Goiás e Mato Grosso; Sorocaba 

� Paraná e Rio Grande do Sul; Santo Amaro e Santos�
64

. 

 

11. Piques 1925 / Foto Aeroclube Politécnico / desenho sobre fonte � TOLEDO Benedito 

Lima de - Anhangabaú / p175 / Federação das Indústrias do Estado de São Paulo / 

São Paulo / 1989 

 

Nota-se também o tecido urbano aí representado no atual bairro da Bela Vista 

entre os ribeirões Saracura e do Bexiga, vazios urbanos. Mais adiante o vazio do 

vale do Rio Anhangabaú. Convergem todos esses rios para a atual Praça da 

Bandeira. Ao longo do vale do Saracura se implantará a Avenida 9 de Julho; ao 

longo do Anhangabaú a via expressa Avenida 23 de Maio, definindo-se com essa 

configuração geográfica o Sistema �Y� do Plano de Avenidas centrado na hoje 

Praça da Bandeira, antigo Piques.  

Esses sistemas de fundo de vale, tanto o do Anhangabaú quanto o que se 

implantará ao longo do Tamanduateí, comporão potentes vias laterais às faces 

leste e oeste do Triângulo. Se caracterizarão mais como eixos de transposição do 

Centro da Cidade seccionando as ligações transversais de articulação ao Triângulo 

dessas áreas além do vale do Anhangabaú e da várzea do Tamanduateí.  

                                                      
64

 Fonte � TOLEDO, Benedito Lima de � Prestes Maia e as Origens do Urbanismo Moderno em São 

Paulo / p236 / Empresa das Artes / São Paulo 1996 
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Na Nova Planta de Cidade de São Paulo de 1891
65

, comparece o tecido urbano do 

bairro de Vila Buarque que se organiza perpendicularmente ao eixo da Rua 

Jaguaribe, dando continuação ao sentido envoltório ao Triângulo desses tecidos 

urbanos. 

 

12. Nova Planta da Cidade de São Paulo de 1891 editada por U. Bonvicini e V. Dubugras / 

Fonte � TOLEDO, Benedito Lima de � Prestes Maia e as Origens do Urbanismo 

Moderno em São Paulo / p32 / Empresa das Artes / São Paulo 1996. 

 

Mas, se nessas áreas envoltórias do Triângulo registra-se uma certa continuidade 

nesse segmento urbanizado sobre a colina tabular do Centro Novo, num arco que 

                                                      
65

 Talvez �nova� por representar transformações significativas realizadas em 10 anos após a Planta 

da Cidade de São Paulo de Henry B. Joyner. 
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vai da Rua Brigadeiro Tobias à da Consolação, excetuando-se ainda o corte imposto 

pela estrada de ferro, como também uma continuidade mais precariamente 

desenvolvida no conjunto Brás-Mooca, são evidentes as descontinuidades nessa 

urbanização impostas pelo relevo. 

 

13. INUNDAÇÃO DA VÁRZEA DO CARMO / BENEDITO CALIXTO - 1892 / Fonte 

BENEDITO CALIXTO: MEMÓRIA PAULISTA Pinacoteca do Estado / Projeto Editores 

Ltda � São Paulo 1990 

 

Nessa Nova Planta assinalamos o eixo do Corredor Sé-Arouche, aí com um viaduto 

de transposição do Vale do Anhangabaú. São notáveis os limites desse corredor até 

hoje consolidados: Do Largo da Sé para leste há o antigo e desativado Beco do 

Colégio na escarpa da colina do Triângulo voltada para o hoje desqualificado vazio 

do Parque D. Pedro II, antiga várzea do Carmo
66

; para oeste apresenta-se 

bloqueado pelo Largo do Arouche, formalmente parte da morfologia de um leque 

de ruas que confluem atraídas pelo eixo da Rua Jaguaribe, procurando o acesso à 

antiga cidade pelo Piques, considerando-se que o eixo central Sé-Arouche estava 

interrompido pelo vale do Rio Anhangabaú e não constituía acesso ao Triângulo. 

Esse leque de ruas e suas longas quadras apresentam-se hoje estagnados e 

decadentes, desnivelados frente às transformações ocorridas no Corredor Sé-

                                                      
66 ...o conjunto centralizado no Brás fica aos pés dessa colina histórica, fica nas várzeas da cidade, 

uma região basicamente alagadiça, por isso muito insalubre e um foco permanente de endemias. A 

instalação humana ali foi um processo bastante difícil e particularmente dramático. E isso dividiu 

um pouco a história da cidade entre os que estão na área de cima, nas áreas secas da cidade e 

aqueles que ficam nas áreas baixas, nas áreas úmidas e, portanto, nas áreas insalubres da cidade. 

Essa população das áreas insalubres é a população das várzeas, e a expressão �varzeano� qualifica 

o tipo de pessoa que no contexto da cidade de São Paulo é tido como a menos civilizada, a mais 

rude, a mais rústica, aquela especialmente destinada ao trabalho pesado. O Brás é um pouco a 

centralização histórica da experiência dessa população varzeana. E embora ela fique bem de 

frente para a colina histórica da cidade, a região do Brás não é uma extensão dessa região, porque 

a cidade de São Paulo é claramente definida por essa presença dos rios. E os rios atuam como se 

fossem muralhas invisíveis. E há os que moram do lado de dentro das muralhas e os que moram do 

lado de fora das muralhas. E o Brás, portanto, nesse sentido, é um bairro que fica do lado de fora 

da muralha invisível das águas, o lado das várzeas úmidas.  

SEVCENKO, Nicolau � Periferia no Centro / do texto Brasmitte / Internet / 11.10.99 
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Arouche.Comparece também nesse mapa o Largo e a Igreja de Santa Cecília 

(1894), orientados na direção do tecido urbano de Campos Elíseos, assim como a 

Igreja da Consolação em relação ao tecido urbano da Vila Buarque. Ambas marcos 

arquitetônicos que apontam sentidos para o desenvolvimento de tecidos urbanos 

envoltórios ao Triângulo. 
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14. Síntese da cidade moderna � Desenho sobre Mapa Topográfico do Município de 

São Paulo / Sara Brasil � 1930 / Fonte � Arquivo Histórico Municipal. 
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No Mapa Topográfico do Município de São Paulo, executado pela firma Sara Brasil, 

o fechado enclave medieval se dissolveu no espaço aberto infinito da 

modernidade.
67

 Temos aí o registro da vertiginosa transformação de uma sociedade 

colonial rural, ligada à terra nas chácaras, sítios e fazendas
68

 com seus núcleos 

urbanos como prestadores de serviços para uma dispersa população, para uma 

sociedade urbana e industrial.  

A cidade moderna a partir dos transportes sobre trilhos, trens e bondes. Ao mesmo 

tempo o Sara Brasil representa a cidade colonial no seu limite de crescimento: 

Com 1 000 000 de habitantes apresenta todas as vias convergindo para um ponto 

central, a envoltória de ruas ainda interna ao Triângulo. Precisamente registrando 

a cidade resultante desde os desenhos iniciais desses fluxos no relevo, a 

urbanização apresenta-se segmentada, em desenhos que procuram desenvolver 

sistemas de composição que deveriam sobrepor-se à mera justaposição de partes 

na intenção das articulações, de construir narrativas coerentes com as já dadas 

pelo tempo, até outras, justapostas nos limites do irreconciliável. 

O acesso Oeste via Avenida São João chega agora não ao Largo, mas à nova Praça 

da Sé, adjacente à qual será aberta a Praça Clóvis Bevilácqua na década de 40, 

arrematando o eixo Leste da Avenida Rangel Pestana. Também nos sentidos Oeste 

e Leste o Triângulo apresenta-se ladeado por dois parques, Anhangabaú e D. Pedro 

II, ocupando fundos de vale.  

A cidade mostra-se comprimida contra a difícil várzea do Rio Tietê. Esse mesmo 

mapa apresenta também outros vales de rios e riachos, vazios urbanos claramente 

legíveis que separam tecidos urbanos desenvolvidos ao longo dos convergentes 

eixos coloniais. Resulta disso a sensação de tecidos urbanos envoltórios à área do 

Triângulo, mas que na realidade não apresentam continuidades ou frágeis conexões 

de um para outro
69

. Assinala-se sobre o Sara Brasil as radiais mais importantes e 

                                                      
67

  MANTZIARAS, Panos � Fluxos / Quaderns nº21 p148 / Col-legi d´Arquitectes de Catalunia / 

Barcelona 1996 / trad. J. P. de Bem 

68
 Referência ao mapa de MATOS, Odilon Nogueira de / São Paulo � Chácaras, Sítios e Fazendas ao 

redor do Centro (desaparecidos com o crescer da cidade) Apud TOLEDO, Benedito Lima de / Prestes 

Maia e as Origens do Urbanismo Moderno em São Paulo / Empresa das Artes � São Paulo 1996  

69 Conforme Languenbuch (p86 1971), São Paulo, ao encerrar-se o século XIX, e nas primeiras 

décadas do século atual...Uma porção central, caracterizada por um arruamento e áreas edificadas 

relativamente compactas, �núcleo de urbanização compacta e contínua�, circundada por um 

cinturão de núcleos isolados... �São Paulo não é uma grande cidade (Grosstadt), mas um 

amontoado de pequenas cidades construídas uma ao lado da outra, uma cidade que está em vias de 

se transformar em cidade grande, e a única coisa grandiosa nela é seu futuro� (Ernst Von Hesse-

Wartegg). Artur Dias também se impressionou com a citada característica de São Paulo, pois 
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algumas dessas descontínuas sequências de envoltórias.  

 

O leque de ruas convergentes para o Largo do Arouche agora inclui o novo eixo da 

Rua Frederico Steidel. Do Largo Santa Cecília, salientando a relação da Igreja com 

o tecido urbano de Campos Elíseos, apresenta-se a Rua Ana Cintra, de pouco 

alcance, não chegando a se prolongar até a Praça Princesa Isabel, conforme 

previsto por uma rua sem nome presente no mapa Nova Planta da Cidade de São 

Paulo. Nesse mesmo sentido apresenta-se mais adiante outro desencontrado 

segmento, a Rua Gen. Randon. Mesmo com a futura abertura da Praça Júlio Prestes 

e alongamento da Praça Princesa Isabel por mais um quarteirão, restaram aí longos 

quarteirões que esses segmentos de vias poderiam ter atravessado, da Estação e 

Praça Julio Prestes até o Largo Santa Cecília. 

Sobreposto ao sistema urbano desenvolvido a partir da cidade colonial desenha-se 

nesse mapa os principais eixos da última rede implantada, auto-estradas e vias 

expressas urbanas: As envoltórias Rótula Central, Contra-Rótula e o Mini Anel 

Viário Metropolitano e também o Sistema �Y�, todos elementos de Introdução ao 

Estudo de um Plano de Avenidas para a Cidade de São Paulo de 1930. 

No Centro Histórico presente no Sara Brasil constata-se a consolidação do eixo Sé-

Arouche, referenciando Triângulo e Cidade Nova, Sé e República, dois bairros, duas 

praças. O grande eixo transversal ao eixo do vale com as ruas Direita e Barão de 

Itapetininga.  

A nova Praça da Sé alongando ao máximo nas possibilidades do tecido urbano o 

antigo Largo da Sé pela demolição da antiga Igreja da Sé, se equipara em escala 

com a Praça da República, se redimensionando para uma nova cidade. A nova 

Catedral da Sé qualifica a Praça da Sé assim como a Escola Normal, em posição 

semelhante, a Praça da República, ambos projetos do escritório Francisco de Paula 

Souza e Ramos de Azevedo.  

O mesmo sentido de orientação de eixos apontando o norte com seus marcos 

arquitetônicos na Praça da Sé e na Praça da República estabelecem a idéia de um 

conjunto articulado
70

 por esse eixo transversal ao eixo maior do Anhangabaú, o 

Corredor Sé-Arouche, o conjunto mais significativo do Centro da Cidade. 

                                                                                                                                                                     
salienta que a cidade vista do alto mostrava blocos que davam idéia de �várias cidades 

sucessivamente agrupadas dentro de uma linha exterior instável�.    

70
 �Ordenar� não significa necessariamente submeter, mas também pode significar converter algo 

em um todo com sentido, fazendo que esse algo seja transparente para o �cogito�.  

MANTZIARAS, Panos � Fluxos / Quaderns nº21 p148 / Col-legi d´Arquitectes de Catalunya / 

Barcelona 1996  
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 Dentro do quadro da evolução urbana do Centro da Cidade de São Paulo, pode-se 

entender a partir mesmo do caráter Beaux-Arts, da city beaultfull
71

 de Prestes 

Maia exposto no Estudo de um Plano de Avenidas para a Cidade de São Paulo como 

uma sequência da construção do Centro da Cidade pelo Plano de Avenidas.
72

  

                                                      
71 Werner Hegemann provavelmente é o teórico mais eminente que, coincidentemente com a 

renovação da urbanística no primeiro terço do nosso século, tinha dedicado uma atenção muito 

particular à compilação do jardim com uma visão Beaux-Arts. ...Se, na cidade européia, o espaço 

privilegiado no qual a reunião dos edifícios encontrava a sua melhor representação figurativa foi a 

praça, na cidade moderna � da qual, segundo Hegemann, a cidade americana entre o fim dos 

oitocentos e começo dos novecentos, é o paradigma �, o espaço organizador e ordenador da reunião 

dos edifícios autônomos coligados em uma função comum é o jardim público. ...O modelo da City 

Beautiful � a cidade-parque Beaux-Arts � se difunde no mundo nos primeiros três decênios do 

Século XX.  

SOLÀ MORALES, Ignasi de � Il giardino Beaux-Arts / in MOSSER, Monique e TEYSSOT, Georges � 

L´Architettura dei giardini d´occidente, dal Rinascimento al Novecento / p398, 399 e 404 / Electa 

/ Milão 1990 / trad. J. P. de Bem. 

72
 Em grande parte do território europeu, a retícula medieval é, por sua vez, uma segunda 

antropização sobreposta à Idade Clássica, com sua carga de memórias e valores repropostos pelo 

Renascimento e difundidos em todo o espaço colonizado pelos europeus. O patrimônio edilício da 

industrialização precoce, que distingue a Europa do resto do mundo, forma outra herança 

característica, e, visto do presente, encontra uma inserção estável na moldura mais antiga. Essa 

matriz complexa dá à paisagem um traço determinante e influencia em boa parte a qualidade da 

invenção arquitetônica atual, voltada para a gestão do existente ou para a criação do novo. 

A conservação do cenário antigo é confiada predominantemente � e até a metade do século XX de 

modo exclusivo � aos instrumentos da cultura artística tradicional: o museu, as técnicas de 

restauro, como para pinturas e esculturas, as superintendências e as outras instituições estatais 

encarregadas de velar pela tutela dos �bens culturais�, munidas de poderes autônomos e 

comumente incontestáveis. As obras móveis podem ser mais facilmente retiradas e segregadas do 

ambiente de vida, enquanto para os edifícios e os assentamentos urbanos se abre um conflito 

entre tutela e usos modernos que, apesar da garantias legais, leva amiúde à sua destruição. 

A metodologia da �conservação ativa�, que pretende recuperar os cenários antigos juntamente 

com seus usos compatíveis, modificando, conseqüentemente, os planos urbanísticos abrangentes e 

as políticas das entidades locais, foi regulada na Itália na década de 60 e é talvez a contribuição 

mais relevante trazida pelo país para a cultura arquitetônica mundial no século XX. Essa 

metodologia encontrou acolhida nas instituições do Conselho da Europa a partir do Congresso de 

Amsterdã de 1975, foi experimentada e enriquecida em muitos países e hoje é uma componente 

difundida pela opinião pública européia, ainda que continue a controvérsia suscitada em seu início. 

Os assentamentos produzidos pelo primeiro dos dois modelos modernos de gestão estão ligados na 

Europa por uma continuidade histórica evidente com os antigos modelos e freqüentemente têm sua 

qualidade destacada pela comparação com os tecidos urbanos mais recentes. A exigência de 

conservar também esses cenários realizados entre 1850 e 1920 foi tratada em um congresso 

seguinte do Conselho da Europa em Berlim, em 1976. Para fins de conservação urbana, como se 

disse, o elemento primário a ser protegido é a implantação regulamentar da construção no 

alinhamento da rua ou recuada, que produz valores urbanos a seguir escasseados. No entanto, os 

valores arquitetônicos dos artefatos que dependem da cultura e das instituições �modernas� 

devem ser reconhecidos edifício por edifício. 

A parte mais problemática é o conjunto dos assentamentos mais recentes, que se tornaram 

precários por conta do envelhecimento dos usos e pelo conflito entre usos edilícios e valores 

fundiários. Uma parte deles, realizada no segundo pós-guerra, espera ser requalificada ou 
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Mas, nesta paisagem truncada e inconclusa, o processo de dissociação urbana que 

começa anteriormente com a construção da primeira estrutura moderna, a estrada 

de ferro, eixo de fluxo segregado, segue depois pelas vias expressas
73

 centrais. 

                                                                                                                                                                     
substituída. Uma vez que a Europa experimentou precocemente, em grande escala, o segundo dos 

métodos de urbanização descritos acima, e os assentamentos produzidos dessa forma estão, por 

sua vez, estabilizados pela coerência entre o desenho urbanístico e o edilício, o espaço da inovação 

concerne substancialmente aos bolsões mais arruinados, marginalizados pela coerência do desenho 

territorial geral.  

BENEVOLO, Leonardo � A Arquitetura no Novo Milênio / p32, 33 / Estação Liberdade / São Paulo 

2007 

 

73
 a. Conforme Prestes Maia (1956 p109): Avenidas expressas, sabemo-lo, são aquelas que 

correspondem nas cidades, ao que são as auto-estradas no campo: vias amplas, de faixas marcadas, 

leito próprio e fechado, ausência de cruzamentos em nível, ótimas condições técnicas (grandes 

raios e declives suaves), acessos espaçados e saídas por pistas de desaceleração, etc. 

b. Conforme Jürgen Richard Langenbuch (1971 p206) As �auto-estradas� têm características 

completamente diferentes das apresentadas pelas rodovias comuns. Visando favorecer o tráfego de 

travessia, desprezam completamente o tráfego local. Possuem duas pistas de rodagem separadas 

por canteiro central, que se desenvolvem, preferencialmente, através de extensas retas ou de 

curvas com raio amplo, sendo evitadas também as rampas muito íngremes. São proibidas as 

construções laterais, os acessos a estradas secundárias são limitados, a travessia se faz por 

intermédio de viadutos ou passagens inferiores.  

c. Conforme Manuel Herce Vallejo (Proyectos de infraestructuras y ordenación urbana / Texto 

curso AUH 842 FAUUSP / 1999 / Trad. J. P. de Bem). As vias de alta velocidade foram uma resposta 

para a congestão do tráfego urbano que se iniciou nos anos sessenta de forma generalizada nas 

grandes cidades. Sua concepção emanou fundamentalmente de uma visão especializada da rede de 

ruas de uma cidade, de forma que determinadas vias puderam constituir o esqueleto básico da 

rede, e nesse sentido, suportar os deslocamentos internos de grande distância. 

Tal visão especializada supõe que as vias da rede básica sejam vias segregadas; no sentido de 

controle de acessos às mesmas, separação de tráfego de pedestres e de veículos leves, e traçadas 

semi-automáticas dos requerimentos do tecido urbano nos quais se situam. Condição de segregação 

complementar ao de ser vias de alta capacidade, para absorver o máximo de tráfego descarregado 

das vias afluentes, e nesse sentido, ditas vias precisam de elementos construtivos específicos 

relativos à sua proteção, segurança e sinalização. 

Via segregada de alta capacidade é um conceito que supõe velocidades específicas altas para o 

desenho. A partir de sua necessidade, e da ausência de uma prática urbana anterior, resultou o 

fato de que as primeiras autopistas urbanas adotaram os critérios e parâmetros do desenho dos 

manuais de vias de alta velocidade no meio rural (High-way Manual Capacity, e análogos). 

Não é de estranhar então, que as realizações dos anos sessenta e setenta centraram seus esforços 

na velocidade e na segurança. O que se manifesta em traçados freqüentemente elevados sobre o 

terreno circundante, como maneira de passar segregado, em cruzamentos elevados ou 

subterrâneos das ruas afluentes, em alças direcionais para cada movimento, com ocupação de um 

extenso terreno, com uma geometria em planta acima das limitações que a topografia ou a trama 

urbana poderiam estabelecer. 
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Na geografia, nas descontinuidades dos tecidos urbanos, nas novas estruturas 

expressas e semi-expressa, na transformação de eixos coloniais em potentes vias 

arteriais da cidade, nas interrupções de eixos coloniais, a fragmentação de tecidos 

urbanos já assim nascidos.  

Em paralelo à estagnação desses tecidos envoltórios centrais, no relevo geográfico, 

cruzando a linha de cumeada do Espigão Central, onde já estavam implantados os 

                                                                                                                                                                     
Esta concepção segregada da via, e sobretudo seu distanciamento formal das condições do entorno 

que percorre, trouxe como conseqüência um fortíssimo impacto urbano, ao que foram respostas às 

críticas teóricas (num arco que vai desde C. Buchanan � Trafic in town � em 1963 a G. Dupuy � Les 

territoires de l�automovil � em 1995), ou a importância que alcançaram os movimentos sociais 

urbanos como resposta ao fenômeno de destruição de centros de cidades (ver M. Castell: La 

question urbaine, 1970; M. Sernini: La città disfatta, 1989). A relativa paralisação da construção 

de vias rápidas urbanas na década oitenta foi a conseqüência lógica de uma falta de adaptação dos 

parâmetros de seu desenho aos requerimentos de um espaço urbano que se descobre a si mesmo 

nesse período, como rico e carregado de potencialidades diversas. 

d. Conforme Ignasi de Solà-Morales (�fluxos� in Presente y futuros. La arquitectura en las 

ciudades, XIX Congreso de la Unión Internacional de arquitectos (Barcelona 1996). Falar de moção, 

(s. f. 1. ato ou efeito de mover(-se); movimento. Dicionário Básico da Língua Portuguesa) mais que 

do movimento, significa centrar nosso interesse na ação mesmo de mover-se, em seu 

desenvolvimento temporal, mais do que na substantivação desta ação, convertendo-a num conceito 

genérico e abstrato. 

O que caracteriza a arquitetura e a cidade atuais, o que com agudeza começou a ser detectado nos 

anos cinqüenta por diversos membros do TEAM 10, foi a diferença entre a concepção do movimento 

na Carta de Atenas do III C.I.A.M. (1933) e o caráter central de todo o tipo de moção na cidade e 

na arquitetura contemporânea. 

Na carta de Atenas, o movimento ficava circunscrito a uma das quatro grandes funções urbanas. 

Com a moradia, o trabalho e o ócio, a cidade teria que prever as zonas de transporte. Era, 

certamente, o reconhecimento de sua importância, mas seguia sendo objeto de um tratamento 

separado, substantivo, que tendia a deixar nas mãos dos experts em transporte a definição física 

desta função e sua localização em zonas especializadas. 

A mudança conceitual fundamental se produz quando se começa a desenvolver, nos anos 

cinqüenta, uma crítica ao urbanismo dos C.I.A.M: Desenho do movimento no caso do projeto de 

Louis Kahn para o Centro de Filadélfia (1953), mobilidade como tema central nas propostas de 

Allison e Peter Smthson para o Centro de Berlim (1958) ou nas de Candilis, Jossic e Woods para 

Toulouse-le-Mirail (1958). 

Redes, malhas, condutos, movimento stacatto, começam a ser figuras recorrentes num modo de 

projetar onde cada vez mais os movimentos de todo tipo formam a substância mesmo do projeto. 

Será a partir do momento em que moção se conceitua como fluxo que se consumará, de forma 

definitiva, a diferença entre a moção de espaço-tempo utilizada pela vanguarda arquitetônica nos 

anos vinte/quarenta tomada da física einsteiniana e a moção de fluxo tal como nos últimos anos 

começou a ocupar um lugar central na hora de explicar a arquitetura e a cidade contemporâneas. 
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eixos das antigas vias radiais em direção a Santo Amaro e Pinheiros, vêm se juntar 

as diametrais de fundos de vale, hoje expressas e semi-expressas que levam seus 

fluxos a atravessarem o Centro da Cidade pelo Sistema �Y�, parte do grande 

Corredor Norte-Sul do sistema viário metropolitano que liga os eixos viários das 

várzeas dos rios Tietê e Pinheiros, partes da grande envoltória do Centro 

Expandido, o Mini-Anel Viário Metropolitano, também o eixo envoltório mais 

exterior do Plano de Avenidas. A Praça da Bandeira, o ponto mais central da 

cidade, ponto de confluência do �Y� e seu terminal de ônibus, funciona como um 

ancoradouro no meio destes fluxos metropolitanos que desassociam as áreas 

circundantes. 

 

15. O Vetor Sudoeste e o deslocamento das funções centrais - Desenho sobre base 

SEMPLA e topografia METRÔ. 

 

Transversalmente a esses eixos radiais de conexão a partir desses centros 

coloniais, São Paulo, Pinheiros e Santo Amaro, uma série de eixos articula 

centralidades, num movimento de deslocamento das funções centrais, do histórico 

Corredor Sé Arouche para atualmente se distender ao longo das vias expressas 

marginais ao Rio Pinheiros, por onde se desviam os fluxos vindo do interior em 

direção ao litoral. Esse conjunto articulado de centralidades constitui hoje, do 

centro histórico em direção à várzea do Rio Pinheiros, o Vetor Sudoeste de 

desenvolvimento das novas centralidades da cidade. 

Como resumo dessa análise-diagnóstico destacam-se três questões: A primeira se 

refere aos eixos radiais, ruas e avenidas do Centro da Cidade para oeste, definidos 

a partir das estradas coloniais de acesso ao Triângulo. A segunda se refere ao papel 

das modernas envoltórias centrais, Rótula e Contra-Rótula e o do diametral 
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Sistema �Y� do Plano de Avenidas para a Cidade de São Paulo. A terceira se refere 

aos marcos urbanos, a arquitetura que qualifica estas redes. 

Referente aos eixos radiais.  

No Sara Brasil, portanto antes das rodovias, a partir da confluência de ruas, 

consideradas aqui como adaptações feitas sobre os antigos eixos de estradas 

coloniais conforme assinalados no mapa São Paulo � Chácaras, Sítios e Fazendas, 

que confluem para um ponto próximo do cruzamento da Avenida Pompéia, temos a 

Avenida Santa Marina e a estrada para Campinas
74

. 

Languenbuch (1971) se refere não só a precariedade das estradas coloniais como 

também as variantes, os vários desvios criados denotando não só esta precariedade 

como a facilidade com que se alteravam esses percursos.  

Hoje a partir do encontro da Rua Guaicurus, provável sequência da Estrada para 

Campinas, e Avenida Santa Marina como eixos coloniais até o Largo do Arouche 

parece ser a sequência composta pela Rua Carlos Vicari, avenidas Francisco 

Matarazzo e Gen. Olímpio da Silveira e, a partir da Praça Mal. Deodoro, encontro 

com a Avenida São João, as ruas das Palmeiras e Sebastião Pereira até a Rua 

Jaguaribe e Largo do Arouche. 

 

 

                                                      
74

  Antes desse ponto o Sara Brasil assinala não só estas estradas, mas outras como a Estrada do 

Anastácio, numa primeira vista coincidente com o eixo da atual rodovia Anhanguera, que cruza o 

Tietê e é apresentada como Estrada Velha de Jundihay que parece seguir em direção a Pinheiros 

pela Estrada das Boiadas; mas que também deve, a Estrada Velha de Jundihay, ter sequência até 

entroncar com a Avenida Speers, atual Raimundo Pereira de Magalhães em sequência para o outro 

lado do Tietê como a Estrada para Campinas, seqüência hoje interrompida no Tietê, daí seguindo 

até entroncar com a Avenida Santa Marina, eixo colonial, coincidente com o que comparece no 

mapa Chácaras, Sítios e Fazendas, até Freguesia do Ó. 
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16. Estradas coloniais / Ruas radiais oeste � Desenho sobre Mapa Topográfico do 

Município de São Paulo / Sara Brasil � 1930 / Fonte � Arquivo Histórico Municipal. 

O mapa São Paulo � Chácaras, Sítios e Fazendas é impreciso no encontro dessa 
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seqüência com o Largo do Arouche. Colocando essa seqüência diretamente na 

direção da Rua Sete de Abril até o Piques. É como se a mesma cruzasse o Largo em 

não registrando a inflexão que a sequência anterior realiza para adequar-se ao eixo 

da Rua Jaguaribe, conformadora de um dos lados do Largo do Arouche e portanto 

se colocando em hipótese como eixo mais antigo. 

Essa geometria tão bem relacionada entre a Rua Jaguaribe e o Largo do Arouche e 

a existência de uma seqüência de tantos eixos inflexionados na direção da Rua 

Jaguaribe junto ao Largo, levam a supor, considerando-se também que a 

emergência da Avenida São João dá-se mais tarde, que deveria haver uma 

transposição do vale do Rio Pacaembu ligando um dos eixos do outro lado desse 

vale à Rua Jaguaribe, assim justificando sua importância na definição do Largo do 

Arouche. Todas as ruas existentes entre esses dois eixos que se apresentam hoje 

pelos dois lados do Parque Fernando Costa poderiam até ser considerados variantes 

de uma mais antiga entrada na cidade. De qualquer forma não há como não 

considerá-los como um conjunto unitário. 

Nesse conjunto nota-se três interrupções nas sequências dessas linhas: Um pelo 

Parque Fernando Costa, encravado na retícula de quadras, pouco relacionado com 

o entorno;
75

 outra na transposição do vale do Pacaembu; uma terceira atrás do 

Largo do Arouche, área foco dessa intervenção. 

O Largo Santa Cecília e sua igreja posicionam-se logo atrás do Largo do Arouche, 

onde termina o Corredor Sé-Arouche, nessa confluência de ruas, prováveis 

resultantes das variantes das estradas coloniais de acesso oeste à cidade. 

Mas, pode-se elencar uma série de outros desdobramentos dessa análise referente 

a esses eixos radiais, na totalidade desse conjunto exposto, até Freguesia do Ó 

pelo eixo da Avenida Santa Marina. Também a disposição, identificação nos tecidos 

urbanos atuais, da totalidade dos eixos apresentados pelo mapa Chácaras, Sítios e 

Fazendas, como a ligação Estrada de Campinas, Freguesia do Ó e Santana. 

Interrupções, continuidades, ajustes, acabamentos, possibilidades de projetos de 

articulação. 

Referente às envoltórias Rótula Central, Contra-Rótula e diametral Corredor Norte-

Sul. Evidentemente, mesmo se considerando os desvios dos significados dessas vias 

em relação a seus papéis em áreas tão centrais da cidade, são importantes eixos 

                                                      
75 Uma das características de um parque bem projetado, segundo Bernard Oudin, é que não venha 

a constituir uma interrupção, uma lacuna no tecido urbano, ou ainda, uma peça pouco relacionada 

com a área envoltória. 

 

TOLEDO, Benedito Lima de � Anhangabaú / p94 / Federação das Indústrias do Estado de São Paulo / 

São Paulo 1989 
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de articulação das áreas envoltórias do Triângulo. Até suas emergências a 

estrutura urbana em suas linhas mais gerais é convergente para a Praça da Sé, um 

lugar geométrico gerador e ao mesmo tempo resultante de um cruzamento de 

rotas mais gerais desenhadas sobre a geografia.  

 

17. O hieróglifo egípcio para designar a cidade, BENEVOLO, Leonardo, Diseño de la 

ciudad - 2, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1977, p35 / Plano de São Paulo, Le 

Corbusier 1929, IN SANTOS, Cecília Rodrigues dos; PEREIRA, Margareth Campos da 

Silva; PEREIRA, Romão Veriano da Silva; SILVA, Vasco Caldeira da, Le Corbusier e o 

Brasil, São Paulo: Tessela, Projeto Editora, 1987, p93 / Esquema teórico do Plano de 

Avenidas / fonte - MAIA, Francisco Prestes � Estudo de um Plano de Avenidas para a 

Cidade de São Paulo / p52 / Companhia Melhoramentos de São Paulo / São Paulo 

1930. 

 

Este cruzamento, a cruz, abstratamente um signo síntese, ideograma como no 

hieróglifo egípcio para significar �cidade� na eterna explicação de um nó, 

geometricamente o ponto resultado de um cruzamento de retas, um centro nesse 

cruzamento de fluxos sobre a geografia genérica gênese de todas as cidades. A 

redução de um signo está contida na forma imposta sobre a geografia e a história 

no Plano de São Paulo por Le Corbusier. A mesma questão, em outro nível de 

complexidade, é apresentada por Francisco Prestes Maia no Plano de Avenidas a 

partir do desenvolvimento histórico
76

 da cidade. O Sistema Rádio-Concêntrico com 

radiais, já em grande parte definidas por essas estradas coloniais, e as 

perimetrais
77

, já contando com a mais antiga de ruas centrais do Triângulo.  

                                                      
76 Desse núcleo, desse centro, que ainda é hoje o coração da cidade, irradiaram-se as primeiras 

veredas em demanda dos aldeamentos vizinhos. Como em toda a parte, essas veredas passaram a 

estradas e hoje são grandes ruas da nossa cidade. Daí o destacar-se na planta atual um centro 

perfeitamente caracterizado, e, irradiando-se para todos os setores, um bom número de grandes 

vias de comunicação.  

Prestes Maia in TOLEDO, Benedito Lima de � Prestes Maia e as Origens do Urbanismo Moderno em 

São Paulo / p120 / Empresa das Artes / São Paulo 1996 

77
 A concepção desse perímetro expô-la Hénard...�Da comparação desses três planos - Berlim, 

Londres, Moscou -, cada qual com sua fisionomia bem especial, é possível agora fazer ressaltar 

uma noção nova. Malgrado as consideráveis diferenças de forma e de disposição interior, nota-se 

este traço que lhes é comum: todas as vias de expansão e penetração convergem bem para o 
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Nas alternativas propostas para as modernas envoltórias centrais, hoje 

concretizadas na Rótula Central e Contra-Rótula, estavam aí embutidas diferentes 

intenções. Conforme Regina Maria Prosperi MEYER
78

 :A diferença entre o Perímetro 

de Irradiação e a Segunda Perimetral é, para Prestes Maia e sua equipe, o caráter 

distribuidor do primeiro e desviador do segundo: �A segunda perimetral visava 

menos a distribuição do tráfego e mais o desvio das correntes diametrais, assim 

como, maior velocidade das correntes, isto é, até certo ponto, o caráter 

expresso�.  

 

18. Reestruturações centrais � Desenho sobre fonte � MAIA, Francisco Prestes � 

Comissão do Metropolitano / Ante-Projeto de um Sistema de Transporte Rápido / 

Prefeitura Municipal de São Paulo / São Paulo 1956 

                                                                                                                                                                     
núcleo central, mas não todas para o mesmo ponto, nem para o mesmo monumento. Todas essas 

vias, ao contrário, ligam-se a uma espécie de circuito fechado ou coletor, que nos propomos 

chamar Perímetro de Irradiação e que é traçado a uma certa distância do centro matemático da 

cidade. Este perímetro representa um grande papel no plano das três capitais; é, por assim dizer, 

o regulador da circulação convergente, que atingiria o inextricável caos se todas as vias 

concorressem à mesma praça. É ele que recebe as correntes afluentes e que as distribui em 

seguida, com auxílio das pequenas ruas secundárias, até o edifício ou a casa que é o escopo do 

movimento individual de cada elemento da circulação. Para que o perímetro de irradiação seja 

eficaz, é mister, não que ele contenha em um núcleo muito grande, todos os edifícios principais, 

todos os pontos de atração da cidade, mas, antes, que passe através do semeado irregular desses 

edifícios, deixando-os ora de um lado, ora do outro do seu percurso fechado.� 

MAIA, Francisco Prestes � Estudo de um Plano de Avenidas para a Cidade de São Paulo / p35 / 

Companhia Melhoramentos de São Paulo / São Paulo 1930 

78
  In Metrópole e Urbanismo São Paulo anos 50 / Tese de doutoramento / Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo � USP/ 1991 
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O Perímetro de Irradiação, hoje Rótula Central, corresponde então a uma 

ampliação do Centro da Cidade e como tal até hoje assim funciona, a partir mesmo 

da idéia de Triângulo como um circuito fechado de ruas
79

 coloniais e conforme 

Prestes Maia ao se valer de Henard conforme citação anterior (nota 76); funciona 

como avenida e corresponde ao previsto no Plano de Avenidas de 1930. Podemos 

imaginar que essa envoltória central tenha superado a idéia de um túnel entre a 

Avenida São João e a Rua do Gasômetro. Mas essa envoltória ao chegar na Praça 

João Mendes, talvez para impulsionar a abertura da Praça Clóvis Bevilácqua como 

arremate da Avenida Rangel Pestana sofre um grande desvio. Apesar de deixar de 

lado a Baixada do Glicério, isolada como sempre foi ao longo da Rua da 

Tabatinguera, evidentemente essas decisões valorizavam esses espaços sobre a 

face leste da colina do Triângulo em suas conexões para além do espaço da várzea 

do Tamanduateí. 

A Segunda Perimetral, hoje como Contra-Rótula é uma versão modificada do 

proposto no Ante-Projeto de um Sistema de Transporte Rápido e, como já 

apontado por Regina Meyer, de caráter expresso, hoje de travessia do Centro em 

sua parte mais definida como diametral ligando a Radial Leste à Avenida Francisco 

Matarazzo. Nesse percurso atravessa a Baixada do Glicério, em viadutos e em nível 

do chão, a Bela Vista, em viadutos e em nível do chão, até a Praça Roosevelt de 

onde toma o Elevado Costa e Silva (Minhocão) que tangencia o Largo Santa Cecília 

seguindo assim sobre a Avenida São João e Gen. Olímpio da Silveira até a Avenida 

Francisco Matarazzo, de onde segue em nível do chão. Diferentemente da Rótula 

Central de caráter integrador dos tecidos urbanos lindeiros, como via expressa 

subverte este caráter de articulação desses descontínuos tecidos urbanos que 

atravessa levando-os à decadência. No restante da envoltória do Centro, como 

Contra-Rótula é um sistema, nem mereceria essa classificação, enjambrado, 

indefinido. 

Rótula e Contra-Rótula sobrepõem-se sobre o espaço do Parque D. Pedro II. 

 

                                                      
79

 Conforme TOLEDO, Benedito Lima de (p124 1996) ...�Triângulo� ...(Rua Direita, Rua São Bento e 

Rua 15 de Novembro). Envolvendo este pode-se ver o �Triângulo� envolvente concebido ao tempo 

da administração do Barão de Duprat (Rua Líbero Badaró, Largo de São Francisco, Rua Benjamin 

Constant, Largo da Sé, Rua Boa Vista e Largo de São Bento). 
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19. A Contra- Rótula e o Glicério � foto do autor 2003 

 

 

20. A Contra- Rótula e os largos do Arouche e Santa Cecília � foto do autor 2009 

 

 

21. O �Minhocão� e a Avenida São João � foto do autor 2009. 

 

Em relação ao Sistema �Y�. Na Forma �D�, anteriormente referida sobre a cidade 

colonial, já é clara a importância como área central desses espaços públicos da 

cidade posteriormente atravessadas por esse grande eixo, o atual Corredor Norte-

Sul metropolitano. No mapa PLAN� � HISTORIA DA CIDADE DE SÃO PAULO 1800-1874 

analisado, comparece de uma forma superdimensionada em sua largura a área 

designada como COMMERCIO DA LUZ / Bairro do Guaré. Talvez para significar sua 

importância. 
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22. Mercado Livre, Avenida Tiradentes / São Paulo � Brasil / fonte � TOLEDO, Benedito 

Lima de � Prestes Maia e as Origens do Urbanismo Moderno em São Paulo / P34 / 

Empresa das Artes / São Paulo 1966 

O Piques, de área não urbanizada, de fundo de vale, atravessada pelos eixos mais 

antigos que do Largo da Memória acessam o Triângulo vai assumir o papel de área 

de grande centralidade pelas possibilidades do fundo do Vale articular o entorno 

numa irradiação de vias.  

Esses usos do espaço urbano decorrentes da condição de centralidade 

desapareceram frente as correntes de tráfego permitindo hoje, de fato, a 

constatação de um paradoxo da condição moderna: Por um lado, todo espaço de 

interação social impede o fluxo; por outro, toda situação de fluxo proíbe a 

interação social
80

. 

                                                      
80

 No contexto do espaço histórico da modernidade, percebido como espaço de aceleração, os dois 

arquitetos (Rem Koolhaas e Vittorio Gregotti) reiteram uma conhecida tática consistente em 

validar os signos históricos como verdades superiores, reivindicando assim uma proximidade 

ideológica com um passado tamisado por uma adequada seleção...que mesmo não aludindo ao 

passado, pressupõe uma experiência histórica. O espaço dos fluxos emerge entre os esquemas 

antitéticos que requerem um sólido conhecimento da história urbana (urbano/desurbano, 

continuidade/descontinuidade, ordem/desordem) e emblemas tipológicos de uma �era� (séries, 

árvores, redes), e o faz não tanto como uma afirmação, mas como uma negação do Neuzeit. 

...desde seu descobrimento, a definição de Neuzeit como período transicional...não perdeu seu 

sentido de época. Os critérios inequívocos de Neuzeit são seus conceitos de movimento como índice 

de troca social e política, dos fatores lingüísticos que intervêm na formação da consciência, da 

crítica ideológica, e no controle e gestão da conduta. ... a atuação na cidade dos fluxos continua 

no contexto do projeto da modernidade.  Esta elaboração programática da metrópole não teria 

nenhum problema se não atuasse também como contraponto, outra definição que por sua vez é 

produto do espírito moderno: �a cidade é uma organização espacial destinada a maximizar as 

diversas interações sociais�. Esta definição alude ao ser da cidade, e poderíamos sublinhar aqui a 

dimensão política da cidade, entendendo o processo político como �um complexo de iniciativas e 

negociações�. Mas se em qualquer caso uma cidade é assim, então, porque na maioria das 

reflexões sobre os fluxos aparece uma vontade de preservar ou de recriar espaços de sociabilidade. 

Existe talvez um desconhecido consenso que o espaço de fluxos solapava, por si, uma característica 

crucial da urbanidade? Frente a esta paradoxal coexistência de duas categorias da condição 
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O Largo Santa Cecília é praticamente tangenciado e degradado pela via expressa 

elevada, o �Minhocão�, ao mesmo tempo está em estratégica posição muito 

próxima da envoltória central Contra-Rótula. 

Referente aos marcos urbanos.  

Do percurso nesse trabalho que procura se desenvolver como linguagem de 

conhecimento do lugar, aspirando a ser medida da qualidade da modificação que 

ele próprio teria induzido (GREGOTTI, 1984), destacam-se os marcos urbanos que 

em geral, são um objeto físico definido de maneira muito simples: Edifício, sinal, 

loja ou montanha. ...são geralmente usados como indicadores de identidade, ou 

até de estrutura, e parecem tornar-se mais confiáveis à medida que um trajeto 

vai ficando cada vez mais conhecido. ...os bairros
81

 são estruturados com pontos 

nodais, definidos por limites
82

 e atravessados por vias
83

 e salpicados de marcos. 

(LYNCH p53/54 1988) 

Inicialmente, a aldeia indígena, embriões de cidades brasileiras
84

,que já lá estava 

posicionada nesse lugar excepcional, a colina do Triângulo, posiciona-se também 

aí, precisamente defensivo sobre a escarpa leste com seu perpendicular acesso 

pelo Beco do Colégio ao Rio Tamanduateí, o marco original: O espaço do Pátio do 

Colégio e a arquitetura que o conforma (1554). Mas, quase que imediatamente, se 

                                                                                                                                                                     
moderna, a arquitetura segue com sua indeterminação programática: Por um lado, todo espaço de 

interação social impede o fluxo; por outro, toda situação de fluxo proíbe a interação social.  

MANTZIARAS, Panos � Fluxos / Quaderns nº21 p149 e 150 / Col-legi d´Arquitectes de Catalunia / 

Barcelona 1996 / trad. J. P. de Bem 

 

81
  Bairros...são regiões urbanas... em que o observador penetra... e que reconhece como tendo 

algo de comum e de identificável.  

LYNCH, Kevin � A imagem da cidade p58 / Edições 70 / Lisboa 1988 

82
  ...limites podem ser barreiras mais ou menos penetráveis que mantém uma região isolada das 

outras, podem ser �costuras�, linhas ao longo das quais regiões se relacionam e se encontram.  

LYNCH, Kevin � A imagem da cidade p58 / Edições 70 / Lisboa 1988 

83
  Vias:...Para muitos, estes são os elementos predominantes na sua imagem. As pessoas observam 

a cidade à medida que nela se deslocam e os outros elementos organizam-se e relacionam-se ao 

longo destas vias. 

LYNCH, Kevin � A imagem da cidade p58 / Edições 70 / Lisboa 1988 

84
  Expressão de Aroldo de Azevedo � Boletim Paulista de Geografia nº25 (1957) (in Langenbuch 

1971) 
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posiciona na face oeste um segundo marco, a ermida de Santo Antonio
85

. Sinalizam 

esses marcos a posição portuguesa nesse lugar em seus acessos à hinterlândia pelo 

rio e pela estrada.  

A cidade em suas primeiras fases teria se alongado ao longo dos eixos longitudinais 

norte-sul conforme analisados nas formas �B�, �C� e �D�, mas, ao mesmo tempo, 

foi sempre atraída por esses fluxos que a acessam de oeste primeiramente pelo 

Piques, para depois se desviarem pelo Largo de São Gonçalo, hoje Praça João 

Mendes, para o sul. Este fenômeno culmina com o Piques assumindo a posição de 

centralidade mais significativa desenvolvida a partir desse contexto colonial. Por 

sua vez, mais tarde, o eixo da atual Avenida São João alimentará a vértice norte 

do Triângulo e a Rua Quinze de Novembro e se arrematará com a abertura da 

Praça Antonio Prado demolindo-se um marco colonial, a Igreja do Rosário, e 

erigindo-se aí um novo marco
86

, com outros significados a representar. Entre esses 

dois eixos desenvolve-se transversalmente ao Anhangabaú o Corredor Sé-Arouche, 

eixo de centralidade transversal aos fluxos de passagem pelo vale, fenômeno que 

se repetirá nas centralidades das avenidas Paulista, Brig. Faria Lima e Eng. Luis 

Carlos Berrini, para hoje se distribuir ao longo da Marginal Pinheiros na construção 

das novas centralidades do Vetor Sudoeste da cidade (ver fig. 15). 

Nas três formas desse eixo longitudinal norte-sul podemos considerar o primeiro 

como o mais descontínuo, com os marcos mais soltos, na repetição embora em 

formas diversas de implantações em áreas isoladas sobre as bordas da colina dos 

dois conjuntos, o dos jesuítas e das carmelitas, aos quais vem se juntar mais tarde 

a evocativa posição da Igreja Boa Morte no alto da Tabatinguera. Para o norte 

deste mesmo lado leste do Triângulo, descontínuo com relação ao segmento já 

referido, desenvolve-se sem nenhum marco que se relacione aos já referidos, o 

eixo de acesso à Ladeira Porto Geral, ao porto no rio.  

No eixo seguinte, a continuidade do percurso da estrada como rua da cidade é 

balizado pelos marcos das igrejas do Rosário e São Gonçalo. Apresenta-se esse eixo 

com uma notável estruturação pontuada por outros marcos. Essas duas igrejas, 

mais a de São Pedro e a da Misericórdia definindo um bem mais curto eixo 

transversal, parecem balizar limites da urbanização. São Pedro, como o conjunto 

do Pátio do Colégio, está na área urbanizada no limite da colina, de costas para a 

várzea, mas no ponto focal, terminação desse eixo. A Igreja da Misericórdia se 

posiciona lateralmente à continuidade do eixo da Rua Direita, já gabaritada pelo 

mais antigo marco, a ermida de Santo Antonio. A Sé aí se posiciona voltada para o 

                                                      
85  Conforme Nestor Goulart REIS (p37 2004) O edifício já existia em 1592, quando alguns dos 

moradores lhe fizeram donativos em testamento. 

86
  Edifício Altino Arantes / arq Plínio Botelho do Amaral - 1939. 
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norte, para o Pátio, no sentido da pendente do terreno e do eixo viário em direção 

a Santo Amaro. Para o lado leste, na face do Triângulo voltada para o Rio 

Tamanduateí, o Beco do Colégio ainda lá está, e se prolonga por curtas ruas, Luis 

Teixeira e Hércules Florence, para terminar sem solução de continuidade no 

Parque D. Pedro II; para oeste, do antigo Largo da Sé, da Igreja de São Pedro, 

desenvolve-se na direção oeste esse eixo perpendicular ao Anhangabaú. As 

modificações em devenir desse eixo da Rua Direita, gabaritada pela ermida de 

Santo Antonio, hoje igreja, compõem o Corredor Sé-Arouche, o eixo mais 

importante do atual Centro da cidade. 

O mapa Sara Brasil, registra uma cidade moderna como um desenvolvimento limite 

da situação colonial conforme o mapa Síntese da Cidade Colonial (ver fig.10). É 

sobre a precisa representação da cidade neste mapa que Francisco Prestes Maia 

desenha o Estudo de um Plano de Avenidas para a Cidade de São Paulo
87

, que 

depois se caracteriza como de vias expressas no Ante-Projeto de um Sistema de 

Transporte Rápido
88

.  

O Sara Brasil apresenta a notável obra do arquiteto Ramos de Azevedo na 

pontuação por significativos marcos dessas estruturas urbanas, numa série de 

também significativas modificações nessas estruturas, lembrando-nos que a tarefa 

do urbanista é sincronizar os fenômenos urbanos atuais ao desenvolvimento 

diacrônico, do passado remoto ao futuro, de uma determinada situação urbana
89

; 

que �ordenar� não significa necessariamente submeter, mas também pode 

significar converter algo em um todo com sentido, fazendo que esse algo seja 

transparente para o �cogito�
90

, que essencialmente, a arquitetura qualifica a 

rede, seja criando relações nodais ou também recriando posições centrais
91

.  

 

 

                                                      
87

  Companhia Melhoramentos de São Paulo / São Paulo 1930 

88 Comissão do Metropolitano / Prefeitura Municipal de São Paulo / São Paulo 1956. 

89
  ARGAN, Giulio Carlo � História da Arte como História da Cidade / p236 / Livraria Martins Fontes 

/ São Paulo 1995 

90
  MANTZIARAS, Panos � Fluxos / Quaderns nº21 p148 / Col-legi d´Arquitectes de Catalunya / 

Barcelona 1996 

91
  GREGOTTI, Vittorio in MANTZIARAS, Panos � Fluxos / Quaderns nº21 p151 / Col-legi 

d´Arquitectes de Catalunya / Barcelona 1996 
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23. Da Cidade Colonial para a Cidade Moderna � Modificações / Desenho sobre Sara 

Brasil / Fonte � Arquivo Histórico Municipal 

Sequência da legenda da fig 23 

No Sara Brasil o Pátio do Colégio (1) não apresenta mais funções religiosas, mas 

administrativas. Sobrevivem hoje o Par de edifícios projetados e construídos em 1887 

pelo escritório de arquitetura de Ramos de Azevedo, por ocasião da remodelação do 
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Pátio do Colégio, quando foi construído o Palácio do Governo. Serviram de sede para 

a Secretaria da Fazenda e Secretaria da Agricultura. ...A ambientação está 

prejudicada pelo estado atual
92

 do antigo Pátio do Colégio, onde nada mais subsiste 

da coerente cenografia urbana do início do século
93

.  

 

(1) O Pátio do Colégio por Ramos de Azevedo � fonte � GERODETTI, João, CORNEJO, 

Carlos / Lembranças de São Paulo / p180 / Solaris Edições Culturais / São Paulo 1999 

 

O viaduto entre a Rua Boa Vista e o Pátio do Colégio do Arquiteto Oswaldo Bratke 

também de 1930 ainda não comparece nesse mapa.  

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos (2) originalmente implantada 

no final da Rua da Imperatriz, atual Rua 15 de Novembro, apontava para o Largo da 

Sé. Com a abertura da Praça Antônio Prado foi demolida e reconstruída no Largo do 

Paissandu onde reproduz a orientação da igreja demolida e se encaixa perfeitamente 

na geometria desse espaço. 

Demolida a antiga igreja e de conformidade com a Câmara, foi escolhido o Largo do 

Paissandu...A pedra fundamental foi lançada a 24 de junho de 1904 e a inauguração 

ocorreu no dia 15 de abril de 1906. Ao que parece, a Igreja de N. Sra. Do Rosário dos 

Homens Pretos é a primeira das igrejas paulistanas em estilo neo-romântico, 

inaugurando uma nova fase nas construções religiosas em São Paulo e que tanto 

sucesso iria fazer nas décadas seguintes, bastando lembrar a Igreja de Santa Cecília, 

a de Santa Ifigênia, a da Consolação
94

. 

A antiga igreja demolida voltava-se portanto para o interior do Triângulo; hoje em seu 

lugar, como ponto focal da perspectiva da Avenida São João, portanto voltando-se 

para fora do Triângulo, a expressiva presença de um edifício de escritórios. 

Decorrente do fato da atual Avenida Rangel Pestana originalmente não atravessar a várzea do Rio Tamanduateí 

é aberta a Praça Clóvis Bevilácqua (3), conforme Prestes Maia (1945), na intenção de proporcionar retorno aos 

veículos coletivos do Brás. Perfeitamente encaixada no arruamento se orienta em duas direções: A direção do 

                                                      
92  Ver CONDEPHAAT � Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico do Estado de São Paulo) � O sítio urbano original de São Paulo, o Pátio do Colégio / CJ 

arquitetura nº19 p124 / FC Editora / Rio de Janeiro / 1978 

93
  PUCHALA, Rosa Maria de Faria Braga (coordenadora) � Bens Culturais Arquitetônicos no 

Município e na Região Metropolitana de São Paulo � p380, 381 / Secretaria de Estado dos Negócios 

Metropolitanos / Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S.A. / Secretaria 

Municipal de Planejamento / São Paulo 1984 

94
 PUCHALA, Rosa Maria de Faria Braga (coordenadora) � Bens Culturais Arquitetônicos no Município 

e na Região Metropolitana de São Paulo � p183 / Secretaria de Estado dos Negócios Metropolitanos 

/ Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S.A. / Secretaria Municipal de 

Planejamento / São Paulo 1984 
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arruamento em paralelo ao eixo da estrada colonial para Santa Amaro e para a Avenida Rangel Pestana 

perpendicular ao Rio Tamanduateí. Como a nova Sé na Praça da Sé, lá está também o Palácio da Justiça na 

Praça Clóvis Bevilácqua, ambos projetos do escritório de arquitetura de Ramos de Azevedo. A demolição dos 

quarteirões entre as duas praças, Clóvis Becilácqua e Sé, pela implantação da Estação Sé do Metrô acabou por 

produzir um espaço disforme e fora da escala da urbanização. 

Corredor Sé Arouche � Referenciando Triângulo e Cidade Nova, Sé e República, dois bairros, duas praças, o 

Viaduto do Chá (4), ligando ruas Direita e Barão de Itapetininga, compõe um grande eixo transversal ao eixo 

do Vale do Anhangabaú. A nova Praça da Sé (5) alongando ao máximo nas possibilidades do tecido urbano o 

antigo Largo da Sé pela demolição da antiga Igreja da Sé, se equipara em escala com a Praça da República (6), 

se redimensionando para uma nova cidade. A nova Catedral da Sé qualifica a Praça da Sé assim como a Escola 

Normal, em posição semelhante na Praça da República, ambos projetos do escritório de arquitetura Ramos de 

Azevedo. O mesmo sentido de orientação de eixos apontando o norte, na Praça da Sé, no Anhangabaú e na 

Praça da República estabelecem a idéia de um conjunto articulado por esse eixo transversal ao eixo maior do 

Anhangabaú.  

Junto ao Anhangabaú, dois novos espaços na escala dos largos mais antigos, a Praça do Patriarca (7), onde se 

situa a antiga ermida hoje igreja de Santo Antonio, e a porção da Praça Ramos de Azevedo (8) na frente do 

Teatro Municipal projeto do escritório de arquitetura Ramos de Azevedo, são espaços que concentram e 

distribuem os fluxos de travessia do espaço do Vale, já embelezado pelo Parque do Anhangabaú (9) de Joseph 

Bouvard.  

No meio do Anhangabaú, o projeto de Joseph Bouvard, equilibrando na borda da Rua Líbero Badaró com dois 

palacetes (10), e pequenos espaços abertos a massa já construída e o pequeno espaço à frente do Teatro 

Municipal, desenvolve a mesma idéia da duplicação presente nas duas margens do vale ao longo desse eixo. Os 

volumes independentes dos palacetes e do teatro participam portanto da integração das estruturas urbanas 

separadas pelo vale. Valorizando também, com os pequenos espaços entre os palacetes, depois substituídos por 

modernas torres de escritórios, a seqüência ligeiramente descontínua a partir da Praça da República para a Sé 

composta pelas ruas 24 de Maio e Miguel Couto, Largo do Café, Rua Álvares Penteado até o Largo da 

Misericórdia, confirma sua relação com outra seqüência, a da Rua sete de Abril, Ladeira da Memória, Largo da 

Memória, Rua José Bonifácio e o Largo da Misericórdia (11). O espaço do Largo da Misericórdia, o encontro 

dessas duas sequências sobre o eixo da Rua Direita, definido pelo fato dessas duas sequências levemente se 

alargarem nesse espaço de encontro, envolvido por uma impressionante colagem de formas, nos revela ainda o 

caráter original desse espaço preservado no âmago do tecido da Sé. 

 

     

(11) Largo da Misericórdia / foto do autor / 2001 
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A Praça da República representa formalmente em seu jardim o sentido de continuidade dos fluxos de pedestres a 

partir da estruturação urbanística do entorno para o desenho de caminhos até o elemento central de tanques com 

água de seu interior, marcante em sua posição sobre o eixo mais central de conexão com a Sé. 

O Largo do Arouche não só termina o Corredor como também isola dessa seqüência o feixe de ruas 

convergentes, derivadas das estradas coloniais, que definem quarteirões, decadentes e atravessados pela via 

expressa elevada, onde se localiza a Estação Santa Cecília do Metrô e um pequeno terminal de ônibus. 

A tradição dos marcos compostos por igrejas tem seqüência com a Igreja da Consolação, marco referencial para 

o desenvolvimento da retícula de quadras do bairro Vila Buarque, e de Santa Cecília relacionada à retícula de 

quadras do bairro Campos Elíseos, explicitando um sentido de seqüência nessas áreas envoltórias ao bairro 

Centro. 

A implantação do Plano de Avenidas (1930), sobre a cidade representada no Sara Brasil é acompanhada pela 

verticalização da área central. Os grandes edifícios modernos aí construídos dão sequência ao urbanismo aí 

presente onde os vazios são definidos pelos cheios. As ruas e as praças articulam as sequências construídas, com 

os edifícios respondendo formalmente à posição que ocupam nestes sistemas, explicitando o sentido de conjunto 

que se superpõe às partes, como, entre tantos outros, nos exemplos a seguir. 

Ao longo do Anel de Irradiação atual Rótula Central na República comparece uma série de modernos marcos 

arquitetônicos 

 

 

 

(12) Edifício Itália / arquiteto Franz Heep / década de 60 / foto do autor 2002 

O edifício Itália se implanta na bissetriz dos eixos das avenidas Ipiranga e São Luiz 

assinalando onde a Rótula Central muda de direção, como o Edifício Montreal e o 
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Viadutos

95
, da Avenida Ipiranga para a Avenida São Luiz. Base, meio e coroamento e 

também pequenos corpos laterais de arremate com a seqüência das edificações 

lindeiras. 

 

 

(13) Edifício Montreal / arquiteto Oscar Niemeyer � foto do autor 2009 

 

O edifício Montreal como parte de uma unidade maior, o quarteirão, pela exclusão do brise horizontal em um 

andar estabelecendo assim uma linha comum de integração da sequência de edifícios alinhados ao longo da 

nova Avenida Ipiranga. 

 

 

(14) Edifício Viadutos / arquiteto Artacho Jurado / 1953 / foto do autor 2010 

 

No Centro Novo novas ruas são abertas como por exemplo a Martins Fontes, a Rua Marconi junto à nova Praça 

D. José Gaspar e a extensão na nova Avenida Ipiranga até a Rua da Consolação, onde no fundo dessa 

                                                      
95 O Viadutos a hora que você chega lá e vê aquele predião e tal na frente é uma referência urbana 

fantástica! Se tivesse um pouco mais de inteligência do pessoal que faz publicidade na cidade, 

teria que tirar fotografia daquela avenida com aquele prédio lá e daria uma referência muito 

mais...é de cartão postal, etc. Então, eu, acho isso, toda cidade tem isso. Toda cidade que tem um 

certo caráter, tem referências desse tipo.  

Entrevista de Gian Carlo Gasperini Apud Ruy Eduardo Debs Franco - A obra de João Artacho Jurado � 

Dissertação de Mestrado. Orientador Gilda Collet Bruna UPM 2004. 
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perspectiva também lá está a Igreja da Consolação. Na perspectiva da nova Rua Martins Fontes se coloca a 

Biblioteca Mário de Andrade. 

 

(15) Biblioteca Mário de Andrade / arquiteto Jacques Pillon / 1935 / foto do autor 2010 

 

Duas esquinas confrontadas repetindo os mesmos elementos compositivos enfatizam a sequência dos espaços da 

Praça D. José Gaspar organizada ao longo de um eixo que começa na Avenida São Luiz que em sucessivas 

reduções em sua largura, é arrematado em sua terminação por esta entrada perfeitamente definida para o eixo da 

Rua Marconi.  

 

(16) Esquinas / à esquerda (final da década de 30) � Escritório Técnico Ramos de 

Azevedo, Severo Vilares & Cia. Ltda � Engenheiros Arquitetos Construtores / à direita 

Richter & Lotufo Ltda Construtores / foto do autor 1994 

 

Ainda junto à Praça D. José Gaspar o Conjunto Metropolitano (17) dos arquitetos Salvador Candia e 

Giancarlo Gasperini (1960) que como galeria comercial dá seqüência à nova Rua Basílio da Gama que se 

desenvolve da Avenida Ipiranga, onde se localiza o Edifício Ester (18) dos arquitetos Álvaro Vital Brasil e 

Adhemar Marinho (1935), até essa praça. 

 

(19) Edifício Estado de São Paulo / arquiteto Franz Heep / 1946 / foto do autor 2001 
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O edifício Estado de São Paulo insere-se em fachada curva desenhada a partir de um centro definido pela 

convergência de ruas. A volumetria do Edifício é composta, como tantos outros da área central, por elementos 

de base, meio e coroamento. A repetição desses mesmos elementos junto à sequência da quadra no alinhamento 

da Rua Martins Fontes reproduz na mesma escala os edifícios dessa sequência. Na torre, o elemento do meio, 

transfere para a altura maior a escala do restante da quadra. Para a Rua Major Quedinho, há também a 

compatibilização de alturas, com a mesma redução para os edifícios da sequência da quadra para este lado. 

Sintaxe compositiva de uma volumetria a partir dos elementos preexistentes no lugar: A construção das cidades 

segundo seus princípios artísticos.96 

 

Em resumo dessa análise-diagnóstico conclui-se: Assim como a Igreja da 

Consolação é um marco referencial para o desenvolvimento do Bairro Vila Buarque, 

o Largo Santa Cecília com sua igreja é outro marco arquitetônico formalmente 

referenciada ao tecido urbano que se desenvolve em Campos Elíseos onde 

precariamente se conecta. O conjunto de quadras em leque atrás do Largo do 

Arouche, ponto final do importante Corredor Sé-Arouche, isolado desse eixo não se 

desenvolveu à altura da reconstrução do Centro da Cidade a partir do Plano de 

Avenidas; sua sequência histórica até o Triângulo está interrompida no Vale do 

Anhangabaú pelo próprio caráter assumido pelo Sistema �Y�; sua sequência 

envoltória pelo bairro Vila Buarque logo acaba na Rua da Consolação e 

evidentemente não vence o primeiro obstáculo que daí para frente se coloca, o 

vale do Rio Saracura com a Avenida Nove de Julho; já desnivelado em 

desenvolvimento com relação à renovação do Centro, é percorrido pelo elevado de 

via expressa que acentua sua decadência. Por outro lado se apresenta, a partir da 

própria posição que ocupa, em hipótese, como um importante potencial de 

segmento na articulação entre esses tecidos envoltórios da área central da cidade, 

Vila Buarque e Campos Elíseos.  

 

5 LARGO SANTA CECÍLIA E CENTRO SÃO PAULO � NOVAS RELAÇÕES 

No Esquema Teórico do Plano de Avenidas está explícito o esquema da cidade 

moderna, evidentemente desenvolvido a partir da cidade colonial. Radiais, as 

estradas coloniais, de um centro, a cidade colonial, de uma urbanização que se 

estende até as periferias; um ponto central, o Marco Zero na Praça da Sé para 

onde convergem todas as estradas coloniais-ruas da cidade moderna e perimetrais 

que ampliam o sentido dos eixos envoltórios já presentes no Triângulo, marca 

principal do Plano conforme representado no Esquema Teórico. (ver fig. 17). 

A criação dessas novas redes de comunicações, principalmente a envoltória mais 

                                                      
96

 Referência ao livro de Camillo Sitte A construção das cidades segundo seus princípios artísticos / 

Editora Ática S.A./ São Paulo 1992 
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exterior do Plano de Avenidas, fez com que os fluxos do interior para o litoral, uma 

escala continental, evidentemente não chegam mais à Praça da Sé, como 

originalmente pela rede de estradas analisadas que constituem os elementos 

primários da rede viária de organização da cidade.  

Antes da construção da envoltória mais exterior do Plano de Avenidas, o hoje Mini 

Anel Viário Metropolitano, as adaptações dessa rede colonial para atender esses 

deslocamentos à grandes distâncias foi a desastrosa adaptação da Segunda 

Envoltória e sua seqüência para o sul sobre o Rio Tamanduateí como vias expressas 

de transposição do Centro no sentido oeste-leste e também sul, desarticulando 

tecidos urbanos já francamente desassociados
97

. Essa Segunda Envoltória até hoje 

continua inconclusa no sentido local de envoltória central. Também o grande 

Corredor Norte-Sul, subvertendo o caráter de avenida central que aí já 

francamente se apresentava.  

Do início deste texto: Na especificidade dessas estruturas centrais, o truncado, o 

inacabado e o descontínuo abrem possibilidades de recompor e complementar 

sequências de espaços públicos, articuladas às grandes estruturas centrais, estas 

também a recompor e complementar. 

No sentido local, relacionado especificamente ao Largo Santa Cecília, se coloca 

evidentemente a necessidade de novas articulações
98

 locais nessas áreas centrais 

                                                      
97

 A extensão mais necessitada ao nosso ver, é o setor sul, entre a Vila Buarque e a Moóca, por 

duas razões: - a) É a direção que, contrariada pelas pregas do terreno (os vales secundários que 

descem do espigão divisor do Pinheiros com o Tietê), dificulta os trajetos Leste-Oeste e obriga-os a 

procurarem a parte baixa da cidade, mais plana, ou então o centro, naturalmente mais 

beneficiado por obras de acesso e passagem. 

Comissão do Metropolitano / MAIA, Francisco Prestes (Presidente da Comissão e Relator) � Ante-

Projeto de um Sistema de Transporte Rápido / Prefeitura do Município de São Paulo / p144 / 1956 

98
 A crescente atitude crítica sobre esse enfoque meramente funcionalista das infra-estruturas e do 

espaço público em geral, foi simultaneamente acompanhada de uma constatação da incapacidade 

dos mecanismos de zonificação como instrumentos de intervenção urbana. E, depois de quase duas 

décadas de buscas (por procedimentos de tentativa e erro) de uma prática urbanística alternativa, 

pode se dizer que se consolidou um novo corpo teórico e prático de intervenção sobre a cidade. 

Teoria e prática que relegam às normas e ao plano regulador seu exato papel de controle dos 

processos de edificação e parcelamento, que por sua própria essência funcionam como um 

gotejamento permanente e disperso sobre o tecido urbano. Teoria e prática que por sua vez 

priorizam como instrumento de intervenção as ações concretas de articulação urbana, de geração 

de centralidade, de aposta direta no valor de determinados espaços da cidade que podem atrair 

inversão e riqueza social, e por sua vez irradiar urbanidade e renda a seu entorno direto e ao resto 

da cidade. 

VALLEJO, Manuel Herce � Proyectos de infraestructuras y ordenación urbana � Texto Curso AUH 842 

FAUUSP 1999 / trad. J. P. de Bem 
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tão desassociadas. 

 

24. A construção do Perímetro de Irradiação � Rótula Central / De Rua para Avenida 

Ipiranga / Fonte - MAIA, Francisco Prestes / Os Melhoramentos de São Paulo / Prefeitura 

Municipal de São Paulo / São Paulo 1945 

 

Essa articulação local por sua vez só pode ser considerada como parte da 

articulação dessa área envoltória do Bairro Centro relacionada à Segunda 

Perimetral do Plano de Avenidas, a área da atual Contra-Rótula, levantando duas 

questões primordiais. A primeira refere-se à complementação e readequação da 

Contra-Rótula, substituindo-se seu caráter expresso, o que inclui a demolição do 

�Minhocão�, pelo sentido de avenida local de articulação desses desconexos 

tecidos. Modificação de sua situação de limite
99

 que separa e deteriora, para de 

limite que une e regenera. Decorrente mesmo dessa primeira questão se coloca a 

segunda que seria então prover uma alternativa de transposição da área central 

para esses fluxos; questão que se coloca também como alternativa de recompor o 

equilíbrio das partes da cidade considerando-se a migração das funções centrais 

para o Vetor Sudoeste e decorrente disso o desprestígio do centro histórico da 

cidade e seu esvaziamento nessas áreas envoltórias. 

O Esquema Teórico do Plano de Avenidas num primeiro estágio positivo como 

modificação do centro ampliando o sentido das envoltórias internas ao Triângulo 

unindo os dois lados do Anhangabaú, pela atual Rótula Central, num segundo 

estágio penalizou o centro com as transposições por vias expressas. Finalmente, 

com o Circuito de Parkways, hoje Mini Anel Viário Metropolitano consolida a 

expansão do Vetor Sudoeste ao longo das marginais do Rio Pinheiros, relembrando 

que a cidade está ligada às rotas; no caso as mais importantes, do interior para o 

mar. 

                                                      
99

 Conforme Kevin Lynch (1988:58) tais limites podem ser barreiras mais ou menos penetráveis que 

mantém uma região isolada das outras, podem ser �costuras�, linhas ao longo das quais regiões se 

relacionam e se encontram. 
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25. O Centro Expandido na rede rodoviária estadual / desenho sobre São Paulo Político e 

Rodoviário / Geomapas Editora de Mapas e Guias Ltda / Santo André / 2003 
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Se o Plano de Avenidas apresenta as envoltórias centrais reunindo as partes do 

atual bairro Centro, Sé e República, os dois lados do Vale do Anhangabaú, hoje a 

questão é numa outra escala, as relações entre os dois lados do Espigão Central, no 

sentido de um novo equilíbrio urbano. Nesse sentido, com uma envoltória por toda 

a base do Espigão Central utilizando eixos já implantados mais as áreas disponíveis 

ao longo da estrada de ferro, monta-se um novo Esquema Teórico, composto pela 

superposição de três sistemas: Na vertente Tietê-Tamanduateí do Espigão Central 

um sistema entorno do centro histórico da cidade, na vertente Pinheiros um outro 

sistema entorno do centro histórico Pinheiros; a esses dois sistemas sobrepõe-se 

um terceiro relacionado ao Espigão Central, centralizado pelo eixo da Avenida 

Paulista, centralmente disposta em seu eixo de cumeada. O feixe de vias 

transversais ao Espigão Central, coloniais e modernos conectam as centralidades 

desses três esquemas
100

. 

 

26. Sistema superpondo três esquemas � Centro Histórico / Centro Pinheiros / Centro 

Espigão Central 

 

Disso decorrente viabiliza-se a demolição da via expressa elevada, o �Minhocão�. A 

transposição oeste-leste passa a ser por via ao longo da estrada de ferro, expressa 

na medida em que funcione também como integração e articulação dos 

descontínuos segmentos polarizados por centralidades desenvolvidas a partir das 

estações da estrada de ferro; ao mesmo tempo segue-se para o litoral nessa 

mesma estrutura que fecha uma nova envoltória ao Espigão Central, articulando-se 
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  Ver BEM, José Paulo de - São Paulo Cidade / Memória e Projeto � Capítulo II � Reestruturações 

no Centro Expandido- p66 / Tese de Doutoramento / FAUUSP 2006. 
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perifericamente todas as centralidades desenvolvidas ao longo desse percurso. 

A recomposição desse eixo de transposição leste-oeste do Centro como avenida 

urbana, assim como o novo eixo acompanhando as estradas de ferro, recomporão 

espaços capacitados para a união de seus tecidos urbanos lindeiros. 

Para o Corredor Sé Arouche. Extensão e redefinição desse segmento estrutural em 

seus dois extremos: Em direção ao Parque D. Pedro II para leste e Santa Cecília 

para oeste. Entre esses extremos se coloca a recuperação da centralidade do eixo 

do Anhangabaú e suas extensões para norte e sul, e principalmente a recuperação 

da centralidade latente do Piques, atual Praça da Bandeira. 

Com relação ao espaço do Parque D. Pedro
101

 que livre dos viadutos funcionaria 

como uma grande envoltória contínua de articulação desses descontínuos tecidos 

urbanos historicamente separados pela várzea e gerados independentes um do 

outro, no Triângulo e no Brás. Integração potenciada pelo incremento das 

continuidades dos eixos em direção ao espaço do parque, da Sé e do Brás, 

relacionados no interior do parque por travessias de pedestres. 

Com relação à Santa Cecília potenciar o sentido do Corredor Sé-Arouche, por 

passarela para pedestres na seqüência descontínua paralela ao Corredor sobre o 

Vale do Anhangabaú. Considerando-se o Corredor Sé-Arouche como eixo de 

pedestres, propõe-se a extensão desse eixo na forma de galeria comercial 

implantada nos térreos dos edifícios construídos na quadra entre Largo do Arouche 

e Avenida Duque de Caxias, parte da Contra-Rótula; da Avenida Duque de Caxias 

esse eixo se desdobra em dois eixos viários, irrigando esses tecidos e dando 

seqüência aos fluxos de pedestres da galeria: Um eixo em direção ao Largo Santa 

Cecília e outro em direção à Rua Dr. Cesário Mota Júnior. Eixos concêntricos sobre 

leque de ruas, figuras recorrentes nestas morfologias urbanas. 

No sentido envoltório da Contra-Rótula. Assinalado por três espaços públicos 

significativos, as praças Alfredo Issa, Franklin Roosevelt e o Largo do Arouche o 

Centro da Cidade em seu lado República, o tecido urbano mais contínuo nessa 

envoltória do Centro parece assim sinalizar limites até onde foram os 

Melhoramentos Centrais de 1945. A Praça Alfredo Issa ainda hoje se encontra como 

simplesmente delimitada na Planta Geral dos Melhoramentos Centrais de 1945 e 

apresenta-se acoplada à uma decadente região, assim como os outros dois espaços. 
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  Ver BEM, José Paulo de � São Paulo Cidade / Memória e Projeto � Capítulo III � Projetos Pontuais 

� Parque D. Pedro II � p. 153 Tese de Doutoramento / FAUUSP 2006. 
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27. Limites do Centro Novo - desenho sobre Planta geral dos melhoramentos centrais / 

fonte � MAIA, Francisco Prestes � Os Melhoramentos de São Paulo / fig 21 / Prefeitura 

Municipal de São Paulo / São Paulo 1945 

 

Além das descontinuidades provocadas pelo relevo no tecido urbano da Vila 

Buarque em direção do Vale do Saracura e Avenida nove de Julho, a Rua da 

Consolação se transformou numa via arterial de intenso tráfego. Apresentando já 

poucas conexões entre os tecidos urbanos que se desenvolveram ao longo de seu 

eixo, são também interrompidas pequenas estruturas locais de articulação desses 

espaços em favor do intenso tráfego radial pela Rua da Consolação. 

Considerando-se as transformações em Santa Ifigênia pelo Projeto Nova Luz
102

, as 

desapropriações para a instalação de um centro cultural na Praça Júlio Prestes, 

promove-se os desenvolvimentos das ruas Ana Cintra e General Rondon na 

articulação do Largo Santa Cecília em direção à Praça Júlio Prestes, na articulação 

de bairros rompendo os grandes quarteirões aí dispostos. 

Evidentemente para o desenvolvimento desse trabalho colocam-se duas escalas: 

Uma mais ampla de identificação de toda a estrutura colonial pertinente a esse 

vetor e suas interfaces com as estruturas modernas; outra mais local de análise e 

adequação das reestruturações propostas ao parcelamento do solo e volumetria 

arquitetônica construída. 
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 Prefeitura Municipal de São Paulo 



203 

 

 

28. Largo Santa Cecília - Mapa geral das hipóteses de diretriz / desenho sobre Gegran 

 

Uma pequena praça é proposta sobre a Estação do Metrô acomodando o também 
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pequeno terminal de ônibus, hoje existente sob o �Minhocão�. Fechando o Largo, 

separando e redefinindo espaços, dessa praça e do Largo, constrói-se no extremo 

da praça em contraposição ao lado oposto, com significativas arquiteturas 

modernas. Redefine-se o Largo e o começo do (novo) eixo da Rua Ana Cintra. 

A Rua Dr. Cesário Mota Júnior segue no sentido sul pela Rua Caio Prado até um 

cotovelo na borda do Vale do Saracura onde se encontra com a Rua Frei Caneca 

que se desenvolve no sentido sudoeste até a Avenida Paulista. Nesse cotovelo uma 

área pública guarnecida de uma escadaria promove uma precária acessibilidade de 

pedestres à Avenida nove de Julho. Propõe-se aí uma nova conexão à Rua Santo 

Antonio na Bela Vista e redesenho desses espaços entre o Vale do Saracura e suas 

laterais.  

Desenvolvimento de estruturas desenvolvidas até o Mapa Sara Brasil, herdadas da 

cidade colonial, e integração com as estruturas da cidade moderna. Série de 

intervenções, aglutinando transformações nesta envoltória do Bairro Centro de São 

Paulo. 

Os quarteirões passam a ser considerados a partir de suas posições nessas redes, 

passo inicial para uma variedade de intervenções baseadas na somatória de 

diretrizes comuns estabelecidas a partir da idéia de bairro.  

Distinção clara entre espaço público e espaço privado. O espaço público, ruas e 

praças, como determinante nos novos agenciamentos mas, também, com ênfase 

nos espaços semipúblicos, na forma de galerias comerciais no interior dos 

quarteirões. Os alinhamentos externos dos quarteirões preservam o sentido da 

organização dos eixos viários e espaços abertos onde se encaixam, potenciada pela 

abertura de novas ruas e criação de novas praças públicas. Manutenção dos 

alinhamentos numa linha contínua que limite externamente os quarteirões 

contrapondo-se a uma definição maior de um núcleo em seus interiores, um vazio 

ativo preferencialmente provido de vegetação.  

O modelo de referência para os quarteirões é o da quadra aberta conforme 

proposta pelo arquiteto Christian de Portzamparc para o projeto Eixo 

Tamanduateí
103

 que propõe uma adequação dos padrões da arquitetura moderna 

aos da organização da cidade tradicional: um tecido urbano híbrido, que conjugue 

vantagens de um e de outro modelo. Esse tecido urbano híbrido retoma a rua 

como princípio; o espaço público como gerador da volumetria construída. Esse é 

um dos princípios de construção do espaço público da cidade tradicional, a 

definição do vazio pelas arquiteturas que o conformam.  

É mantida a noção moderna do edifício autônomo, separado das construções 
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 Prefeitura Municipal de Santo André � 1999. 
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vizinhas, que responde a um programa, a um sistema construtivo, numa volumetria 

eficiente que não é constrangida por edificações lindeiras.  

Neste modelo é rejeitado, portanto, o contínuo edificado, a quadra bloco da 

cidade tradicional, como também a separação entre a rua e as edificações, 

característica do urbanismo moderno. O edifício no alinhamento significa também 

um uso misto com comércio no térreo, portanto interfaces entre os espaços 

privado e público
104

.  

Essas quadras abertas, de acordo com suas posições na rede podem conter um 

núcleo de espaços internos agenciados como espaços privados, como também 

semi-públicos ou públicos, otimizando-se assim suas possibilidades de novas 

ambiências. A quadra urbana como uma unidade que deve ser enfocada em sua 

especificidade e em seu conjunto que se hierarquiza em função da estrutura 

urbana na procura de uma equação entre os parâmetros de organização da cidade 

tradicional e seu patrimônio edificado, que atenda às necessidades de novas 

construções no sentido de que estas contribuam para a boa forma urbana, na 

valorização da estrutura dos espaços públicos da cidade.  

As áreas disponíveis da Rua Frederico Stidel, contam agora com um grande 

conjunto de apartamentos que apresenta para esta rua uma empena cega no 

térreo. Para a Avenida Duque de Caxias, um afunilado terreno estreito dá acesso e 

endereço ao conjunto. Chama-se Novo Arouche.  

 

29. Condomínio Novo Arouche � foto do autor 2009 

 

Retomando as relações de simetria e assimetria do Triângulo como um esporão do 

Espigão Central entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú resta ainda algumas 

considerações sobre o eixo do Anhangabaú. 

Transversalmente ao Triângulo, vencendo os desníveis nas seqüências de fundos de 

                                                      
104

 A partir do texto original - Eixo Tamanduateí / Christian de Portzamparc com Suzanna Jardim 

Netto, João Pedro Backheuser, François Barberot, Nicola Marchi, Mariana Fortes Figueiredo, Pierre 

Emmanuel / com Bruno Padovano, José Paulo de Bem, Roberto Righi, Jaques Suchodolski / 

Prefeitura Municipal de Santo André 1999 
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vale e colinas, temos então essa dualidade de eixos simétricos: A oeste o antigo 

acesso pela seqüência Largo do Aroche, Piques (Praça da Bandeira), Triângulo e o 

mais recente pela Avenida São João; a leste a Avenida Rangel Pestana e Rua do 

Gasômetro. Longitudinalmente, nas seqüências naturais do terreno modelado pelas 

águas, um eixo contínuo norte-sul que encontra suas últimas expressões na Avenida 

do Estado junto ao Rio Tamanduateí e no Corredor Norte-Sul da cidade que passa 

pelo Anhangabaú. Essas grandes avenidas de fundo de vale, de escala 

metropolitana, cortaram as linhas transversais locais de relação do Triângulo com 

essas áreas contíguas, a leste e oeste. A leste, atendendo à demanda dos fluxos de 

passagem, um amontoado desconexo de elementos que foram se sobrepondo sobre 

o vale do Rio e do espaço do Parque D. Pedro II, antiga várzea do Carmo. A oeste, 

não muito diferente, a seqüência é toda segmentada, inacabada, onde também os 

componentes vias, viadutos, terminais, como também a leste, vão se amontoando 

desconexos. 

Como projeto da cidade colonial, representado em sua planta síntese (ilustração 

10) temos então a cidade se aproximando em simetria ao longo da seqüência 

Campo da Luz-Vale do Anhangabaú, culminando na centralidade consubstanciada 

no Piques (Praça da Bandeira) e na concepção das duas partes do Centro, o Velho 

na Sé e o Novo na República e o Corredor Sé Arouche, construindo essa assimetria 

em relação ao leste, consubstanciada na destruição do Parque D. Pedro II. Mas as 

destruições a oeste também são muitas. A recuperação do eixo do Tamanduateí 

parece inalcançável face ao recente e último componente amontoado sobre o já 

existente tampão sobre o rio, rebatizado como Expresso Tiradentes, o anterior 

Fura-Fila, um pesado investimento em transporte a partir de uma imagem 

publicitária de propaganda política.  

 

30. Avenida do Estado e o Parque D. Pedro II / fonte � TOLEDO, Benedito Lima de � 

Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno em São Paulo / p135 / Empresa das 

Artes / São Paulo 1996 / Entorno da Avenida do Estado na Mooca / foto do autor 2002  

 

Em relação ao eixo do Anhangabaú são notáveis as articulações entre as 

urbanizações mais antigas de ambos os seus lados. Longitudinalmente as ruas 

laterais desenvolvidas a partir dos acessos coloniais, Brigadeiro Tobias e Florêncio 

de Abreu e a seqüência das áreas abertas, marcos urbanos, em ambos os lados 
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acentuando e ordenando os eixos de travessia a partir dos também acessos 

coloniais ao Triângulo.  

 

31. Estruturas do Anhangabaú � desenho /2002 / sobre Nova São Paulo / Geomapas 

Editora de Mapas e Guias Ltda. / Santo André 2000(273) Fonte � BEM, José Paulo de � 

São Paulo Cidade / Memória e Projeto � Tese de Doutoramento FAUUSP 2006 

 

A cidade em sua configuração mais antiga se situa sobre áreas altas, na colina da 

Sé, permanecendo vazias as áreas baixas, a várzea e o vale mais recentemente 

ocupados pelos parques D. Pedro II e Anhangabaú do plano de Joseph Bouvard para 

a área central da cidade, presentes no Sara Brasil de 1930. O Parque D. Pedro II 

deveria construir o seu entorno, bordas das distintas urbanizações da Sé e do Brás 

separadas pela várzea. No Anhangabaú o parque se constrói com o entorno, 

preenchendo o vazio entre a antiga cidade e a nova.  

Ao mesmo tempo também o fechado enclave medieval da colina histórica abre-se 

para os vales e várzeas dos rios. As transformações da Praça da Sé em 1911, a 

passagem do Anel de Irradiação do Plano de Avenidas na década de 40 com a 

abertura da Praça Clóvis Bevilácqua e as transformações da Praça João Mendes 

promovem uma radical transformação da Sé, estabelecendo uma nova estrutura de 

espaços públicos nestes limites descontínuos para a várzea do Rio Tamanduateí.  

No Anhangabaú, o plano de Joseph Bouvard consolida com a abertura da Praça do 

Patriarca e outros pequenos espaços, a porosidade que a antiga cidade passa a 

estabelecer com o espaço do vale estabelecendo uma tridimensionalidade gerada 

por novas perspectivas transversais neste sistema de comunicações construído 

através dos tempos entre os dois lados do vale. O Anhangabaú desta época guarda 

em parte o sentido anterior desse espaço, o de ser atravessado, não urbanizado ao 

longo do córrego para onde davam fundos de terrenos. Preenchido o espaço pelo 

parque, os novos espaços entre os novos palacetes e seus terraços de observação 

apresentam embasamentos sem entradas para o parque no fundo do vale. O 

transfigurado espaço do vale parece então existir para ser como anteriormente, 

observado da cidade que se desenvolve pelas cumeadas. Na transformação 

seguinte decorrente da implantação dos grandes eixos de circulação nos fundos de 

vale se acentua a linearidade norte-sul deste espaço definindo-se então os novos 
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padrões de ocupação destas bordas da Sé e da República ao longo dessa nova 

acessibilidade. Se os espaços anexados em ambas as bordas da cidade para o vale 

enriquecem este espaço com perspectivas transversais, longitudinalmente 

promovem no eixo do vale um entorno débil e descontínuo, que já também 

apresenta grandes desníveis transversalmente com a cidade desenvolvida sobre as 

colinas.  

O Sistema Y do Plano de Avenidas tornou-se parte do Corredor Norte-Sul da cidade 

perfeitamente acomodado no relevo separando inexoravelmente estas partes da 

cidade, Sé, República e Bela Vista, assim como também acontece com o eixo ao 

longo do Rio Tamanduateí na Avenida do Estado. 

Considerando-se a Praça da Bandeira, um definido lugar geográfico e urbano, 

identifica-se seu contraponto no espaço junto à Estação da Luz, ponto de 

convergência dos antigos eixos das ruas Florêncio de Abreu e Brigadeiro Tobias 

entre os quais o novo eixo viário se alojou. As antigas travessias compõem-se com 

estes eixos longitudinais no desenho desses sistemas nesse relevo. 

 

32. Piques � Praça da Bandeira / foto do autor 2001 

 

No Concurso Nacional de Idéias para um Novo Centro de São Paulo foi proposto 

para o vale do Anhangabaú: Segregação do tráfego de passagem por novos túneis; 

na superfície implantação de uma avenida de caráter local, da Praça da Bandeira 

até uma nova praça junto à Estação da Luz, local também do cruzamento da 

seqüência proposta para a Contra-Rótula junto à estrada de ferro; reciclagem do 

túnel atual para terminal de ônibus. 

Considera-se no Anhangabaú sua linearidade, um segmento definido do Corredor 

Norte-Sul. Neste esquema ocupa-se os espaços das vias laterais do Viaduto do Chá 

com as pistas da nova avenida de trânsito local. O vão central é em parte 

encerrado por uma cortina de vidro contendo um dos acessos do terminal de ônibus 

central que ocupa os atuais túneis.
105

 

                                                      
105

  BEM, José Paulo de � São Paulo Cidade / Memória e Projeto � p178, 179 / Tese de Doutoramento 

FAUUSP 2006 
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33. Anhangabaú � croquis do autor - Concurso Nacional de Idéias para um Novo Centro 

de São Paulo / 1996 / Reformulação � Fonte � Projeto na Cidade Contemporânea / 

Imediações do Parque e Estação da Luz em São Paulo / Reordenação Urbana do Eixo 

Ferroviário / 2006 

 

Assim foram considerados os potenciais dessa modificação do Anhangabaú. Ao 

norte uma rotatória também rearticula as vias no entorno da Estação Luz da 

estrada de ferro, conforme Concurso Nacional de Idéias para um Novo Centro de 

São Paulo, 
106

 já reformulada no trabalho Projeto na Cidade Contemporânea / 

Imediações do Parque e Estação da Luz em São Paulo / Reordenação Urbana do 

                                                      
106

 Concurso organizado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil � IAB/SP, promovido pela Secretaria 

da Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura do Município de São Paulo � SEHAB (Comissão 

Procentro), com apoio da Fundação Banco de Boston, Associação Viva o Centro e Rede Ferroviária 

Federal � RFFSA. Arquiteto Inscrito: João Batista Martinez Corrêa; Coordenação arq João Batista 

Martinez Corrêa, arq José Paulo de Bem, eng Ronan Ayer; urbanista Intervenções diretas arq José 

Paulo de Bem, intervenções indiretas arq Roberto Righi; Intervenções pontuais: arqs Ernesto 

Zamboni, Flávio Pastore, João Batista Martinez Corrêa, José Paulo de Bem, Marcelo Fragelli, Sérgio 

Coelho; Textos: arqs José Paulo de Bem, Roberto Righi, engs Hércules Fidalli, Luiz Eduardo Sózio, 

Renato Mendonça, Shigeru Yamamoto; Perspectivas arq. Ernesto Zamboni; Consultores: Custos arqs 

Roberto Righi e Cláudio de Mattos Falcão, Drenagem eng Shigeru Yamamoto, Transportes sobre 

trilhos eng. Renato Mendonça, Túneis: eng. Luís Eduardo Sózio, Informática arq. Edison Borges 

Lopes; Colaboradores: arq. Cássio Norio Hosomi, arq. Maria Luíza Oieno de Oliveira, arq. Rita 

Guimarães, arq. Walter Maximilian Gosslar; Estagiária: Alessandra Gizella da Silva; Desenho: 

Francisco Denon; Projeto gráfico: Mauro Lima / 1996 
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Eixo Ferroviário. 
107

 Ao sul uma rotatória rearticula a convergência de ruas da 

latente centralidade desenvolvida a partir da cidade colonial no Piques, atual 

Praça da Bandeira. 

Todas essas questões colocam em evidência a necessidade de um novo projeto 

para o eixo do Anhangabaú, do Rio Tamanduateí e Avenida do Estado à Avenida 

Paulista, readequando as propostas desse concurso. A extensão do túnel proposto 

até o Rio Tamanduateí rearticulando-se os espaços ao longo do antigo Campo da 

Luz; integração da seqüência da Avenida Nove de Julho ao Anhangabaú, excluindo-

se o túnel proposto para este segmento. Portanto não só a recuperação do eixo 

mais central da cidade e sua centralidade na Praça da Bandeira como também a 

seqüência inacabada do Vale do Saracura, Avenida Nove de Julho. Ações ao longo 

da Contra-Rótula também no sentido da real ampliação dos espaços públicos do 

Centro da Cidade. 

 

                                                      
107

 BEM, José Paulo de; BEM, Fabio de; BEM, Mario de / Projeto na Cidade Contemporânea / 

Imediações do Parque e Estação da Luz em São Paulo / Reordenação Urbana do Eixo Ferroviário / 

Arquitextos 109 jun 2009 � Portal Vitruvius. 
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34. Novas Reestruturações centrais � Desenho sobre fonte � MAIA, Francisco Prestes � 

Comissão do Metropolitano / Ante-Projeto de um Sistema de Transporte Rápido / 

Prefeitura Municipal de São Paulo / São Paulo 1956 

 

Retoma-se aqui o colocado na apresentação desse trabalho: A partir de 

posicionamentos anteriores aqui retomados tanto em suas bases quanto à hipóteses 

de projetos já formuladas para a área central da cidade, agrega-se esse trabalho a 

partir do Largo Santa Cecília, a princípio aberto para a investigação de seus limites 

e alcances. 

Na especificidade dessas estruturas centrais, o truncado, o inacabado e o 

descontínuo abrem possibilidades de recompor e complementar sequências de 

espaços públicos, articuladas às grandes estruturas centrais, estas também a 

recompor e complementar. 

6 PROJETO NA CIDADE CONTEMPORÂNEA 

6.1 EPÍLOGO 

Relativo a transição da cidade colonial para a cidade moderna considera-se o Mapa 

Sara Brasil como um registro da consolidação desse processo. Os modernos 
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transportes sobre trilhos aí estão representados, trens e bondes, como suportes de 

mobilidade e acessibilidade que viabilizarão essa transição de uma sociedade 

ligada à terra, rural, representada no mapa São Paulo Chácaras, Sítios e Fazendas, 

ao redor do Centro (desaparecidos com o crescer da cidade) de Odilon Nogueira de 

MATOS, para uma sociedade urbana e industrial representada no Sara Brasil. 

A perfeita delimitação de um espaço regional fortemente caracterizado pelos rios 

e pela rede de núcleos urbanos relacionada a este sistema hídrico; a extrema 

dispersão dos pousos que fornecia oportunidades alternantes de pernoite; a 

preferência da população pelo habitat rural disperso; o funcionamento da rede de 

pequenos núcleos na prestação de serviços, comércio e função religiosa para uma 

população que se deslocava intensamente entre esses núcleos são antecedentes 

históricos da dispersão desse processo de urbanização promovido pela especulação 

imobiliária, em segmentos independentes uns dos outros. 

 Ainda a se somar o desprezo pelas várzeas, conforme Langenbuch108, que faz, 

conforme Bouvard109, que a cidade se alastre exageradamente pelas colinas.110 

Em linhas gerais, descrevendo o Mapa Sara Brasil de 1930, Langenbuch (p136 1971) 

                                                      
108

 Um outro fato se torna patente, ao se analisar o desdobramento do espaço urbano de São Paulo, 

qual seja o quase total desprezo pelas várzeas e baixos terraços. Com efeito, apenas uma várzea, a 

do Tamanduateí, já havia sido parcialmente ocupada depois de executadas obras de retificação do 

rio. Na periferia elas eram, aliás muito sabiamente, evitadas. Provavelmente a solução de 

continuidade existente entre a cidade e alguns dos núcleos isolados se deva sobretudo a esta 

tendência. 

LANGENBUCH, Juergen Richard � A Estruturação da Grande São Paulo: Estudo de Geografia Urbana 

/ p84 / Fundação IBGE / Rio de Janeiro 

109
 ... E, de fato, quanto mais estudei a topografia da capital, tanto mais examinei o que ela foi no 

seu principio e no que ela se transformou, mais profunda foi a convicção firmada no meu espírito, 

de que, sem comprometer coisa alguma, era possível tirar partido, e excelente partido, 

do que já existe, com o fim de garantir o futuro. Sucede que, como conseqüência da configuração 

do solo, naturalmente por assim dizer, acidade alastra-se exageradamente com grande prejuízo 

das finanças municipais, pelos espigões das colinas fáceis de alcançar, sem que as construções se 

estendam pelos vales, mais dificilmente acessíveis. É necessário, de agora para o futuro, 

preencher os claros, o que será fácil, se tomar a firme decisão de adotar certo numero de medidas 

tendo como conseqüência um efeito bem especial, tão interessante, como pitoresco.  

Joseph Bouvard 1911 in TOLEDO, Benedito Lima de � Anhangabaú / p64 / Federação das Indústrias 

do Estado de São Paulo / São Paulo 1989 

110
 BEM, José Paulo de - São Paulo Cidade / Memória e Projeto - Tese de Doutoramento FAUUSP São 

Paulo 2006  
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nomeia a imensa quantidade de loteamentos isolados por áreas rurais111 

promovidos pela desenfreada especulação imobiliária ao mesmo tempo em que 

áreas baixas de fundo de vale, mesmo as mais centrais permaneciam 

desocupadas.112 

 

35. Anel de Irradiação / Rótula Central � viadutos da década de 40 e vazios urbanos 

remanescentes na borda do Vale do Saracura / Avenida 9 de Julho � foto do autor 

2004 

Sobre o registro da cidade no Sara Brasil, Prestes Maia desenha o Plano de 

Avenidas.  

Pode-se considerar que na área central da cidade o Anel de Irradiação desse Plano, 

                                                      
111

 Note-se que nesta numeração apenas citamos os mais expressivos dentre os loteamentos que já 

se achavam efetivamente arruados, eliminando muitos para não alongar a relação, e não 

mencionando os que se achavam em projeto, muito numerosos no quadrante Sudeste, mas cujo 

nome já figura no mapa... Por outro lado, nos ativemos ao município de São Paulo, convindo 

salientar que o cinturão de loteamentos ultrapassa os limites do mesmo e cobre importantes 

porções de municípios vizinhos... 

LANGENBUCH, Juergen Richard � A Estruturação da Grande São Paulo: Estudo de Geografia Urbana 

/ p137 / Fundação IBGE / Rio de Janeiro 1971 

112
 ...áreas igualmente desfavoráveis, mas próximas do centro, e envolvidas pelo espaço urbano, 

como os vales do Anhangabaú e de seu afluente Saracura, permaneciam vazias, sem sequer serem 

arruadas. 

LANGENBUCH, Juergen Richard � A Estruturação da Grande São Paulo: Estudo de Geografia Urbana 

/ p85 / Fundação IBGE / Rio de Janeiro 1971 
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atual Rótula Central cumpriu seu papel de espalhar o movimento e a atividade, 

multiplicar os centros....O Perímetro de Irradiação, com sua forma anular, 

produzirá uma dilatação do centro e atrairá a circulação e o comercio.113  

Já a Segunda Perimetral, hoje Contra-Rótula, excessivamente próxima da primeira, 

a Rótula, o que portanto deveria definir seu papel como envoltória capaz de 

desempenhar papel semelhante, se apresenta hoje precária, descontínua e em 

parte como via expressa de transposição leste-oeste da área central da cidade, 

desarticuladora portanto de seus já nascidos desarticulados tecidos urbanos. No 

mesmo se transformou o Sistema �Y� desse plano, hoje percorrido por via expressa 

e semi-expressa do grande e diametral Corredor Norte-Sul da Metrópole
114

. O 

cruzamento desses importantes eixos se apresenta, como também o Piques, atual 

Praça da Bandeira, como um vazio desarticulado, explicitado pelo caráter de vias 

de tipo rodoviário, que nasceram no campo, que produzem então esse impacto 

negativo na cidade
115

, destruidor, pela desarticulação provocada por seus fluxos 

segregados, não só do entorno que os envolve como também do caráter latente de 

centralidade desses pontos de cruzamentos a partir da acessibilidade promovida 

por esses mesmo eixos. ... a acessibilidade sempre constituiu e constitui um 

atributo consubstancial da centralidade
116

. São exatamente esses pontos a focar 

com precisão para a implantação de projetos inovadores numa nova 

recentralização urbana.
117

 

Relativo aos acessos à cidade colonial, o Triângulo, hoje centro da cidade, 

                                                      
113 MAIA, Francisco Prestes � Introdução ao Estudo de um Plano de Avenidas para a Cidade de São 

Paulo / p46 / Companhia Melhoramentos de São Paulo / São Paulo 1930 

114
 O projeto implantado no Anhangabaú desarticula o entorno pela falta de estruturas locais; só 

resolvendo localmente e em reduzido recorte, os fluxos de passagem. 

115
 ...os planos estão dando prioridade à integração das infra-estruturas urbanas, grande dívida 

pendente dos grandes desenvolvimentos viários dos anos sessenta. Reentendimento portanto da 

necessidade das infra-estruturas técnicas mas também de sua correta contribuição para a forma 

urbana mais geral e seus compromissos de adequação e coerência com a morfologia existente. 

BUSQUETS, Juan � Evolução do planejamento até a escala intermediária / texto curso AUH 842 

FAUUSP / 1999 / trad J. P. de Bem 

116
 LEIRA, Eduardo; JELEN, Susana; PORTAS, Nuno; HERCE, Manuel / BOMFIM, Jorge; RIBEIRO, 

Francisco José Prado; BONFIM, André; FIASCHI, Luciano � PMSA / Eixo Tamanduatehy / Santo André 

� ABC / NUEVA CENTRALIDAD METROPOLITANA / p17 / Prefeitura Municipal de Santo André / Santo 

André 1999 

117
 ...o �onde� nos impõe a necessidade de selecionar os pontos estratégicos da cidade, a partir dos 

quais se possa difundir transformações inovativas. 

BUSQUETS, Juan � Evolução do planejamento até a escala intermediária / texto curso AUH 842 

FAUUSP / 1999 / trad J. P. de Bem 
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praticamente todos os seus acessos, vias locais desenvolvidas a partir das estradas 

coloniais presente no mapa São Paulo Chácaras, Sítios e Fazendas, ao redor do 

Centro estão mutilados, conforme figura 36 Síntese da cidade colonial neste 

trabalho. 

Por mais importantes que sejam as novas vias projetadas sobre o Sara Brasil, elas 

não consideraram, na maioria das situações, os desenvolvimentos havidos até 

então ao longo dos eixos das estradas coloniais, condenando-os a decadência pelo 

corte das sequências de seus fluxos como em geral aconteceu também ao longo das 

transversais do Circuito de Parkways118, hoje Mini Anel Viário Metropolitano que 

encerra praticamente toda a cidade representada no Sara Brasil como o hoje 

Centro Expandido da Metrópole. 

As carências urbanísticas são evidentes, não só dentro do Centro Expandido como 

em sua área imediatamente envoltória. Mas, a passagem, a via como elemento 

destacado e desarticulado da totalidade dos sistemas urbanos continua como 

prática normal de ação sobre a cidade existente119. 

Os investimentos atuais nas Marginais deixam de lado a possibilidade de 

                                                      
118

 Entre Guarulhos e Anastácio, dez ruas cruzavam a várzea (Av. Guarulhos, Av. Guilherme 

Cotching, Rua Carlos de Campos, Av. Tiradentes, Rua Voluntários da Pátria, Av. Rudge, Rua João 

Rudge, Av. Tomás Edison, Av. Av. Santa Marina, Rua Bento Bicudo, estrada de Campinas, estrada 

velha de Jundiaí (atual Via Anhanguera). ... As velhas pontes de madeira foram, uma após outras 

substituídas por largas pontes de concreto em número de dez. ...Várias das novas pontes foram 

implantadas a apreciável distância das originais, sendo as antigas vias de acesso substituídas por 

vias mais largas e retilíneas...Com exceção da Avenida Santos Dumont, as novas vias foram 

implantadas em trecho de várzea praticamente sem ocupação urbana. Aliás, esta falta de 

urbanização maciça caracteriza toda a faixa de várzea compreendida entre o Bom Retiro e a Lapa. 

LANGENBUCH, Juergen Richard � O sistema viário da Cidade de São Paulo em suas relações com o 

sítio urbano/ /Geografia Urbana nº 2 p4 e 5 / Instituto de Geografia � USP / São Paulo 1969 

119
 Falar de projetos de articulação urbana é falar de intervenções que buscam uma concreta 

organização geográfica do espaço; é falar de obras que buscam, por sua potência e posição, 

combater a crescente anomia física de um tecido urbano que se estende sem identidade; é, em 

suma, construir referentes de estruturação de umas cidades que são cada vez mais aglomerados de 

bairros perdidos e desagregados entre uma cada vez mais complexa rede de infra-estruturas, de 

canais de transporte, de equipamentos isolados. 

VALLEJO, Manuel Herce � Projetos de infra-estruturas e ordenação urbana / Curso AUH 842 FAUUSP 

/ 1999 / trad. J. P. de Bem 

Provavelmente as chaves das recentes experiências interessantes devem ser procuradas no 

trabalho em diversas escalas setorial e geral e na condição urbana � como integração de partes e 

de setores � que estão caracterizando seus processos. 

BUSQUETS, Juan � Evolução do planejamento até a escala intermediária / texto curso AUH 842 

FAUUSP / 1999 / trad. J. P. de Bem 
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regeneração de tecidos urbanos lindeiros de ambos os lados, principalmente os 

externos ao Centro Expandido, que poderiam se reordenar em eixos paralelos à 

essas marginais aos rios, recuperando percursos, desenvolvendo centralidades e 

urbanidade na absorção desses fluxos locais, descarregando assim essas vias do 

Mini Anel Viário Metropolitano, sua única opção para deslocamentos à grandes 

distâncias. 

A nova imagem urbana, novo cartão postal da cidade, a ponte estaiada sobre o Rio 

Pinheiros, ilustra o descompasso urbanístico. Independente de seus valores 

técnicos e estéticos, é super-dimensionada. Os viadutos são imensos para vencer a 

pequena largura do rio dentro das técnicas rodoviárias, criando imensas áreas 

residuais, um vazio no lugar de uma centralidade, só com carros e sem pedestres. 

Equipamentos isolados, sem entorno, ligados pelos carros, como o shopping, os 

centros empresariais, enquanto os tecidos urbanos vizinhos não são revistos e 

rearticulados, descaso pelo espaço público, ausência de cidade. 

Mas, deixando-se para trás essa imensa área em que se transformou a cidade, já 

presente em grande extensão no Sara Brasil, temos hoje em construção uma 

envoltória mais exterior, o Rodoanel120. Também independente da urbanização, 

passando por distantes áreas vazias, numa ampliação do processo de ocupação das 

marginas conforme já relatado por Langenbuch (nota 11). 

O relevante é que não só se propõe esta prática urbanística na reforma e 

articulação da cidade central, mas que se em algum lugar este tipo de intervenção 

está alcançando uma relevância fundamental, um impacto destacado, é nas 

periferias urbanas. As periferias não só são os espaços de maior desintegração e 

perda de caráter de território urbano, mas que enfrentam um difícil desafio: Como 

preservar ou recuperar (ou simplesmente ter) identidade dentro desse tecido. E 

                                                      
120

 A atomização das decisões de planejamento em favor dos agentes privados e de entidades 

locais, sejam de qualquer tamanho, provocaram uma crise. Agora no contexto espanhol, na 

ausência de planejamento compreensivo supralocal as redes em grande escala se converteram em 

tema setorial, com importantes conseqüências que podemos agrupar sob duas idéias: - por um 

lado, as grandes redes, baseadas teoricamente em um funcionalismo setorial (mobilidade), o que 

não é mais do que um ponto de vista reducionista, alteram necessariamente o esquema de 

acessibilidades, favorecendo a conversão em �urbanos� de solos que não o são, o que é 

competência exclusiva do planejamento urbanístico. Deste modo, a rede se converte em muitas 

ocasiões em um �a priori� sobre o planejamento. Dita acessibilidade, não esqueçamos, supõe uma 

importante alteração do sistema de renda do solo. 
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2001 / trad. J. P. de Bem 
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não só por motivos de integração social, de sobrevivência histórica ou cultural, 

mas porque a condição de identidade é a condição primária de existência como 

espaço econômico. 

Periferias que se encontram diante de um grande paradoxo. No concerto de 

competência entre as grandes cidades por atração de investimentos em escala 

mundial, por sua conexão às grandes redes de decisão econômica, as cidades de 

uma periferia metropolitana dependem do êxito que tenha a metrópole da qual 

fazem parte; mas o reforço desse espaço central pode lhes diminuir as 

oportunidades. 

E por elas o espaço periférico está jogando com a diferenciação; no 

aproveitamento de suas características de singularidade que lhe permite 

diferenciar-se do resto da aglomeração. E sobre tudo das vantagens que podem 

emanar da construção por seu território de infra-estruturas do conjunto 

metropolitano. O programa francês �Banlieu-89� foi uma importante contribuição 

a essa política e se concretizou em sua maior eficácia no projeto �Voie et ville� 

que aproveitou o potencial dos desvios e variantes de estradas na periferia para 

apoiar e regenerar centros e seus acessos. 

Assim acontece na atualidade no contexto espanhol, desde os casos mais 

complexos, como o do Prar del Llobregat na Catalunha, o Coslada em Madri, 

aproveitando as vantagens inerentes ao novo papel econômico dos aeroportos: ou 

dos municípios do rio de Bilbao com a nova localização de seu porto. Mas também 

da grande quantidade de municípios que estão aproveitando as centralidades 

criadas pelos enlaces viários para a localização de centros de negócios, parques 

tecnológicos ou novos complexos comerciais.
121

 

O jornalista norte-americano Joel Garreau, um especialista em questões urbanas, 

falou
122

, por exemplo, sobre as �edge cities� de seu país, pequenas cidades que 

cresceram em torno dos rodoanéis (quase todas as grandes e médias cidades 

americanas possuem o seu). Essas �edge cities�, segundo Garreau, são as cidades 

que mais crescem nos Estados Unidos em termos de negócios. �Quase todos os 

edifícios de escritórios construídos em Los Angeles nos últimos 30 anos o foram nas 

�edges cities�, disse Garreau. Em Nova York, aconteceu o mesmo fenômeno. Ali, 

80% dos novos escritórios foram construídos nas �edges cities� nos últimos 30 anos, 

com o restante sendo erguido em Manhattan. Em Washington-DC, foram 

construídas nada menos do que 14 �edge cities�. No entanto, a maior parte dessas 

                                                      
121

 VALLEJO, Manuel Herce � Projetos de infra-estruturas e ordenação urbana / Curso AUH 842 

FAUUSP / 1999 / trad. J. P. de Bem 

122
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cidadees foi erguida a partir de planos diretores e em algumas delas a ocupação foi 

estimulada pelo governo por meio de benefícios fiscais. 

Garreau tem um conceito rigoroso de �edge city�. Na sua opinião, essas cidades 

tem de possuir pelo menos 60 mil m2 de lojas e algum componente habitacional. 

�Senão não é uma cidade�, ponderou. ...�O desenvolvimento da informática 

tornará a movimentação de pessoas muito menor nas metrópoles�, disse. Porém, a 

criação de subúrbios a partir do Rodoanel implicará no uso cada vez mais 

indiscriminado do automóvel, em detrimento do transporte coletivo, como ônibus 

e metrô. �É uma opção que Pittsburgh, por exemplo, não escolheu�, explicou. �A 

cidade não tem rodoanel e 80% dos novos prédios estão dentro da área central.� 

Em vez de conectar pontos preestabelecidos da mancha urbana o Rodoanel segue 

independente por distantes áreas desocupados, abertas à especulação imobiliária, 

sem nenhum compromisso com as possibilidades de desenvolvimento articuladas às 

estruturas já desenvolvidas até o momento nas periferias da cidade.  

Assim reafirma-se os princípios de continuidade histórica no desenvolvimento dessas redes, 

somando-se ao já investido nos espaços públicos da cidade, no sentido das reestruturações e 

fortalecimento de centralidades existentes ou novas, no adensamento que viabiliza o transporte 

coletivo e a preservação do meio ambiente.  
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As coisas, os produtos, os resultados, são sempre mistos. 

Gilles Deleuze, �A concepção da diferença em Bergson� in: A Ilha 

deserta. São Paulo: Editora Iluminuras, 2006, p.51. 

 

RESUMO 

Estabelecendo distinções e conexões entre a investigação de caráter cientista e 

aquela de natureza projetual, o artigo desenvolve questões relativas a abordagens 

contemporâneas dos espaços públicos no campo da arquitetura e do urbanismo. 

Fazendo recurso a resultados parciais de uma pesquisa em andamento, argumenta-

se pela articulação de estratégias investigativas de base científica e projetual no 

interior de um mesmo processo. Colocando o problema dos espaços públicos, são 

discutidas sua situação em relação ao conjunto de processos sociais e formas 

espaciais que constituem o ambiente construído, assim como as distintas 

posicionalidades que se constituem em relação àqueles. Para tal, são examinadas 

relações entre investigação e projeto, público e privado, formas e processos. A 

metáfora do hibridismo é utilizada como ferramenta conceitual para a 

consideração de misturas em lugares públicos concretos e também para a 

articulação de grades conceituais. Referências a um conto de Edgar Alan Poe dão 

início a considerações sobre posicionalidades e estratégias de investigação, a partir 

das quais são colocadas algumas perspectivas. 

Palavras chave: posicionalidades, espaço público, pesquisa. 

ABSTRACT 

Public spaces as hybrids: which situations, which positions? 

                                                      
1 O presente texto foi apresentado e debatido em mesa coordenada pelo arquiteto e urbanista Sérgio 
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do evento. [Referência: CASTRO, Luiz Guilherme Rivera de. Espaços públicos como híbridos: qual 

situação, qual posição? In: ZEIN, Ruth (org.). Projeto como investigação: antologia. São Paulo: 

Altermarket, 2009a, p 1-17. CD-ROM.] 
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Stating differences and connections between research in sciences and in design, 

this paper comprises issues related to contemporary approaches of public spaces in 

the field of architecture and urbanism. Using partial results of a research in 

progress, it�s argued for the articulation of scientific based and design based 

investigative strategies in the same process. Setting the public space issue, their 

situation is discussed in relation to the set of social processes and spatial forms 

that constitute the built environment, as well as different positionalities that are 

constituted. In order to do that, the relations between investigation and project, 

public and private, form and process area examined. The metaphor of the 

hybridism is used as a conceptual tool to understand the mixtures in concrete 

public places and also to the articulation of conceptual grades. References to an 

Edgar Alan Poe novel start the considerations about positionalities and research 

strategies, from which are defined some investigative perspectives. 

Keywords: positionalities, public space, research. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Trata-se aqui de colocar em foco o tema dos espaços públicos no campo da 

arquitetura e do urbanismo. Para tal, admitamos, de início, que uma atitude 

crítico-analítica seja própria das disciplinas científicas voltadas para a 

compreensão e explicação de fatos e eventos naturais ou sociais, implicando 

capacidades de previsão. Paralelamente, admitamos que a atitude projetual tenha 

como caráter distintivo a criação de novas realidades por meio de ações 

encadeadas, antecipadas na mente do projetista e expressas em planos ou 

projetos. 

Em arquitetura e urbanismo, ambas as atitudes têm como horizonte a construção 

de edificações e infraestruturas, produzidas por meio de um conjunto ordenado de 

ações sobre materiais e territórios, articulando formas espaciais e processos 

sociais, tendo como resultado produção ou modificação de ambientes construídos 

ou apropriados, sociais ou naturais. A partir do estabelecimento desses 

pressupostos, argumenta-se aqui em favor de uma abordagem que articule atitudes 

de investigação e de projeto dirigidas à temática de espaços públicos. 

Em relação a essa temática, são formuladas duas questões iniciais. A primeira diz 

respeito ao mapeamento da própria noção de espaços públicos em relação ao 

conjunto de processos sociais e formas espaciais que constituem o ambiente 

construído − desse modo, trata-se ao mesmo tempo de situar o problema e de 

constituí-lo. A segunda questão pode ser assim formulada: a partir de quais 

posições � ou posicionalidades � e com quais objetivos nos é dado colocar espaços 
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públicos como objeto para a investigação e para a intervenção? Dar resposta a uma 

das questões implica obviamente responder à outra, já que estão imbricadas. 

Tomando como referência uma pesquisa em andamento e sua área de estudo, o 

Largo de Santa Cecília, em São Paulo
1
, este texto é desenvolvido em torno das 

questões acima, discutindo relações entre investigação e projeto, público e 

privado, formas e processos. A partir de uma pequena passagem em texto de 

Hegel, coloca-se a metáfora do hibridismo como dispositivo que ajuda a elucidar 

aspectos complexos de espaços públicos em seus aspectos materiais e simbólicos. 

Na seqüência, o muito conhecido conto �A carta furtada� de Edgar Alan Poe, 

publicado originalmente em meados do século XIX, servirá como ponto de partida 

para tecer considerações sobre posicionalidades, situações, estratégias e grades 

conceituais, em pesquisa e projeto. Ao final, colocam-se algumas perspectivas de 

método para a investigação de espaços públicos em urbanismo e arquitetura. 

 

Investigação e projeto 

As relações entre a produção de conhecimentos por meio de pesquisas e 

experimentos de caráter científico e as práticas que aplicam esses conhecimentos 

na criação e produção dos mais variados tipos de substâncias, objetos e 

dispositivos técnicos ou operacionais são de natureza complexa, indissociáveis de 

processos políticos e sociais de grande amplitude, portadores de múltiplas 

implicações. A decisão de eleger espaços públicos como entidade passível de 

investigação e projeto necessariamente acarreta a consideração do enredamento 

não-linear entre entendimento e utilização, entre o que foi convencionado chamar 

de pesquisa básica e pesquisa aplicada
2
. 

Espaços públicos, como formas do ambiente construído, podem ser 

simultaneamente compreendidos como resultado e resultantes, expressão e partes 

constituintes de processos sociais complexos. Por outro lado, a atividade de 

planejar ou de projetar edifícios, dispositivos e ocupações que definem espaços é 

inerente às sociedades humanas, particularmente àquelas que admitem mudança e 

inovação em seu ideário, compreendendo-se projeto e plano como representação, 

na mente, de algo que ainda não existe, e sua concretização como evento e 

invenção
3
. Dentro de uma divisão social de disciplinas, competências e saberes, o 

urbanismo tem sido colocado no campo das ciências da sociedade, como conjunto 

mais ou menos articulado de saberes práticos e teóricos sobre o processo de 

urbanização em seus diferentes aspectos e, ao mesmo tempo, como atividade 

projetual que tem como finalidade o exercício de um poder que ordene, conduza 

ou oriente processos sociais à medida que produza ou transforme espaços urbanos 

− ou seja, uma modalidade de formas espaciais − adequadas a determinados 
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objetivos e estratégias
4
. Tais saberes são derivados e constituídos tanto a partir de 

práticas sociais de criação, produção, organização, gestão e conservação das 

estruturas e infra-estruturas urbanas − incluindo as atividades projetuais
5
 −quanto 

de pesquisa e de construção de esquemas explicativos de natureza conceitual, de 

modo geral tendo por modelo procedimentos e métodos inspirados nas ciências
6
. 

Desse modo, pode-se entender que projetos e planos de caráter urbanístico 

constituem-se como agenciamento e articulação de múltiplos processos sociais e 

naturais, necessariamente expressando-se em formas espaciais que combinam 

infraestruturas, parcelamento do solo e edificações
7
. Processos sociais e formas 

espaciais profundamente imbricados, seja pela perspectiva cientista, crítico-

analítica, seja por aquela projetual, constituem os materiais com que em 

urbanismo são construídos territórios e ideários. Desse modo, não apenas cada 

plano ou projeto urbanístico, mas também cada abordagem analítica sobre temas 

urbanísticos, agencia e expressa um conjunto particular de posicionalidades em 

relação aos espaços urbanos e à urbanização, em um dado momento, no interior de 

uma formação social. 

Sentidos de público em relação a espaços e lugares 

Em relação a espaços públicos, uma enxurrada de qualificativos vem sendo 

empregada para sua caracterização. As noções de declínio, erosão, desordem, 

decadência, degradação, anemia, abandono têm servido para a confecção de 

etiquetas apostas a tais espaços, qualificando as mudanças da vida pública nas 

sociedades contemporâneas, frequentemente em registro dramático. O sentido 

geral de tais caracterizações sinaliza um mal-estar generalizado em relação a 

aspectos problemáticos e conflituosos dessas mudanças, comuns a diferentes 

percepções do que seja público em geral, e do que seja espaço público, em 

particular. 

Os sentidos de público não foram sempre os mesmos, como mostrou Richard 

Sennett ao analisar o que chamou de declínio do homem público. Por outro lado, o 

domínio do público só pode ser compreendido em relação com o domínio do 

privado. Além disso, como parte de um todo maior, as relações e articulações 

entre público e privado tem significações políticas que implicam �a concepção dos 

direitos, a organização da família e os limites do Estado� (SENNETT, 1988, p. 116). 

A gênese dos sentidos hodiernos de público e privado tal como os entendemos e 

praticamos estaria assim relacionada à própria constituição das sociedades e dos 

Estados modernos, principalmente a partir do séc. XVIII. 

Situando a questão na literatura recente, uma primeira distinção pode ser feita em 

relação à percepção do espaço público principalmente como conjunto de instâncias 

e instituições por intermédio dos quais se desenvolve a vida pública das 
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coletividades, em oposição à vida privada dos indivíduos. É com o sentido principal 

de âmbito ou esfera pública como mediação e como domínio do político vinculado 

à formação e às transformações do exercício da cidadania nas sociedades 

burguesas que toda uma literatura se desenvolve, debruçando-se sobre a 

problemática de formação de consensos, mecanismos de legitimação e de exercício 

do poder nas democracias ocidentais do pós-guerra. Nesse campo, os trabalhos de 

Hannah Arendt e Jurgen Habermas sobressaem, frequentemente citados
8
. Assim, 

para autores vinculados a disciplinas como sociologia, ciência política e psicologia 

social
9
, o enfoque sobre o tratamento do espaço público ressalta processos sócio-

políticos e culturais que, embora encontrem expressão nos espaços físicos das 

cidades − ruas praças, edifícios − tendem a ser colocados no domínio do político, 

das representações sociais, das mediações, negociações e conflitos entre grupos e 

classes. 

Uma segunda distinção procede da percepção de espaços públicos construída 

principalmente a partir da materialidade e territorialidade dos sítios onde a vida 

pública acontece, em oposição aos espaços privados que, tendo como caso 

extremo o espaço domiciliário da residência, incluem todos os lugares de domínio 

juridicamente privado. Conforme assinala Sennet (op.cit. p.26) o mais físico dos 

níveis do domínio público encontra-se no espaço urbano. Em conseqüência, não é 

surpreendente que esse enfoque seja partilhado pelo conjunto de disciplinas 

vinculadas a problemáticas socioespaciais e à materialidade ou fisicidade do 

ambiente, incluindo a geografia, a antropologia
10

, a arquitetura, o urbanismo, o 

planejamento urbano
11

.  

Tanto em uma quanto em outra das percepções acima, processos sociais e formas 

espaciais aparecem imbricados, co-implicados, como veremos adiante. Na 

literatura sobre espaços públicos, o peso atribuído a formas e processos por essas 

modalidades de percepção e a importância relativa das imbricações recíprocas será 

diferente segundo as grades conceituais e interpretativas
12

 assumidas, por cada 

autor, a partir dos domínios de uma disciplina ou de domínios disciplinares 

combinados. A dimensão histórica � ou seja, o papel desempenhado pelas 

mudanças sociais e espaciais precedentes na configuração atual desses espaços − 

receberá também ênfase diferenciada segundo tais grades. 

A partir do campo do urbanismo e da arquitetura, parece fundamental identificar e 

compreender quais os elementos e processos constitutivos dessas entidades que 

designamos espaços públicos, quais são os atores que participam desses processos 

e como participam. Mas parece também fundamental compreender as próprias 

perspectivas dessa compreensão − ou seja, segundo quais grades conceituais 

espaços públicos são percebidos. 
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Um espaço público definido e delimitado, resultante de articulação, sobreposição 

e acumulação sucessiva de processos sociais e naturais e de formas espaciais, 

constitui um aqui e agora, uma coetaneidade temporal e espacial expressa no 

lugar. Assim, cada espaço público singular remete a um conjunto de condições ao 

qual são dirigidos inúmeros projetos, individuais ou coletivos, com maior ou menor 

grau de explicitação e de formalização, expressando diferentes intenções e 

demandas. A própria pesquisa � seja crítico-analítica, seja pela construção de 

hipóteses projetuais - pode ser compreendida como uma dessas demandas. 

Compreender espaços e lugares públicos como conjunções ao mesmo tempo 

estruturais e contingentes de múltiplos processos sobre os quais incidirão inúmeros 

e diversos projetos em graus diferentes de explicitação por parte de diversos 

atores � expressando distintas posicionalidades − implicará conseqüências 

importantes para o conhecimento no campo da arquitetura e urbanismo. 

Tome-se um espaço público particular e concreto como o Largo de Santa Cecília, 

em São Paulo, tão banal ou tão extraordinário como muitos dos espaços 

semelhantes nas cidades brasileiras. Está situado na direção oeste a partir do atual 

marco zero da cidade, na Praça da Sé, a direção dos caminhos percorridos pelas 

tropas de burros que, antes das ferrovias e dos automóveis, acompanhando o rio 

Tietê e bifurcando ao sul e ao norte, estabeleciam as principais rotas de circulação 

ligando a aglomeração paulistana e o porto de Santos ao interior do território. 

Vinculado à igreja da paróquia de Santa Cecília, ao longo de pouco mais de um 

século camadas sucessivas de urbanização contribuíram para sua configuração 

atual. Cancelamentos e adições, destruição e criação, dos quais participaram 

inumeráveis atores, individual ou coletivamente organizados, com seus desejos, 

intenções, demandas e projetos particulares � formação e transformação, mas 

também permanências, podemos encontrá-las ali hoje. O arruamento e loteamento 

da região, iniciado por volta de 1860; a construção da igreja, inaugurada em 1901; 

o alargamento e prolongamento da rua de São João, atual avenida, iniciado em 

1910; o Elevado Costa e Silva, inaugurado em 1971; as obras da linha Leste Oeste 

do Metrô, a estação Santa Cecília e a praça de mesmo nome realizada em terreno 

remanescente de desapropriações e inaugurada em 1983, são alguns dos fatos 

urbanísticos que conformaram sua configuração atual. 

Tal conformação foi e continua a ser constituída por um sem número de elementos 

e processos nos quais atuaram e atuam outros tantos atores, indivíduos 

relativamente autônomos ou então organizados em instituições ou firmas, 

agrupados segundo grupos ou classes com interesses distintos, convergentes ou 

divergentes. O que acontece ali corresponde ao atual, múltiplo, fragmentário e 

coetâneo processos de urbanização, em que local e global se entretecem, 

formando uma única urdidura, tão concreta e tão abstrata, tão particular e tão 
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universal em seus múltiplos aspectos. 

Colocar o Largo de Santa Cecília como objeto empírico de estudo permite, tanto 

quanto qualquer outro espaço de complexidade análoga, identificar e compreender 

quais elementos e processos constitutivos estão ali presentes, quais os atores que 

participam desses processos e como deles participam. Permite também 

compreender e situar − através do exame de abordagens de diferentes espaços 

públicos na literatura pertinente − as diferentes grades conceituais, interpretativas 

e projetuais, aplicadas ao tema espaços públicos em uma perspectiva que as 

relacione. 

Formas espaciais, processos sociais 

A materialidade das formas físicas − ambiente construído, espaços, territórios, 

lugares − corresponde a processos sociais, são produzidas dentro e com esses 

processos, ao mesmo tempo apresentando-se como sua expressão e parte 

constituinte. Não é sequer possível imaginar processos sociais sem formas espaciais 

às quais estejam vinculados e que lhe sejam correlatas, desde aqueles que 

ultrapassam os limites territoriais dos Estados-nação aos espaços mais 

aparentemente intimistas da residência. Por outro lado, a disposição, organização 

e ordenação dos espaços nas sociedades humanas obedecem a desígnios que 

sempre, de algum modo, são socialmente � vale dizer, culturalmente − 

estabelecidos
13

. 

Tome-se, por exemplo, o local onde se dorme: a própria existência de um 

aposento exclusivo para tal (o quarto de dormir), suas dimensões, materiais, 

paredes, aberturas, o mobiliário e sua disposição, os aparelhos e dispositivos que o 

povoam, variam segundo a posição de seus ocupantes em uma complexa teia de 

relações sociais. Essas relações vão de particularidades e especificidades como 

ocupação e nível de renda, escolaridade, etc. às relações mais gerais entre classes 

ou àquelas atribuídas à cultura. Além disso, tais relações não são idênticas para 

formações sociais diferentes e, em uma mesma formação social, podem variar 

regionalmente e são diversas em períodos históricos distintos. Mesmo o mais rígido 

funcionalismo não pode ignorar a relevância de tais questões. 

Assim, espaços públicos devem ser compreendidos não apenas como forma urbana 

e como estrutura física material � edifícios, viário, superfícies, volumes, materiais, 

drenagem � mas também como formas de sociabilidade correlatas a determinadas 

relações sociais e, em conseqüência, como formas de cognição repletas de 

símbolos, sentidos e significados imbricados nas formas espaciais, nos dispositivos 

e ou elementos que as conformam constituem. É nesse sentido que podem ser 

compreendidas as estruturas e as infraestruturas, visíveis ou enterradas − 

drenagem, iluminação pública, calçadas, viário, edifícios, canalizações, 
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tubulações, fundações, solo, etc. E também os processos sociais e naturais dos 

quais são parte e expressão: trocas, encontros, circulação, tráfego, estão entre os 

primeiros; solos, cursos d�água, lençol freático, ventos, chuva, umidade, 

insolação, temperatura, alguns dos segundos. As formas construídas são projetadas 

e socialmente produzidas, e a todo processo social corresponde uma forma 

espacial e uma temporalidade. Mesmo os edifícios particulares, privados, têm uma 

dimensão pública � ou seja, sua própria arquitetura traz implícita uma concepção 

de público.  

Em 1992, tratando da situação na França em relação à pesquisa sobre espaços 

públicos, Isaac Joseph afirmava que, do ponto de vista da redefinição dos sentidos 

e dos meios de gestão, 

�as investigações sobre o espaço público, de circulação ou comunicação, são 

inseparáveis da redefinição, nas democracias contemporâneas, das noções de bem 

público e de bem comum. O espaço público é, com efeito, o primeiro dos bens 

públicos, quer seja concebido como visibilidade mútua, espaço de encontro ou 

colocado à disposição de intenções diversas. Como todo bem público, é uma co-

produção e o sentido comum que lhe é atribuído ... necessita ser analisado de 

modo imanente e sobre os lugares de ação� (JOSEPH, 1992 � tradução livre). 

Além das relações entre formas e processos, define-se assim uma relação essencial 

entre o espaço público compreendido como parte da esfera pública e como bem 

público, material e simbólico, análogo às demais infra-estruturas coletivas 

presentes nas cidades − e desse modo constituindo-se como �território da 

urbanidade� (JOSEPH, 1988, p.25). 

O ornitorrinco de Hegel 

Híbrido, de modo geral, refere-se àquilo que deriva de origens ou espécies 

diferentes ou heterogêneas, ou que é composto por elementos de tipos diferentes 

ou incongruentes. Provem da palavra grega hýbris, que tem o sentido de 

destempero, excesso; e do latim hybrida, empregado para qualificar filhos de pais 

de diferentes países ou de condições diversas. Um híbrido não deve ser confundido 

com seres imaginários, tal como uma das versões da quimera (BORGES, 2007). 

Embora certo imaginário dos espaços públicos � particularmente aquele do 

espectro de um espaço público idealizado, onde as contradições e conflitos sejam 

expostos e resolvidos em equilíbrio e harmonia, onde sempre prevaleça a 

autoridade do argumento frente ao argumento da autoridade ou do poder 

constituído − possa ser colocado nessa categoria, dentro de uma �tendência a 

romantizar o espaço público como um vazio que permite livre e igual expressão� 

(MASSEY, 2008, p. 217). 

O híbrido é mais bem expresso pelo ornitorrinco, que Hegel condena � e ao 
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hibridismo em geral − por não corresponder �à representação sensível do conceito 

e da idéia�. Assim, �certos seres híbridos, que constituem a transição de uma 

forma para outra e realizam a miniatura de ambas, provocam o nosso espanto mas 

não os achamos belos, como acontece com o ornitorrinco que é uma mistura de 

ave e de quadrúpede� (...), �formações extravagantes e contraditórias� que são 

�incapazes de manter as determinações das diferenças� pois só correspondem a 

�exigências exteriores e limitadas�. Nessas misturas e transições, como nas 

paisagens naturais, estaria ausente a �articulação orgânica das partes que é 

determinada pelo conceito e a que um sopro de vida imprime uma unidade, 

realização da idéia� (HEGEL, 1980, p. 187). 

Se adotássemos a diretiva de Hegel, deveríamos colocar de lado, tanto no plano 

das idéias e dos conceitos quanto nas realidades concretas, qualquer possibilidade 

de aceitação de hibridações. Entretanto, cada vez mais as percepções 

contemporâneas nos levam a considerar as misturas e transições como atributos do 

próprio ser das coisas. Tratando do processo de urbanização em relação à 

problemática ambiental, Erik Swyngedouw, por exemplo, trata a cidade como um 

híbrido, conceituando as infraestruturas como sistemas técnicos que combinam 

dispositivos materiais e conhecimentos de caráter científico, tecnológico e prático 

em redes complexas e interconectadas de suporte à vida, misturando e 

combinando múltiplos processos naturais e sociais (SWYNGEDOUW, 2001). Mathew 

Gandy tratando da urbanização contemporânea, examina o emprego da metáfora 

do cyborg − organismos híbridos que resultam da combinação de seres vivos e 

dispositivos cibernéticos − afirmando que tal metáfora permite o reconhecimento 

das coletividades de agenciamento, múltiplas e interconectadas, contribuindo para 

a melhor compreensão da confusão e indeterminação presentes no espaço urbano, 

exacerbadas pela proliferação de novas tecnologias. Assim, 

�A metáfora do cyborg permite percepções concretas e imaginárias 

da infraestrutura urbana de tal modo que as categorias de �real� e �virtual� 

vêm a ser aspectos interconectados da experiência urbana� (GANDY, 

2005, p. 38; tradução livre) 

Obviamente será sempre necessário explicitar o que está sendo transportado ou 

transposto de um lugar a outro pela metáfora e testar a validade de seu emprego.  

Nas cidades, além dos limites do edifício encontra-se um complexo sistema de 

redes (de infra-estruturas de circulação e distribuição - abastecimento de víveres, 

água, energia, luz) e de coleta (refugos líquidos e sólidos, orgânicos e inorgânicos): 

tudo que é necessário para a cotidiana reprodução humana em sociedade. 

Estruturas em rede, distribuídas em camadas, em parte visíveis, em parte ocultas 

sob a superfície do solo exigem enorme volume de trabalho cotidiano para sua 
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manutenção. Assim como as infraestruturas, todo o esforço social para mantê-las 

encontra-se também em parte visível, em parte oculto, de tal modo que a 

intrincada e complexa teia de relações formada pela articulação e 

entrecruzamento dessas múltiplas redes e fluxos não se dá à percepção imediata 

de quem os utiliza e nem seu conhecimento é necessário para que deles se faça 

uso.  

Do mesmo modo que para obter suco de laranjas não precisamos saber sobre os 

princípios físicos de eletricidade e eletromagnetismo ou sobre as usinas que geram 

e as redes de distribuição que permitem o funcionamento do motor do espremedor 

que utilizamos em substituição a nosso esforço físico. Ou então, como observou 

Swyngedouw (op. cit.), em um simples copo d�água estão presentes inúmeros 

processos: ao abrir a torneira para obtermos água potável, bioquimicamente vital 

para a nossa existência, todo o complexo processo social de captação, tratamento, 

armazenamento, distribuição e despejo, articulado aos processos cíclicos da água 

na natureza por inúmeros dispositivos técnicos e de engenharia, por sua vez 

tornados possíveis pelo desenvolvimento de conhecimentos de caráter científico, 

além das cadeias econômicas atuando em múltiplas escalas, encontra-se como que 

abstraído − ao mesmo tempo presente e oculto − na água que jorra. 

Processos e sistemas heterogêneos e contraditórios, convergentes ou divergentes, 

materiais e simbólicos, combinam-se na produção da urbanização e de suas formas 

− o espaço urbano, as edificações, os espaços públicos − e neles encontram-se 

presentes em uma mistura aqui e agora, onde tudo está ao mesmo tempo 

presente. É esse hibridismo generalizado que é necessário re-conhecer (para 

compreender e quem sabe modificar/transformar), com todas as suas implicações � 

e não como fato excepcional, desvio da natureza ou da sociedade, que deve ser 

descartado em nome de purezas idealizadas, sejam utopias dirigidas ao futuro, 

sejam romantização idealista do passado. 

Nesse sentido, espaços públicos podem ser compreendidos como resultantes de 

múltiplas hibridações, que se distribuem colateralmente ou em camadas, ao 

mesmo tempo ou sucessivamente, implicando sincronismos e diacronismos. Partir 

dessa premissa não implica necessariamente incoerência analítica ou 

inconsistência teórica − embora incoerência e inconsistência sejam riscos a assumir 

com tal postura. Entretanto, correr esse risco é a contrapartida necessária para 

que se permita aproximar o trabalho analítico da complexidade do tema, sem 

recorrer a mutilações segundo um qualquer método restritivo e sem reduzi-lo a 

esquemas procedimentais derivados de racionalidades limitadas, construídas no 

interior de especialidades acadêmicas ou técnicas. 
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Uma carta furtada [estratégias, situações, posicionalidades] 

A carta furtada, muito conhecido conto de Edgar Alan Poe (1961)
14

, ficção 

precursora da literatura de gênero policial, escrito e publicado em meados do 

século XIX, problematiza o demasiadamente claro que obscurece, o 

demasiadamente evidente que oculta, e a simplicidade que por ser simples induz 

ao erro: a carta furtada que, escondida no local mais visível e evidente − um 

porta-papéis sobre a lareira do gabinete do ministro, à vista de todos que 

entrassem − tornar-se-ia por isso mesmo invisível. Simples e, ao mesmo tempo, 

extraordinário. 

Três tempos, três olhares, três sujeitos em duas ações similares, em cenários e 

momentos distintos da trama, compõem as ações centrais que estruturam a 

narrativa: a cena primitiva na alcova real de onde a carta é ardilosamente 

surrupiada, como que duplicada no gabinete do ministro autor do furto
15

. Nessas 

duas cenas, o tempo ordena os olhares que por sua vez são sustentados pelos 

sujeitos. Pessoas diferentes encarnam os três sujeitos de modo alternado. Ao 

primeiro sujeito corresponde um olhar que nada vê: o rei na primeira cena, o 

comissário de polícia e a polícia na segunda. Ao segundo sujeito corresponde um 

olhar que percebe que o primeiro nada percebe, ao mesmo tempo enganando-se 

por acreditar oculto aquilo que por ele (sujeito) foi escondido: a rainha na 

primeira cena e o ministro na segunda. Ao terceiro sujeito corresponde um olhar 

que percebe os dois olhares/sujeitos anteriores, os quais deixam descoberta a 

carta escondida − o olhar do ministro na primeira cena e o de Dupin na segunda, 

percebendo que o supostamente escondido, descoberto que está, pode ser 

apropriado, subtraído, furtado. 

Como observa Lacan (1998), Poe se diverte, suas pistas nos despistam, as 

afirmações de Dupin nos desafiam a não nos fiarmos nelas, narradas pelo narrador 

geral da ficção concebido como acólito do detetive amador, que por sua voz nos 

introduz ao método declarado do detetive amador, misto de erudição, pilhéria e 

afirmações nebulosas como �x
2
 + px talvez não seja exatamente igual a q�. O 

prestidigitador ficcionista assim atingiria o cúmulo de nos fazer enganar por um 

personagem de sua ficção, mas de tal modo que também nos conduziria a alcançar 

o circuito simbólico da carta, carta que é �o verdadeiro sujeito do conto� (id ibid, 

p 33).  

Além ou aquém das complexas construções do conto e da interpretação que Lacan 

dele faz, interessa aqui assinalar que, em primeiro lugar, os efeitos provocados 

pela carta independem do que nela esteja escrito: importa sua existência e a 

articulação dos olhares, dos sujeitos, das posições em relação a essa existência. 

Em segundo lugar, importam as situações sucessivas de olhares/sujeitos em relação 

à carta, o objeto que, procurado, falta em seu lugar pela cegueira relativa dos 
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sujeitos em relação àquilo que procuram. Em terceiro lugar, cabe observar que os 

olhares/sujeitos circulam todos em relação ao objeto significante, que continua o 

mesmo apesar de sua forma alterada e dos olhares que o vêem ou não. E por fim, o 

autor: Poe conduz a nós leitores por meio da fala do narrador que criou, que por 

sua vez coloca em tela a trama, fazendo-nos cúmplices da estratégia de Dupin, 

partidário da dama a quem a carta fora furtada, para derrotar o ministro, um 

homem de gênio sem princípios, monstrum horrendum, capaz de combinar a 

imaginação poética com o rigor das matemáticas.  

Temos assim, nesta trama ficcional, uma complexa articulação de sujeitos 

comportando subjetividades que se condensam em olhares, encarnados por 

diferentes pessoas, assumindo posições seja em relação ao objeto central da 

trama, seja em relação a outros sujeitos − relações intersubjetivas e ao mesmo 

tempo políticas, pois se tratam de relações de poder e em relação ao poder (rei, 

rainha, ministro, polícia). E temos o autor que constrói um narrador como um 

avatar que nos conduz pela trama, já que desde o início sabe seu desfecho. 

Aplicadas ao tratamento de estratégias, situação e posicionalidades em relação à 

investigação em projeto, as considerações sobre essa peça ficcional de Poe podem 

ser bastante elucidativas. De modo geral, o termo situação pode ser empregado 

como equivalente a posição, mas carrega mais fortemente o sentido do arranjo, da 

distribuição e da conjuntura, incluindo as diferentes posições, suas circunstâncias 

e relações, em um evento ou conjugação de eventos. Por exemplo, no jogo de 

xadrez, o termo situação pode ser aplicado à configuração das posições das peças 

no tabuleiro após um lance. No conto de Poe, as cenas na alcova real, na sala do 

ministro e, finalmente, na sala de Dupin, configuram três situações − a carta 

furtada, a carta escondida e descoberta, a carta recuperada que retorna à sua 

destinatária cumprindo seu destino. 

Já o termo posição é correlacionado a lugar, implica situação em relação a outras 

posições, em um espaço real ou virtual. Implica também postura do corpo e 

disposição de uma parte em relação a outras e, nesse sentido, pode ser empregado 

para expressar hierarquias. Já em sentido militar, uma posição define-se em 

relação ao terreno mais ou menos apropriado para defesa ou ataque. No jogo de 

xadrez, as peças ocupam posições nas casas do tabuleiro. No conto, as posições dos 

sujeitos/olhares em relação à carta, nas cenas da alcova real e da sala do ministro. 

Mas também a posição de cada um dos personagens principais em relação a uma 

sociedade (rei, rainha, ministro, chefe de polícia, investigador independente, 

narrador). 

A estratégia, compreendida como a arte do general, colada ao mais alto comando 

da hierarquia militar, àqueles que além de conhecerem os combatentes, o campo 
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de batalha e as técnicas militares, situam-se na posição do olhar que tudo vê ou 

assim o pretendem. No xadrez, nem as peças nem o tabuleiro, mas o lugar do 

enxadrista exímio que dá vida às peças, o grande e genial mestre. Eis o lugar que 

Poe construiu para Dupin, o personagem extraordinário que não se deixa iludir 

pelas convenções e pelas idéias públicas, simpatizante político da dama, capaz de 

transmudar uma situação em outra por meio de uma ação audaz orientada pela 

perspicácia, incluindo e superando a combinação de imaginação poética com rigor 

matemático, e de obter ganhos monetários por isso. Quais pesquisadores, 

investigadores ou projetistas não seriam pretendentes a posição similar em suas 

áreas de atuação? 

Tratando de disputas relativas a espaços públicos, David Harvey argumentou que a 

questão das posicionalidades �é fundamental para todos os debates sobre como 

criar infra-estruturas e ambientes urbanos para viver e trabalhar no século XXI� 

(HARVEY, 2002, p. 386, tradução livre). Para Harvey, tais posicionalidades 

definem-se em relação �à maior questão de todas: o que é a concepção de 

�público� incorporada na construção do espaço público?� (id. ibid. p. 390, ênfase e 

aspas no original). A partir da investigação que realizou em um caso concreto − o 

projeto e implantação de um sistema de vias expressas cortando o centro de 

Baltimore, na década de 1970 − Harvey identificou sete tipos de argumentos, com 

as seguintes características: 

1.  Eficiência: relativos principalmente a congestionamento de tráfego e 

circulação de pessoas e bens; 

2.  Crescimento econômico: criação (ou prevenção de perda) de empregos e 

aumento dos investimentos, com conseqüente necessidade de incremento nos 

transportes; 

3.  Estética e patrimônio histórico: objeções em relação à destruição de 

ambientes atrativos ou de interesse histórico; 

4.  De ordem moral ou social, tal como: investir em vias expressas privilegiando 

os proprietários de automóveis no lugar de investimentos em habitação e saúde é 

errado; 

5. Ecológico e ambiental: ressaltando os impactos em termos de poluição do 

ar, ruídos e destruição de ambientes valorizados; 

6. Justiça distributiva: contestando a apropriação dos benefícios 

principalmente pelo setor de negócios e pelas classes médias brancas dos subúrbios 

em detrimento dos residentes predominantemente de baixa renda e afro-

americanos das áreas centrais; 

7.  Comunitário e de vizinhança: considerações em relação à destruição de 
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comunidades e de vizinhança provocadas pela passagem da via expressa. 

Sobre essas diferentes linhas de argumentação constituíam-se diferentes 

posicionalidades − ou seja, posições dos participantes na disputa, aderentes a 

conjuntos ou a partes de argumentos distintas. Como tais argumentos não são em 

princípio auto-excludentes, os agrupamentos e coalizões entre grupos de 

participantes ocorriam segundo as possibilidades e oportunidades de combinação 

entre essas linhas de argumentação. A partir dessas considerações, a questão que 

Harvey coloca é a seguinte: como pode ser construído um conjunto de argumentos 

unificador, que assuma caráter mais universal, isto é, que não fique restrito aos 

particularismos das diferentes posicionalidades (id. ibid. p. 393). Essa mesma 

questão pode ser colocada em relação às diferentes abordagens do espaço público 

− compreendidas como posicionalidades. 

Conforme a argumentação desenvolvida em relação ao conto de Poe, compreende-

se tais posicionalidades como resultantes da posição de cada sujeito/olhar em 

estreita relação com a grade teórica, conceitual − o que Harvey chama de 

argumentos − mas também com o conjunto de hábitos, heranças, crenças, 

disposições, expectativas e intenções que lhe corresponde. Para melhor 

visualização dessas relações, pode-se construir um diagrama como o da Figura 1.  
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FIGURA 1. Diagrama de posicionalidades: sujeitos, objetos e grades conceituais. 

 

Diagramas compreendidos como figurações de processos têm limites, reduzindo 

processos e eventos a uma geometria bidimensional, mesmo que pretenda 

representar múltiplas dimensões. Como procedimento cartesiano, pode ser útil 

para elucidar determinados aspectos de um tema, mas obscurece outros, aos quais 

será necessário também estar-se atento, posto que podem ter força para 

desmontar o diagrama. Os sujeitos investigadores debruçam-se sobre um recorte 

do real, definindo um problema, ao mesmo tempo em que, assim posicionados em 

relação a ele, são por ele tomados, revelando-se ambos como quase-objetos − ao 

mesmo tempo sujeitos e objetos, agentes e pacientes, para empregar a expressão 

de Bruno Latour (1994). Seja esse objeto construído, destacado e denominado 

espaços públicos.  

O conjunto formado pelos eventos e elementos, objetos, sujeitos e discursos 

apresenta-se como mistura, com-fusão. Pode ser desdobrado em planos distintos, 

que poderiam ser representados como camadas sobrepostas (layers) mas que no 

diagrama da Figura 3 são desenhados na vertical para evitar confusões com a 

retórica das infraestruturas vs. superestruturas ou com as metáforas de camadas 

geológicas ou arqueológicas. No diagrama, o objeto − que podemos considerar 

como espaços públicos − desdobra-se nos planos A, B e C, segundo uma linha n. Nas 

linhas 1 e 2 que atravessam os diferentes planos, estão dispostas as posições de 

dois sujeitos/olhares. No plano A, dispõem-se as grades conceituais 1a e 2a 

correspondentes aos sujeitos 1 e 2; no plano B, o conjunto de eventos, atores e 

elementos visíveis a cada um dos sujeitos; no plano C, o conjunto das ações 

discursivas ou práticas ao alcance dos sujeitos, ou seja que podem ser por eles 

imaginadas (projetadas) e eventualmente levadas a efeito. As linhas 

correspondentes aos sujeitos podem ser muitas, correspondendo a outras grades 

conceituais ou a combinações e superposições entra elas. Um conjunto de questões 

pode então ser colocado: como e por quem é traçada a linha n ? com quais 

objetivos? como são distribuídos os sujeitos/olhares segundo essa linha? E, 

principalmente, como construir essa linha de modo a ultrapassar particularismos, 

comportando um conjunto de argumentos de caráter mais universal, como quer 

David Harvey? 

Essas questões remetem às articulações possíveis entre sujeitos e posicionalidades, 

ou seja, à comensurabilidade, à traduzibilidade e à compossibilidade das grades 

conceituais, das situações e das posicionalidades referentes a cada sujeito/olhar 

em relação àquilo que se encontra ao alcance de sua visão, de seu discurso e de 

sua ação e em relação com os demais sujeitos. Obviamente, cada 

autor/investigador inclina-se a construir uma linha n que torne possível 
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estabelecer uma narrativa completa, totalizante, colocando-se no lugar de quem 

tudo vê, na tentativa de desautorizar e reduzir ao silêncio tanto aqueles que não 

vêem quanto aqueles que percebem os que não vêem mas não se percebem não 

vendo − como Dupin faz com o ministro ao subtrair-lhe a carta e com o chefe de 

polícia ao lhe entregar a carta. Replicando a pergunta de David Harvey e 

considerando esse terreno de disputa entre pretendentes, qual seria a linha n 

válida e legítima, ou seja, quais seriam os critérios para estabelecer sua validade e 

legitimidade? Estamos portanto no terreno das disputas políticas, onde será 

necessário agir para produzir evidências, fazer alianças, arregimentar testemunhos 

e correligionários, tanto no campo das ciências quanto nos demais campos da 

cultura e das práticas sociais, como tem afirmado Bruno Latour (2004). 

 

Perspectivas investigativas 

Trata-se então de abordar o tema dos espaços públicos − compreendidos como 

bens públicos − no quadro de complexidades esboçado acima. E qual seria o 

método? 

Michel Serres (1990) afirmou que jamais um método foi capaz de criar algo novo. O 

sentido original de método traz implícita a idéia de caminho para chegar a um fim 

− ou seja, o endereço é já conhecido. Invenção e descoberta implicam criação, 

inclusive a criação ou invenção de métodos. Como objetivo geral, procurar 

identificar e articular diferentes grades conceituais − explicativas e projetuais − na 

investigação de um tema, tendo como referência empírica um espaço concreto. 

Tal abordagem implica esforço em ir além do conforto das construções teóricas 

estabelecidas, dos procedimentos usuais, e das crenças do sentido comum, com o 

risco de encontrar parcos resultados. Talvez não possa ser diferente, se o esforço é 

feito no sentido de procurar e aceitar o outro, o estranho, para compreendê-lo, 

como necessidade para a construção de civilidades e de urbanidades − de um 

acabar juntos, nas palavras de Doreen Massey (2008). 

 

Notas 

1 Espaços públicos e urbanismo contemporâneo: processos sociais, formas espaciais é o título da 

pesquisa da qual o autor participa, que está sendo desenvolvida (2009) com subsídio do Fundo 

Mackenzie de Pesquisa − MackPesquisa. A área definida para estudo empírico tem seu ponto focal 

no Largo de Santa Cecília, no distrito de mesmo nome, junto à área central da cidade de São Paulo. 

Um resumo do projeto e a composição da equipe encontram-se na página 

http://meusite.mackenzie.com.br/urb_rsp/esp_pub. 

2. Entre autores contemporâneos que tratam das complexas relações entre ciências e tecnologias 

em uma perspectiva sociopolítica, cabe mencionar Isabelle Stengers (2002), Bruno Latour (2000 e 

2004), Boaventura de Souza Santos (1989), Michel Serres (1990) e, no Brasil, Laymert Garcia dos 

Santos (2003). Donald Stokes, tratando das relações entre ciência básica e inovação tecnológica na 

democracia norte-americana, propôs um modelo de quadrantes para a classificação das pesquisas 

http://meusite.mackenzie.com.br/urb_rsp/esp_pub.
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científicas: em uma figura quadrada dividida em quatro partes, o quadro superior à esquerda 

representa a pesquisa básica pura voltada para o entendimento; o quadro inferior à direita, a 

pesquisa voltada para as aplicações utilitárias; o quadro superior à direita, a pesquisa básica 

inspirada pela utilidade, ou seja, a busca de entendimento a partir da necessidade de resolução de 

um problema que emerge do campo utilitário das práticas. Este último seria o quadrante de 

Pasteur que dá título ao livro. No quadrante inferior à esquerda estariam as pesquisas em que 

objetivos de conhecimento e de aplicação não se destacam com clareza, mas que nem por isso 

seriam irrelevantes: �inclui todas as pesquisas que exploram sistematicamente fenômenos 

particulares sem ter em vista nem objetivos explanatórios nem qualquer utilização prática à qual 

se destinem seus resultados� (STOKES, 2005, p. 119, ênfase no original). A fecundidade das 

pesquisas nesse quadrante seria revelada quando desempenhassem papel preparatório e precursor 

de pesquisas nos outros quadrantes. Como já observou Ricardo Toledo Silva (2005), parte 

significativa das pesquisas em arquitetura e urbanismo pode ser colocada nesse quadrante, sem que 

isso constitua necessariamente demérito. 

3. Imaginar e realizar um experimento científico implica necessariamente criação e projeto, tal 

como no plano inclinado de Galileu (STENGERS,2002) ou nas culturas microbianas de Pasteur 

(LATOUR, 2001). O processo de projeto tal como compreendido pelo menos a partir do 

Renascimento, é resumido pela conhecida comparação entre o trabalho da melhor das abelhas e do 

pior dos arquitetos: a diferença é que o arquiteto �figura na mente sua construção antes de torná-

la realidade� (MARX, 2002, p. 212). Jean-Pierre Boutinet em seu extenso estudo sobre os múltiplos 

aspectos e condutas de projeto afirma que dentro do conceito de projeto se desenvolvem, 

continuamente enredadas, duas ordens: �a ordem do discurso encarregado de explicitar, de 

prescrever e de planejar; a ordem da ação que reconhece as possibilidades formalizadas em 

intenções, em seguida colocadas em prática� (BOUTINET, 2002, p.254). Tratar-se-ia portanto de 

representação operatória, instável devido à sua função heurística, �pesquisa de um objeto 

ausente�; por outro lado, �o projeto é solidário de uma lógica da ação� e a �ação é sempre, de 

certa forma, realização de um projeto, concretização de uma opção, prática de uma decisão e 

gestão de suas conseqüências� (id ibid). Assim, a figura do projeto situa-se entre teoria e prática, 

entre a ordem do discurso e a ordem das práticas em um ir e vir sucessivo e sem fim. Em um outro 

plano de considerações, o projeto urbanístico ou de arquitetura pode ser colocado como análogo ao 

experimento em laboratório, tal como o coloca Bruno Latour: �o experimento é um evento�, pois 

�nenhum evento pode ser explicado pela lista dos elementos que penetraram na situação antes de 

sua conclusão�: os elementos iniciais são transformados no curso do evento, ou seja, no 

desenvolvimento do processo (LATOUR, 2001, p. 147, ênfase no original). A diferença é que os 

eventos arquitetônicos e urbanísticos − sejam projetos, sejam obras realizadas − não são replicáveis 

no sentido da replicabilidade exigida dos experimentos em laboratório, pois as condições naturais e 

sociais de espaço e tempo nunca poderão ser abstraídas e menos ainda reconstruídas. Ou seja, as 

inúmeras variáveis que formam as condições e o contexto de tais eventos ou são muito difíceis de 

neutralizar ou simplesmente não podem sê-lo. Aí reside a principal dificuldade na transferência 

tanto de modelos urbanísticos e arquitetônicos como de modelos explicativos teórico-conceituais 

entre formações sociais distintas, ou mesmo entre locais e tempos distintos em uma mesma 

formação social. Como as condições iniciais sempre diferirão daquelas que deram origem ao 

modelo, também os efeitos de sua aplicação sempre serão outros em relação à situação de origem, 

podendo mesmo contribuir para a produção de efeitos contrários às intenções originais. 

4. Como afirmou Lacaze (1993), o urbanismo traz implícita a ambição de exercer um poder sobre os 

destinos da cidade, ou seja, criar, dirigir, organizar e controlar processos, espaços e lugares 

urbanos . Nesse sentido, coloca-se no âmbito das políticas espaciais e de lugar tal como, por 

exemplo, as entende Doreen Massey, posto que o urbanismo opera sobre �a questão de nosso viver 

juntos�, preocupando-se �com o modo como tal caos [a sempre instável combinação de ordem e 

acaso] pode ser organizado, como as justaposições podem ser reguladas, como o espaço poderia ser 

codificado, como os termos de conectividade poderiam ser negociados� (MASSEY, 2008, p. 216). 

5. Observando que a atividade projetual pode constituir-se como campo de investigação próprio, 

como pesquisa de novas formas de agenciamento que combinem e articulem de um novo modo 

elementos já existentes, ou que combinem o já conhecido com novos processos, métodos, 

conhecimentos, tecnologias ou outras inovações. Entre inúmeros exemplos no campo da arquitetura 

e do urbanismo, a Garden City de Ebenezer Howard (1902), a Cité Industrielle de Tony Garnier 

(1904), e a Ville Radieuse de Le Corbusier (1922), ícones da modernidade urbanística, projetos de 

cidades que não foram concebidos tendo como objetivo atender a encomendas específicas e 
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utilitárias de realização, mas como especulação de possibilidades de realizações práticas e 

investigação heurística. Mesmo permanecendo no âmbito das representações operatórias, imagens 

em papel de objetos não existentes e não realizados, tais projetos constituíram-se como modelos 

que inspiraram e ainda inspiram inúmeros desenvolvimentos, práticos e teóricos, em diversas partes 

do planeta. Sobre projeto como agenciamento, consultar o texto Territórios de urbanismo, onde 

essa idéia encontra-se mais desenvolvida (CASTRO e ALVIM, 2008). 

6. Mesmo as ciências ditas �duras� � entre elas a matemática e a física − operam segundo 

procedimentos que fazem com que o conhecimento científico não possa ser reduzido �a seus 

conteúdos seguros, a suas proposições e seus efeitos�, conforme afirmou Michel Paty (2001, p. 

157). No artigo citado, tratando da criação no domínio do pensamento científico em torno das 

idéias de Poincaré e Einstein sobre o tema, Paty aborda a invenção e a descoberta em ciência como 

atos de criação que envolvem, além de análise e construções racionais de caráter hipotético-

dedutivo, memória, desejo, intenção, intuição e imaginação, compreendendo as idéias científicas 

como �construções livres do pensamento� (id ibid).  

7. De acordo com a formulação proposta por Manuel de Solà-Morales (1996) para o domínio das 

formas de crescimento urbano. Essa formulação mostra-se bastante útil para a análise e 

compreensão de formas e expressões no ambiente urbano, mas deve ser complementada e 

articulada pela análise e compreensão dos processos sociais nas diversas modalidades e escalas em 

que esses processos atuam. Tomando como exemplo o parcelamento do solo: a divisão da superfície 

da terra em partes só poderá ser adequadamente compreendida se for articulada a um conjunto de 

pressupostos e condições que correspondem a uma determinada formação social em um 

determinado momento. Desse modo não seria possível afirmar que a divisão da terra em parcelas 

com base nas relações jurídicas que instituem, homogeneízam e generalizam a moderna 

propriedade capitalista da terra nas cidades do mundo ocidental seja a mesma divisão de terras 

praticada, por exemplo, nas cidades das sociedades islâmicas ou orientais, ou nas favelas e invasões 

latinoamericanas − embora nelas possam ser identificadas formas semelhantes de �lotes�. Linhas 

análogas de argumentação podem ser aplicadas às edificações e às infraestruturas. 

8. Trata-se de A condição humana, de Arendt (1993), que veio a público em 1958 e de Mudança 

estrutural da esfera pública, de Habermas (1984) publicação original em alemão de1962. Quase 

como regra, os autores que tratam dos espaços públicos sob diferentes perspectivas fazem revisões 

dos debates sobre a esfera pública liberal, nelas incluindo os textos acima. Cabe observar que uma 

exceção é representada por Richard Sennett (1988, publicado originalmente em 1974): sequer 

menciona Arendt e, quanto a Habermas, faz uma dura crítica à sua abordagem, qualificando sua 

análise da opinião pública como redução unidimensional dos significados de público e privado, 

�restrita ao tópico marxista da privatização� (SENNETT, op. cit., p 50). 

9. Nesta nota e nas seguintes, serão mencionados alguns autores que abordam o tema, sem a 

pretensão de revisão completa da literatura ou de apresentação de uma listagem definitiva. No 

terreno da ciência política, entre outros cabe citar Lavalle (2005), D�Agnino (2002); no campo da 

psicologia social, Sandra Jovchelovich (2000); no da sociologia, Isaac Joseph (1988 e 1992) e 

Zygmunt Bauman (2001 e 2009). 

10. Na antropologia Antonio Arantes (2000a e 2000b) e Setha Low (2000 e 2007). Na geografia Paulo 

César da Costa Gomes (2002), Marcelo Lopes Souza (2006 e 2008), Ângelo Serpa (2007), Neil Smith 

(2000), Don Mitchell (2003) e Doreen Massey (2008). Low e Smith (2006) também publicaram um 

conjunto de textos de autores procedentes de diferentes disciplinas tendo como tema a abordagem 

política dos espaços públicos. 

11. A literatura produzida a partir dos campos do urbanismo e da arquitetura tem como 

característica própria colocar-se na perspectiva de compreensão, fundamentação ou crítica das 

práticas de regulamentação, de ordenamento e de projetação de lugares e espaços públicos, 

coligindo conhecimentos, articulando e construindo grades conceituais para o exercício dessas 

práticas: nesse terreno colocam-se, por exemplo, os textos de Paula Albernaz (2007) e de Maria 

Elisa Baptista (2003). O trabalho de Sérgio Luis Abrahão (2008) situa o debate sobre espaços 

públicos no campo propriamente urbanístico, com profundidade histórica e ênfase no período 

recente, colocando-o em relação a interpretações mais gerais da esfera pública. Observe-se que 

interpretações sobre as relações público-privado e a esfera pública estão sempre presentes em 

trabalhos em que predomina o foco sobre procedimentos operatórios de projetação − embora nem 

sempre de modo sistemático ou explícito. Entre esses últimos, cabe mencionar os seguintes: os de 

Rob Krier (1991), Sun Alex (2008), Herman Hertzberger (1999), Jan Gehel (2006), Gehl & Gemzøe 
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(2002). Transitando entre arquitetura, urbanismo e outros territórios disciplinares, Carlos Nelson 

Ferreira dos Santos (1985) combina abordagem antropológica e urbanística e Eduardo Yázigi (2000) 

aproxima perspectivas geográficas e urbanísticas. 

12. A expressão grades conceituais utilizada aqui e em seguida, inspira-se na expressão �grades 

interpretativas� utilizada por Guitta Pessis-Pasternak (1993, p. 65). 

13. Argumentação baseada em formulações desenvolvidas por David Harvey em diversos trabalhos 

(HARVEY, 1973, 1992, 2003). 

14. Utilizou-se a tradução que Aldo Della Nina fez para a editora Saraiva do original The Purloined 

Letter. O termo em inglês − que poderia tanto ser traduzido como roubado ou furtado − conota 

ação de remover pondo de lado, assemelhando-se mais à subtração implícita em furtar que à ação 

de roubar, conotativa de presença física, violência e ameaça. As considerações feitas por Lacan 

(1998) a respeito do termo e de sua tradução para o francês são esclarecedoras. O conto é hoje 

facilmente acessível, tanto na versão original, na Internet, como por edições traduzidas, 

disponíveis inclusive em bancas de jornais. Como o texto é acessível e sua leitura é rápida, seu 

resumo não será feito aqui. 

15. Este trecho apóia-se na interpretação feita por Jacques Lacan (1998) em O seminário sobre �A 

carta roubada�, texto publicado originalmente em 1957. 
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CONCLUSÕES 

E PERSPECTIVAS DE CONTINUIDADE 

 

Luiz Guilherme Rivera de Castro 

 

Usualmente, conclusões possuem um caráter de encerramento, pondo um ponto 

final em um processo, fechando um produto acabado. Não é este o caso. 

Discutiremos aqui alguns desdobramentos possíveis desta pesquisa, que 

consideramos um processo ainda em andamento − pretende-se portanto que a 

pesquisa tenha continuidade. Em seguida, assinalaremos alguns caminhos possíveis 

para essa continuação. 

A pesquisa apresentou um conjunto de resultados parciais � como se operasse uma 

cartografia, onde alguns territórios estão mais definidos e outros permanecem 

como terra incógnita de contornos apenas delineados. Desde o princípio, não se 

colocava como objetivo a construção de uma totalidade, pois em termos do exame 

acurado de todos os aspectos e processos envolvidos na problemática dos espaços 

públicos qualquer pesquisa realizada em apenas um ano deixaria muito a desejar. 

Mesmo levando em consideração os comentários de um dos pareceristas sobre a 

abrangência pretendida na pesquisa e as datas de início e término das atividades, 

o próprio processo de desenvolvimento da pesquisa mostrou que as dificuldades 

colocadas por tal abrangência foram maiores do que o esperado. 

Característica comum aos trabalhos aqui apresentados é que todos abrem 

indagações em sentidos distintos, abrindo possibilidades de continuação da 

pesquisa e indicando caminhos para sua continuidade. Sendo assim, pode-se 

colocar a questão: em que a pesquisa realizada contribuiu para a melhor 

compreensão da problemática dos espaços públicos em nossa realidade? 

Como já indicado, confirma-se espaços públicos como objeto complexo, onde uma 

multiplicidade de elementos, agentes e processos contribuem para sua 

constituição, interferindo continuamente em sua configuração. Confirmam-se os 

múltiplos significados e sentidos conflitantes, convergentes e sobrepostos que 

neles podem ser encontrados, a par da multiplicidade de abordagens disciplinares 

diferenciadas. Como resultado, a indicação de alguns dos diferentes aspectos que 

devem ser abordados na caracterização das atividades presentes nos espaços 

públicos e as atividades a eles associados e que necessitam de maior elaboração 

teórica e conceitual, além de um aprofundamento da pesquisa empírica. Ou seja, a 

pesquisa mostrou que há todo um campo de investigações a desenvolver e a 
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aprofundar, com o sentido de produzir informações e conhecimentos possam ser 

incorporados em projetos de configuração e programação de usos desses espaços.  

A pesquisa mostrou também a contribuição que pode ter a abordagem projetual no 

sentido de prefiguração de possibilidades de articulações não presentes, não 

programadas e não previsíveis nos marcos da �realidade existente�, seja como 

dimensão utópica construída sobre um campo virtual de possibilidades seja como 

medidas concretas de procedimentos que, se não podem ser caracterizados como 

simples, encontram-se dentro de um horizonte de possibilidades mais imediatas. 

Em relação à questão do projeto dos espaços públicos, evidencia-se ainda que a 

abordagem projetual implica indagações sobre como combinar e articular os 

interesses e as atividades de diferentes grupos de pessoas em relação aos espaços 

públicos, mantendo a possibilidade de existência de atividades não programadas e 

de manifestação e expressão de diferentes indivíduos e grupos, estimulando ao 

máximo a sensação de segurança com um mínimo de aparato de segurança. 

Com base nesses resultados parciais, coloca-se consequentemente a questão de 

como podem ser encaminhadas futuras pesquisas. Nesse sentido, parece central a 

formulação de estratégias para condução de pesquisas que tenham como horizonte 

não apenas a constatação e a critica aos processos de fragmentação abandono, 

violência e privatização do público − sem dúvida movimentos necessários − mas 

que assumam como perspectiva as possibilidades de gestão integrada e 

compartilhada desses lugares.  

Nesse sentido, cabe ressaltar a possibilidade do emprego do conceito de produção 

de territórios tal como colocado por Mattias Kärrholm (2007) e o exame do 

conjunto de espaços do Largo de Santa Cecília e da praça atualmente fechada 

junto à Estação do Metrô além dos espaços lindeiros aos quais se articulam, na 

perspectiva de identificação das camadas sobrepostas ou justapostas, no tempo e 

no espaço, das diferentes territorialidades presentes e de sua dinâmica de 

articulação, tanto em seus aspectos materiais quanto e seus aspectos simbólicos. 

Trata-se de desenvolver assim uma estratégia de pesquisa que poderia ser aplicada 

a inúmeros espaços públicos para obter descrições detalhadas dos processos sociais 

e das formas espaciais que ocorrem nessa escala, procurando situá-los e 

compreendê-los em relação a processos de caráter mais geral. Em consonância 

com a abordagem que se procurou imprimir à pesquisa realizada até o momento, 

as estratégias de investigação proposta por Kärrholm, inspiradas nos 

procedimentos da Actors Network Theory �ANT, parecem promissoras no sentido 

de obtenção de uma maior precisão e controle na obtenção, registro e análise de 

dados, com a vantagem de não serem tão limitativas quanto outras estratégias de 

abordagem − por exemplo, aquelas propostas por William Whyte (1980), por Bill 
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Hillier e Julienne Hanson (1984) e por Jan Ghel (2005). Uma pesquisa com tal perfil 

deverá prever o levantamento de extenso material empírico com base em 

observações e registros em bases cotidianas, de preferência, para detectar 

variações diárias, semanais e anuais em relação aos processos observados. Além 

disso, deverá situar-se em relação a outras estratégias metodológicas, como 

aquelas exemplificadas acima. 

Um outro aspecto refere-se à já mencionada necessidade de aprofundamento 

teórico e conceitual voltado para a construção de um quadro de relações entre as 

abordagens do espaço público feitas a partir de diferentes campos disciplinares. 

Embora tenhamos começado a desenvolver pesquisa nessa direção, o volume de 

trabalho que tal desenvolvimento implica extrapolou os limites desta pesquisa. As 

dificuldades encontradas remetem a considerações complexas de caráter 

epistemológico e ontológico que implicam o exame de literatura que não está 

relacionada a temas imediatamente referidos a espaços públicos, mas 

problemáticas próximas ou pertinentes ao campo filosófico e científico.  

Sugerido por Kärrholm, o emprego do conceito de território para a análise dos 

espaços públicos parece promissor, pois implica um traçado material e simbólico 

de limites e fronteiras articulado à apropriação de uma porção de espaço e sua 

utilização para um determinado conjunto de finalidades. Implica portanto o 

controle desse espaço delimitado segundo determinados critérios, normas e 

procedimentos. A territorialidade pode então ser compreendida como um modo 

específico de poder que se expressa espacialmente como um território, que por 

sua vez corresponde a uma territorialização de poderes. Os territórios � resultantes 

de diferentes territorializações − são e devem ser sustentados e mantidos por meio 

de esforços contínuos, empregando recursos materiais e humanos, implicando o 

estabelecimento de uma certa ordem, mediante o controle do conjunto das ações 

que afetam aquela territorialidade, reafirmando e sustentando as ações e 

atividades que com ela estão em conformidade ou a constituem,e impedindo 

aquelas que a ameaçam e que podem conduzir à sua dissolução. Construção e 

constituição de territórios, assim como seu desmanche ou dissolução, estão 

imediata e indissoluvelmente articulados a relações de poder entre indivíduos, 

grupos, classes, organizações.  

Assim encerramos estas considerações finais: com a afirmação da necessidade de 

construção de uma moldura conceitual que permita melhor identificação de 

divergências e conflitos, não no sentido de eliminá-los, mas no de explicitá-los de 

modo a assegurar que todos tenham acesso aos usos dos espaços públicos na 

medida de suas necessidades, sem que com isso haja que excluir outros. E 

afirmando também a necessidade de melhores projetos de espaços públicos e de 

dispositivos materiais, no sentido de tornar os espaços públicos mais complexos e 
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ao mesmo tempo mais acessíveis. Esses serão os sentidos em que a pesquisa terá 

continuidade. 
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