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INTRODUÇÃO

O trabalho tem como objetivo analisar e interpretar as

diferentes relações estabelecidas pelo usuário e os espaços

livres, que adquirem uso público na periferia, abordando

questões referentes à conceituação e morfologia de tais

espaços. Busca-se questionar a quais estruturas atuais que

esta população periférica está submetida, visando entender o

cenário atual de segregação socioespacial. Por fim, após análise

do território e suas relações com a população local, propõe-se

uma intervenção arquitetônica.

Entende-se o conceito de periferia, como um espaço não

somente distante do centro, mas aquele que também se

caracteriza pela sua deficiência em qualidade de vida e,

consequentemente, em infraestrutura urbana. A periferia de São

Paulo, origina-se no século XX devido ao surto industrial,

ocasionando o crescimento da cidade e grande migração

população. Com as modificações legislativas e elitização das

áreas até então urbanizadas, como o Centro Histórico da cidade,

a população mais pobre passa a buscar alternativas de moradia

em locais mais distantes e baratos. Juntamente com este fato,

pode-se destacar o papel do capital privado e o Estado na

expansão horizontal da cidade, com os loteamentos irregulares e

a habitação social, respectivamente.

A periferia da cidade, tal como se apresenta hoje, é um reflexo

das atitudes ou falta delas, tomadas no século passado. Nota-se

que atualmente a falta de equipamentos públicos e

infraestrutura urbana, voltada para esta população de menor

renda, ainda está presente. A maior segregação pode ser

percebida na quantidade de deslocamentos diários que são

realizados em busca destes serviços. A periferia torna-se

dormitório.

Busca-se analisar a estrutura dos espaços públicos ao longo

tempo para compreender melhor o espaço público de hoje: A rua

como o lugar da luta e manifestação cultural e política. É

observado que nestas regiões, pela falta de equipamentos, a

população local reinventa-se ao apropriar-se das ruas, em

busca do lazer, de diferentes formas. Já que, os poucos espaços

planejados para este fim ou são inexistentes ou mau cuidados.

Como objeto de estudo, foram analisados os espaços formados

pelos vazios deixados pelo projeto da Cohab José Bonifácio.

Por fim, propõe-se o projeto do Centro de Atividades

Educacionais Raul Seixas, que tem como objetivo amenizar as

necessidades da população local, por meio da criação de um

espaço pensado no encontro e no convívio
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PERIFERIA NA METRÓPOLE



O conceito de periferia, para Tanaka (2006), foi constituído na

segunda metade do século XX. Baseia-se na construção da

estrutura da metrópole, com particularidades de um país

subdesenvolvido e industrial, explicando as dinâmicas da cidade,

a partir da ideia Centro – Periferia. A produção da periferia

deve-se a processos urbanos ocorridos entre o final do século

XIX e que se consolidam na década de 1930, como: o

crescimento populacional, impulsionado na cidade de São Paulo

pela economia cafeeira, mudanças importantes em sua base

econômica e legislativa, resultantes da aceleração e crescimento

urbano.

O crescimento urbano da metrópole paulista, por meio da

expansão do que se dominou periferia, baseou-se em um

padrão horizontal realizado a margem de processos legais e

regulares de produção do espaço urbano. (...) Ele

caracterizou-se por apresentar espaços segregados da

cidade formal e “moderna”, que começam a ganhar

visibilidade e a aparecer na mídia, como resultado do

tamanho de suas populações e do aumento da importância

das mobilizações dos movimentos de bairro e do interesse

econômico (e político) que representam no crescimento da

cidade. (TANAKA, 2006, p.23).

Tais condições, segundo Camargo (1976), podem ser

consideradas por moradias clandestinas ou não, mas têm em

comum a ausência de infraestruturas, em bairros afastados. As

relações entre o espaço urbano, a população e a geração do

capital são identificadas por Giselle Tanaka, que conceitua a

Periferia como “resultado das desigualdades de condições de

infraestrutura e serviços públicos entre as partes da cidade

onde se concentram as riquezas e atividades produtivas e as

partes da cidade onde moram os trabalhadores urbanos.”

Sendo assim, os espaços periféricos se diferenciam dos

espaços centrais, chamados de “espaços privilegiados na

cidade” pela autora, quanto a piora das condições de vida.

Para designar localizações da cidade destinadas à moradia

da população trabalhadora de baixa renda. A ideia de

periferia é utilizada para descrever a segregação sócio

espacial e desigualdades territoriais resultantes do

crescimento da cidade de São Paulo. (TANAKA, 2006, p.44).

Deste modo, a periferia enquanto conceito em si, desvincula-se

apenas da ideia do “Conjunto das zonas situadas à volta do

centro de uma cidade, mas a alguma distância deste”, ou seja,

daquilo que está distante do centro.
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A periferia engloba também uma consequência de fatos

ocorridos principalmente no século XX, que a caracterizam uma

área com forte adensamento populacional de baixa renda, alheia

na maioria das vezes do espaço urbano infra-estruturado.

O PASSADO: PANORAMA HISTÓRICO

A periferia tal como é vista hoje apresenta-se como

consequência de um Estado ausente, do ponto de vista da

legislação e da solução dos problemas como a infraestrutura,

transporte e moradia e, de um mercado emergente, que a partir

do final do século XIX, se responsabilizou pela expansão da

cidade rumo as periferias com o loteamento de tais áreas.

Pode-se analisar a formação da periferia de São Paulo, como

discutem Raquel Rolnik e Nabil Bonduki, pelas perspectivas

referentes a legislação e habitação social promovida pelo Estado

e referente ao capital privado, com os loteamentos irregulares.

Suas características atuais, principalmente em relação a

distância do centro da cidade e insuficiência de infraestruturas

necessárias, são reflexos de atitudes ou ausência delas do fim

do século XIX e início do século XX, que impactam até os dias

de hoje. Pode-se destacar, entre muitos aspectos, a mobilidade

urbana, com o transporte público, o lazer, educação e condições

de moradia.

Neste período, iniciou-se o processo de horizontalização da

cidade, constituído principalmente pela disputa de terras entre

as classes sociais.

A produção da periferia urbana, enquanto áreas localizadas junto

aos limites do perímetro urbano, caracterizadas como áreas de

expansão da cidade e que englobam baixa e alta renda, é um

exemplo sintomático e recorrente desse processo de reprodução

da sociedade nos marcos e segundo a lógica capitalista do

processo de (re)produção do espaço urbano. (SILVEIRA, 2003,

p.37)

PELA LEI

Deste de sua fundação, o centro histórico caracterizou-se pela

ocupação e maior desenvolvimento, abrigando comércios,

serviços de pequeno porte e habitação a todos. Tal cenário,

modificou-se a partir dos avanços e especialização, no então

nomeado, por Rolnik (1997), de Triângulo Central. A região passou

a receber atividades terciárias, como cafés, grandes

equipamentos, lojas, escritórios, entre outros. Com isso, houve a

subdivisão e redistribuição da população local em dois polos. A

elite, migrou-se para os recém-nascidos exclusivos bairros

residenciais e as classes populares, para as zonas mais

afastadas, que a princípio tinham apenas um caráter industrial

10

Encontros_ Uma proposta para periferia



A especialização funciona do Triângulo foi fruto de processos

interligados: a elevação dos preços de terrenos e aluguéis na

região; a expulsão da moradia popular, indústrias e comércio de

rua; o deslocamento da moradia das elites em direção a bairros

residenciais exclusivos e a disseminação de um novo hábito: a

vida noturna. (ROLNIK, 1999, p. 104)

1. Perímetro Urbano da cidade de São Paulo, 1990

Os processos de qualificação do centro da cidade

culminaram na transformação de uma área até então

residencial para uma com maior concentração de comércios

e serviços. Deste modo, segundo Rolnik (1999), a elite

paulistana, em sua maioria oriunda da produção cafeeira,

muda-se para áreas destinadas para uso exclusivamente

residencial, onde nasceram os bairros de Higienópolis e Vila

Buarque. Estes fortemente registados por uma legislação

excludente visavam a construção de uma área

exclusivamente para uso residencial de prestígio. Os

palacetes circundados por grandes jardins, foram

implantados nos recuos obrigatórios de 6 metros frontais e

2 metros laterais. Tais limitações contribuíram para grande

valorização imobiliária destas terras, por garantirem

principalmente a exclusividade, “ao mesmo tempo em que se

garantia a presença dessa paisagem – jardins e arvoredos -

, reminiscência senhorial da fazenda no interior de senhorial

da fazenda no interior do bairro.” (ROLNIK, 1999, p. 111)

Estas mudanças resultaram profundamente na expulsão

das classes mais baixas do centro, agora então ocupado

pelo setor de comércios e serviços. Devido ao alto custo da

propriedade e a ausência de lotes voltados para as casas

de aluguel, os bairros exclusivamente residências voltaram a

favor da elite paulista.
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de dificultar o despejo da população mais pobre e garantir uma

estabilidade no valor do aluguel a longo prazo. Atitude esta que,

diferentemente do discurso proposto, contribuiu rapidamente

para a desvalorização deste tipo de investimento, dando

preferência aos negócios no setor industrial ou a construção de

grande porte. Pois o despejo ou aumento do aluguel somente

eram permitidos pela substituição das antigas casas, por

grandes prédios ou casarões, distanciando ainda mais a classe

pobre das áreas com mais incentivo e infraestrutura.

Neste período, o Estado demonstra alto interesse pela ingestão

de capital no setor industrial e desenvolvimento urbano, que

diferentemente do imobiliário, garantia bom retorno financeiro e

avanços a cidade. Junto ao Plano de Avenidas de Prestes Maia,

em 1930, a cidade reformulou-se adaptando as novas premissas

rodoviaristas e a reurbanização, por meio de grandes prédios e

avenidas.

Além das mudanças da economia paulista, que avança dando o

lugar das pequenas manufaturas às grandes indústrias, as

relações entre padrão e operário também se modificam. A

expansão do setor industrial e a ampliação da oferta de mão de

obras contribuíram para a desvalorização do empregado. Este,

que antes residia nas antigas vilas operárias, agora fica sem

alternativas para moradia.

A classe pobre, por sua vez, neste período começou a situar-se nas

bordas dos bairros residenciais.

Para se ter uma dimensão desse valor, no mesmo ano (1910)

o valor do metro quadrado nessas localizações correspondia

a um ano do salário de uma tecelã ou de um servente de

pedreiro, cujo salário era, em média, de 3$000 a jornada.

Evidentemente não haveria a menor possibilidade de essas

áreas representaram uma alternativa massiva de localização

para os trabalhadores assalariados, nem mesmo os mais

qualificados, cujas diárias chegavam, no máximo, a 12$000.

(ROLNIK, 1999, p. 114)

Vista como uma alternativa acessível a população mais pobre, a

autoconstrução da periferia foi fortemente influenciada pela Lei

do Inquilinato, em 1942. A princípio, com o intuito de proteger o

inquilino, a lei, ao longo dos anos, demonstrou-se mais a favor

da classe privilegiada, do que das minorias. Segundo Bonduki

(2011), as moradias de aluguel apresentavam-se como uma

alternativa tanto para os rentistas, que viam ali uma forma de

investimento de seu capital, quanto para a população de menor

renda, que incapaz de adquirir a casa própria, tinham a

possibilidade de uma moradia bem infra estruturada pelo

pagamento mensal.

A lei do Inquilinato propunha, dentre diversos itens,

principalmente o congelamento do aluguel e o vínculo entre o

locatário e o inquilino. Tais medidas, tinham a princípio o objetivo
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a ilegalidade era tolerada para poder ser posteriormente

negociada pelo Estado.” (ROLNIK, 1999, p. 204)

2. Área Urbanizada de São Paulo anos de 1930, 1965 e 1988.

Durante principalmente o Estado Novo e mandatos populistas,

a carência da moradia tornou-se meio para aproximação entre

o governo e a população carente, através de programas

públicos que visavam a construção de habitações, financiadas

pelo Banco Nacional de Habitação. Segundo Rolnik entre 1965

e 1989 a Cohab produziu 100 mil unidades habitacionais em

regiões periféricas, com pouco ou quase nada de

infraestrutura. Por se tratar de uma parceria entre o capital

público e privado, os locais para implantação de tais edifícios

foram escolhidos visando menor custo imediato da construção,

Com isto, a cidade de São Paulo viu-se em meio a uma grande

crise habitacional na década de 1940, já que o investimento em

casas de aluguéis, que até o momento garantia a moradia das

classes mais pobres, tornou-se inviável.

A extraordinária expansão do auto empreedimento não é

um processo isolado mas faz parte da “desmercantilização”

do processo de produção da moradia popular, ou seja, da

desestruturação do mercado de moradias populares

reproduzidas por empreendedores privados. Neste quadro,

transferiu-se para o Estado e, sobretudo, para o morador, a

responsabilidade pela produção da moradia. (BONDUKI,

2011, p. 282)

PELO ESTADO

Além de contribuir substancialmente para as formas de

produção no espaço através das leis e normas que os regem, o

Estado teve papel crucial na formação da periferia da cidade de

São Paulo. Primeiramente, ao longo da expansão e

horizontalização da mancha urbana das áreas centrais rumo as

bordas (áreas rurais) através da autoconstrução. Segundo

Rolnik (1999), poucas foram a atitudes tomadas para

regularização ou contenção deste fator. As tentativas de

punição foram falhas. Com o passar do tempo, o crescimento

da mancha urbana passou a ser vista como uma moeda de

troca entre a população das periferias e os governantes, “a

partir dos anos 30 se estabeleceu um pacto territorial, no qual
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PELO CAPITAL PRIVADO

A incapacidade do Estado em suprir a oferta de habitação foi

crucial para o incentivo a autoconstrução, através da expansão

para periferia. Segundo Bonduki, 2011, p.281) “consolidou-se

uma série de expedientes de construção de casas à margem

do mercado formal e do Estado que, de modo sintético irei

chamar de auto empreendimento da moradia popular, baseado

no trinômio loteamento periférico, casa própria e

autoconstrução.”

A periferia, que por se tratar de uma área pouco infra-

estruturada, de difícil acesso, e até a época, pouco adensada,

mostrou-se como uma alternativa para a população mais

pobre, que estava a busca de novos locais de moradia,

viabilizando assim o sonho da casa própria.

A casa própria era a materialização da possibilidade de

estabilidade e ascensão social que aparecia como

recompensa pelos anos de sacrifícios. Desta forma, o

trabalho e a política de amparo ao trabalhador seriam

valorizados, e o perigo da convulsão social, afastado. Mas a

casa própria tinha também um profundo sentido

micropolítico, ao garantir um ambiente livre de patologias

sociais associadas as moradias coletivas, o “lar” sadio,

célula básica partir do qual se constituíram a sociedade e a

nação. (ROLNIK, 1999, p. 205)

ou seja, busca-se inicialmente terrenos baratos, muitas vezes

próximos de loteamentos irregulares já existentes. Segundo

D’Andrea (2008) apud Iwakami (2012), observa-se grande

discrepância entre as diferentes áreas em que as habitações

foram implantadas. A zona leste da cidade foi escolhida para a

promoção da habitação social, pela Cohab, totalizando 39

conjuntos. Se comparada a outras regiões, são 20 vezes

conjuntos do que a zona oeste, por exemplo e duas vezes mais

que a zona sul.

E a zona leste incríveis 39 conjuntos habitacionais,

totalizando aproximadamente 700 mil, de seus três milhões

e meio de habitantes. Ou seja, na superpovoada zona leste

de São Paulo, um a cada cinco moradores vivem num

apartamento (ou casa) da Cohab.” (D’Andrea (2012 apud

IWAKAMI; SANCHES; ROCHA, 2013, p.2)

Nota-se que deste modo, as ações governamentais não só resolveram de

priori o déficit de moradias, mas também firmaram fortes relações com a

camadas mais populares, entretanto a segregação social e a discrepância

entre classes continuou. Os pobres continuaram distantes, em locais

quase sempre sem infraestrutura urbana, como água, esgoto e energia

elétrica e distante dos principais polos de comércios e serviços da cidade.
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Segundo Raquel Rolnik (1999), embora na década de 30,

somente 30% da periferia da cidade estivesse ocupada, nota-

se que nesta época cerca de 180 quilômetros quadrados já

haviam sido loteados. Tal panorama foi alterado principalmente

após a 2º Guerra Mundial e a Lei de Inquilinato de 1942.

O congelamento dos aluguéis decretado em 1942 e

repetidamente renovado nos anos seguintes criou um

clima desfavorável para o investimento em casas para

alugar e a acelerou os despejos na cidade, o que teve como

efeito o aparecimento das primeiras favelas em São Paulo

e a maior ocupação da periferia. (ROLNIK, 1999, p. 203)

Além da população mais pobre, este novo mercado de

loteamentos, atraiu investidores, à espera da valorização

imobiliária destas regiões. Apesar da acessibilidade financeira

de se construir e morar na periferia, o processo começou de

fato, com a evolução do transporte público.

Com a omissão da Prefeitura, esse processo informal teve

uma impressionante expansão, pois foi uma forma de

viabilizar a moradia popular sem ampliar o investimento

público no setor. Ao mesmo tempo, o modelo difundiu a

pequena propriedade urbana para ampla camada de

trabalhadores de baixa e média renda, propiciando-lhes

uma sensação de ascensão social sem que houvesse

redistribuição de renda, elevação dos salários ou

comprometimento da acumulação. (BONDUKI, 2011, p. 283)

Os loteamentos nas áreas periféricas tiveram como principais

impulsionadores o recém-nascido mercado imobiliário, que se

fazia presente através de loteadores e o Estado, com a

construção da habitação social. O autor afirma que, até a

década de 1920, a mancha urbanizada da cidade de São Paulo

concentrava-se no Centro Velho, devido as atividades

econômicas e acessibilidade. Foi neste período, que a periferia

foi vista como uma possibilidade de arrecadação de renda, por

meio do loteamento de terras. A princípio, por meio do capital

privado, lotes foram demarcados e arruamentos traçados,

originando assim, o início da urbanização nestas regiões.

3. Loteamentos Clandestinos: Anistias 1955, 1962, 1968
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Até 1930, o trem e o bonde compunham a malha do transporte

público da cidade, caracterizando-se por ser um transporte com

alto adensamento, porém com baixa flexibilidade. Deste modo, a

expansão da cidade se restringia às proximidades e raio de

influência das linhas. Com o plano de avenidas e opção pelo

modelo rodoviarista de transporte, o ônibus ganhou

protagonismo, garantiu a flexibilidade e consequentemente a

possibilidade de se chegar aonde quiser, como destaca Rolnik

(1999), ¨O uso do ônibus a diesel tornaria acessíveis – em

termos de transportes – os bairros na periferia.”. Nota-se neste

momento, uma grande horizontalização da cidade, que segundo

Villaça (1978) apud Bonduki (2011, p. 284), que mesmo com o

aumento da área, observou-se a queda da densidade bruta,

“entre 1914 e 1930 ocorreu uma extraordinária expansão da área

urbanizada da cidade, de 3.760 hectares para 17.653 hectares (...).

A densidade bruta da cidade caiu de 110 habitantes por hectare

para apenas 47”.

Observa-se neste momento o início da discrepância entre a

cidade formal, planejada, como o centro histórico; e cidade

informal, como a periférica. A ausência da necessidade de

projetos, regularização e fiscalização pela prefeitura

contribuíram para a expansão de um mercado de terras ilegal,

que cresceu ao longo dos anos sem a infraestrutura. Tal

situação é compreendida até os dias atuais, em que estas

regiões são vistas como bairros dormitórios. A população local

vê-se obrigada a se deslocar diariamente em busca de

educação, trabalho e serviços.

Segundo pesquisa realizada pelo Jornal Estado de São Paulo, a

população periférica demora cerca de 163% a mais no tempo

de deslocamento do trabalho para casa, se comparado a

bairros centrais ou mais nobres. Além disso, pode-se destacar

também a ausência de bons equipamentos públicos, serviços e

atendimentos a população.

Deste modo, a presença do Estado como ente provedor da

habitação, combinada a evolução dos transportes e a

autoconstrução através do loteamento da periferia,

apresentam-se como solução para a crise de moradia e

para a pressão exercia pelas classes sociais mais baixas. “O

modelo das casas autoconstruídas na periferia desequipada

evitava a desvalorização das áreas centrais, ao mesmo

tempo que tirava o peso do pagamento do aluguel do custo

de vida dos trabalhadores.” (ROLNIK, 1999, p. 162)
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DE ANTES PARA O AGORA: ANÁLISES DO

TERRITÓRIO

CIDADE DORMITÓRIO: GRANDES CONJUNTOS

Assim como demais regiões da zona leste de São Paulo, o

bairro de Itaquera foi palco também deste cenário destacado

pelos autores Raquel Rolnik e Nabil Bonduki. Até a década de

1960, a região era caracterizada por grandes chácaras voltadas

para a produção agrícola de pêssego, pela colônia japonesa.

4 .Festa do Pêssego em Itaquera, 1957.

Com a expansão industrial, principalmente pela presença da

ferrovia Central do Brasil que escoava produtos de São Paulo

ao Rio de Janeiro, a área teve forte concentração de operários.

Deste modo, houve grande migração, que contribuiu em muito

para a popularização do bairro, que já contava nesta época,

com loteamentos irregulares. Juntamente com estes aspectos,

a implantação de projetos habitacionais nas décadas de 1970 e

1980 pela COHAB, incentivaram o adensamento da região.
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5. Estação de Itaquera: Ferrovia Central do Brasil, 1985.

Ator: Desconhecido.
Fonte:https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/Itaquera_web_1392056
891.pdf

Autor: Acervo Goo Nakaxhima. Fonte: 
http://www.estacoesferroviarias.com.br/i/itaquera.htm



de infraestrutura e equipamentos. (IWAKAMI; SANCHES;

ROCHA, 2013, p. 3)

Nota-se que a paisagem do bairro se modificou completamente

após a implantação dos conjuntos habitacionais. Estes, sempre

em formato H, com 4 ou 5 pavimentos, pousam-se sobre os

terrenos acidentados após cortes e aterros do solo e

demonstram a imposição de um programa, que visava moradia,

porém com pouca qualidade urbana e arquitetônica. Observa-

se uma padronização dos projetos urbanos, que se distinguem

claramente do restante da cidade, criando assim uma

desfamiliarização com o espaço.

6. Conjuntos Habitacionais em Itaquera, 1970.

Itaquera recebeu em 1980 o 1º Conjunto Habitacional, José

Bonifácio, implantado pela COHAB na zona leste de São Paulo.

Com o intuito de resolver o problema da falta de moradia para a

população mais pobre, o bairro foi escolhido por ter terras

baratas, podendo assim, facilmente, se alcançar maior número

de unidades habitacionais. Segundo Dreux (2014), a política de

implantação dos edifícios da Cohab, no período, visava áreas

com grandes dimensões e consequentemente distante. “Esta

política de localização de conjuntos contribuiu para agravar os

problemas urbanos, estendendo a área urbanizada e gerando

custos elevados na implantação de infraestrutura e de

equipamentos sociais.” (DREUX, 2014, p. 15)

A ausência de infraestrutura, como transporte e serviços no

período contribuiu para a precária condição dos conjuntos e

deixou ainda mais clara a distinção entre o centro equipado e a

periferia precária, como destacam IWAKAMI, SANCHES e ROCHA

no artigo “Conjunto Habitacional José Bonifácio em Itaquera:

Espaços e identidades após 30 anos”

Esta segregação sócio-espacial, identificada pela pelos

baixos rendimentos da população, com a capacidade restrita

de aquisição de sua moradia própria, concretiza-se em

delimitação de áreas distintas entre o centro equipado e a

periferia em condições urbanas bastante precárias. Ou seja,

a concentração da população de baixa renda ficou relegada

às áreas mais distantes, longe das áreas centrais já providas
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Autor: Silvio Soares Macedo.
Fonte: http://www.fau.usp.br/disciplinas/tfg/tfg_online/tr/062/a009.html



7. Conjuntos Habitacionais de Itaquera: Relação projeto e
Topografia, 2018.

A falta de equipamentos e a precariedade da área não foi

solucionada nem mesmo com as infraestruturas levadas

posteriormente pelo governo. Em relação a mobilidade urbana,

os deslocamentos só foram facilitados com a implantação da

linha de trem na década de 1980/1990. Nota-se que o sistema

viário chegou anos depois das pessoas, com a inauguração em

2000 da Linha Coral, conhecida como o Expresso Leste, linha

que conecta o extremo leste ao centro (estação da luz); a

construção da Radial Leste em 2004, que também faz conexão

ao centro da cidade. Uma das principais avenidas, a Jacu

Pêssego, apesar de inaugurada em 1995, só teve sua ligação a

rodovia Airton Senna em 2009.

Mesmo após anos da implantação dos conjuntos, a população

de Itaquera continua refém do centro da cidade para a maioria

dos serviços, lazer e educação. Apesar do incentivo que houve

na região durante o período da Copa do Mundo, com a

modificação do bairro através da construção de uma

centralidade, com shopping, estádio, FATEC, Poupa tempo,

Centro eventos, entre outros, a área ainda se caracteriza

fortemente como dormitório, com o vai e vem diário de sua

população.

DESLOCAMENTOS: UMA SEGREGAÇÃO SOCIO ESPACIAL

Pode–se assim analisar, ao longo do tempo, a grande

segregação¹ sócio espacial causada entre a cidade periférica e

a cidade central. Cidade periférica enquanto termo que se

conceitua, é a cidade demarcada principalmente pela

ineficiência de serviços, comércios e infraestrutura urbana que

os regem; e a cidade central aquela provida de ofertas de

trabalho e boa rede de transportes e serviços.

_________________________________________________________
¹ Segundo Villaça (2012), a segregação é a forma de exclusão social através de uma
dimensão espacial, podendo ser observada também através das diferenças para as
ofertas de emprego, locais de compra e serviços, dentro da cidade. A segregação
exprime grande importância na produção da desigualdade e dominação social.
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A segregação sócio espacial inicia-se, como destaca Flávio

Villaça em seu livro “Reflexões sobre as cidades brasileiras”, da

discrepância entre o espaço urbano ocupado pelo mais ricos e o

espaço urbano ocupado pelo mais pobres nas grandes

metrópoles brasileiras. Segundo Villaça (2012), o espaço urbano

enquanto conceito é produto do trabalho humano, que resulta

na construção de localizações.

A localização, em sua forma mais pura, é aquela que está

ligada apenas a tempo de custo e custo de deslocamento (de

pessoas e materiais). A infraestrutura é produzida pelo

trabalho humano e por ele pode ser reproduzido. A

localização, não. (..) As localizações são como as antiguidades

e as obras-primas, que são produto do humano, mas não

podem ser reproduzidas por ele. (VILLAÇA, 2012, p. 38)

8. Mapa de Uso do Solo Predominante, Município de São Paulo,
2014.
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Autor: Prefeitura de São Paulo.
Fonte: https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/mapas-02/



os tempos de deslocamento para os locais de diversão,

lazer, compras e serviços de todos os membros da família.

(VILLAÇA, 2012, P. 64)

9. Distribuição de domicílios, segundo faixa de renda, Município de São
Paulo, 2010.

Segundo Villaça (2012), a pulverização do setor terciário

contribuiu para formação de áreas centralizadas, próximas as

zonas com maior concentração de renda e pontos

descentralizados, criando assim dois principais eixos. Em

ambos os casos, a classe mais baixa sempre necessita se

deslocar para alcançar tantos os polos concentrados, quanto

aqueles espalhados pelo espaço urbano. Deste modo, os locais

de destino, principalmente para o trabalho estão sempre

distantes.

Segundo o senso do IBGE de 2010, a distribuição de renda, por

domicilio, aumenta das periferias ao centro. No bairro de

Itaquera, de 20% a 30% das famílias sobrevivem com até 3

salários mínimos, enquanto no bairro de Moema (distrito da Vila

Mariana) cerca de 45% das famílias tem renda de 20 ou mais

salários mínimos. Deste modo, é possível claramente

demonstrar que as classes mais altas se localizam próximas as

áreas provedoras de comércio e serviços, o que mantém a

população mais carente cada vez mais distante de seus locais

de trabalho, lazer, educação e entre outros.

Assim, os mais ricos detêm não somente as áreas mais

privilegiadas, infraestruturadas e com maiores oportunidades

de trabalho, como também detém do menor tempo de

deslocamento. Independentemente do tipo de trabalho por

setor, destaca-se o setor terciário (comércios /serviços) como a

maior fonte de empregos, seguido pelo segundo setor

(indústria). De acordo com a pesquisa da Secretaria Municipal

de Urbanismo e Licenciamento, em 2016, ambos estão

fortemente vinculados a porção central e sudeste da cidade.

No quadrante sudoeste de São Paulo, concentram-se não

apenas os locais de emprego dos mais ricos, mas também

seu comercio (seus shoppings), suas escolas elementares e

secundarias. (...) Enfim, toda a infinidade de serviços

prestados aos mais ricos. Assim, os mais ricos minimizam
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A maior parte dos ricos trabalha no setor terciário. A maior

parte dos pobres também trabalha no setor terciário. Os

mais ricos produziram uma única área de concentração dos

seus empregos (os do terciário). Entretanto, essa área é

também uma área de concentração dos empregos dos mais

pobres. Só que, para estes, ela está longe de ser a única.

(VILLAÇA, 2012, P. 64)

10. Participação Percentual dos Empregos por Setor, Distritos do
Munícipio de São Paulo, 2016.

Esta situação foi claramente exemplificada pela pesquisa de

Mobilidade da região metropolitana de São Paulo (Origem e

Destino), realizada em 2012, pela parceria entre a Diretoria De

Planejamento e Expansão dos Transportes Metropolitanos com

o metro da cidade. Visando demonstrar as viagens diárias e

os modos de transporte utilizados pela população em seus

deslocamentos, a pesquisa estabelece assim relações e

características da ocupação urbana.

Gráfico 1: Total de viagens diárias por motivo, região
metropolitana de São Paulo 2007 a 2012.

Segundo os resultados, as viagens diárias computaram um

total de 43,7 milhões de reais, em 2012 e aumento de 15% se

comparado a pesquisa anterior, em 2007, aumentando assim

também o índice mobilidade total de 1,95 em 2007 para 2,18 em
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2012. Dentro deste período de 5 anos, nota-se então o aumento

dos deslocamentos pela cidade, principalmente entre as faixas

etárias de 15 a 17 anos e 23 a 49, justamente aquelas que

representam a viagens em busca de educação e trabalho,

respectivamente.

Gráfico 2: Total de viagens diárias por motivo, região
metropolitana de São Paulo: 2012.

As viagens por motivo de trabalho lideram a pesquisa com um

total de 20.154 milhares, seguidas pela educação, com 13.990

milhares. O tempo médio de deslocamento é de 69 minutos

para uma viagem utilizando o transporte coletivo em uma

família com renda de até R$ 1.244,00 e 56 minutos para uma

família com renda superior a R$ 9.330,00. Esta discrepância

reflete na desigual apropriação da cidade por diferentes

classes socais, “A qualidade de vida urbana tornou-se uma

mercadoria para os que tem dinheiro.” (HARVEY, 2014, p.46)

Observa-se que o tempo de deslocamento diminui com o

aumento da renda, assim como a mudança do modo de

viagens realizadas em transportes coletivos se comparados ao

transporte individual motorizado, como demonstra a tabela a

abaixo.

Gráfico 3: Tempo médio de viagem por renda, 2012. (em minutos).

Os mais pobres não são penalizados somente pela

estrutura espacial urbana que produz os locais de origem e

destino de suas viagens. São também muito penalizados

por outros fatores associados ao deslocamento especiais,

especialmente a propriedade e o uso de veículos privados

(os ricos tem dois, três ou mais automóveis que usam

quase diariamente e para as mais variadas finalidades), e

ainda pelos sistemas viário e de transporte que

sabiamente, sempre privilegiaram os mais ricos. (VILLAÇA,

2012, p. 69)
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O mesmo exemplo pode ser utilizado para um morador da

região de Moema, que também trabalhe em Pinheiros, tempo

médio é de 40 minutos por meio de transporte coletivo, com

um gasto de R$ 8,00 ao dia e R$160,00 ao mês. O tempo de

viagem por veículo individual é ainda mais discrepante, sendo

de 12 a 20 minutos. Considerando que a renda domiciliar de

uma família na região seja de no mínimo 20 salários mínimos,

ou seja R$ 19.080, o valor gasto no deslocamento coletivo

representa 2% do salário de um membro de uma família com 3

pessoas.

A cidade mostra-se desta forma, através dos diferentes modos

de ocupação das pessoas, que em seu território a segregação

social estabelecida entre as diferentes classes sociais, se

reflete profundamente no meio em que vivemos. Nota-se

claramente que o processo de urbanização é resultado de

diferentes aplicações de capital, que favorecem um em

detrimento de outros, culminando da discrepância da realidade

das classes mais pobres se comparadas com as mais ricas.

Com isso, não só a produção e o modo de apropriação, mas

também o direito a cidade se mostra a favor das elites se

comparado as minorias, como aponta Harvey.

Os deslocamentos a população dos bairros de Itaquera, José Bonifácio e

Parque do Carmo são motivados principalmente pelo trabalho, com um

total de aproximadamente 320.232 milhares de viagens, sendo 64 % para

o setor terciário, 15% para o setor comerciário e 21% para indústria.

Segundo Villaça (2012), a zona leste da cidade de São Paulo apresenta-se

como a região dos “derrotados”, já que na disputada pela localização do

território do pobre versus pobre, a área não está próxima dos setores

terciário e secundário, nem na época de sua formação, em que o centro

Velho da cidade representava o maior polo de empregos para esta

população. Além do mais não houve a formação de subcentros de

comércios e serviços em suas proximidades. A área que teve maior

desenvolvimento nesta região foi o Brás, em seu surto de

desenvolvimento industrial, no século XX.

Para melhor compreensão da análise do tempo de deslocamento entre o

local de moradia e o de trabalho, podemos considerar o seguinte exemplo:

Um morador da Cohab José Bonifácio que trabalha na região de

Pinheiros, polo da cidade com a maior concentração de comércios e

serviços, precisa se locomover diariamente cerca de 30 km, que resultam

aproximadamente em uma média de 1h20 minutos de transporte coletivo

e de 1h a 2h40 minutos de carro, as 7:00 horas da manhã. Optando pelo

modo coletivo, gasta-se R$ 15,30 por dia, resultando em total de

R$306,00 mensais no deslocamento.

Considerando que nesta região, de 20% a 30% das famílias sobrevivem

com até 3 salários mínimos, pode-se estipular que em apenas um

membro, de uma família com 3 pessoas, um terço do salário é gasto no

transporte diário para o trabalho.
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O direito a cidade como hoje existe, como se constitui

atualmente, encontra-se muito mais estreitamente

confinado, na maior parte dos casos, nas mãos de uma

pequena elite política e econômica com condições de

moldar a cidade cada vez mais segundo suas necessidades

particulares e seus mais profundos desejos. (HARVEY, 2013,

p. 63)
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ESPAÇOS PÚBLICOS 



AO LONGO DO TEMPO

Os espaços públicos em si e seu entorno criaram efeitos e

símbolos na humanidade ao longo da história. No Egito Antigo,

a relação estabelecida entre os mortos e os vivos, profano e

divino se difundem nas pirâmides e obeliscos.

Na Grécia, a presença do homem público que cumpre seu dever

como cidadão, exerce sua democracia através da Ágora, tida

como espaço Central da vida urbana. É o lugar do encontro, do

debate político, além de ser o lugar do comércio. Apresentava-

se, segundo Ferreira (2007), como símbolo da atividade política

exercida pelo cidadão, sendo esta “uma das possibilidades de

sua apropriação coletiva.” . O espaço público é o espaço do

poder político e social, de Benevolo (1993 apud FERREIRA

2007). Destacam-se também a importância dos teatros,

ginásios e tempos.

É na civilização grega que a noção de ócio, de tempo não

dedicado ao trabalho, encontra a sua maior significação,

tendo despertado a atenção e o estudo pormenorizado de

seus melhores pensadores. Os filósofos gregos justificavam

a escravidão, porque ela permitia lazer aos “homens livres”.

(YURGEL, 1983, p. 8)

O império Romano para Angelis (2004) apud Ferreira (2007), é a

princípio o espaço do mercado comum para o comércio, que ao

longo do tempo transforma-se num espaço multifuncional,

englobando disputas ecléticas e assembleias políticas. Para

Benevolo (1993) apud Ferreira (2007), o Fórum é o símbolo do

poder das relações de Roma com o restante do Império, a

junção das atividades políticas às atividades comerciais.

A configuração da cidade medieval, através da composição

entre o Muro, o Castelo, a Igreja e a Praça do Mercado definem

para Calliari (2016) fielmente a ideologia religiosa da época,

além da proteção necessária contra as invasões. Com a

diminuição da vida urbana, a praça passa a receber então

funções específicas, sejam religiosas, comerciais ou cívicas,

intercalando, junto destas, as atividades coletivas.

Os espaços públicos abertos eram uma regalia no complexo

tecido medieval e o comércio, na forma de mercado – lugar

de trocas e serviços -, era sua função principal. As praças

geralmente tinham formas irregulares e agregavam, além

das funções comerciais, as reuniões sociais dos moradores

com os vizinhos da região. (LAMMAS 1992 apud SILVA

2009, p.17)

A importância da praça perpetua-se ao longo do tempo, “nas

cidades hispânicas, e sobretudo nas cidades hispano-

americana, a praça maior é elemento central, ordenando o

traçado das vias, abrigando as grandes reuniões, jogos,

mercados, teatros. A praça seria uma variante, incorporando

algumas funções militares. ” (FERREIRA, 2007, p.12)
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No período do Renascimento, a praça surge como o vazio.

Segundo Giedion (1961) apud Ferreira (2007), a praça ganha

neste período seu valor estético, que incorpora agora elementos,

fontes, obeliscos e pórticos. A arte através de suas formas e

composições humanas se impõe na cidade renascentista

através de intervenções pontuais. Segundo Argan (1999) apud

Ferreira (2007), o vazio da praça compõe-se pelas fachadas dos

edifícios de seu entorno. “A rua e a praça também passaram a

ter funções estéticas, tornando-se a primeira, um percurso

visual e decorativo e a segunda, o lugar onde se concentravam

os principais edifícios e monumentos. ” (SILVA, 2009, p. 18)

Neste período inicia-se a vivência dos espaços públicos até

mesmo pelo próprio exibicionismo entre diferentes classes

socais, como evidencia Sennett (1988) apud Silva (2009, p. 18), “

Por volta do século XVII, as ruas europeias passaram ter

também o sentido de exibicionismo e ‘teatralização’ na

convivência pública, através de transformações sociais e adoção

de regras claras de conduta e vestimenta.

Segundo Ferreira (2007), a praça barroca passa a assumir um

papel monumental, destacando outros usos, como habitações,

igrejas e palácios, fazendo com que o mercado já não ocupe

mais tais áreas livres e tornando símbolo social. “As praças

passam a servir, nos centros urbanos, como cenário da vida

social aristocrática. ” (FERREIRA, 2007, p.12)

Com a Revolução Industrial, na Inglaterra do século XIX, houve

grande êxodo rural com a migração da população em busca de

trabalho nas cidades e, consequentemente, uma grande

explosão demográfica. Segundo Silva (2009), as exaustivas

jornadas de trabalhos contribuíram para a diminuição do tempo

em locais público e de convívio social. As políticas higienistas

trouxeram a possibilidade de valorização dos espaços livres,

com a criação de parques públicos voltados à classe

trabalhadora. Para Ferreira (2007) a recreação, lazer e ócio até

então eram voltados somente as classes mais altas.

Então, no século XIX, diante das dificuldades físicas

enfrentadas pelas cidades, reforçou-se a preocupação com

a vegetação, implantando jardins, entre outras áreas

verdes, de modo a sanara alguns destes problemas.

(YURGEL, 1983, SERPA, 2007 apud SILVA, 2009, p. 18)

Os espaços públicos no Brasil passam, no que Murilo Marx

(1988) chama, de “ sagrado ao profano”. Durante o período

colonial sempre vinculados a organização espacial de edifícios

administrativos, ainda mais com a importação da legislação da

Metrópole portuguesa, “O conceito inicial predominantemente

religioso foi se transformando, até torna-se quase

absolutamente mundano, como ocorre hoje”. (MARX, 1988, p.7)
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As áreas comuns durante um longo período estavam

vinculadas ou referenciadas a locais sagrados, “as normas da

Igreja, por toda parte em suas colônias, foram seguidas mais

fielmente que as do Estado. O resultado desenhou doutra

maneira, muito distinta, a cidade que promoveu entre nós. ”

(MARX, 1988, p. 20).

As substituições, ao longo do tempo, das normas eclesiásticas

pelas civis, foram segundo Marx, um acontecimento tanto no

mundo europeu quanto colonial, sendo ainda mais fortemente

vinculados a questões urbanísticas nestes últimos. Este

cenário, ao longo do tempo, se profanou com usos políticos,

comerciais e recreativos nos espaços de uso comum.

O uso era, até bem pouco tempo, direta ou indiretamente,

de cunho ritual, atento aos eventos litúrgicos. (...) As festas

católicas e as manifestações que elas ensejavam

constituíam quase que os únicos momentos de animação

maior, momentos excepcionais, num palco de atividades

muito medíocres. Estes cresceram e passaram a

predominar, mas ainda agora, pelo porte e pela variedade,

tornam muito tênue e limitada a utilização de novos

espaços por todos. (MARX, 1998, p. 7)

Após da Revolução Industrial, a cidade, que antes fazia pelos

monumentos voltados público, ao Estado e a Igreja,

transforma-se na cidade das fábricas, do trem e linhas férreas.

Com o início da industrialização do ambiente urbano, iniciando

aquilo que posteriormente foi ocupado pela presença dos

automóveis e arranha céus, o desenho não é mais voltado para

escala humana, mas sim para os automóveis através de

grandes eixos viários, segundo Calliari (2016).

...supunha a obrigatoriedade do planejamento regional e

intraurbano, a submissão da propriedade privada do solo

urbano aos interesses coletivos, a industrialização dos

componentes e a padronização das construções, a limitação

do tamanho e da densidade das cidades, a edificação

concentrada porém adequadamente relacionada com

amplas áreas de vegetação...Supunha ainda o uso intensivo

da técnica moderna na organização das cidades, o

zoneamento funcional, a separação da circulação de

veículos e pedestres, a eliminação da rua-corredor e uma

estética geometrizante. (LE CORBUSIER, 1993, p. 13 apud

DREUX, 2004, p.18)

A arquitetura e o urbanismo moderno, no século XX, defendia a

ideia da solução dos problemas enfrentamos pelas cidades

europeias no então século anterior por meio de projeto

urbanos. Defendia-se a construção de cidades funcionais e

racionais, sintetizados através da Carta de Atenas, publicada

em 1933, na 4º edição do Congresso Internacional da

Arquitetura Moderna, na Grécia.

Segundo Dreux (2004) a Carta propunha um modelo de cidade

que atendesse as funções básicas do ser humano, mesclando
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as chamadas zonas, em que unidades habitacionais se

comunicassem com unidades de trabalho, escritórios, lazer e

negócios, todas interligadas por circulações, espaço, sol e

vegetação. “A cidade deveria organizar-se para satisfazer quatro

necessidades básicas: habitar, trabalhar, recrear-se (nas horas

livres), circular. ” (DREUX, 2004, p. 18)

O século XX caracterizou-se então pela construção de grandes

espaços verdes, que permitissem o encontro e convívio através

do meio público. A praça, elemento utilizado em massa na

revitalização dos centros urbanos no pós-guerra, é vista por

Camilo Sitte como o “Coração da cidade” ARANTES (1993 apud

FERREIRA 2007).

Tal posicionamento indica para alguns autores a obsessão do

urbanismo moderno, principalmente da década de 1960, pelo

espaço público. Defendia-se a ideia de que os espaços verdes e

ensolarados ajudassem na recreação e qualidade de vida da

população trabalhadora.

A conquista do tempo livre, as propostas utópicas, passaram

aos programas de luta da classe operária. Primeiramente,

pela redução da jornada a 8 horas; pela liberdade do uso do

tempo livre, pela urbanização humanizada, isto é, por um

urbanismo que diferencie a cidade da fábrica e a assemelhe

à moradia. (YURGEL, 1983, p. 12)

Yurgel, em seu livro “Urbanismo e lazer” (1983), critica a visão

funcionalista, que coloca o lazer em oposição ao trabalho, na

qual este é, muitas vezes, excluído dos programas sociais dos

urbanistas. O lazer passa a ser visto como algo de menor

importância, que pode ser facilmente usufruído através do

aproveitamento espontâneo dos espaços públicos livre e

ociosos.

Em meados da década de 1950 e 1960, o Urbanismo Moderno

passou a sofrer fortes críticas quanto ao seu funcionalismo e

generalização. Pois a proposta de inclusão de áreas verdes e

amplas não culminaria consequentemente na vivência do

espaço público urbano. Para Sitte (1993) apud Ferreira (2007), a

generalização do espaço público nos projetos urbanísticos

modernos aponta a perda do caráter público da vida devido

favorecimento dos espaços públicos. A mudança nas relações

entre o homem e o espaço culminou no “esvaziamento do

espaço público”. Este “não seria, portanto, um problema

urbanístico, mas consequência do esvaziamento da própria

vida pública” (FERREIRA, p. 19, 2007)
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destruir a cidade como um comum social, político e habitável”.

(HARVEY, 2014, p. 155)

Consequência das privatizações, cercamentos e vigilância, os

espaços públicos de hoje ficam reféns dos interesses

capitalistas que, por muitas vezes, inibem as relações socais.

Com a política neoliberal, houve forte diminuição no

financiamento dos bens públicos, contribuindo ainda mais para

a elitização do espaço comum. Aqueles que detém a maior

renda podem associar-se a clubes e parques pagos, tornando

reféns da marginalização aqueles que não tem.

Um dos grandes problemas enfrentados hoje em dia diz

respeito ao interesse do setor privado e imobiliário na criação

de áreas comuns. Muitas vezes, quando implantados novos

projetos, que visam a melhoria da qualidade urbana, há a

valorização das áreas próximas e consequentemente, a

gentrificação da então população local. Harvey cita o exemplo

da supervalorização da área próxima ao High Line após a

conclusão do parque.

Os que criam um cotidiano comunitário interessante e

estimulantes acabam por perde-lo para as práticas

predatórias dos agentes imobiliários, dos financistas e

consumidores de classe alta, que carecem totalmente de

qualquer imaginação social urbana. Quanto melhores as

qualidades comuns que um grupo social cria, mais provável

é que sejam tomadas de assalto e apropriadas por

O TEMPO DE HOJE

Atualmente, a cidade contemporânea configura-se no que

Calliari (2016) denomina de “Palimpsesto urbano”, nos quais os

espaços públicos e privados mesclam-se e constroem-se

através das cidades anteriores. A cidade contemporânea

conecta-se a cidade do passado. Novos elementos públicos,

como shoppings centers, arenas esportivas e grandes

equipamentos compõe tal multiplicidade. “A cidade de hoje é

testemunho de todos esses lugares. ” (CALLIARI, 2016, p.40)

Segundo Mongin (2009) apud Calliari (2016), a cidade atual

encontra-se em um estado de inversão das hierarquias que

fundamentavam a experiência humana, no qual a mistura e

heterogeneidade social se perdem. Para Calliari, apesar de se

tratar de uma análise um tanto quanto exagerada, tais

aspectos são visíveis em algumas situações, como a exclusão

através da moradia em condomínios fechados, no lazer nos

clubes e shoppings em oposição aos espaços abertos, no

trabalho em grandes centros empresariais. “A cidade

contemporânea parece ser pródiga em gerar espaços que

desestimulem a urbanidade. ” (CALLIARI, 2016, p.41)

A capitalização dos bens públicos torna-se, atualmente, uma

das maiores ameaças a tais espaços e a perda da

comunalidade urbana, ou seja, seus espaços de uso comum.

Desta forma, “a urbanização capitalista tende perpetuamente a
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interesses privados de maximização de lucros. (HARVEY,

2014, p. 153)

Além das questões de relacionadas a hierarquização de classes,

a segregação em detrimento ao encontro, é hoje também

estimulada por alguns elementos. Os Não Lugares e Espaços de

fluxos propiciam a passagem ao invés do relacionamento com o

lugar, o que consequentemente separa e não incentiva a

convivência entre as pessoas. Podem ser eles, principalmente,

estacionamentos, aeroportos, terminais modais, grandes

avenidas e viadutos, “Um não lugar é um espaço destituído das

expressões simbólicas de identidade, relações e história.” AUGÉ

(1994 apud CALLIARI 2016).

11. Bordas não edificadas no entorno da estação Dom Bosco, da
CPTM, 2018.

Marcos atuais de grandes centros de consumo, os shopping

centers, através da intenção de oferecer liberdade e segurança,

não estimulam nenhuma interação com as cidades e as ruas,

ao contrário devoram e ingerem o meio público, com sua

autossuficiência e artificialidade, de acordo com Lévi – Strauss.

Os espaços vazios, aqueles tratados como resíduos aos

grandes espaços projetados, como, por exemplo, abaixo dos

viadutos ou no entorno imediato a grandes terminais de

transportes, não atribuem significado algum para a cidade.

Estacionamentos e terrenos baldios demonstram o desprezo a

áreas que podiam estimular convívio e vínculo com o meio

externo. Na área em estudo, nota-se inúmeros terrenos vazios,

sem nenhum uso que contribua para a melhoria da qualidade

de vida da população local.

32

Encontros_ Uma proposta para periferia

Autor: Acervo Pessoal.



12. Mapa de Cheios e Vazios da área de estudo.
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ESPAÇO PÚBLICO E PRIVADO: CONCEITOS

Os espaços públicos e privados apresentam-se quanto objeto

de pesquisa de diversos autores, que buscam seja por

distinção ou conceitualização, exemplificá-los para que

possamos compreendê-los e aplicar no projetar arquitetônico e

urbanístico. São expostos aqui, Hannah Arendt, Mauro Calliari e

David Harvey.

Para Hannah Arendt, em seu livro “A Condição Humana” (1999),

os espaços públicos e privados distinguem-se, porém, precisam

ser equivalentes para existirem. Segundo a autora,

diferentemente dos gregos, que suprimiram os espaços

privados em função dos públicos. Os romanos compreenderam

que ambos necessitam coexistir para subsistir, valorizando

assim o desenvolvimento também do lar e da família. “A

privatividade era como que o outro lado escuro e oculto da

esfera pública; ser político significava atingir a mais alta

possibilidade da existência humana; mas não possuir um lugar

próprio e privado (como no caso do escravo) significava deixar

de ser humano” (ARENDT, 1999, p. 74)

Até a era moderna, a existência da esfera privada era premissa

para a esfera pública, sendo assim, estabelecia-se como uma

garantia do cidadão de estar livre e poder exercer sua função

política, deste modo “A vida pública somente era possível depois

de atender as necessidades muito mais urgentes da própria
Autor: Produção própria.



pois a vida é mobilidade e relação interpessoal.

VEEM O QUE VEMOS E OUVEM O QUE OUVIMOS

Para Hannah Arendt, em seu livro “Condição Humana”, de 1999,

o termo público tem dois sentidos. O primeiro referente ao

convívio entre os indivíduos de uma sociedade e o segundo

quanto ao espaço comum a todos.

Em relação ao primeiro termo, Hannah entende o Espaço

Público como aquele se baseia no equilíbrio para a convivência

entre o seu e o outro. Este, por se tratar de um ambiente

coletivo e consequentemente regido por normas e regras,

estabelece a essência da civilidade e a experiência do encontro.

Para FREUD (2001) apud Calliari (2016) a civilidade é uma

renúncia institucional, pois já que a convivência se faz na base

do equilíbrio entre o seu e o outro, é necessário renunciar-se a

seus instintos para a boa convivência. Devendo assim, se

adaptar ao comportamento comum, considerado adequado.

A esfera pública é aquela que reúne os homens e estabelece

uma relação de permanência entre eles ao longo do tempo; e

que deve, sem dúvida, transcender ao longo de gerações, “se

um mundo deve conter um espaço público, não pode ser

constituído apenas para uma geração e planejado somente

para os que estão vivos: deve transcender a duração da vida

de homens mortais. ” (ARENDT, 1999, p. 64).

existência. “ (ARENDT, 1999, p. 75)

LUGAR DO ÍNTIMO

A esfera privada, enquanto origem etimológica da palavra,

remete a “privação”, segundo ARENDT (1999), consiste assim na

ausência do outro. É no espaço privado que nós, seres humanos,

mantemos nossa intimidade e sentido mais intrínsecos, aqueles

que não devem ser mostrados na frente dos outros.

Certeau, em seu livro “A invenção do cotidiano: 2. morar,

cozinhar” de 2012, ressalta a importância da esfera privada para

que o cidadão possa viver suas funções íntimas. É fundamental

estabelecer as relações não o somente no espaço público, mas

também consigo mesmo. Pois é neste meio que se revelam as

características individuais de cada um. O habitat é um abrigo,

lugar protegido, “onde a pressão do corpo social sobre o corpo

individual é descartada, onde o plural dos estímulos é filtrado”

(CERTAU, 2012, p. 205). Sendo assim, não há opressão maior do

que privar o cidadão de ter esse espaço privado e tornar pública

suas funções mais íntimas, como ocorre nas prisões. A maneira

de organizar e de distribuir no âmbito privado, as funções

diárias compõe um relato pessoal, indicando assim a imagem do

morador, sua renda e ambições sociais. O espaço privado,

entretanto, não pode ser totalmente isolado e fechado à fluxos

de pessoas e objetos. Circulação e mudanças são necessárias,
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É preciso, portanto, se adaptar ao comportamento comum, já

que “tudo que vem a público pode ser visto e ouvido por todos

e tem a maior divulgação possível. Para nós, a aparência –

aquilo que é visto e ouvido pelos outros e por nós mesmos –

constitui a realidade. “ (ARENDT, 1999, p.59)

Referente ao segundo termo, Hannah Arendt traz o Espaço

Público como o próprio mundo, o espaço comum a todos, no

qual estabelecemos relações. É “um espaço onde as demandas

e reinvindicações se exteriorizam; acolhedor de diversas

instituições estatais e não estatais; espaço de agir

politicamente, das reuniões, espaço por excelência de agir livre

e coletivo. ” (HARBERMAS 1984 apud FERREIRA, 2007, p.14). O

espaço comum concretiza-se através da conexão com o

mundo, em que se gera o poder e também se é livre.

A importância política também é ressaltada por Mauro Calliari,

em seu livro “Espaço Público e urbanidade em São Paulo”, de

2016. “Estamos falando muito mais do que espaços “vazios”

entre as construções. Estamos falando dos lugares de

encontro, de comércio, de trocas, de lazer, de circulação, de

relaxamento. (...) Remete também ao espaço de manifestação

cidadã, ou seja, do exercício da manifestação política. ”.

(CALLIARI, 2016, p.27)

Após as análises em relação ao conceito do Espaço Público

para Hannah Arendt, pode-se notar o quanto ambos os termos
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se exemplificam no dia a dia da cidade de São Paulo. O lugar

público é aquele em que o homem se faz como cidadão

exercendo sua função política e também o mesmo em que se

estabelecem diversas relações dentre os diferentes, “o espaço

público é um dos mais importantes elementos da experiência

cidadã. ”, aponta CASTELLS (1997 apud CALLIARI 2016, p. 48).

Vale ressaltar o grande exemplo das Diretas Já. A rua como

palco da luta pela redemocratização do pais. Demostrava-se a

busca de mais de 1 milhão de pessoas, pelos direitos e

liberdade de escolha: a democratização das eleições,

representando ali, só começo de um pais democrático.

A rua é um espaço público que histórica e frequentemente se

converte pela ação social em um comum movimento

revolucionário, assim como um espaço de repressão sangrenta.

Sempre houve uma luta por quem cuidará e para quem a

produção e o acesso ao espaço e aos bens públicos devem ser

regulados. (HARVEY, 2014, p.145)



13. Diretas Já,

A Avenida Paulista pode ser citada aqui como um bom exemplo

também. No ano de 2013 foi palco de uma das grandes

manifestações, conhecida posteriormente como a Jornada de

Junho. A população reivindicava, a princípio, contra o aumento

na tarifa do transporte público. Multidões se aglomeram após o

expediente e era possível notar ali os diferentes lutando pelo

igual. Juntamente a manifestação, surgiu o Movimento do Passe

Livre, que lutava pelo transporte gratuito.

14. Manifestação Junho, 2013, São Paulo – Avenida Paulista.

15. Manifestação Junho, 2013, São Paulo.
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Autor: Desconhecido.
Fonte: https://agendajundiai.com.br/2018/04/movimento-das-diretas-ja-
comemora-34-anos-2/

Autor: Marcos Santos/USP Imagens/)
Fonte: https://exame.abril.com.br/brasil/passe-livre-nao-aceitara-aumento-
da-passagem-em-sp/

Autor: Desconhecido.
Fonte:http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2013/06/18/1031242/e
ntenda-e-movimento-passe-livre.html



A mesma avenida, que passou a ser fechada aos domingos,

após o projeto da prefeitura de São Paulo durante a gestão do

prefeito Fernando Haddad (2013-2016) é hoje símbolo do

espaço público quanto ao local de encontro, em que se é visto

e ouvido, onde as diferenças de fazem conviver pelo espaço

comum. Segundo os relatos da Arquiteta de Urbanista Raquel

Rolnik em seu blog, a autora aponta a importância da rua como

o cenário de todos e para todos, desmistificando a ideia de que

uma avenida, sempre marcada pelo uso de carros e pela

imagem polo financeiro e econômico, não possa se reinventar

para o lazer e o uso comum.

As pessoas também organizam, promovem e criam suas

expressões artísticas e seus próprios “eventos”, basta que

haja espaços disponíveis para isso. E foi o que vimos

domingo: sem carros, a Paulista acolheu apresentações de

teatro, circo e música e também as mais diversas

brincadeiras e jogos, muitas vezes inventados ali, na hora.

(ROLNIK, publicado no blog Habitat do Portal Yahoo!, 2015”²

____________________________________________

² Relato publicado originalmente no Blog Habitat do Portal Yahoo!,

disponível em https://raquelrolnik.wordpress.com/2015/08/27/licoes-da-

avenida-paulista-aberta/, Acesso em Outubro de 2018.

.
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16. Danças e música, Avenida Paulista aberta aos domingos, São
Paulo.

17. Avenida Paulista aberta aos domingos, São Paulo.

Autor: Mayara Lopes
Fonte: http://codigo.inf.br/aun/uncategorized/avenida-paulista-centro-
financeiro-vira-area-de-lazer-aos-domingos/

Autor: Prefeitura da cidade de São Paulo
Fonte: http://observatoriodasmetropoles.net.br/wp/cidade-como-um-bem-
comum-pilar-emergente-do-direito-cidade/



A rua passa, portanto, a ser um elemento de manifestação,

encontro, reinvindicação e exercício da vida política do cidadão.

No centro do Rio de Janeiro, a praça Mário Lago, até então um

lugar comum, ganha força e resistência ao se tornar ponto de

encontro político dos partidos de esquerda, como PT e PSOL.

Diante de um púlpito e uma multidão faz-se a cidadania no

Buraco do Lume.

18. Praça Mário Lago, Rio de Janeiro.

19. Buraco do Lume, Rio de Janeiro.

Já Harvey em seu livro “Cidades Rebeldes: do direito à cidade à

revolução urbana” (2014) discorre a respeito da formação do

espaço público enquanto bem comum a todos, aponta também

suas ameaças e importância. O autor traz a cidade como o

palco do encontro e do convívio, das lutas e das misturas, em

busca da construção do bem comum.

Cidade é o lugar onde pessoas de todos os tipos e classes

se misturam, ainda que relutante e conflituosamente, para

produzir uma vida comum, embora perpetuamente mutável

e transitória. A comunalidade dessa vida tem sido há muito

tempo objeto de análises de urbanistas de todas as

tendências. (HARVEY, 2014, p.134)

Destaca-se para o autor a importância da distinção entre os

espaços e bens públicos e os Espaços Comuns. Os primeiros

são aqueles de poder do Estado e administração pública, não.
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As apropriações são vistas como formas de desejo e necessidades da

população no ambiente urbano, segundo Mendonça (2007), “a forma do

ambiente urbano se encontra necessariamente relacionada à articulação

dos interesses e esforços sociais e econômicos, envolvendo neste

sentido, as pessoas, seus desejos e intenções. ” (MENDONÇA, 2007, p. 2).

Esta relação, até meio incomum nos dias atuais, em que os carros

dominam as ruas e os pedestres mal conseguem ocupar as calçadas. As

ruas viram campos de futebol e taco, as ruas viram casas, viram

brincadeiras que se constroem por todas as idades. Ruas são fechadas

aos finais de semana, viram parques, campos e locais de brincadeiras

para as crianças.

A rua, a praça e o parque são tidos como espaços públicos formalmente

constituídos. A rua, definida claramente como um meio articulador da

morfologia urbana, relaciona-se com a formação e crescimento da

cidade, tenho sua importância como percurso e mobilidade. Apesar deste

caráter, a rua tem também seu viés antropológico, segundo Mendonça

(2007), através da apropriação da mesma como espaço público. A rua,

deste modo, constitui-se além de sua finalidade específica pré-

estabelecida. “Apontam a rua como uma extensão da casa para diversas

comunidades, observadas e vivenciadas por meio de atividades

cotidianas, como as brincadeiras infantis e encontros de vizinhos, ou

sazonais, como as festas” (SANTOS e VOGEL 1985 apud MENDONÇA,

2007, p.3).

sendo necessariamente bens comuns, mas podendo

transforma-se à medida que se tornam palco de forças socais,

apropriação e benefício mútuo. Destaca-se como uma das

ameaças a este espaço, a política neoliberal, que diminui

significativamente os investimentos em bens públicos. A

Comunalização pode ocorrer assim com criação de vínculos e

relações do Comum, a partir de um espaço público existente.”

“O comum, inclusive – e particularmente -, quando não

pode ser cercado, pode ser vendido, mesmo não sendo uma

mercadoria em si. (...) Por meio de suas atividades e lutas

cotidianas, os indivíduos e os grupos sociais criam o mundo

social da cidade ao mesmo tempo em que criam algo em

comum que sirva de estrutura em que todos possam

abrigar-se. Embora esse comum culturalmente criativo não

possa ser destruído pelo uso, pode ser degradado e

banalizado pela utilização abusiva. ” (HARVEY, 2014, p. 146)

QUANDO A RUA VIRA CASA

Analisando o território em estudo, os argumentos de Harvey

podem ser facilmente confirmados. As ruas e pequenas praças

na região de Itaquera, se apresentam a princípio como bens

públicos e de administração do Estado. Nota-se que ao longo

do tempo, através da apropriação, a população cria vínculos

com estes lugares, transformando-os em comuns. As ruas são

abertas e livres para as brincadeiras de criança, que em um

final de tarde saem para brincar.
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20. Futebol de rua, 2018.

Muitos dos comuns na região tornam-se comuns, sem antes

mesmo terem sido espaços públicos. A ausência de

infraestruturas de lazer faz com que a população crie e se

aproprie como pode. Nota-se que nesta área que inúmeros dos

terrenos baldios são transformados ao longo do tempo em

campos de futebol, promovidos pela própria associação do bairro.

Observa-se que a ausência de espaços públicos voltados para

esta população de menor renda contribui, muitas vezes, para

aprovação de quaisquer outros espaços livres pela cidade.

Os inúmeros campos de futebol encontrados no bairro de

Itaquera, por exemplo, contrastam-se com o grande adensamento

e ocupação das demais áreas da região. Tais espaços livres, as

“sobras” tornam-se os únicos meios de convívio desta

população. Segundo Santos e Vogel (1985) apud Mendonça

(2007), esta relação é tida como “mecanismos de defesa e a

superação da população aos modelos urbanísticos impostos

pelos planejadores”.

21. Campos formados pelos vazios entre os prédios da Cohab,
2018.
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22. Campos de Futebol, associação do bairro, 2018.

Inúmeras praças formadas pelos vazios deixados entre os projetos da

Cohab tornam-se parquinhos, que mesmo com a grana mal cortada ou

balanças quebradas são o motivo da diversão e entretenimento de uma

região com muita gente e pouco lazer. Nota-se que mesmo após muitos

anos, as áreas, que poderiam ser destinadas ao lazer ou que poderiam

ocupar até mesmo outros usos como educacional ou cultural, estão hoje

abandonas e formam praticamente terrenos baldios.

.
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23. Terrenos baldios deixados próximos a Cohab, 2018.

24. Ruas e Vielas entre os edifícios, 2018.

.

Autor: Acervo Pessoal. Autor: Acervo Pessoal.
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25. Espaço abundante, lazer e educação de menos.

Deste modo, como aponta Ferreira (2007) a falta de políticas que

incluíssem o lazer como um elemento programado e crucial dos

projetos, prejudica principalmente a classe trabalhadora. Esta

que acaba por ter seu acesso aos espaços públicos projetados

negado, diferentemente das classes mais altas, que se refugiam

em seus próprios espaços de uso exclusivo. Nota-se nesta área

que a população, pela ausência do espaço público comum seja

ele projetado ou implantado, reinventa-se e se apropria como

pode, do espaço que sobra.

Alguns espaços tidos como resíduos urbanos, por vezes, são

apropriados pela população como forma de lazer ou comercial.

Tais espaços, que não foram previamente projetados para tais

funções, recebem a apropriação da população, constituindo-se

como formador de novos espaços públicos. Esta situação é

clara, quando analisado o entorno próximo da Cohab José

Bonifácio.

De acordo com Serpa, a discussão entre os espaços públicos e

privados nas grandes cidades, resultada em pouco espaço de

vivência. As diferentes formas de apropriação por parte da

população são encontradas como soluções para suprir as

necessidades locais. “Tal ausência contribui para que qualquer

espaço livre sejam praças, parques, canteiros, quintais e jardins

tornam-se “matéria prima do paisagismo urbano” (SERPA, 1997,

p.1)

26. Área de lazer, parquinhos entre os edifícios da Cohab., 2018.
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28. Praça e parquinho, 2018.

O pouco espaço que resta, de respiro entre os edifícios, é

muitas vezes cercado, construído e edificado com

estacionamentos e extensões das casas. Tal fenômeno é

descrito, por Serpa, como “privatização de espaços

considerados no projeto original como "públicos"” (SERPA, p.5,

1997). Esta classe menos favorecida comporta-se como a

classe mais elitizada, cercando seus lotes e limitando os

espaços públicos.

Os padrões de organização social dos mais ricos são

reproduzidos, como todos os demais, típicos das elites

sociais, de um modo reduzido, e na medida do possível, por

todas as camadas sociais. A população de um conjunto

.

A segregação em relação aos espaços destinados a população

de menor renda fica clara não somente quanto a elaboração do

projeto, que não prevê tais áreas. O descaso faz-se presente

nos dias de hoje em que os poucos espaços que foram

apropriados, não recebem a manutenção e conservação

necessárias por parte do governo, dificultando ainda mais o

acesso a tais bens pela população. Por meio de apropriação,

observa-se a ocupação de espaços públicos como jardins e

pátios ao redor dos edifícios, principalmente próximo às áreas

não edificadas de Conjuntos Habitacionais.

27. Lixo e grama mal aparada são cenário nas poucas praças.,
2018.

.
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habitacional, COHAB, recodifica e transforma seus espaços

livres, seguindo os arquétipos das classes mais ricas, criando

ao seu modo cercas, pátios, guaritas, jardins e

estacionamentos. (MACEDO apud SERPA, p. 5, 1997)

Atualmente cada edifício é fechado transformando-se em um

condomínio e não em um projeto continuo como previa a Cohab.

Muros foram construídos entre os prédios, impondo-se não

somente como uma barreira física, mas também visual. Deste

modo, os espaços públicos previstos transformaram-se em

resíduos entre os condomínios. Além da elitização, questões

relacionadas à segurança, são justificativas para dadas para

esta atitude. As poucas abertas que se entre o interior e o

exterior são através dos portões ou balaústres instalados.

Segundo Iwakami, Sanches e Rocha (2013), além da ausência da

perspectiva visual, os muros são responsáveis pelo não

pertencimento dos espaços, pois perde-se o contato com as

pessoas e seu entorno imediato. Não possível sentir-se

pertencido a um espaço que não se conhece.

Quando se vê e se percebe a arquitetura e faz-se uso de

todos os seus espaços, a relação de pertencimento se

modifica, pois é possível aproximar-se dela e, com isso,

sentir-se pertencente e conectado a ela. O espaço, bem

utilizado muitas vezes educa, e sua dimensão educativa se

transmite por formas. Perceber isso faz com que um se

aproxime do outro e, assim, as relações se transformam,

estabelecendo-se uma troca de respeito e de afetividade.

(IWAKAMI; SANCHES; ROCHA, 2013, p. 14)

29. Elitização da Cohab através da instalação de muros, 2018.

30. Relação entre os edifícios, os muros e a rua.
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Além do lazer, percebe-se na região outra forma espontânea de

apropriação do espaço: o comércio. Este apresenta-se como

mais um elemento que se contrapõe ao projeto original. Muitos

dos espaços que foram destinados a garagens ou até mesmo

área de lazer no entorno dos edifícios da Cohab, hoje abrigam

comércios locais, como lojas, mercados, armazéns e até mesmo

petshops. Pelo fato da maioria dos comércios e serviços

estarem localizados nas grandes avenidas, como a Jacu

Pêssego ou a Sábado D’Ângelo, tais usos foram atribuídos pela

população nos espaços residuais dos conjuntos.

31. Comércio no entorno dos edifícios.

.
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CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS 
RAUL SEIXAS



.O ENTORNO IMEDITATO

A área de intervenção é marcada principalmente pela

concentração habitacional com a Cohab José Bonifácio, grandes

vazios urbanos e poucos equipamentos públicos, sejam eles

educacionais, culturais ou de lazer. Localizada a 1,5 Km da

estação Dom Bosco da CPTM, o território está nos eixos de

duas grandes avenidas: a Jacu Pêssego, que faz conexão

perimetral com a Rodovia Airton Senna e a Sábado D’Ângelo,

responsável percurso e o extremo da zona leste ao centro de

Itaquera. Desta forma, observa-se que a área tem fácil acesso

tanto pelo transporte coletivo quanto particular.

Devido ao desenho urbano, com vias de fluxo rápido e poucos

atrativos ao pedestre o percurso entre a estação e a área de

intervenção torna-se pouco caminhável. Demonstrando assim,

ainda mais o modelo rodoviarista implantado na cidade no

século XX, que se perpetua até hoje.

Dentre os usos na região predomina-se o habitacional, com

alguns comércios e serviços de pequeno porte; poucos

equipamentos institucionais, que quando presentes são em sua

maioria, escolas. O gabarito é baixo, destacando-se apenas os

edifícios da Cohab com 4 ou 5 pavimentos, dentre os demais.

Em relação as áreas verdes, nota-se uma deficiência na região.

Os poucos espaços verdes restringem-se a terrenos baldios

particulares ou públicos, mas subutilizados.

Estes não estabelecem nenhuma relação com a população, já

que, em sua maioria é murado, sem contato físico e visual

algum. Nota-se que os terrenos baldios abertos não têm

manutenção por parte do governo, não trazendo assim nenhum

uso de lazer para os moradores.

32. Imagem aérea.

O Parque Raul Seixas, localizado ao lado da área de

intervenção de projeto, torna-se o único parque e área aberta a

população neste raio de 1,5 km da CPTM. Se comparado a

outras áreas da cidade, a região está em deficiência neste

aspecto. Com isso, como defende Flávio Villaça, a segregação

torna-se também sócio espacial pela ausência da qualidade de

vida desta população se comparada aquelas que vivem em

locais privilegiados em educação, serviços, transporte e lazer.
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Apesar do Parque Raul Seixas ser o único na área, nota-se sua

deficiência enquanto equipamento público. A topografia

acidentada contribui para que o parque tenha pouca área útil

aproveitada de acordo com o projeto implantado. Seu programa

apresenta alguns espaços para apresentações e saraus, 2

quadradas esportivas e a Casa da Cultura, que conta com

algumas atividades para a população. Apesar de não ser o ideal,

o projeto atualmente é o único que atende os moradores mais

próximos, que se encontram no parque para aproveitar a grande

arborização e sua programação local.

Em relação ao âmbito educacional, a área é cercada por 5

escolas públicas, sendo elas 2 de Ensino Fundamental e Médio, 2

de Ensino Infantil e 1 de Ensino Técnico, abrigando diariamente

em média um total de 1.380 crianças. Apesar de atende-las

adequadamente quanto as salas de aula, o programa das

escolas fica restrito a isto. Em sua grande maioria não há

bibliotecas, laboratórios e oficinas, que atendam durante o

período de aula e nem mesmo um programa pensado na escola

em período integral.

O PROGRAMA

Após as análises da área em estudo, o terreno foi escolhido

justamente pela sua proximidade com os dois eixos, que

articulam os fluxos locais, com duas escolas públicas em seu

entorno imediato e o único equipamento verde, o Parque Raul

Seixas.

O programa foi desenvolvimento com o intuito de proporcionar

maior qualidade de vida a população local, trazendo opções

educacionais e de lazer, e tentando assim diminuir a deficiência

quanto a estes na região. A ideia é trazer estes serviços

através do equipamento projetado para que a população não

precise se locomover ao centro ou a outros locais da cidade,

enquanto pode tê-lo no próprio bairro.

Buscou-se desta forma elaborar um programa que pudesse

diminuir as deficiências educacionais das escolas no entorno

imediato, incorporando atividades que estas não apresentam. O

projeto, então propõe: salas de informática, cursos

profissionalizantes, laboratórios, espaço para oficinas e

palestras, biblioteca e auditório, além de uma grande praça em

seu térreo. Visando assim contribuir na educação, cultura e

lazer, através de um equipamento que proporcione o encontro.
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O programa do Centro de Atividades Educacionais Raul Seixas

é estabelecido ao longo três pavimentos, sendo dois deles com

acesso pelas Avenidas Jacu Pêssego e Sábado D’Ângelo. Em

relação a distribuição no espaço, o programa foi pensado

através da grandeza dos usos mais públicos nos térreos aos

mais particulares no superior.

33. Diagrama de distribuição de usos.

No pavimento térreo, na entrada pela cota 763,00, em nível com

a rua, encontram-se a praça coberta e um café no bloco leste,

a biblioteca a oeste e auditório, foyer, administração e salas de

palestras a sul. O primeiro pavimento é destinado aos usos

educacionais, sendo o bloco leste voltado as atividades

complementares as escolas públicas no entorno, com

laboratórios, salas de aula, jogos, profissionalizantes e

informática, e na porção oeste com as oficinas. Estas

projetadas em espaços amplos e livres, visam a multiplicidade

de funções, podendo ser adaptadas com a abertura ou

fechamento das portas pivotantes.

.

O PARTIDO

O projeto do Centro de Atividades Educacionais Raul Seixas

teve como partido 3 elementos principais: Equipamento como

condensador social, a praça e a conexão urbana.

EQUIPAMENTO CONDENSADOR SOCIAL

Em relação ao Equipamento como Condensador Social, o

projeto visa propor um espaço público que agrupe variados

programas, com funções específicas, que estimulem a

socialização e as relações sociais, através de uma referência

identitária.

O termo “condensador social” empregado durante o

construtivismo soviético, propunha a arquitetura como um

instrumento social, segundo Villac (2017). Os serviços deveriam

ser voltados ao coletivo, sendo este a base da vida cotidiana.

Koolhaas traz sua interpretação contemporânea para o termo,

ao defender que o edifício deve funcionar “como um

condensador social construtivista: uma máquina empregada

para gerar e intensificar formas desejáveis de contato humano.”

(Koolhaas, 2008, p. 180 apud Villac, 2017, p. 102).

Em uma cidade como dura como São Paulo, os

condensadores sociais – compreendidos como indutores de

relações social humanas consideradas como de

fundamental importância cultural – promovem a

convivência e a simultaneidade de atividades, distinguindo,
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Assim como o CEU, o projeto proposto aqui “Centro de

Atividades Educacionais”, busca implantar diversos programas

que se articulem e complementem seu entorno próximo, no

caso o Parque Raul Seixas, responsável pelo lazer; e as Escolas

públicas, pela educação. Visa-se desta forma, implantar um

projeto que contribuía para a mudança no quadro de

desigualdade social na região, através da possibilidade a

melhores e mais democráticas oportunidades para esta

população.

O projeto do CEU teve como base o modelo da Escola Parque,

pensando por Anísio Teixeira, implantado no Brasil anos 40 e

posteriormente seguido por Hélio Duarte e Diógenes Rebouças.

A Escola Parque visava trazer para o ensino público no pais

um educação de qualidade, responsável pelo ensino integral,

que estimulasse o convívio e relações sociais.

Além da preocupação pedagógica e da de servir como

praça e ponto de encontro nos finais de semana, os CEUs

ainda acumulam a função de "catalisador" urbano: inseridos

em áreas de construções precárias, espera-se que sua

presença exerça uma marca positiva no bairro, favorecendo

melhorias. (BASTOS, 2009, P. 3)

.

assim, a cultura cidadã em amplo espectro. (VILLAC, 2017,

p.103)

Assim, os condensadores são vistos como experiências e

expressões de vida pública através do espaço. Segundo Lahire

(2002) apud Villac (2017), estes fazem parte da socialização e

relações sociais estimuladas por um espaço plural.

Desta forma, o projeto busca aplicar através de seu programa

diversificado a socialização e utilização do espaço, não somente

para as escolas e a população local, mas de forma democrática

para todos.

Referência comentada: CEU Novo Mundo

O projeto do CEU (Centros Unificados Educacionais), pode ser

dito aqui como um bom exemplo da arquitetura como

condensador social. Buscando implantar a integração da

educação, esporte e lazer em um único projeto, é voltado para a

população, visando a experiência coletiva em tempo integral. Os

CEUS, implantados por meio do programa Território CEU, propõe

a requalificação urbana através de um equipamento social,

formando uma nova centralidade, principalmente em áreas com

grande vulnerabilidade social. O programa foi implantado pela

prefeitura de São Paulo durante o governo de Marta Suplicy

(2001-2004).
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34. CEU Novo Mundo: Implantação com térreo.

35. Foto aérea, implantação CEU Novo Mundo.

.

A PRAÇA

Tendo em vista a ausência de espaços que estabeleçam uma

relação com a população, o projeto prevê a Praça como

elemento articulador tanto de fluxos quanto de permanências.

A praça apresenta-se como um local de encontro e convívio

para a população local, já possuindo desta forma, uma relação

de identidade. A praça é tida como “espaços livres públicos, de

convívio social, inseridos na malha urbana como elemento

organizador de circulação e de amenização pública”

(MENDONÇA, 2007, p.4).

As praças formadas tanto pelos espaços residuais da Cohab,

quanto aquelas que de fato foram pensadas e projetadas para

isto, são o ponto de encontro e de lazer dos moradores.

Percebe-se tal relação mesmo no estado atual que a maioria

se encontra, com pouca manutenção e cuidado. Desta forma, a

ideia é trazer este sentimento de pertencimento para o projeto,

como um lugar de encontro.
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A praça, desta forma, é proposta em dois níveis, uma em cada

avenida que dá acesso ao projeto. Em relação da Avenida Jacu

Pêssego, propõe-se uma praça que visa a permanência e

desfruto do local, com bancos e árvores. Em relação a Avenida

Sábado D’Ângelo, o acesso ao Centro de Atividades

Educacionais Raul Seixas ocorre pela praça principal coberta,

funcionando como meio articulador para todos os programas,

sendo assim a recepção do projeto.

Torna-se o coração do projeto, pois além de estar presente nos

dois acessos, se perpetuar por todo o edifício através do vazio

central entre os dois blocos, interligados por passarelas

metálicas treliçadas. O vazio além de permitir a comunicação

visual e física entre os pavimentos contribui para melhoria da

iluminação e ventilação dos ambientes. Os corredores externos

são abertos para propiciarem a integração dos espaços e a

possibilidade de contato entre o interior, e o exterior, no caso a

praça central.

.
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PRAÇA PÚBLICA NO TÉRREO



VAZIO CENTRAL



PASSARELA DE CONEXÃO PELO VAZIO CENTRAL



Referência comentada: FAU USP, Vilanova Artigas

A ideia da continuidade espacial através da perpetuação do

vazio, também foi utilizada por Artigas para elaborar o projeto

da FAUUSP, em 1961. A praça central é referência para uma

arquitetura democrática, no espaço comum a todos, que

estimula a vivência e o encontro.

36. Corte Transversal Fau Usp, São Paulo.

37. Vazio Central Coberto, Fau Usp, São Paulo, 2017.

O programa da faculdade também ocorre ao redor deste

espaço central, cortado apenas pelas rampas de acesso aos

pavimentos. Enquanto forma, o projeto de Artigas é composto

por um grande prisma que pousa sobre pilares trapezoidais,

permitindo um térreo com livre e acesso fácil. Marcando

fortemente a arquitetura de seu período, o projeto tem como

principais materialidades o concreto e o vidro, este também

responsável pela comunicação entre o interior e o exterior,

através de grandes janelas.

38. Pilares Trapezoidais de Concreto, 2017.
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CONEXÃO URBANA

Pode-se dizer, que a conexão urbana é o elemento que se

interliga aos outros dois partidos de projeto, a praça e o

condensador social. O projeto prevê tanto pelo seu aspecto

formal, quanto pela implantação no terreno, uma conexão com

o entorno imediato.

Através da implantação, busca-se permitir o acesso pelas duas

principais avenidas do terreno, contribuindo para a transição

entre as diferentes cotas de nível. Permitindo assim, a fruição

publica tanto por dentro do edifício quanto pela rua. O projeto

se escalona no terreno evitando maiores desperdícios no corte

da terra.

Durante toda elaboração, este um pouco crítico a ser

desenvolvido, pois diferentemente do que acontece muitas

vezes, no entorno imediato, o projeto não conversa com seu

local de implantação. Um exemplo disso são as inúmeras

críticas em relação do projeto da Cohab, já que este apenas

corta o terreno de modo automático e genérico, não se

preocupando com as cotas e conexão com a cidade. Desta

forma, o projeto busca maior acessibilidade ao conectar-se as

diferentes cotas. A praça coberta do térreo torna-se então uma

continuidade da rua.
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Contribuindo para melhor conexão entre o interior e o exterior,

foi adotado como materialidade o concreto, nos ambientes que

precisam opacidade, como o auditório por exemplo; e o vidro,

nos ambientes em que são necessários a transparência. Todas

as salas, oficinas e a biblioteca são compostas por uma

extensa caixilharia de vidro, contribuindo para esta conversa.

Deste modo, optou também na fachada oeste pela colocação

do bise pivotante, que possa contribuir a melhor orientação

solar no projeto.

Ambos os blocos são cercados por corredores externos,

contribuindo assim também para que o projeto não fique

fechado em si mesmo. É possível ao caminhar, pelos corredores

externos, até as salas de aula observar quem está a dois

pavimentos abaixo, através do vazio central.

Em relação ao aspecto formal, o projeto busca implantar a

conexão visual e física com o meio urbano em que está inserido.

Este foi um ponto crítico para a elaboração do todo, já que

analisando a área, nota-se que a conexão entre arquitetura e

rua é precária. Os edifícios da Cohab cercados por muros criam

a ideia da segregação e insegurança, já que não se vê e não se

é visto. Como já apontado anteriormente, este é um ponto

crítico, já que esta bloqueio visual contribui para não criação de

um identidade entre o homem, a arquitetura e

consequentemente, o lugar.
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Referência comentada: : Sesc 24 de Maio, Paulo Mendes da Rocha

+ MMBB, 2017.

O projeto do arquiteto Paulo Mendes em parceira com o

escritório MMBB, em 2017, para o Sesc 24 de Maio, traz como

uma de suas propostas também a conexão urbana, seja pelo

térreo, que adentra no edifício ou pela abertura nas fachadas.

Na obra é possível observar a interação das pessoas com o

térreo, onde os bancos ali localizados são usados para descanso

e local de encontro das pessoas que passam pelo centro. Tal

condição é possibilitada pela fruição pública proposta pelo

projeto, o pedestre tem como opção cruzar o edifício ou andar

pela rua, deste modo, o pavimento térreo transforma-se numa

praça, que os pedestres passam, mas também param ali.

39. Sesc 24 de Maio, térreo: Abertura e espaços livres, 2017.

Nota-se que existe uma dupla relação do interior e exterior

entre edifício-paisagem. Exteriormente, o edifício nos seus

diferentes níveis revela uma relação com a paisagem em que

está inserido, dialogando diretamente com o entorno. Segundo

a arquiteta Marta Moreira “O prédio tem relação com o seu

entorno, pois chega no limite do lote. Isso é uma relação

interessante de proximidade com esses edifícios todos que

estão no entorno. ”. Deste modo, o prédio enquadra-se na

paisagem da cidade, principalmente quanto ao entorno

altamente construído.

Suas aberturas enquadram diferentes visões do centro de São

Paulo e do entorno imediato. O projeto visa a movimentação e

ocupação no Centro após o expediente de trabalho (o arquiteto

se refere ao Sesc como uma obra de ocupação.
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39. Sesc 24 de Maio, aberturas na fachada, conexão com o

exterior, 2017.

Se estabelece assim um diálogo entre o exterior do projeto e

seu interior. Através de fachadas envidraçadas e abertas,

conecta-se e interioriza-se o centro da cidade ao projeto. No

térreo, é possível observar o caminhar dos pedestres, o fluxo

das ruas, os edifícios no entorno, através das entradas e

pequenas janelas propostas, a vida da cidade, sua rotina e

movimentação são levadas para dentro do edifício,

transformando o térreo em uma extensão da rua.

68

Encontros_ Uma proposta para periferia

Autor: Acervo Pessoal.



VILLAÇA, Flávio. Reflexões sobre as cidades brasileiras. São

Paulo: Studio Nobel, 2012.

TANAKA, Giselle Megumi Martino. Periferia: Conceito, práticas e

discursos – Praticas socais e processos urbanos na metrópole e

São Paulo. 2006. 163 f. Tese de mestrado – Faculdade

Arquitetura e Urbanismo. São Paulo, 2006.

YURGEL, Marlene. Urbanismo e lazer. São Paulo: Nobel, 1983.

BIAZOTTI, Laércio Mauro Santoro; EPIFANI, Alberto; METRAN,

Jeanne. et al. Pesquisa de mobilidade da região metropolitana de

São Paulo. São Paulo. 2013. Disponível em: <

http://www.metro.sp.gov.br/pesquisa-od/> Acesso: 12 de Junho

de 2018.

DREUX, Virgínia Paiva. Uma avaliação da legislação urbanística

na provisão de equipamentos urbanos, serviços e áreas de

lazer em conjuntos habitacionais. 2004. 181f. Dissertação

(Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) – Faculdade de

Arquitetura e Urbanismo, Universidade Regional do Rio Grande

do Sul, Porto Alegre.

FERREIRA, Paulo Emílio Buarque. Apropriação do espaço

urbano e as políticas de intervenção urbana e habitacional no

centro de São Paulo. 2007. 131f. Dissertação (Mestrado em

Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e

Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo.

REFERÊNCIAS
ARENDT, Hannah. A condição humana. 10. ed. Rio de Janeiro:

Forense Universitária, 2000

BONDUKI, Nabil, Org. Origens da habitação social no Brasil:

arquitetura moderna, lei do inquilinato e difusão da casa própria.

5. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2011.

CALLIARI, Mauro Sérgio Procópio. Espaços público e urbanidade

em São Paulo. São Paulo: BEI Comunicação, 2016.

CERTEAU, Michel De; GIARD, Luce; MAYOL, Pierre; ALVES,

Ephraim F. A invenção do cotidiano: 2. morar, cozinhar. 11. ed.

Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.

HARVEY, David. Cidades rebeldes: do direito à cidade à revolução

urbana. São Paulo: Martins Fontes, 2014.

MARX, Murillo. Nosso chão : do sagrado ao profano. São Paulo:

EDUSP, 1988.

ROLNIK, Raquel. Cidade e a lei, a: legislação, política urbana e

territórios na cidade de São Paulo. 2. ed. São Paulo: Studio Nobel,

1999.

SILVEIRA, Rogério Leandro Lima da. Cidade, corporação e

periferia urbana: acumulação de capital e segregação espacial na

(re)produção do espaço urbano. Rio Grande do Sul: EDUNISC,

2003. 242 p.

69

Encontros_ Uma proposta para periferia



OTERO, Estevam Vanale. As Possibilidades e os limites da

reabilitação de conjuntos habitacionais em São Paulo.2009. 213f.

(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de

Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São

Paulo.

SILVA, Aline Martins. Atividade e dinâmica de apropriação de

espaços público para o lazer e turismo. 2009. 250f. Dissertação

(Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) – Faculdade de

Arquitetura e Urbanismo, Universidade Regional do Rio Grande

do Sul, Porto Alegre.

BASTOS, Maria Alice Junqueira. A escola-parque: o sonho de

uma educação completa(em edifícios modernos). Revista AU. São

Paulo. ed.178, 2009.

IWAKAMI, Luiza Naomi; SANCHES, Débora e ROCHA, Luis

Octavio. Conjunto Habitacional José Bonifácio em Itaquera.

Revista Belas Artes. São Paulo. p 1-16. 2013.

MENDONÇA, Eneida Maria S. Apropriações do espaço público:

alguns conceitos. ESTUDOS E PESQUISAS EM PSICOLOGIA,

UERJ, RJ, v. 7, n. 2, p. 296-306, ago. 2007

SERPA, Ângelo. Os espaços livres de edificação nas periferias

urbanas - Um diagnóstico preliminar em São Paulo e Salvador.

Paisagem e Ambiente - Ensaios, São Paulo, v. 10, n. 10, p. 189-

216, 1997.

70

Encontros_ Uma proposta para periferia

.VILLAC, Maria Isabel. Condensador Social: Uma questão para a

vida contemporânea. Oculum ens. Campinas, p.1-112. 2017.

.


