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Resumo
Este texto aborda questões envolvendo os limites da prática e 
do pensar arquitetônico e a dificuldade de trabalhar arquitetura 
em suas complexidades através de conceitos, distanciando-a 
da arte e aproximando à ciência do pensar filosófico. 
Analisando o urbanismo e a formação da cidade de São Paulo 
através da região do leito do Rio Tamanduateí, entendemos 
as matrizes de construção da cidade em busca da mobilidade 
e controle do estado sob os que a habitam. A partir desta 
conceituação podemos interpretar o espaço construído como 
um léxico, uma linguagem, destacando elementos semânticos 
da construção do espaço, atingindo o entendimento (in)
conclusivo que a região do atual Parque Dom Pedro II trata-
se de um palimpsesto, um pergaminho rasurado, apagado e 
reescrito inúmeras vezes, que guarda vestígios deste léxico 
flexível, mutável e habitável. O trabalho aproxima-se de uma 
leitura histórica da região da Várzea do Carmo como sendo 
um objeto flexível e passível de releituras e resignificações.

Abstract
This text addresses issues involving the limits of architectural 
practice and thinking, and the difficulty of working architecture 
within its complexities exploring concepts, distancing it from 
art and bringing it closer to a philosophical thinking. Analys-
ing urban planning and the formation of the city of São Paulo 
using the Rio Tamanduateí bed region as foreground, we un-
derstand the construction matrixes of the city in search of mo-
bility and State’s control under which the citizens inhabit the 
city. From this conceptualisation we can interpret the space 
constructed as a lexicon, a language, highlighting semantic 
elements of the construction of space, reaching the (in) con-
clusive understanding that the region of the present Parque 
Dom Pedro II, it is a palimpsest, a parchment shaved, erased 
and rewritten countless times, which keeps traces of this flex-
ible, changeable and habitable lexicon. The work is close to a 
historical reading of the region of Várzea do Carmo as a flex-
ible object and capable of re-readings and resignifications.
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1. Introdução:
limites, conceitos, con-textos e notas de rodapé
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A noção de limite pressupõe um conteúdo. Este, existe 
somente através de uma capacidade de, matematicamente, 
discernir sua centralidade, bem como delinear área, volume, 
perímetro, etc…; o limite caracteriza uma compreensão 
matemática, usados analiticamente para definir derivadas.

De modo análogo, a arquitetura se dispõe à construção e 
análise de limites, sejam eles de ordem físicas, programáticas 
ou conceituais. Portanto, quais são os limites para a 
arquitetura que se propõe a solucionar os problemas 
contemporâneos? Como transgredir a dependência entre 
arché e tekné? Quais conceitos a arquitetura, no momento 
contemporâneo, deve abordar? Como desligar o projeto 
arquitetônico da dialética programática forma-função, que 
se provou ineficaz através das décadas do pós modernismo, 
estética e ética que repercutem de modo esquizofrênico nas 
escolas e proposições arquitetônicas contemporâneas?

Este texto se dispõe a analisar os limites possíveis entre os 
campos do conhecimento arquitetônico e o pensar filosófico, 
em uma necessária fusão, a fim de entender a realidade da 
sociedade, fundamental dentro da própria existência à prática 
arquitetônica. Levando em consideração a necessidade de uma 
nova agenda para a arquitetura, a incorporação de conceitos 
à prática arquitetônica visa abrir horizontes para a criação 
de projetos que possibilitem a sua constante ressignificação 
e reinterpretação ao invés da criação, ora redundante, de 
invólucros estáticos ao binômio programático forma/função.

A partir deste deslocamento da semântica do objeto 
arquitetônico como fazer artístico em direção ao pensar 
arquitetura através de conceitos, podemos entender o 
espaço construído como uma escrita. Questionando as 
estruturas estáveis da prática arquitetônica pós moderna, 
nos aproximamos dos dizeres de Jacques Derridas, e da 
escola de filosofia pós-estruturalista, traçando analogias pos-
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síveis entre escritas e leituras das cidades, dos edifícios, 
dos vazios, habitáculos, fluxos, trânsitos, verborragia,… 

Para tal leitura ser possível, exige a construção de um léxico 
comum entre os interlocutores, portanto, um pequeno glossário 
torna-se premissa necessária para os estudos e referências 
a seguir. Como Flusser menciona em “O Mundo Codificado”, 
a “comunicação humana é um processo artificial”, portanto 
o ferramental e a organização dos símbolos utilizados nessa 
escrita deve ser passado através de seus respectivos códigos. 
Porém, a artificialidade dos códigos criados por esta linguagem, 
se naturalizam com seu aprendizado, e assim tornam-se 
prática mecânica indissociável dos comportamentos naturais 
do homem político. Esta leitura do espaço construído como 
texto e linguagem faz sentido apenas quando dialogamos 
com um interlocutor possível, e portanto plenamente capaz de 
versar sobre os usos desta pequena teoria das comunicações 
edificáveis? Ou possivelmente o aprendizado desta linguagem 
aconteça simplesmente ao assumir a moral para habitar a 
cidade, o ethos1 das metrópoles e aglomerações populacionais.

Podemos observar o tomo do volume a ser lido e escrito como 
sendo a cidade de São Paulo, uma escrita realizada por inumeráveis 
mãos, cujas linhas e idiossincrasias são lidas e reescritas a todo 
momento por um fluxo de corpos que percorrem estas pautas 
e palavras. Dentro deste livro, alguns capítulos construídos 
por tipologias e construções urbanísticas que se confundem 
entre momentos históricos, políticas públicas de con-gestão2, 

1 o conjunto de traços e modos de comportamento que conformam o caráter 
ou a identidade de uma coletividade

2 No decorrer da história urbanística de construção da metrópole de São 
Paulo, priorizou-se a implementação de políticas urbanísticas com ênfase no espaço 
destinado ao tráfego de automóveis, modelos que mostraram-se continuamente inefi-
cazes pois rapidamente tornam-se insuficientes para preencher a demanda por vias de 
fluxo. Ainda assim, a construção de estradas urbanas, com a velocidade de circulação 
acima de 50km/h cria entrepostos urbanos que impossibilitam o fluxo pedonal ao redor 
dessas vias.
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alastramentos, movimentações que criam um horizonte de leitura 
possível, bem como a interpretação moral de uma cidade em 
desarranjo, o caos como axioma moral para criação de políticas 
urbanas. Esses capítulos de formação da história da cidade de 
São Paulo são fundamentais para a leitura do espaço urbano 
atual: as relações entre a cidade e sua malha hidrográfica; 
planos de avenidas; políticas públicas de saúde e micro-políticas 
públicas de reuso do espaço urbano; todos estes capítulos 
constituem esforços de controle da vida em centros urbanos.

Entre estes capítulos, o olhar desatento não se demora 
nas notas de rodapé, muitas vezes utilizadas para agregar 
conteúdo àqueles volumes de texto mais evidentes nas 
tipologias dos livros. Às vezes utilizadas como artifício estético, 
a fim de não prejudicar o ritmo da escrita, outrora as notas 
de rodapé tornam-se protagonistas dos textos deste livros, 
extendendo-se entre páginas sem fim, um volume a parte. 
Nesta cidade-livro abordada neste texto, a nota de rodapé 
que irei me debruçar é o Parque Dom Pedro II, a várzea do 
Carmo, berço fundamental da cidade de São Paulo, da vila 
de Piratininga, trecho de alagamentos do Rio Tamanduateí. A 
pintura de Benedito Calixto, de 1892, “Inundação da Várzea 
do Carmo”, mostra, na base da colina história da cidade um 
imenso espelho d’água. Este rodapé alagado, entre cheias e 
vazantes, pode ser lido atualmente como uma possível cidade 
em transe, i-navegável, inegável e in-transitável, entre seus 
cheios e reticências, espaços construídos e reminiscências 
intersticiais, um palimpsesto de intervenções e resignificados. 

Outrora denominado de Várzea do Carmo, o Parque Dom 
Pedro II, era, no princípio da cidade de São Paulo, ponto de 
despejo de lixo, lavagem de roupas e, ainda assim, ponto para 
abastecimento de água para a maior parte da população da 
Vila de Piratininga, fundamentada na pequena colina triangular, 
quase plana, formada por altitudes variando entre 750 e 760 
metros, mas cercada por um acentuado desnível de 30 met-
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ros em relação ao curso do Rio Tamanduateí. Estava para a 
cidade, como uma acrópole, que abrigou seus habitantes durante 
seus três primeiros séculos de existência. Suas posteriores 
transformações ocorreram ao longo dos séculos tanto com 
finalidades higiênicas, abordando medidas de saneamento e 
embelezamento das margens do rio; mas também, a fim de 
acolher e amplificar fluxos urbanos e viários, conforme a cidade 
se expandia para além das margens dos rios em seu entorno. 

Os contextos, portanto, a serem lidos ao longo das margens 
do Parque Dom Pedro II exigem uma série de cuidados 
com as entre-linhas, observando a história fundamental da 
cidade, até o ponto que as medidas político-urbanísticas 
solidarizaram-se com a implementação dos projetos de 
parques lineares, nos moldes dos parisienses, projetados 
pelo arquiteto Joseph Antoine Bouvard, a partir de 1911, a 
convite do então prefeito Raymundo Duprat. Posteriormente, 
este seria rompido pela cacofonia das transposições 
rodoviaristas, impostas pela execução do Perímetro de 
Irradiação, e concomitante implementação do complexo 
de viadutos ao fim da década de 1960; e posteriormente a 
implementação de inúmeros aparatos e equipamentos de 
transporte coletivos, que ao fim, transformaram a área do 
parque em uma região de transbordo e fluxos rodoviários.

Estes ruídos sobrepostos à área do parque conformam uma 
sinfonia e podem ser interpretados como pautas musicais. 

img. 1 - COOP HIMMELB(L)AU /Restless Sphere, Basel, Switzerland (1971)
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Atualmente, o espaço do Parque Dom Pedro II pode ser lido 
como um diagrama musical de Sylvano Bussotti, usado como 
norte musical para a obra Os Mil Platôs de Deleuze e Guattari.
Sylvano cria um esquema de desterritorialização total das notas 
de uma composição musical; uma superposição de todas as 
peças e elementos que regem as Cinco Peças para David 
Tudor,  incluindo em um único artefato visual, refrões, solos, 
síncopes, compassos, in consonância, todos os instrumentos, 
audíveis e inaudíveis. As anotações assumem um papel de 
indução através das composições gráficas, ao invés de induzir o 
comportamento preciso e irremediável dos músicos de um grupo. 

A leitura dos diagramas musicais de Sylvano consistem 
de uma escrita em linhas contínuas, isentas das pausas e 
ritmos, síncopes, e distinções comuns às pautas musicais. 
A leitura do espaço construído acontece de forma similar 
considerando as leituras não lineares e super-posições 
de informações dentro dos contextos urbanísticos. 

As partituras, tal como qualquer outro sistema de escritas, 
dispõe de símbolos próprios que representam sons, porém, a 
criação musical de Sylvano visa graficamente intensificar planos 
de consistência semântica, resignificando a grafia das claves, 
colcheias, semibreves, mínimas e fusas, para que sua sonoridade 
seja apenas resultado de um atrito entre o músico e a música, em 
outras analogias possíveis: a relação entre o espaço e o usuário. 

Entendendo a música como linguagem fica evidente a 
combinação dos parâmetros de altura, duração, intensidade e 
timbre desenha linhas verticais (harmonia), horizontais (melodia) 
e espaço-temporais (ritmo), que se entre-cruzam, configurando 
hierarquias (sistema tonal, modo maior, modo menor) ou 
séries (atonalidade, dissonâncias), e formas (sonata, cantata, 
ópera, fuga). Ou como no agenciamento musical de Guattari1,

1 GUATTARI, Félix. “Agencements. Transistances. Persistances”. 1981
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img. 2 -  Romas Viesulas with Sylvano Bussotti Piano Piece for David Tudor 
No. 1 from Notes on Sound 1965
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onde os fluxos são de toda ordem – vibrações, vozes, ondas 
hertzianas – e os territórios musicais estão em relações múltiplas 
– ritmos, timbres, ressonâncias, seqüências, harmônicos, 
obras, gêneros. Evidenciando a estrutura formadora da 
música e seus agenciamentos, podemos discernir gêneros 
e territorialidade do porvir dentro das músicas, mas a cada 
momento haverá que ser precisado que tipo de agenciamento 
ocorre em seu interior, porque sempre pode ocorrer uma 
“captura das dimensões maquínicas da música, a perda de sua 
territorialidade, ou novas relações entre expressão e conteúdo”.

O mesmo gesto de indução ao porvir é analisado por Roland 
Barthes separando a prática do escritor à do escrevente 
como ações antagônicas em sua abordagem ao texto e às 
construções semânticas. Segundo Barthes, o escritor libera o 
texto, e permite que a subjetividade textual se revele através 
da interação com o leitor, que o significado seja liberado, 
ao invés de induzido. O escritor deixa lacunas a serem 
preenchidas semanticamente pelo seu leitor. Contudo, o 
escrevente reproduz o significado incisivamente não deixando 
entre-linhas, limitando a existência das intertextualidades1.

Transpondo esta analogia para a linguagem do espaço construído, 
ficam claros os consequentes agenciamentos feitos através de 
modificações na cidade em suas linhas verticais, horizontais e 
espaço-temporais. Tais agenciamentos reverberam no espaço 
e sobrepõe-se muitas vezes inferindo novas interpretações à 
cidade resultante. O espaço que se prolonga longitudinalmente 
no eixo retificado do Rio Tamanduateí, agora se transforma 
em um palimpsesto, o pergaminho eliminado de seus 
escritos originais, rasurado, reescrito, marcado por anotações 
passadas. Projetos e intenções apagadas continuamente, 

1 Termo cunhado por Julia Kristeva, ressaltando a importância da palavra 
escrita ser compreendida não com um sentido fixo, mas como uma sobreposição de 
tramas textuais. “Qualquer texto se constrói como um mosaico de citações e é absorção 
e transformação de outro texto” (Poética nº27, p.45-53)
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reescritas sobrepondo-se às linhas da página em branco, dos 
veios cavados no papel. A várzea do Carmo, com suas dilatações 
e contrações, lazer, transporte, higiene; reescrita pelos conse-
quentes aterramentos, criações da ilha dos amores; construção 
de parques ingleses ao longo do leito do rio, debruçado aos 
pés do Palácio das Indústrias; parque que en-fim vira protag-
onista dos planos rodoviaristas do engenheiro Prestes Maia.

“Em 1970, os viadutos estavam completos, e assim, conside-
ra-se o fim da curta história do Parque Dom Pedro II, que durou 
cerca de 50 anos.” (KLIASS, pg. 130) Desde então, algumas 
propostas para a área foram feitas, durante a gestão da prefeita 
Luiza Erundina (1989-1993), muitas propondo a demolição de 
viadutos, e reconstrução da paisagem urbana da década de 
20. Contudo, o saudosismo por um modelo de cidade pensa-
da há 100 anos gera conflitos ao ser indagado como solução 
para uma área extensa e central, habitada por uma socie-
dade com problemáticas distantes das vividas a um século;
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2. De(s)limites:
entre muros e a construção de linguagem;
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2.1 o limite e o conteúdo
O método circunscreve o objeto em um ímpeto de tocá-lo em 
sua completude, mas é este circulo que delineia os limites 
entre observador e observado; entre conteúdo e continente. 
Duas observações podem ser feitas a respeito dos limites 
da arquitetura. Uma primeira abordagem sobre o tema nos 
remete aos limites erguidos pelo próprio objeto arquitetônico 
como exercício estético, sobre a dissolução de suas paredes 
acompanhada pelo avanço frenético das tecnologias da 
comunicação. Porém os limites que nos interessam são 
de ordem conceitual, buscando nos distanciar da dialética 
formal-programática replicada nos espaços construídos, 
nos aproximando de criações arquitetônicas que articulem 
soluções conceituais para problemáticas contemporâneas. 

Podemos falar sobre a real essência da arquitetura como sendo 
sua capacidade indelével de enclausurar espaços, de delimitar 
vazios através da sua existência. Deste modo, o invólucro que 
se cria para delimitar espacialidade denomina-se arquitetura, e 
a sua capacidade de desempenhar a função de contenedor de 
espaços, portanto, seria sua principal qualidade. Os elementos 
desta construção (chão, paredes, tetos) todos estes tornam-
se responsáveis nesta construção de vazios, e assim, uma boa 
espacialidade -ou uma boa arquitetura- seria aquela que, com 
bons elementos construtivos, conseguisse desempenhar a sua 
função de englobar espaços vazios. Explodem-se as paredes, 
desmonta-se a estrutura envoltória do edifício, o invólucro 
deixando de existir, porém o espaço contido permanece. De(s)
limita-se o espaço envoltório, mais além do que fisicamente 
implodido, este deslimite ocorre com os modos de perceber 
o espaço que nos circunda. A percepção dos vazios que nos 
envolvem deixou de acontecer através “dos olhos da pele” e 
agora é responsabilidade dos olhos dos dedos. Acessamos 
através dos dígitos este invólucro imaginário em meta-
arquiteturas, vazios percebidos pelas pontas dos dedos em 
constante deslizar pelos ecrãs multicoloridos. A arquitetura 
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envolve o indivíduo não necessariamente contém o indivíduo.

Ao desmaterializar o corpo como principal medida, nos 
afastando das planificações das soluções arquitetônicas, tendo 
como principal referência o modulor corbusiano, observamos 
que o papel do fazer arquitetônico transforma-se menos em 
uma questão construtiva, capaz de reordenar fluxos e conflitos, 
enclausurando questões de ordem funcional-programática; e 
mais como a criação de diretrizes arquitetônicas permissivas, 
espaços cujo uso seja auto gerido, propositivo e passível de 
constantes re-significações. A tríade vitruviana, revisitada 
pela carta de Atenas em 1933, repercute na construção 
de objetos arquitetônicos que não correspondem mais 
aos fluxos de informação e dinâmicas sociais das cidades 
contemporâneas, mas continua reverberando um pensamento 
ancestral que norteava os fazeres arquitetônicos do século 
1 a.D e posteriormente da primeira metade do século XX. 
Pensar arquitetura como objeto, seguindo preceitos de 
ordens como função, estrutura e beleza (utilitas, firmitas, 
venustas) a afasta de conceitos de ordem social que 
movem a cidade contemporânea e aqueles que a habitam.

Bem como os aspectos físicos da arquitetura e sua 
deslimitação através do fazer tecnológico, podemos citar a 
realidade fronteiriça entre o fazer arquitetônico e o pensar 
arquitetura; a subjetividade filosófica da construção de 
semióticas e etimologias através do objeto arquitetônico e os 
conceitos que norteiam sua criação. Questões como estas, 
de ordem conceitual, tornam possíveis a deslimitação da 
arquitetura, principalmente no que diz respeito a suas questões 

O trabalho filosófico através da arquitetura se torna 
possível pela vontade de liberar o edifício dos limites 
traçados pelo fazer meramente estético, pelo exercício 
formal do edifício. O entendimento da arquitetura, desde 
seus primeiros passos dentro da academia se debruçam 
como uma prática meramente projetual, restrita somente 
ao desenho da arquitetura, ao invés de sua escrita. 
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Todas essas estruturas de pensamento que regem e guiam a 
prática arquitetônica criam estruturas estáveis do pensamento 
que se cristalizam na construção das cidades e espaços 
urbanos. Estes, por sua vez, seguem à risca fórmulas 
programáticas que materializam no espaço usos pré-definidos, 
em construções cuja finalidade inicial, quando em desuso, 
torna estes espaços livres para reinterpretações, deslocando o 
sentido do objeto construído ao seu uso previamente imposto. 
Através do descolamento semântico realizado pelos binômios 
impostos às arquiteturas, torna-se possível a vivência dos 
entre-muros como premissa na releitura do espaço construído. 
Partindo como razão fundamental para a existência do 
indivíduo urbano, em zonas centrais, zonas habitáveis são 
constantemente ressignificadas a todo momento, a fim de criar 
espaços possíveis de existência, habitáculos, habitabilidades, 
ocupando os resíduos da cidade formal previamente 
construída, de modo errático, não normativo: nômade.

2.2 nômade e o espaço entre
A percepção do transitar nômade, entre os interstícios urbanos, 
surge como resultado das observações cotidianas sobre o 
exponencial crescimento do número de moradores de rua na 
região central da cidade de São Paulo; nos percursos diários 
ao trabalho, no vago transitar pelas vias, na busca pelas raras 
permanências na malha urbana, em sua maioria tomada apenas 
como zona de trânsito, “em transe”. Nota-se a formação de 
núcleos de comunidades nos espaços intersticiais cujo 
desenvolvimento progressivo e espontâneo acarreta aparência 
consequentemente irregular, porém regradas e constituídas 
através de fluxos e permanências intrínsecos a este modo de 
habitar e vivenciar o espaço urbano. Análogos à biologia, os 
espaços intersticiais relacionam-se às pequenas áreas, orifícios, 
cavidades, espaços existentes em tecidos e órgãos. A tradução 
desta terminologia para os espaços urbanos faz alusão às áreas 
restantes das construções e permanências arquitetônicas, os 
espaços negativos das cidades cujo crescimento planejado ou 
orgânico resulta na ocupação territorial e concomitante definição 
dos usos do solo: social, habitacional, institucional, etc…
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Limites de ordem funcional, relacionado às questões forma-
função, espaço-programa, cheios-vazios. Preocupados em 
projetar edificações como proposições estético-formais de 
como moldar o espaço, sob ordem e estrutura, arquitetos 
distanciam-se das proposições de ordem sutil e filosóficas 
da arquitetura. Questões sobre a origem dos significados do 
espaço, sobre a etimologia do edifício: o que é uma casa, 
por exemplo? Uma questão de ordem programática que se 
replica ad-infinito considerando a casa como um habitáculo 
para uma família, ou indivíduo, porém, o próprio conceito 
de casa deve ser questionado por não ser algo estático e 
imutável. Como replicar uma morada na conjuntura social 
atual replicando tipologias típicas do século XX? Casas 
compartimentadas, suítes, lavabos. salas de estar e jantar é 
uma tipologia esquizofrênica considerando que os habitantes 
desta casa modernista vivem em uma sociedade cujos 
aparatos cibernéticos desmaterializam o corpo no espaço, e 
o transportam apenas para a realidade acessada digitalmente.

2.3 a arquitetura como escrita
Quando abordamos a prática arquitetônica como um léxico, 
podemos entendê-la como uma escrita, e bem como o ato 
de escrever, a praxis da arquitetura pode ser vista como a 
ativação de algo antes inerte: para a escrita o papel; para a 
arquitetura o espaço. A construção do objeto arquitetônico 
é agente transformador do espaço, e portanto, possível de 
ser entendido como uma escrita, em sua capacidade de 
transformar o vazio. E assim como o conjunto de palavras 
de uma língua ou idioma, o léxico arquitetônico é impossível 
de ser compreendido em sua total completude, pois está em 
constante transformação. Um processo inerente às línguas 
é sua mudança, gradual, quase imperceptível que tornam 
palavras arcaicas e esquecidas, mudam de significados 
através de neologismos. A mutabilidade da linguagem deve 
ser observada na construção histórica das cidades, em seu 
conjunto de edificações, e objetos que constantemente se 
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ressignificam: viadutos que transformam-se em 
parques, tapumes que viram galerias de arte ao ar 
livre, marquises que fazem vezes de cama, escadas-
auditórios, praças que viram parques de skate, etc... 

A leitura somente é possível após a escrita, ou durante seu 
apagamento. A rasura de um texto é capaz de liberar significados 
subjacentes ao texto, bem como sua raspagem ou apagamento 
transformando o suporte ao significado em palimpsesto. 
O apagamento libera novas conexões semânticas, em um 
processo de soma, e sobreposição; o acúmulo de significados. 
 
Neste cenário, uma questão a ser indagada pelos arquitetos 
seria de como o espaço, desconsiderando todos os aparatos 
de mídias e tecnologias, pode ser compreendido como 
informação. Arquitetura como in-formação, em forma. Não 
estamos acostumados com a ideia de objetos não-humanos, 
inanimados tornando-se agentes em ação, tornarem-se um 
meio para circulação de informações; a deslimitação da 
arquitetura passa pelo entendimento do espaço como um meio, 
não somente como um objeto: capaz de transmitir conteúdo, 
conceito, linguagem. Torna-se necessário realizar o exercício 
de reinterpretar o objeto construído não como algo estático, 
mas como uma malha povoada por significados subjacentes, 
em movimento. Esse caráter da arquitetura como uma porção 
de códigos e significados - ao contrário de estruturas e belezas 
e espaços - a serem transformados em um alfabeto, e portanto 
possíveis de serem lidos, como linhas de informação, con-
textualizada, inter-textual, vírgulas, exclamações, hífens, etc…
 



26

img. 1 - rasura como processo de liberação de significados subjacentes 
ao texto. anáslise do território estriado da escrita,  do significado das entre 
linhas, e entretextos. 
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3. urbano:
embelezamentos, sanidades e rodoviarismo
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3.1 congestão histórica: o crescimento demográfico e 
tecnologias de urbanismo
Para entendermos o contexto atual de congestão1 urbana 
estabelecido na cidade de São Paulo, é necessário um estudo 
sobre os fatores históricos e econômicos que conduziram a 
expansão da cidade, e as consequentes transformações nos 
modos de habitar a cidade. Posterior ao adensamento da 
cidade, reflexo dos ciclos econômicos, surgem as inúmeras 
iniciativas urbanísticas que se propunham a re-ordenar a 
trajetória de crescimento e adensamento. Tal adensamento 
historicamente seria marcado por suas disfunções em 
questões cruciais no desenvolvimento urbano, tais como déficit 
habitacional, transporte, acessos, recursos hídricos e etc… 

Objetivando analisar o impacto dos planos diretores que 
direcionaram o desenvolvimento da cidade a partir de um 
urbanismo rodoviarista, é necessário se aproximar dos processos 
de modernização e adensamentos que transformaram a São 
Paulo de 1900, com quase 240 mil habitantes2, na cidade 
mais populosa do hemisfério Sul. E quais as consequências 
deste rápido adensamento urbano e espaçamento dos limites 
constitutivos da cidade. Torna-se pertinente também notar a 
transição da moral e ética dos urbanistas, transformadas na 
transição da monarquia para a república com a proclamação 
em 15 de Novembro de 1889, notado em diversas intervenções 
no parque que ressoa o nome do último imperador brasileiro.
O monarca não pode mais mandar matar; 
na república, o presidente deixa morrer. 

1 Desde os primórdios da ocupação do triângulo fundamental, observa-se 
a congestão dada às ruas exíguas, por isso o diagrama de Victor da Silva Freire, 
proposto em 1911 para descongestionar a região. Problema este relatado pelos dados 
apresentados por freire em 1927: em 1915, a capital possuía um automóvel para cada 
351 habitantes, em 1920 a relação era de um para cada 170 moradores, e em 1925, 
um para cada 64.

2 A população da cidade, que por ocasião da inauguração da ferrovia 
era de cerca de 26 mil habitantes, em 1890 já havia atingido 65 mil. Nos três anos 
seguintes, esse número quase dobrou, superando os 120 mil, dos quais mais de 70 
mil eram estrangeiros. O censo de 1900 apontaria quase 240 mil habitantes.
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fotos da região do Parque Dom Pedro II 
autor: Nelson Kon
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3.2 acrópole: entre o miasma e a mobilidade

A partir da acrópole1, formada no encontro entre os Rios 
Anhangabaú e Tamanduateí, que abrigou a cidade de São Paulo 
em seus três primeiros séculos de existência, surgiram linhas 
de caminhos de expansão e deslocamento urbanos em formato 
rádio-concêntrico. Inicialmente abertos para percorrerem as 
tropas de mulas, que, na época constituía principal meio de 
transporte, estas rotas escritas sobre o solo, conectavam a vila 
de Piratininga ao interior do estado e ao litoral. Estes caminhos 
constituíram as fibras que suportaram a tecitura de movimentos 
e fluxos urbanos contidos no processo de metropolização da 
cidade. A região do Centro de São Paulo oscilou guardando 
resquícios coloniais e respondendo às dinâmicas da metrópole, 
em consideração ao fluxo de pessoas, mas, principalmente 
à lógica do fluxo de capital, que tornou-se extremamente 
relevante nas modificações urbanísticas modernas. 

Podemos entender e analisar os ciclos de expansão e 
modernização da malha urbana da cidade de São Paulo usando 
a região da várzea do Rio Tamanduateí como suporte para 
exemplos e ilustração de conceitos, já que o rio foi cúmplice das 
alterações do espaço geográfico para dar suporte ao nascimento 
da metrópole. A região além de palco da fundação da cidade, 
deu suporte para inúmeras operações urbanas que modelaram 
os costumes e hábitos da sociedade de diversas épocas, dentro 
dos quais se destacam o Perímetro de Irradiação do plano de 
avenidas do engenheiro Prestes Maia, que afetou diretamente a 
região do atual parque dom pedro II criando e construindo um 
conjunto de avenidas que circundam a área central da cidade de 
São Paulo, que por sua vez, seccionou e contornou o parque. 

1 acrópole ἀκρόπολις : cidade construída nas partes mais altas em relação 
ao relevo do chão. A cidade foi “fundada” na colina da Várzea do Carmo, como 
estratégia militar dos Jesuítas para defenderem-se por ambos os flancos da colina.
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Ao longo dos três primeiros séculos da cidade, mas 
principalmente nas últimas décadas do século XVIII, a Várzea do 
Carmo e seu entorno abrigaram atividades periféricas, porém 
vitais para o crescimento da vila que ali se instalara. Na época, 
porém, outro problema afligia a cidade: apesar do rio ser uma 
importante via de transporte fluvial possibilitando a conexão 
da cidade a outras povoações locais, bem como fundamental 
fonte hídrica e sanitária, seu regime de constantes enchentes, 
passou a ser abordado como problemática pela municipalidade, 
que, através das propostas de retificações do curso do rio, 
buscava “drenagem e embelezamento” da Várzea do Carmo.

As primeiras obras para drenar a Várzea propiciando melhor 
articulação da cidade com seus arredores iniciou-se entre 
1782 e 1786. A vala construída onde hoje encontra-se a 
Rua da Figueira (Enokibara,2003) foi a primeira tentativa de 
drenagem das várzeas do rio. Tais intervenções evidentemente 
interviram sobre o transporte fluvial que ali acontecia, 
até 1849 quando foi posto fim ao fluxo de navegações 
no Rio Tamanduateí, a partir de sua primeira retificação. 

Contudo, um dos primeiros planos urbanísticos que 
modificaram o curso natural do rio Tamanduateí está 
documentado na carta de retificação e saneamento em 
1870, feita pela comissão de saneamento do estado de 
São Paulo. Cartas urbanísticas deste período comumente 
justificavam as intervenções propostas através de justificativas 
de combates a epidemias e miasmas. O documento em 
questão é importante pois salienta uma região em vias de 
perder resquícios de sua composição natural, sobrepostos 
pelas intervenções antrópicas iniciais e movimentações 
urbanas que direcionariam o crescimento da cidade à leste. 

Durante os séculos XVIII e XIX, os primeiros indícios 
dos planejamentos urbanísticos e melhoramentos foram 
conduzidos através da teoria miasmática, que refletia também 
o modelo de intervenções replicadas no mundo mod-
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planta e corte da área colina da várzea do carmo
entre os vales dos Rios Tamanduateí e Anhangabaú
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criança deitada às margens do Rio Tamanduateí (1906)



36

várzea do carmo
Manuel Fréderic (1906) Arquivo Brasiliana Fotografia
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erno europeu. Esta moral urbanística replicava valores 
do urbanismo francês que institucionalizou um controle 
populacional através da ampliação das ruas parisienses, 
permitindo maior ventilação, iluminação e fluidez das tropas 
militares para coerção e contenção das revoltas populares. A 
transcrição deste modelo aos moldes brasileiros foi realizada 
de modo quase esquizofrênico, apropriando-se de uma est-
ética burguesa, na França originada a partir dos processos 
de modernização urbana, e com a introdução do trem como 
meio de mobilidade que possibilitou a explosão demográfica 
dos centros urbanos. Em São Paulo, à época da implantação 
dos primeiros projetos de retificação e embelezamento dos 
canais hídricos, nascia uma nova elite cafeeira, formada 
principalmente pelos barões do café que teve papel fundamental 
nas transformações observadas no centro da cidade.

Em seu livro Os rumos da cidade: Urbanismo e modernização 
em São Paulo (2002), Candido Malta menciona que nesta 
época surgiu um consenso da população em legitimar a colina 
histórica como espaço central dominante, como a acrópole da 
cidade. O autor menciona no livro que os”grupos dominantes 
formados a partir do ciclo cafeeiro e estabelecidos na cidade 
elegeram a transformação dos espaços centrais de São Paulo 
e o privilegiamento de seus bairros nobres como principais 
componentes de seus programas de modernização urbana”. E 
foi neste período, sob gestão de João Theodoro Xavier de Mattos 
(1872 e 1875), então presidente da província, que a cidade 
passou pela sua “segunda fundação”, período reconhecido pelo 
número expressivo de “embelezamentos” e realizações urbanas. 
Em especial, a região da Várzea do Carmo recebeu atenção 
especial de João Theodoro, com intervenções de drenagem 
e aterro parcial de sua área, bem como a construção de um 
passeio público e a conhecida “Ilha dos Amores”, aproveitando 
uma curva suave do canal e a retificação existente do canal. 

Na época, a cena de embelezamento pontual, acentuava o
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contraste com o entorno existente na região, já que as 
margens do Rio Tamanduateí ainda eram o destino final da 
maioria dos dejetos e despejos de lixo da vila. Este recanto 
de vida bucólica cravado no centro da cidade foi um gesto 
obsessivo de embelezamento, seguindo uma estética e 
ética importada dos jardins franceses.  O restante da várzea 
continuava abrigando atividades periféricas ao núcleo urbano, 
apesar dos incessantes investimentos na área. Outra ação de 
embelezamento pontual da cidade ocorreu 144 anos depois, 
durante a curta gestão do prefeito João Dória, marcada 
por micro-ações e macro-media, são os jardins verticais 
construídos ao longo de 6 quilômetros da Avenida 23 de Maio, 
ação maquiadora dos movimentos de arte urbana, encontra-
se atualmente abandonado, com as plantas secas, tornou-se 
detrito, e precisa ser expurgado da cidade. Foi esta mesma 
duplicidade de embelezamento pontual e função, que levou ao 
rápido fim da existência da ilha dos amores, constantemente 
alagada pelas águas já insalubres do rio, e marcando uma luta 
constante da ocupação da área da várzea, vista como espaço 
para lazer à luz dos anseios burgueses que nasciam na época, 
que eram alheios aos costumes da população, esta por sua vez, 
entendia a área como função sanitária de despejo de dejetos. 

O tecido urbano foi adaptado de forma extremamente 
circunstancial, muitas vezes aleatória e dissociada de dimensões 
urbanas, tais quais ocupações populacionais irregulares e fluxos 
de e caminhos marcados nos terrenos vazios. As adaptações 
que regraram as modificações urbanas surgiram em sua 
maioria para abrigar as demandas de fluxo de capital, tanto nas 
fases iniciais do crescimento da vila de piratininga, bem como 
na modernização da cidade, e fase inicial de industrialização. 
A partir do plano elaborado e aplicado pelo engenheiro 
Francisco Prestes Maia, um grande número de obras públicas 
foi projetado e executado, fragmentando traçados originais de 
formação da cidade, resultando em um tecido urbano destituído 
de suas continuidades históricas. Foram muitos os es-
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Rio Tamanduateí ainda com seu leito original e navegável
foto acervo IMS: Vicenzo Pastore
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Rio Tamanduateí e Parque Dom Pedro II 1972
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forços para retomar a dinâmica de fluxos da cidade, 
prevalecendo somente estratégias de ampliação e renovação 
de autovias, em um constante esforço de reestabelecer a vazão 
dos carros1, adotando a mobilidade e fluxo de automóveis 
como prioridade norteando as modificações territoriais.

3.3 da várzea ao parque: a criação do Pq. D. pedro II

Durante o início do século XX, sob a gestão do então prefeito 
Antonio da Silva Prado, a cidade de São Paulo passou por 
uma grande remodelação, principalmente em sua região 
central. As obras desta época consistiam majoritariamente 
em ações municipais de alargamento de vias e apagamento 
do traçado de ruas antigas, resquícios do período colonial; 
bem como a construção de novos espaços públicos. A 
remodelação do centro durante este período é comumente 
vinculada ao nome do engenheiro Prestes Maia, e seu Plano 
de Avenidas que, durante algumas gestões, foi a principal força 
motriz de transformação e modificação dos fluxos urbanos.

Porém, é necessário analisar em retrospecto até 1911, ano que 
dois projetos foram apresentados propondo intervenções para 
o centro da cidade, com enfoque principalmente na mobilidade, 
desafogando o trânsito no centro histórico. Na ocasião, a 
proposta enviada em 1906, pelo vereador Augusto da Silva 
Telles, sugeria a desapropriação de um quadrilátero no entorno 
do Vale do Anhangabaú, convertendo a Rua Libero Badaró 
em uma “avenida central”, seguindo os moldes haussmaniano  
de construção de cidade: grandes vias para melhorar a mo-

1 Planos de avenidas do século XX priorizam a implantação e aperfeiçoamen-
to para as vias expressas e os automóveis.
1927— Diagrama de Victor da Silva Freire para rede de ruas do Triângulo Central
1938-1945—Implantação do Perímetro de Radiação de Prestes Maia
1954 — Criação da Segunda Perimetral, triplicando a capacidade de circulação de 
veículos
1969-1971 — Complexo Leste-Oeste na gestão do Paulo Maluf
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bilidade de tropas, apaziguar a contaminação de doenças, e 
construção de monumentos. A outra proposta, foi de autoria 
do arquiteto francês Joseph Antoine Bouvard, que a convite do 
engenheiro Victor da Silva Freire, elaborou seu plano de melhorias 
e embelezamentos para o centro histórico de São Paulo.

Após quarenta dias na cidade, Bouvard apresentou suas 
conclusões ao então prefeito Raymundo Duprat, tendo 
sido contratado logo em seguida. Com três principais 
propostas de atuação, seu projeto focada em intervenções 
viárias, criações de centros cívicos e a implementação de 
dois parques circundando a colina história: um no Vale 
do Anhangabaú e outro na Várzea do Carmo. A fim de 
criar recursos para a execução desta obra, foi proposto 
o loteamento da várzea, conforme descreve Rosa Kliass:
“Dividida em 25 áreas de terreno, totalizando 554.146,07m2. 
A 25a área, com 451.800,00m2, se destinava ao parque 
sobrando, portanto 102.346,07m2. Dessa área, 90.899,95m2 
seriam comercializados e os terrenos restantes deviam ser 
designados para outros usos públicos.” (KLIASS, 1993: 119)

O desenho do projeto para o parque da Várzea do Carmo ficou 
sob encargo do arquiteto franco-suiço Francisco Cochet, que 
contemplava já a implementação do Palácio das Indústrias 
como área para exposições e o Mercado Municipal atual. O 
projeto além de criar grandes áreas para práticas esportivas 
tem enfoque evidente no automóvel como ferramenta de 
lazer e porvir como o próprio arquiteto descreve: “Pois, em 
nosso clima tropical, nada mais agradável que o passeio 
em automóvel no meio dos jardins, sendo que será possível 
facilmente interditar a circulação de veículos pesados.”  

Apesar de nunca ter sido concluído em sua 
integridade, o projeto de Bouvard e Couchet foi 
inaugurado em 1922 e nomeado Parque Dom Pedro II.
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O tecido urbano foi adaptado de forma extremamente 
circunstancial, muitas vezes aleatória e dissociada das demais 
dimensões urbanas. A partir do plano elaborado e aplicado 
pelo engenheiro Francisco Prestes Maia, um grande número 
de obras públicas foi projetado e executado, fragmentando 
traçados originais de formação da cidade, resultando em um 
tecido urbano destituído de suas continuidades históricas. 
Foram muitos os esforços para retomar a dinâmica de fluxos 
da cidade, prevalecendo somente estratégias de ampliação 
e renovação de autovias, em um constante esforço de 
reestabelecer a vazão dos carros1, como medida prioritária.

 3.3 perímetro de irradiação e o panóptico

Elaborado a partir de 1924 pelos engenheiros Francisco Prestes 
Maia e Ulhôa Cintra, o Planos de Avenidas conduziu a maioria dos 
investimentos públicos nas sucessivas décadas promovendo 
a reformatação da malha urbana através do sistema radial-
perimetral, e privilegiando assim o transporte sobre pneus.

Prestes Maia, durante sua gestão como prefeito de São 
Paulo (1938 - 45), pode implementar algumas diretrizes de 
seu plano. Dentre estas medidas, o chamado Perímetro de 
Irradiação: um anel formado por largas avenidas, destinado 
ao fluxo intenso de veículos circulando o perímetro da área 
central. Foi esta medida que impactou diretamente a região 
do Parque, dando início ao processo de transformação e 
isolamento da área através das sucessivas medidas de 
privilegio ao rodoviarismo, adotadas por gestões posteriores. 

1 Planos de avenidas do século XX priorizam a implantação e aperfeiçoamento para as 
vias expressas e os automóveis.
1927— Diagrama de Victor da Silva Freire para rede de ruas do Triângulo Central
1938-1945—Implantação do Perímetro de Radiação de Prestes Maia
1954 — Criação da Segunda Perimetral, triplicando a capacidade de circulação de 
veículos
1969-1971 — Complexo Leste-Oeste na gestão do Paulo Maluf 
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“As alterações no parque iniciaram-se com o alargamento da 
Avenida Rangel Pestana (no trecho que atravessa o parque) e da 
Rua Santa Rosa, destruindo o traçado original desse setor. Parque 
da área que envolvia o Palácio das Indústrias também foi subtraída 
pela ampliação do sistema viário.” (ENOKIBARA, 2003: 243)

A região do parque teria sua última grande intervenção 
rodoviarista durante a gestão do prefeito Faria Lima (1965-
69), que segundo Kliass decretaria a “sentença de morte” do 
Parque. Durante sua gestão, um elaborado complexo viário foi 
implementado: a Avenida do Estado cruzando a região rente 
ao Parque D. Pedro II; a construção dos viadutos 25 de Março 
e Antonio Nakashima, unindo os dois seguimentos da Avenida 
Rangel Pestana e conectando a Radial leste-oeste ao centro; o 
viaduto Diário Popular, que cruza a Avenida do Estado orbitando 
o Palácio das Indústrias. Além destes, a construção do Terminal  
D. Pedro II, metrô e Expresso Tiradentes, foram obras que 
consolidaram a região na década de 70 como área de transbordo. 
Sedimenta-se assim o cenário (des)articulado do que hoje deixou 
de ser Parque, tornando-se apenas um espaço de desejos1. 

A cidade é o resultado da (r)evolução de um palimpsesto 
de assentamentos permanentes que hoje é sobrescrito 
por questões de mobilidade e pelo grande volume de 
deslocações que acontecem na malha urbana. Mobilidade 
e fluxos configuram imagens paradigmáticas no universo da 
linguagem e escrita, e nos atuais tempos, lidas através de redes 
digitais e aceleração, com ênfase nos fluxos de informação, 
pessoas ou mercadorias, constrói-se redes de distribuições 
territoriais que buscam aprimorar a aceleração destes fluxos 
no território urbano. Os complexos sistemas de circulação 
impõe simultaneidades e heterogeneidades à cidade, criando 
uma experiência urbana de desmonte das identidades 
individuais, e do passado construído sobre a cidade. 

1”O que define precisamente as máquinas desejantes é o seu poder de conexão ao in-
finito, em todos os sentidos e em todas as direções” Deleuze & Guattari, O Anti-Édipo.
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Perímetro de Irradiação
Plano de Avenidas Prestes Maia
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Panóptico idealizado por Jeremy Benthan
desenho do arquiteto Willey Reveley, 1791
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No centro urbano moderno, o espaço tornou-se um derivado 
do movimento. A mobilidade das pessoas sustentada pelo 
ur banismo radio-concêntrico implementado a partir da 
década de 20 em São Paulo, os fluxos de seus habitantes 
são ordenados e facilmente monitorados. Assume-se 
como fenômeno natural a esta mobilidade o chamado fluxo 
pendular, que distribui seus habitantes de suas moradas 
periféricas ao ambiente de trabalho, em sua maioria 
localizados na região central. Este gesto de mobilidade 
aproxima a cidade da tipologia de um presídio, de modo a 
enclausurar seus habitantes em um espaço disciplinar policial: 

“A ordem e a polícia que se deve manter exigem que todos 
os operários sejam reunidos sob o mesmo teto, a fim de que 
aquele dos sócios que está encarregado da direção da fábrica 
possa prevenir e remediar os abusos que poderiam se introduzir 
entre os operários e impedir desde o início que progridam.”1

A disciplina da mobilidade urbana, lança mão de recursos 
de fluxo e monitoramento oriundos da chamada “arte das 
distribuições” descrita por Foucault em seu estudo Vigiar 
e Punir: a história da violência nas prisões. O controle das 
atividades cria um estado urbano de vigilância, através das 
tecnologias de mobilidade acaba constituindo um modelo 
compacto do dispositivo disciplinar. A implementação deste 
sistema de vigilância e catalogação dos indivíduos na cidade 
curte inicialmente sob a justificativa do combate à peste: 

“A ordem responde à peste; ela tem como função desfazer 
todas as confusões: a da doença que se transmite quando os 
corpos se misturam; a do mal que se multiplica quando o medo 
e a morte desfazem as proibições.” (FOUCAULT; 1975: 188)

1 Project de règlement pour l’acière d’Ambroise. Arquivos nacionais, f. 12, 
1301.
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A semelhança da tipologia do Perímetro de Irradiação com 
o plano Panóptico de Bentham fica evidente a partir da 
própria descrição desta figura arquitetural feita por Foucault:

“na periferia uma construção em anel; no centro, uma 
torre: esta é vazada de largas janelas que se abrem 
sobre a face interna do anel (…) basta colocar um vigia 
na torre central, e em cada cela trancar um louco, um 
doente, um condenado, um operário ou um escolar.”
 
Este modelo de construção cria um estado de constante 
vigilância que automatiza e desindividualiza o poder 
exercido pelo estado sobre o indivíduo. O estado 
permanente de vigilância se constrói a partir da implantação 
e controle da mobilidade dos habitantes da cidade.
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4. inconclusão: 
centro de passagem do morador nômade: 
um palimpsesto entretextos
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Dom Pedro II - alcunhado o Magnânimo, foi o segundo e último Imperador 
do Império do Brasil durante 58 anos, sua existência ainda materializada 
sobre o leito do Rio Tamanduateí
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A região do Parque D. Pedro II1, inscrito em trecho da várzea 
doRio Tamanduateí, eixo de nascimento da cidade de São 
Paulo, inicialmente chamada de vila São Paulo de Piratininga. 

1 A história do Parque Dom Pedro II, está intrinsecamente atrelada à 
história da criação da cidade de São Paulo, e suas inúmeras transformações podem 
ser observadas e refletidas através de inflexões nas nomenclaturas atreladas à 
área que compreende a várzea de alagamento do Rio Tamanduateí. Os primórdios 
arché-ológicos da área remontam à Várzea do Carmo, período anterior à existência 
do parque em foco, digressão necessária para compreendermos quais usos foram 
atribuídos à área antes dos processos de saneamento e embelezamento que a 
tornaram parque em 1922. 
Dom Pedro II, segundo e derradeiro imperador do Império do Brasil. “Pedro de 
Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio 
Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Habsburgo e Bragança, também conhecido 
como dom Pedro II, governou o Brasil por 49 anos, três meses e 22 dias” (GOMES, 
p.111), assumiu o trono ainda adolescente, foi deposto em 1889, de barbas brancas, 
cansado, dependendo de cuidados médicos permanentes, em situações com 
dificuldades de levantar-se. Interessa observar o resquício monárquico que ainda 
vigora na nomenclatura do parque a ser estudado. A regência do imperador, longa 
e redundante, eternizada na nomenclatura do Parque Dom Pedro II. Este paralelo 
monárquico materializa algo de antigo no modo de construção da cidade, portanto 
torna-se necessária a realização de uma arqué-ologia do espaço construído ao 
longo da várzea do Tamanduateí, em busca de compreender a intertextualidade que 
se desdobra ao longo do parque. Precisamos entender o que existe de arcaico, na 
monarquia representada através da nomenclatura atrelada ao território em foco. 
Até o início do século XX, a área da Várzea do Carmo era tida como um vazio urbano, 
tendo somente entre 1914 e 1922 o início das inúmeras tentativas de urbanização da 
região. Um dos principais impasses da região era a relação cidade-rio, entendendo 
o Rio Tamanduateí como uma transposição, sendo inicialmente cruzado por duas 
pontes, ou por canoas, atracadas ao porto geral, localizado ao pé da ladeira. É 
interessante pontuar que até meados do século XIX, o rio, apesar de sinuoso, ainda 
era utilizado como leito de navegação para pequenas embarcações, o que se tornou 
inviável após os planos de contingenciar enchentes através de retificações nos cursos 
originais dos rios da cidade. 
As retificações do curso original do rio iniciaram entre 1782 e 1786, que de tão 
sinuoso lhe valeu a alcunha de Sete Voltas. A partir de então, uma série de aterros 
e retificações tornaram a área cada vez mais propícia para o “recreio e divertimento 
da população”(EGÍDIO, pg. 65-notaderodapédanotaderodapé), e menos apta ao 
transporte sobre rios. Interessante notar o paralelo do Rio Tamanduateí com os 
processos de industrialização que aconteciam em paralelo na Europa Ocidental, onde 
os rios possibilitaram o surgimento de uma malha de transportes que mais tarde de 
transformaria em ferrovias. A evolução das locomotivas são descritas como análogas 
à evolução biológica das espécies terrestres, pois a ferrovia surgiu nas águas, passou 
por uma fase anfíbia para então ganhar a terra firme. De acordo com Alexandre 
Delijaicov, a revolução industrial na Inglaterra em um primeiro momento foi estruturada 
lançando mão a um sistema de transporte hidroviário, utilizando chatas através de 
estreitos canais.
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Piratininga, fazendo referência ao potencial hidrodinâmico da 
região, a várzea do Carmo, era responsável pelo batismo da 
vila do “peixe a secar”, referindo-se aos animais que após as 
cheias recorrentes do rio, secavam às suas margens, incapazes 
de retornar ao leito. Esta camada de história encontra-se 
implícita nas entrelinhas deste alfarrábio que encontra-se 
escrito no espaço existente neste trecho do rio; a leitura 
deste espaço é feita de modo quase arqueológico, revelando 
camadas submersas no espaço edificado, significados 
escondidos nas entre-linhas dos viadutos que se sobrepõem, 
em cruzamentos transversais, atravessando o parque, que se 
estende longitudinalmente no berço hidroviário de São Paulo.

Como exercício projetual, este trabalho buscou criar um 
elemento de materialização das leituras feitas sobre o espaço 
construído e escrito no leito da Várzea do Carmo através de 
seus 464 anos de ocupação antrópica. Conforme relatado nos 
capítulos anteriores, a região passou por inúmeros processos 
de transformação que refletem tanto o comportamento da 
população que habitou a cidade, mas também revela as

 A estreiteza dos canais, logo possibilitou a utilização de tração animal às margens, 
puxando os comboios com maior eficiência; e posteriormente, os animais foram 
substituídos por motores, cuja potência de tração era equivalente aos horse-powers 
antes utilizados como força motriz. 
Símbolo do início modernidade e da Revolução Industrial, as ferrovias tornaram-se 
máquinas de produzir cidades, e posteriormente, de destruí-las. No início do Século 
XX, por onde passada, fundava cidades, criando as condições e estruturando como 
rede eficiente para os padrões da economia da época. As cidades possuem em sua 
centralidades, igrejas e a estação ferroviária. Contudo, com a mudança dos padrões 
econômicos e consequente mudança territorial dos parques industriais, as ferrovias 
passaram a serem vistas como obstáculos, ou pelo menos elementos de degradação 
territorial. 
A mesma analogia de ascensão e declínio pode ser observada com o sistema 
rodoviário implementado nas margens do Rio Tamanduateí, a princípio, símbolo 
veemente do desenvolvimento tecnológico rodoviarista, expandindo sua rede 
com amplas avenidas, e corredores e terminais de ônibus, o mesmo artefato 
foi ressignificado, deixando de ser o principal vetor de expansão das cidades, 
transformando-se na principal força motriz de desestabilização das áreas urbanas. 
No Parque Dom Pedro II, as vias expressas urbanas são um limite físico e irredutível, 
sobreposto ao limite hidrográfico.
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éticas e limitações impostas pelas instituições governamentais. 
As construções e reconstruções podem ser lidas ainda 
hoje no espaço conformado atualmente como Parque Dom 
Pedro II, as mesmas são inscritas como marcas do lápis 
do no papel, marcadas em horizontalidades, em passeios 
públicos que são invadidos pela contumaz natureza; em 
transversalidades, com seus viadutos que se lançam sobre o 
vazio escoando o incessante fluxo rodoviário, mas também 
construindo entre-espaços sob e sobre suas estruturas. 

As linhas de leitura e seus sucessivos apagamentos deixam 
rastro, e permitem sua interpretação no espaço construído, 
bem como nos escritos apagados em um pergaminho utilizado 
inúmeras vezes: a cidade é um palimpsesto. Esta interpretação 
da região em foco se materializa em formato do edifício ponte que 
se projeta sobre o vale, entre linhas, estabelecendo conexões 
semânticas apagadas, articulando fluxos e criando espaços 
para possíveis releituras. Dentro do léxico construído para a 
leitura deste texto, mencionamos muito a ética da mobilidade, 
revisitada em vários momentos da história, há aproximadamente 
40 anos, desde que o homem conquistou o espaço sideral, 
as famílias de classe média lançarem-se com seus traillers 
numa vida on the road, os Beatles imaginaram a vida itinerante 
existindo em um submarino amarelo e o grupo de arquitetos 
Archigram projetou cidades-robôs para se caminhar livremente 
sobre um território pós-atômico devastado (Walking City, 1964).

O cenário do palimpsesto aproxima-se circunstancialmente 
do território devastado de uma explosão e o que permite a 
articulação restante nestes espaços residuais são os corpos 
que vagam em impulsos nômades que oscilam entre o ingênuo, 
irônico e libertário. Na cidade contemporânea, este vetor 
de fuga nômade se materializa nos corpos refugiados em 
baixos de viadutos, praças, canteiros centrais, marquises de 
estabelecimentos, nos interstícios da construção estabelecida, 
nas entre-linhas do texto urbano. Neste contexto, a ideia
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de mobilidade, inicialmente transitória, apenas se acentua 
e é fixada como movimento perpétuo destas pessoas que 
habitam o espaço móvel, e o modificam com o passar do 
tempo e a vivência corpórea. Portanto, o edifício-hífen que se 
projeta sobre o vazio dedica-se à materialização deste fluxo 
nômade e coletivo: o centro de passagem do morador nômade. 

Inserido no complexo viário residual do Parque Dom Pedro 
II, interpretamos as vias expressas, construídas de concreto 
armado, não como uma construção estática, mas como um 
agente em movimento, um fluxo de informações. Por exemplo, 
ao olhar descuidado, esta interpretação do fluxo seria atribuída 
aos carros ao invés do próprio viaduto em si, contudo, a 
estrutura construída no espaço pode ser lida como linhas de 
código no écran de um computador. O corpo percorrendo o 
espaço construído como os olhos deslizam pelas linhas de 
um texto, pausam, retornam, releem, pulam estrofes; guardas 
chuvas colidem em um congestionamento de pessoas em um 
dia de chuva, transeuntes caminham em ciclofaixas, quase-
atropelamentos, suicidas em potencial. São todas ações de 
leitura análogas às ações corpóreas na cidade. O espaço 
entendido como texto, e o corpo como agente modificador 
a medida que o percorre e interpreta o texto edificado.

Algumas conclusões podem ser analisadas em decorrência de 
leitura deste espaço de mobilidade que se formatou sobre a área: 
ao sobrepor as cartas de retificação iniciais do rio Tamanduateí 
à situação do complexo viário atual que rompe a área do 
Parque Dom Pedro II, podemos observar que no mapa de 1870 
a Rua do Gasômetro e a Rua do Brás (atual Rangel Pestana), 
cruzavam a região da várzea do Carmo transversalmente, se 
valendo de duas pequenas pontes que transpunham o curso 
d’água; atualmente, existe um caminho estreito que separa 
o Palácio das Indústrias, atual Museu Catavento, do Parque, 
conectando o Brás ao terminal de ônibus do Expresso 
Tiradentes; e a transposição da antiga Rua do Brás hoje acontece
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no formato do viaduto 25 de Março e Antonio Nakashima, que 
se enlaçam sobre o vale, materializando esta transposição. 

A partir deste pequeno exercício arqueológico podemos 
concordar em torno do desejo de transição destas duas 
regiões, em especial a transposição na atual Avenida Rangel 
Pestana, conectando o vetor Leste de expansão urbana. 
Seguindo esta lógica, a retomada da transposição do vale 
encontra-se envaginada  entre as duas estruturas viárias 
que substituem esta conexão, priorizando o transporte 
automotivo, em detrimento do fluxo pedonal. E portanto, o 
exercício de projeto se materializa através do edifício-hífen 
que estabelece esta conexão linear, perfurando o espaço 
entre ambos os viadutos 25 de Março e Antonio Nakashima. 

O edifício se lança a partir da colina histórica da cidade sobre o 
vale, transpondo o mesmo como uma grande rampa acobertada, 
lançando inicialmente uma marquise que abre a possibilidade 
para a sugestão de seus usos e ocupações, suas ocupações 
e derivações programáticas são intrinsecamente dependentes 
dos movimentos e modificações dos usuários do espaço. 
São dois volumes a serem lidos inicialmente: ao pé da colina, 
um volume pronuncia-se no espaço verticalmente, separado 
por um vão que faz as vezes de marquise; e outro volume de 
tipologia horizontal, se espreme entre o espaço residual dos 
dois viadutos que se cruzam sobre o vale. O programa do 
edifício é a sugestão de situações programáticas em si: sobre 
a marquise, estruturas fechadas potencializam a formação de 
cooperativas de reciclagem, salas de aula, bem como um café, 
bar, biblioteca; este elemento “sobre” distancia-se do bloco 
inferior, que abriga estruturas para clínicas de esquizoanálise1.

1 teoria/prática cunhada a partir do encontro entre o filósofo Gilles Deleuze 
e o psicanalista Félix Guattari pós o movimento revolucionário “Maio de 68” na França. 
Sob a perspectiva da esquizoanálise, a clínica é um processo de análise dos modos 
de subjetivação de sujeitos e grupos em suas relações com instituições e o mundo. 
Contudo, a clínica construtivista que tensiona as explorações sociais e afetivas operando 
na ordem das micropolíticas ao questionar nossas próprias ações, desconstruindo 
modelos de representação e ativando a potência revolucionária do desejo.
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O sinal gramático hífen é utilizado semanticamente para 
estabelecer forças conectoras entre palavras compostas 
ou palavras em fim de linha, ou seja rompidas pelo espaço 
comprimido e formatado do texto escrito. Sua existência 
na gramática está atrelada às forças de união e integração 
semântica dentro das palavras. O hífen é um elemento 
gramatical de integração de significados, bem como de ruptura. 
Marca a separação entre sufixo/prefixo, e radical, assim como 
separa as possíveis análises subjacentes na etimologia das 
palavras. Ação comumente utilizada nos textos derridianos, a 
hifenização liberta os significados que subjaz na construção 
das palavras. O edifício-hífen libera o espaço entre de suas 
determinações programáticas pré-estabelecidas, e assim, deixa 
de ser um texto perene e arcaico, e torna-se um palimpsesto;
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neste caderno encontra-se a documentação esclarecedora 
do exercício projetual relatado no caderno ENTRELINHAS: 
SOBRE A ESCRITA E APAGAMENTO DA CIDADE;

o projeto surge da derivae indagação entorno da ocupação 
antrópica e dos espaços residuais ao urbanismo. encontra  
como suporte o palimpsest fundamental da cidade de 
são paulo, leito da várzea do carmo, transpondo linhas  
escritas e apagadas e reescritas nos horizontes da cidade.

das palavras ao projeto. transpor o conceito de leituras do 
espaço construído em um projeto cuja linguagem e expressão 
ainda assemelha-se  às práticas arquitetônicas. reconheço 
assim o desafio da transposição conceitual para o meio 
físico e material,  e afirmamos o projeto como ferramenta de 
conceituação e questionamentos sobre o espaço construído.

ao entendermos a prática arquitetônica como léxico, a 
tiramos do ostracismo, dos ideais de pureza, estabilidade e 
beleza, e assim a aproximamos de questões programáticas 
instáveis, espaços  plausíveis às transformações, assim 
evitando que línguas e projetos tornem-se estruturas arcaicas.

espaços de porvir.

andré romitelli
2018, são paulo
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PARQUE DOM PEDRO II
situação atual
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PARQUE DOM PEDRO II
carta de saneamento do Rio Tamanduatei
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centro de passagem do morador nômade
implantação e alargamento da margem do rio
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implantação final mostrando o entorno 
imediato da região
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