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 São Paulo nasce das colinas. Seus caminhos 
foram organicamente desenhados e coube ao homem 
moldar-se à eles. Este, por sua vez, fez suas interven-
ções no curso natural proposto. Foram viadutos, lon-
gas escadarias e galerias… Nem rios e córregos so-
breviveram: ganharam cobertura de asfalto e hoje é 
difícil encontrar quem saiba o que existe no subsolo. 
 Pensando em São Paulo como um organismo vivo, 
é certo dizer que esse corpo cresceu com o passar do tem-
po e que suas memórias e cicatrizes estão presentes em 
cada viela. Lidar com o relevo da maior metrópole da Amé-
rica Latina sempre foi um desafio. Apesar de estar situada 
longe de falhas geológicas, vulcões ou outros elementos 
naturais que podem causar desastres, São Paulo desafia 
arquitetos e engenheiros com seus grandes desníveis. 
 É comum ver terrenos com grandes declividades 
ociosos ou mal utilizados. Muitas vezes eles são trans-
formados em áreas verdes no sentido mais literal da ex-
pressão, pois é costumeiro que também tenham desenho 
urbano deficiente, o que não convida as pessoas a uti-
lizarem-se da área como praça. Quando utilizados para 
construção, é corriqueiro observar que a ocupação do 
terreno acaba se dando apenas na parte menos íngre-
me, desperdiçando grande área de potencial construtivo. 
 Além da dificuldade de ocupação dos terre-
nos com grandes desníveis, estes tornam-se fron-
teiras, barreiras difíceis de serem ultrapassadas. 
Nesse momento passarelas, viadutos e escadarias 
entram em cena, criando percursos naturalmente im-
possíveis e concedendo acesso a novos percursos. 
 Pensando nos desníveis tão característicos 
da cidade, o trabalho se desenvolve a partir de um 
grande objetivo: conectar. Interligar diferentes cotas 
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de nível, unir pessoas que se deslocam por diversos 
caminhos e por fim simplificar a locomoção do pedes-
tre em São Paulo, trazendo novos percursos que agre-
gam qualidade ao caminhar e transformam essa via-
gem de um simples deslocamento em uma experiência.
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CAPÍTULO 1: A PAISAGEM D(E) SÃO PAULO
 
 Neste capítulo, através de amostras e te-
oria, se pretende traçar paralelos entre o traça-
do viário da cidade de São Paulo e seu relevo. 
 A paisagem da cidade de São Paulo, município 
que atualmente se estende por mais de 50km, pode ser 
sintetizada pelo complexo de colinas [1] existente entre 
os vales dos rios Tietê e Pinheiros. Esta área é estuda-
da minuciosamente na tese de doutorado do Prof. Aziz 
Ab’Sáber - Geomorfologia do Sítio Urbano de São Pau-
lo, que possibilita um embasamento profundo a respei-
to das características físicas que definem este espaço.

 
 

 As colinas mais altas deste recorte se encon-
tram no Espigão Central, denominado assim à partir da 
maneira como esta área se estende e por onde passa, 
entre outras, a Avenida Paulista. As vertentes deste es-
pigão têm seus declives invariavelmente direcionados 
ao vale do Pinheiros ou do Tietê, foco deste estudo.
 O desenho da cidade de São Paulo foi guiado 
por seu relevo. Foram suas colinas que determina-
ram o arranjo geral dos caminhos da cidade, propon-
do suas vielas, ruas e avenidas. As mesmas colinas 
foram responsáveis por soluções urbanísticas que 
hoje caracterizam São Paulo: suas as escadarias, 
viadutos, túneis e galerias, que conectam a cidade, 
cortam caminhos e nos levam de uma região à outra.

“As colinas, que movimentam o relevo dos últimos km 
que procedem a confluência do Tietê com o Pinheiros 
constituem o domínio geográfico que sustenta o corpo 
principal da capital paulista.” AB’SABER, 2007, p.100

[1] AB’SABER, Aziz Nacib. 
Geomorfologia do sítio ur-
bano de São Paulo. Cotia, 
SP: Ateliê Editorial, 2007.
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[1]  Vista aérea da região metropolitana de São Paulo: des-
taque para o Espigão central no centro  entre as  margi-
nais do Pinheiros e Tietê; Google Earth e edição do autor. 
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 “O sistema de colinas que asilou o organis-
mo urbano de São Paulo influiu profundamente na for-
ma de expansão e no arranjo geral das ruas, avenidas 
e radiais da Metrópole. (...) A elas se devem, por outro 
lado, soluções urbanísticas especiais, tais como nossas 
tradicionais ladeiras e escadarias, os grandes viadu-
tos, galerias e túneis. Pode-se dizer que toda a suntuo-
sidade urbanística que tão bem caracteriza a paisa-
gem do centro da cidade de São Paulo está ligada às 
condições de detalhe do relevo das colinas regionais. 
A despeito da onda imensa do casario que mascarou o 
assoalho topográfico original, as colinas constituem o 
traço marcante da paisagem urbana, exigindo do pes-
quisador cuidados especiais.” AB’SABER, 2007, p.15

 “(...) trata-se do que denominamos Espigão 
Central, alongado e estreito divisor de águas entre as ba-
cias do Tietê e do Pinheiros. (...) a Avenida Paulista super-
pôs-se exatamente ao eixo principal desse espigão (...). 

1. Altas colinas de topo aplainado do Espi-
gão Central. - Áreas típicas: trechos percorridos 
pela rua Domingos de Morais e avenidas Pau-
lista e Dr. Arnaldo. Altitude média: 805-830m.
Altas colinas dos rebordos dos espigões principais. 
- Dentro delas, cumpre distinguir: a) altos esporões 
dos espigões principais (colinas do Sumaré); (...). 
Trata-se de regiões relativamente acidentadas, onde 
se localizam as cabeceiras dos pequenos afluentes 

[2] Corte do sítio urbano de São Paulo passando pelas 
cotas em que se encontram os rios Pinheiros  e Tietê, 
em contraste com o Espigão Central no centro, região 
alta. Em AB’SABER, Aziz Nacib. Geomorfologia do sítio 
urbano de São Paulo. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2007.
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da margem esquerda do Tietê e direita do Pinheiros. 
Altitudes variando entre 780 e 830m, com desní-
veis absolutos de 60 até 110m, em relação ao tal-
vegue dos rios principais.” AB’SABER, 2007, p.105

[2] Escadaria que conecta a Rua Avainhandava à 
Avenida 9 de Julho, em São Paulo. Exemplo do 
que Ab’Saber chama “soluções urbanísticas es-
peciais” em resposta ao relevo de São Paulo. Em 
AB’SABER, Aziz Nacib. Geomorfologia do sítio ur-
bano de São Paulo. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2007.

 À partir do panorama geral do relevo da ci-
dade baseado na tese do professor Aziz Ab’saber, 
pode-se perceber a conexão entre o plano urbanís-
tico de ruas e avenidas da cidade de São Paulo e 
sua geografia. Um exemplo dessa íntima relação en-
tre relevo e traçado viário é o Vale do Anhangabaú.

O arquiteto Angelo Bucci, em sua tese de mes-
trado “São Paulo, razões da arquitetura, da dis-
solução dos edifícios e de como atravessar 
paredes” descreve o Vale do Anhangabaú como ge-
ografia primordial da cidade, enquanto o Viaduto do 
Chá (1892), primeira construção à vencer a barreira 
física do vale, é chamado construção fundamental. [2]

[2] BUCCI, Angelo. São Pau-
lo, razões de arquitetura: da 
dissolução dos edifícios e de 
como atravessar paredes. São 
Paulo: Romano Guerra, 2010. 



12

ARQUITETURA COMO PAISAGEM

 “O Anhangabaú é a geografia primordial da 
cidade de São Paulo. A construção fundamental é o 
Viaduto do Chá. Eles representam dois elementos 
fundamentais na nossa cultura construtiva. Geografia 
primordial porque no Anhangabaú comparecem con-
densados elementos recorrentes da base física de 
implantação da cidade: a várzea e o patamar de terra 
firme e, junto deles, todos os valores e ocupações típi-
cas que se imprimiram a cada um.” BUCCI, 2010, p. 33

 “A cidade se transforma em paisagem 
porque ocorre uma transmutação - que Benjamin 
exemplifica com Proust e Baudelaire - no sentido de 
que o angio sentimento romântico de paisagem se 
dissolve para a construção de uma nova noção - ro-
mântica - de paisagem urbana.” BUCCI, 2010, p. 59

 A reflexão dos dois autores se refere à uma 
questão comum: a resposta do homem às barreiras na-
turais. Ab’Saber é mais amplo em seu recorte quando 
cita: “soluções urbanísticas especiais, tais como nossas 
tradicionais ladeiras e escadarias, os grandes viadutos, 
galerias e túneis”, mas ambos discorrem sobre recursos 
desenvolvidos pelo homem com o objetivo de vencer 
as barreiras físicas propostas pelo relevo paulistano. [3]

[3] AB’SABER, Aziz Nacib. 
Geomorfologia do sítio ur-
bano de São Paulo. Cotia, 
SP: Ateliê Editorial, 2007.
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DERIVA URBANA NO TERMINAL BANDEIRA

 Entre os dias 8 e 12 de abril de 2019, du-
rante a III Semana de Integração da FAU-Macke-
nzie o grupo de alunos liderado por Daniel Ayoub 
e Camila Cordeiro visitou o Terminal Bandeira e 
produziu um cartografia abstrata a respeito das 
impressões sensíveis obtidas durante a visita. 

TERMINAL BANDEIRA

 Encontra-se neste local um grande nó urbano, 
onde diversos fluxos isolados ocupam um mesmo es-
paço e se cruzam em diferentes cotas, o que demanda 
um olhar atento para a compreensão das possibilidades 
de fruição presentes ali, resultado da sobreposição de 
diferentes respostas para a demanda do automóvel, do 
pedestre e especificamente de quem acessa o Terminal. 
 O terminal Bandeira é um espaço fundamental 
para a cidade de São Paulo e sua escala metropolita-
na, pois abriga o encontro das avenidas 23 de Maio 

 

[3] Passarela de acesso ao Terminal Bandeira. Foto: autor, 2019.
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e 9 de Julho. Além disso, funciona como encontro de di-
versas camadas de percursos se sobrepondo simultane-
amente: os caminhos dos pedestres e dos automóveis.
 Sua importância levou a escolha do lo-
cal para um percurso sensível do grupo. Coinci-
dindo com a ideia de que o Vale do Anhangabaú 
é uma geografia primordial [4] da cidade de São 
Paulo, e com a intenção de vivenciar, perceber e 
compreender os espaços que foram projetados. 
 No caso das Avenidas, seu traçado vem em 
resposta aos obstáculos impostos pela natureza, que 
acabam por se tornar novos obstáculos posterior-
mente.  Neste caso, as avenidas 9 de Julho e 23 de 
Maio respondem a demanda de fluxo de automóveis 
a nível metropolitano, ocupando vales para este flu-
xo.  Ao mesmo tempo, a passarela do terminal 
bandeira responde ao fluxo local de pedestres que 
precisam transpor estas vias para acessar o terminal, 
que é posterior às avenidas, além de atravessar o vale.

 

 O percurso da deriva teve início no encontro 
entre a Rua Xavier de Toledo e a Ladeira da Memória, 
passando pelo escadão que conecta a Xavier de Toledo 
à Quirino de Andrade e Rua Formosa, desnível caracte-
rístico da região do Vale do Anhangabaú, por onde pas-
sa o Córrego do Anhangabaú, atualmente canalizado.

[4] BUCCI, Angelo. São Pau-
lo, razões de arquitetura: da 
dissolução dos edifícios e de 
como atravessar paredes. São 
Paulo: Romano Guerra, 2010. 

 “A cidade, nesse momento, assumiria o 
valor de natureza, ou melhor, assume o mesmo 
papel que era desempenhado pela paisagem na-
tural. Nesse sentido, a hipótese é de que há um 
prosseguimento, umo um passo posterior, em que 
a cidade se exporta para a natureza, e toda a na-
tureza passa a ser vista como “construções” do 
pensamento ou da cultura.” BUCCI, 2010, p. 59
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 Além da Ladeira da Memória, escadas ro-
lantes anexas do Metrô Anhangabaú, na saída 
da Rua Formosa, também realizam a transposi-
ção de nível mecanicamente e dentro de um edi-
fício com aberturas voltadas aos canteiros cuja 
inclinação acompanha o ângulo das escadas.
 Atravessando a Rua Formosa em direção ao 
Vale, se encontra a entrada da passarela de acesso 
ao Terminal Bandeira, cujo fluxo hora está por cima 
da Avenida Nove de Julho, hora por baixo do Viadu-
to Dr. Eusébio Stevaux. A passarela tem fluxo inten-
so, uma vez que conecta o terminal de ônibus à es-
tação Anhangabaú, sendo acessada por núcleos de 
circulação vertical com escadas rolantes em ambas 
suas extremidades, além de ser um elemento coberto 
e de superfície lisa, tornando o caminhar agradável.

[4] Escadas rolantes anexas 
à estação Anhangabaú: repe-
tem a transposição existente 
na escadaria da Ladeira da 
memória, com canteiros es-
calonados. Foto: autor, 2019.

[5] Acesso da passa-
rela. Foto: autor, 2019.
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[5] Núcleo de circulação 
vertical do Terminal Ban-
deira. Foto: autor, 2019.

[5] Núcleo de circulação 
vertical do Terminal Ban-
deira - Sobreposições vi-
árias. Foto: autor, 2019.

 Chegando no terminal, um corredor marca-
do por sua cobertura curvilínea conecta o pedestre 
a mais um núcleo de circulação vertical, com esca-
das rolantes ligando à cota da Praça da Bandeira, 
onde outras quatro passarelas peatonais conec-
tam este ponto à Rua do Ouvidor, atravessando a 
Avenida Vinte de Três de Maio, Câmara Municipal 
e Rua Quirino de Andrade, percurso alternativo à 
passarela do Terminal Bandeira, que também serve 
como travessia elevada da Avenida Nove de Julho.
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[6] Passarela de aces-
so ao Terminal Bandei-
ra. Foto: autor, 2019.

IMPRESSÕES

 À despeito das vistas variadas proporcionadas 
pela cota elevada das passarelas, nota-se o pensamen-
to racional das possibilidades que um edifício de trans-
posição pode oferecer. Encurtar caminhos para ajudar 
quem está com pressa faz sentido e o edifício cumpre 
sua função primária: permitir a travessia elevada do pe-
destre no encontro das avenidas 9 de Julho e 23 de Maio.
 No entanto, tal monofuncionalidade priva o 
usuário de se apropriar do espaço de maneiras que 
não estão previstas em projeto, ou seja, não existem 
ali espaços de estar, convivência e/ou contempla-
ção, nem sequer fluxos para além do estritamente 
funcional, como por exemplo: quem está numa ve-
locidade mais lenta se torna um obstáculo dentro 
do grande fluxo de pessoas e sua velocidade alta 
característica da rotina de uma grande metrópole. 
 Tal pensamento se expressa em elemen-
tos singulares que se encontram em contradição ao 
naturalmente oferecer vistas da cidade e ambientes 
exclusivos ao pedestre, não o oferecem a possibi-
lidade de um fluxo contemplativo numa velocida-
de diferente ou possibilidade de se permanecer ali.



18

ARQUITETURA COMO PAISAGEM

[7] Passarela de aces-
so ao Terminal Bandei-
ra. Foto: autor, 2019.

[8] Passarela de transposição 
de nível vizinha ao Terminal 
Bandeira. Foto: autor, 2019.

[9] Passarela de cruzamento 
por cima do Terminal Ban-
deira. Foto: autor, 2019.
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 A partir do entendimento da característica 
singular do relevo de São Paulo, é possível esta-
belecer uma correspondência entre a forma que a 
cidade tomou e a morfologia natural do território. 
Dessa forma, pode-se propor uma nova compreen-
são dos elementos que compõem a paisagem urba-
na [5], como edifícios, escadarias, praças, avenidas, 
viadutos, etc., sendo estes observados seguindo a 
ideia de que todos de alguma forma são respostas 
à primeira condicionante de um projeto: o relevo.
Em primeiro lugar para o entendimento do sítio onde 
está o vale do Sumaré, é preciso pontuar o panora-
ma do grande complexo de colinas em que ele está 
inserido. Tendo estabelecida a ideia de que a par-
tir do Espigão Central os terrenos caem invariavel-
mente em direção ao rio Tietê (vertente do Tietê) 
ou Pinheiros (vertente do Pinheiros), Aziz Ab’Saber 
descreve a vertente do Pinheiros como uma geo-
grafia de maior alinhamento, ainda que íngreme. [6] 

CAPÍTULO 2: A PAISAGEM DO VALE DO SUMARÉ

[5] BUCCI, Angelo. São Pau-
lo, razões de arquitetura: da 
dissolução dos edifícios e de 
como atravessar paredes. São 
Paulo: Romano Guerra, 2010. 

[6] AB’SABER, Aziz Nacib. 
Geomorfologia do sítio ur-
bano de São Paulo. Cotia, 
SP: Ateliê Editorial, 2007.

 “Um contraste relativamente sensível exis-
te entre as duas vertentes do Espigão Central. Na 
do Tietê, os flancos do importante divisor apresen-
tam um escalonamento e um espaçamento de ní-
veis intermediários, muito mais pronunciados do que 
na vertente do pinheiros. É fácil perceber-se que, da 
Avenida Paulista para o sul e sudoeste (vertente do 
Pinheiros), existe uma série de ladeiras, de rampas 
acentuadas, dotadas de certo alinhamento e conti-
nuidade. Esta face do Espigão Central é pouco fes-
tonada e os declives são rápidos e diretos, desde os 
altos rebordos até o nível tubular suavizado do Jardim 
Paulista e do Jardim Europa.” AB’SABER, 2007, p. 101
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 Por outro lado, a vertente do Tietê é marcada 
por espigões secundários [7] perpendiculares ao espi-
gão central e paralelos entre si, criando uma série de 
pequenos vales por onde passam cursos d’água, como 
é o caso de vales como o do Sumaré ou Anhangabaú.

[7] AB’SABER, Aziz Nacib. 
Geomorfologia do sítio ur-
bano de São Paulo. Cotia, 
SP: Ateliê Editorial, 2007.

 “Pelo contrário, a face Norte e Nordeste do 
espigão (vertente do Tietê) descai através de uma sé-
rie de espigões secundários, separados pelos sulcos 
bem marcados de pequenos vales paralelos e pouco 
ramificados. O tôpo desses espigões secundários é 
caracterizado por alternâncias de rampas ligeiramen-
te inclinadas e patamares aplainados escalonados, 
de extensão variável. O mais extenso e importante 
deles corresponde ao nível das colinas do “Triângu-
lo” histórico e da Praça da República (745-750m), 
que é uma réplica exata do nível tubular suavizado 
do Jardim Paulista e do Jardim Europa (745-750m). 
Trata-se de esplanadas tubulares de grande significa-
ção para o sítio urbano, já que asilam o corpo princi-
pal do organismo urbano.” AB’SABER, 2007, p. 101

[10 e 11] Planta e seção 
da geografia do Vale do 
Anhangabaú, em São Paulo. 
Em AB’SABER, Aziz Nacib. 
Geomorfologia do sítio ur-
bano de São Paulo. Cotia, 
SP: Ateliê Editorial, 2007.
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 Nestes pequenos vales são construídas três 
avenidas estruturantes, que cruzam o Espigão Central 
nas cotas de córregos que nascem ali: 9 de Julho (cór-
rego Saracura), 23 de Maio (córrego Itororó) e Sumaré 
(córrego Sumaré) [4]. Estas avenidas foram projetadas 
a partir do pensamento rodoviarista que marca as obras 
públicas paulistanas do século XX, sendo concebidas 
como vias de trânsito rápido para servir como conec-
toras entre as diferentes regiões da cidade e o centro.
A abertura das avenidas de fundo de vale se deu a 
partir da canalização dos córregos e ocupação de 
suas várzeas com as pistas para automóvel. [8]

AVENIDA SUMARÉ

 A Avenida Sumaré teve seu projeto finali-
zado nos anos 70, se localizando num dos poucos 
pontos em que o Espigão Central perde sua linha 
de continuidade [9] e é cruzado pelo vale por onde 
passa o córrego do Sumaré, em direção ao rio Tietê. 
 Tal característica foi destacada pelo projeto, em 
que a Avenida Sumaré cruza a Avenida Doutor Arnaldo 
em cota em torno de 30m mais baixa. Em resposta a esta 
questão, inicialmente se propõe um túnel sob a Av. Dr. 
Arnaldo, similar àquele existente sob o MASP (Av. 9 de 
Julho), ideia rejeitada por conta dos altos custos e subs-
tituída pelo projeto implantado atualmente: um viaduto.
 Posteriormente, este cruzamento é acres-
cido da Estação Sumaré (1998) da Linha 2 - Verde 
do Metrô, que tira proveito da condição de relevo 
preexistente para a criação de uma estação-viaduto, 
que oferece luz natural para os passageiros em cota 
até então de subsolo nas estações anteriores. [10]

[8] ZMITROWICZ, Wi-
told; BORGHETTI, Geral-
do. Avenidas 1950-2000: 
50 anos de planejamento 
da cidade de São Paulo. 
São Paulo: EDUSP, 2009. 

[10] ZMITROWICZ, Wi-
told; BORGHETTI, Geral-
do. Avenidas 1950-2000: 
50 anos de planejamento 
da cidade de São Paulo. 
São Paulo: EDUSP, 2009. 

[9] AB’SABER, Aziz Nacib. 
Geomorfologia do sítio ur-
bano de São Paulo. Cotia, 
SP: Ateliê Editorial, 2007.
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 “A Avenida Sumaré é uma via de ligação 
entre a zona oeste, bairros de Pinheiros, Jardins, 
Vila Madalena, e a zona norte, oferecendo inclu-
sive conexão às avenidas marginais do rio Tietê.
ZMITROWICZ, 2009, p. 140

 “O trecho entre a rua Turiassu e o espigão da 
avenida Dr. Arnaldo aproveita um fundo de vale pronun-
ciado com encostas urbanizadas através de arruamento 
composto de ruas de declividade acentuadas. No álveo 
desse fundo de vale, originalmente cortando chácaras, 
passava o córrego do Sumaré, afluente do rio Tietê.
(...) Canalizado o córrego Sumaré em galerias 
fechadas de grande porte, foi implantada a ave-
nida de mesmo nome entre o espigão e a rua 
Turiassu, interligando com a avenida Antárti-
ca, já existente.” ZMITROWICZ, 2009, p.140.

[12] Planta representando 
a função de penetração vi-
ária da Avenida Sumaré. 
Em: ZMITROWICZ, Wi-
told; BORGHETTI, Geral-
do. Avenidas 1950-2000: 
50 anos de planejamento 
da cidade de São Paulo. 
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[13]  Vista aérea da região 
metropolitana de São Paulo 
com destaque para a Aveni-
da Sumaré e seu cruzamento 
com Espigão Central; Goo-
gle Earth e edição do autor. 

 “No Sumaré, os estrangulamentos na planta 
cumiada do Espigão Central passam a ser mais fre-
quentes. Nesse trecho, ao mesmo tempo que excep-
cionalmente o espigão se eleva de alguns metros (820 
- 830m), perde sua linha de continuidade , desfazen-
do-se em altas colinas de topo ondulado, apenas inter-
ligadas por colos e suaves passagens. Lateralmente, 
em todas as direções, rupturas de declive bruscas e 
bem marcadas separam o nível ondulado superior dos 
profundos sulcos realizados pelos afluentes do Tietê e 
do Pinheiros. O ponto mais elevado dessa região, que 
é também a cota mais alta de todo o sítio urbano de 
São Paulo, possui uma altitude de 831m e encontra-se 
próximo à Av. Prof. Afonso Bovero, contíguo ao Reser-
vatório de Águas do Sumaré” AB’SABER, 2007, p. 101

 Ab’Saber destaca comparativamente o quão 
altas são as cotas do Espigão Central e do Vale 
do Sumaré em relação ao contexto do Município.
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[14] Avenida Sumaré e 
Avenida Dr. Arnaldo se 
cruzando em cotas dife-
rentes. Foto: autor, 2019.

[15] Avenida Sumaré e 
Avenida Dr. Arnaldo se 
cruzando em cotas dife-
rentes. Foto: autor, 2019.
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CAPÍTULO 3: ANÁLISE TEÓRICA DO TERRITÓRIO
 Este capítulo pretende, através da explana-
ção de alguns conceitos, analisar o território do Vale 
do Sumaré e como suas características compõe 
uma problemática urbana que prioriza o automóvel 
ao extremo. Para tal estudo, se pretende caracteri-
zar as áreas que atendem justamente ao pedestre.
 Em Cidades Para Pessoas (2014), Jan 
Gehl, ao definir como, para ele, uma cidade deveria 
ser, pauta sua reflexão na escala humana como fa-
tor que norteia todo o desenho urbano, de maneira 
que o esforço de melhoramento da qualidade espa-
cial da cidade deve focar-se na melhoria da experi-
ência do ser humano enquanto pedestre na cidade.

 O autor ainda coloca como requisito para qual-
quer projeto urbano a percepção orgânica do espaço, 
de maneira fenomenológica ainda que sem citar a teoria 
em questão: para se projetar de maneira adequada, é 
preciso entender os fluxos que existem enquanto movi-
mento de pessoas em determinada quantidade e velo-
cidade para que, então, seja feita uma interpretação de 
tal fruição e para que seja possível, a partir da análise 
do espaço, correlacionar como as características físi-
cas de um espaço condicionam o comportamento dos 
usuários do mesmo e, finalmente, ser possível apon-
tar problemas presentes e sugerir intervenções. [11]

 “O ponto inicial é simples: atividades 
humanas universais. As cidades devem propor-
cionar boas condições para que as pessoas ca-
minhem, parem, sente-se, olhem, ouçam e falem.
Se tais atividades básicas, ligadas aos sentidos e 
ao aparelho motor humano, puderem ocorrer em 
boas condições, essas e outras atividades relaciona-
das deverão ser capazes de se desdobrar em todas 
as combinações possíveis na paisagem humana.”
GEHL, 2014, p. 118

[11] GEHL, Jan. Cida-
des para pessoas. São 
Paulo: Pesperctiva, 2014
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 “Muitos fatores influem na velocidade do 
caminhar: a qualidade do percurso, a superfície, a 
quantidade de pessoas, a idade e a mobilidade do 
pedestre. O projeto do espaço também tem seu pa-
pel. Os pedestres normalmente andam mais rápido 
em ruas que convidam ao movimento linear, ao pas-
so que seu ritmo cai quando atravessam praças. É 
quase como a água, que flui mais rapidamente ao 
longo das margens dos rios, mas se move lentamente 
nos lagos. O clima é outro fator, as pessoas andam 
mais rapidamente quando venta, chove ou faz frio.”
GEHL, 2014, p. 120

 “Para que a caminhada seja confortável, in-
clusive quanto às distâncias e ao ritmo aceitáveis, é 
preciso que haja espaço para andar sem muitas inter-
rupções ou obstáculos. Muitas vezes essas qualidades 
estão presentes em áreas exclusivas para pedestres, 
mas são raras nas calçadas de muitas cidades. Pelo 
contrário, é impressionante observar quantos obstá-
culos e dificuldades foram incorporados à paisagem 
do pedestre no decorrer dos anos. Sinais de tráfego, 
postes de iluminação, parquímetros e todos os tipos 
de aparelhos de controle são sistematicamente co-
locados nas calçadas, para não “atrapalhar a rua”. 
Veículos estacionados sobre a calçada ou em parte 
dela, bicicletas mal estacionadas, anúncios e placas 
dispostos desordenadamente completam o quadro, 
onde pedestres precisam manobrar, como esquia-
dores descendo uma pista de slalom, para andar 
em uma calçada que, já de início, é estreita demais.”
GEHL, 2014, p. 123 
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 “Apesar de as linhas férreas, as orlas ma-
rítimas, os campi, as vias expressas, os estaciona-
mentos extensos e os parques amplos serem dife-
rentes entre si, esses espaços também têm muito em 
comum - a tendência de se situarem em vizinhanças 
agonizantes e decadentes. E, se observarmos as par-
tes da cidades literalmente mais atraentes - ou seja, 
aquelas que literalmente atraem pessoas, em carne e 
osso -, notaremos que essas localidades afortunadas 
raras vezes se encontram em zonas imediatamen-
te adjacentes a usos únicos de grandes proporções.
 O problema básico das fronteiras, como 
vizinhas da cidade, é que elas costumam formar 
becos sem saída para a maioria das pessoas que 
utilizam as ruas. Para a maioria das pessoas, elas 

VALE DO SUMARÉ COMO FRONTEIRA URBANA

 Jane Jacobs nos convida a olhar para a rua 
e numa leitura dinâmica e envolvente, nos explica o 
que torna as vias públicas seguras ou inseguras; de-
fine o que vem a ser um bairro e sua função dentro 
do complexo orgânico que é a cidade; expõe motivos 
que fazem um bairro se revitalizar enquanto outros 
permanecem pobres e evidencia os perigos que a 
escassez de diversidades podem gerar para a cida-
de. O livro critica as políticas de planejamento urba-
no modernistas, as quais, para a autora, destroem 
muitas comunidades de áreas centrais existentes. 
A obra é relevante para o plano de pesquisa pois 
Jacobs explora maneiras de tornar a cidade mais 
segura para todos e nos faz perceber que o planeja-
mento urbano e de reurbanização de uma determi-
nada cidade pode ser muito complexo. Requer uma 
análise macro e micro-urbana, bem detalhada, bus-
cando sempre a percepção de como funciona esta ci-
dade e das necessidades mais urgentes da população.
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representam, na maioria das vezes, barreiras.
(...) 
As fronteiras tendem, assim, a formar hiatos de uso 
em suas redondezas. Ou, em outras palavras, devido 
ao uso supersimplificado da cidade em em certo lugar, 
em grande escala, elas tendem a simplificar também 
o uso que as pessoas dão às áreas adjacentes, e 
essa simplificação de uso - que significa menos fre-
quentadores, com menos opções e destinos ao seu 
alcance - se autoconsome. Quanto mais estéril essa 
área simplificada se tornar para empreendimentos 
econômicos, tanto menor será a quantidade de usu-
ários e  mais improdutivo o próprio lugar. Tem início 
então um processo de desconstrução ou deterioração.
 Isso é grave, porque a mistura constan-
te e literal de pessoas, que se fazem presentes por 
finalidades diferentes, é o único meio de preservar 
a segurança nas ruas. É o único meio de cultivar a 
diversidade derivada. É o único meio de estimu-
lar a formação de distritos em vez de bairros ou lu-
gares ermos fracionados, fechados e estagnados.
 Uma sustentação mútua abstrata ou mais 
indireta de usos urbanos diferentes não atende a 
esses propósitos (embora, em outras circunstân-
cias, possa ser proveitosa).” JACOBS, 2001, p. 287
 
 Conforme a definição de zona de fronteira [12] fei-

ta por Jacobs e a caracterização espacial feita a 
respeito da configuração atual do vale do Suma-
ré, podemos traçar alguns paralelos a respeito das 
consequências negativas que a existência dessas 
zonas podem provocar na cidade, e também consi-
derar a Avenida Sumaré como um desses territórios.
Fundamentalmente, o vale já é um obstáculo im-
posto pela geografia do local, no entanto, as solu-
ções urbanísticas adotadas durante o século XX 
pelo poder público transformaram este território com 
a passagem da via expressa (Avenida Sumaré), 
que foi capaz de criar transposições para o automó

[12] JACOBS, Jane M. Morte e 
vida de grandes cidades. São 
Paulo: Martins Fontes, 2001. 
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vel, no entanto, desconsiderou a escala do pedes-
tre e a capacidade do ser humano de transpor tan-
tos níveis - ou seja, o pedestre que transita por ali 
tem de enfrentar muitas ladeiras em seu percurso. 

[16]  Vista aérea da região 
por onde atualmente passa 
a Av. Sumaré - desconexão 
entre dois loteamentos; Ge-
oportal - Memória Paulista-
na (1958) e edição do autor. 

[17]  Vista aérea da re-
gião - desconexão entre 
dois loteamentos se man-
tém com a ocupação; Goo-
gle Earth e edição do autor. 
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 A partir das imagens, nota-se que a Ave-
nida ocupou uma área entre loteamentos, ou seja, 
o vale, que era um obstáculo visível na malha vi-
ária já estabelecida e desconectado, sendo que, 
com a passagem da Avenida, este obstáculo é 
acentuado pelo caráter expresso de suas pistas.

 Percorrendo a Avenida Sumaré, nota-se a ma-
nutenção de elementos de seu antigo caráter de fundo, 
proveniente de sua natureza como área que restante 
entre dois loteamentos, território de vale de rio e várzea.
Pode-se notar sua característica de baixa densidade, 
uma série de terrenos íngremes demais para a ocupação, 
lotes pouco ocupados, edifícios de baixo porte e isolados, 
escadarias, galpões, estacionamento, postos de gaso-
lina, grandes contenções de solo e pequenas praças. 
O canteiro central é intensamente utilizado para a 
prática de esportes, como ciclismo e trote, a par-
tir da construção da ciclovia no canteiro central.
Estas são características que são especiais à faixa 
ocupada pela avenida, destoando do caráter predomi-

 “Certas fronteiras impedem a interação 
de usos em ambos os lados. Linhas férreas ou vias 
expressas ou cursos d’água são exemplos comuns.”
JACOBS, 2001, p. 289

 “Entendo que a única maneira de comba-
ter o vazio nesses casos é dispor de forças contrá-
rias extraordinariamente intensas nas proximidades. 
Isso quer dizer que a concentração populacional 
teria de ser deliberadamente alta (e diversificada) 
perto das fronteiras, que as quadras próximas deve-
riam ser particularmente curtas e o uso potencial da 
rua extremamente fluente, e que as combinações 
de usos principais deveriam ser abundantes, assim 
como a combinação de prédios de várias épocas.”
JACOBS, 2001, p. 298
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nantemente residencial das áreas vizinhas. No entan-
to, ainda nota-se uma grande potencialidade de me-
lhorias para as calçadas, canteiro central e toda uma 
falta de cuidado do território ocupado pelo pedestre.

“Os pontos de referência, como o nome diz, são es-
sencialmente dicas de orientação. Porém, os bons 
pontos de referência têm ainda duas outras funções 
que ajudam a tornar clara a ordem das cidades. Pri-
meiro, enfatizam (e também promovem) a diversidade 
das cidades; conseguem isso chamando a atenção 
para o fato de que são diferentes de seus vizinhos 
e importantes por serem diferentes. Segundo, em 
certos casos os pontos de referência podem tornar 
visualmente importantes as áreas urbanas que são 
funcionalmente importantes, mas cuja importância 
precisa ser reconhecida e enaltecida visualmente.”
JACOBS, 2001, p. 415

[18] Sinais de uma zona de 
fronteira: degradação de 
calçadas na Praça Ricardo 
Ramos. Foto: autor, 2019.

[19] Sinais de uma zona 
de fronteira: despejo de 
lixo na Praça Ricardo Ra-
mos. Foto: autor, 2019.
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[20] Sinais de uma zona 
de fronteira: degradação 
de imóveis na Avenida Su-
maré. Foto: autor, 2019.

[21] Sinais de uma zona 
de fronteira: pedido de hi-
giene na Praça Miriam de 
Barros. Foto: autor, 2019.
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POTENCIALIDADE

 O loteamento e a abertura da Avenida Su-
maré se sobrepõe ao relevo original do vale de ma-
neira que acentua os obstáculos do relevo, acomo-
dando bem o fluxo de automóveis ao mesmo tempo 
que são criadas diversas barreiras para o pedestre: 
ruas desconexas, poucos viadutos, nenhuma passa-
rela peatonal (nem acima nem abaixo da via expres-
sa), calçadas estreitas, declividades acentuadas, e 
a insegurança comum às áreas de fronteira urbana. 
 Tais características representam deficiên-
cias que prejudicam a fruição pública naquela re-
gião, entretanto, revelam a grande potencialidade 
de melhoramentos urbanos voltados ao pedestre e 
que tenham como intenção amplificar as oportunida-
des de se desfrutar daquele espaço enquanto pai-
sagem e forma natural a partir da abertura de novas 
conexões e requalificação dos espaços existentes.
 Tadao Ando apresenta em seu artigo “Por no-
vos horizontes na arquitetura” (extraído no livro “Uma 
nova agenda para a arquitetura” de Kate Nesbitt), 
suas ideias a respeito da relação entre a construção 
e os elementos da natureza, dentre eles o relevo. [13]

[13]  NESBITT, Kate; PEREI-
RA, Vera. Uma nova agenda 
para a arquitetura: antologia 
teórica 1965-1995. São Paulo: 
Cosac & Naify, 2006. Tadao 
Ando. New York: Museum of 
Modern Art, 1991, pp.75-76.

 “Infelizmente, hoje a natureza perdeu muito 
de sua antiga abundância e a nossa capacidade de 
percebê-la também se enfraqueceu. Por isso, a arqui-
tetura contemporânea tem um papel a cumprir no sen-
tido de proporcionar às pessoas lugares arquitetônicos 
que as façam sentir a presença da natureza. Quando 
isso acontece, a arquitetura transforma a natureza por 
meio da abstração e modifica o seu significado. Quan-
do a água, o vento, a luz, a chuva e os outros ele-
mentos naturais são abstraídos na arquitetura, esta se 
transforma em um lugar no qual as pessoas e a natu-
reza se defrontam em permanente estado de tensão.”
NESBITT, 2006, p. 497
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 Segundo Ando, a arquitetura tem a capacidade 
de transformar os elementos naturais e é um fator con-
dicionante da percepção do ser humano do espaço em 
que se insere enquanto paisagem, funcionando como 
um filtro para as forças da natureza. [14] Para o autor, 
a arquitetura deve, então, ter como ponto de partida a 
compreensão do espaço que se pretende transformar, 
com a intenção de traduzir, através da construção, os 
elementos naturais, elevando a arquitetura para um pa-
tamar de arte ao estabelecer relações com seu entorno.

[14]  NESBITT, Kate; PEREI-
RA, Vera. Uma nova agenda 
para a arquitetura: antologia 
teórica 1965-1995. São Paulo: 
Cosac & Naify, 2006. Tadao 
Ando. New York: Museum of 
Modern Art, 1991, pp.75-76.

 “Eu componho arquitetura procurando encon-
trar uma lógica essencial inerente ao lugar. A pesquisa 
arquitetônica supõe uma responsabilidade de descobrir 
e revelar as características formais de um sítio, ao lado 
de suas tradições culturais, clima e aspectos naturais 
e ambientais, a estrutura da cidade que lhe constitui o 
seu pano de fundo, e os padrões de vida e costumes 
ancestrais que as pessoas levarão para o futuro. Sem 
sentimentalismos, minha ambição é transformar o lu-
gar, pela arquitetura, em um plano abstrato e universal. 
Somente dessa maneira, a arquitetura pode repudiar 
o universo da tecnologia industrial e tornar-se uma 
“grande arte”, no verdadeiro sentido da expressão.”
NESBITT, 2006, p. 497
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Museu Gallo Romano de Lyon - Bernard Zehfruss, 
Lyon, 1975 [15]

 Este estudo traz o edifício para uma aná-
lise do do ponto de vista de sua adequação com o 
sítio acidentado, além da ideia de camuflagem do 
arquitetura através da mimese da paisagem, pos-
sível pela maneira como se desenhou a ocupação 
da encosta e sua cobertura coberta com vegetação.
 Projetado ao lado de um anfiteatro romano no 
topo da colina mais marcante da paisagem de Lyon, Fran-
ça, o sítio arqueológico fica ao lado da Catedral da cidade.
 O anfiteatro romano já tira proveito do rele-
vo acidentado do local na disposição de sua platéia, 
enquanto o museu, que vem justamente para abrigar 
os tesouros arqueológicos existentes ali, procura não 
chamar atenção para si ao ter sua cobertura recoberta 
por vegetação, reproduzindo a paisagem original de 
terreno em declive coberto por verde, revelando uma 
estratégia de projeto que prioriza a mimese da natureza 
através da integração de suas formas às da arquitetura.
 Sua implantação se deu a partir de um gran-
de corte no terreno - que vem a ser ocupado pelo 
programa do museu - possível uma vez que a estru-
tura em concreto armado funciona como grande con-
traventamento para o muro de contenção do solo. 
 O edifício é fechado por uma cobertura 
escalonada repleta de canteiros, com apenas al-
guns pontos de entrada de luz (que também per-
mitem se mirar a construção romana vizinha) e 
um acesso na base do terreno, criando uma pai-
sagem onde existe harmonia ou até mesmo con-
fusão entre natureza e intervenção construída.

[15]  https://lugdunum.
grand lyon.com/ f r /Decou-
vrir/Le-musee - Site ofi-
cial do museu. Acesso em 
10 de Setembro de 2018
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[22] Fachada do edifí-
cio. Foto: acervo pes-
soal arquiteto Tito Lívio

[22] Acesso principal do 
edifício. Foto: acervo pes-
soal arquiteto Tito Lívio

[22] Corte transversal do 
edifício. Foto: acervo pes-
soal arquiteto Tito Lívio
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CCSP - Centro Cultural São Paulo  (Eurico Prado 
Lopes e Luiz Telles, São Paulo, 1982) [16]

 O edifício se encontra num terreno acidenta-
do que se alonga à margem da Avenida 23 de Maio, 
sendo que seu acesso se dá pela rua Vergueiro, 
cota bem mais alta, e dispõe seu programa de ma-
neira que a maioria dos espaços se encontra abai-
xo do nível do acesso, no entanto, não transmitindo 
a sensação de espaço subterrâneo por estar acima 
do nível da avenida, sendo naturalmente iluminado 
por um lado, e pelo cuidado tomado com a ilumina-
ção e ventilação, existindo ali fossos com jardins, 
de maneira que do nível de acesso se enxerga a 
copa das árvores plantadas nos andares inferiores.
 Além de sua inserção discreta na paisagem, 
o edifício também simula um passeio público em seus 
corredores, tornando-se convidativo e com percurso 
agradável, contanto também com coberturas verdes, 
que refletem uma preocupação com a presença de ele-
mentos da natureza ainda que em espaços projetados. 

[16]  http://centrocultural.
pagina-of ic ial .ws/si te/ ins-
titucional/ - Site oficial do 
centro cultura. Acesso em 
10 de Setembro de 2018

[23] Corte transversal do edifício. Foto: http://centro-
cultural.pagina-oficial.ws/site/institucional/ - Site oficial 
do centro cultura. Acesso em 10 de Setembro de 2018
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[24] Páteo interno do edi-
fício. Foto; autor,  2016

[25] Páteo interno do edi-
fício. Foto; autor,  2016
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[26] Área interna do edi-
fício. Foto; autor,  2016

[27] Área interna do edi-
fício. Foto; autor,  2016
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CAPÍTULO 5: CINEMA E CENTRO GASTRONÔMICO NA AVENIDA SUMARÉ

 Considerando a característica geográfica 
do vale do Sumaré, área baixa localizada entre dois 
espigões secundários que decaem do Espigão Cen-
tral (Av. Dr. Arnaldo) em direção ao rio Tietê (vertente 
do Tietê) [17], e a partir de visitas via carro, ônibus, 
metrô e bicicleta, é possível notar as inúmeras vis-
tas possíveis ali, uma vez que, qualquer percurso 
feito envolverá alguma transposição de nível - o que 
proporciona ao observador estar constantemen-
te em contato com novos ângulos da paisagem.
 No entanto, quando se trata de qual-
quer locomoção além do automóvel, a possibili-
dade de um fluxo de qualidade, que acentue as 
qualidades espaciais naturais deste sítio, encon-
tra uma série de obstáculos ocasionados pela ca-
racterística de zona de fronteira [18] da região. 
 Através de calçadas adequadas (dimensão, 
material, mobiliário urbano, etc.), faixas de pedestre 
na via expressa (mudança de caráter que pode ser 
considerada adequada para uma maior democratiza-
ção da divisão dos espaços públicos), viadutos (co-
nectando os espigões por cima do vale), iluminação 
voltada ao pedestre, qualificação dos espaços resi-
duais da abertura da avenida nos anos 70, que prevê 
uma série de jardins nesses espaços, mas que a má 
gestão permitiu a degradação e tornou esses espaços 
inacessíveis, etc. é possível propor um novo mode-
lo de urbanismo pensado de maneira a não priorizar 
ou suprimir uma ou outra forma de locomoção, mas 
que divida o espaço harmonicamente a partir da com-
preensão de todos os fluxos que ocorrem ali, possi-
bilitando maior qualidade e facilidade aos mesmos.

[17] AB’SABER, Aziz Nacib. 
Geomorfologia do sítio ur-
bano de São Paulo. Cotia, 
SP: Ateliê Editorial, 2007.

[18] JACOBS, Jane M. Morte e 
vida de grandes cidades. São 
Paulo: Martins Fontes, 2001. 
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PARTIDO

 A intervenção proposta neste exercício teve 
seu recorte delimitado naquela que foi considera-
da a área de maior potencial em toda a extensão 
da Av. Sumaré: duas praças, em lados opostos do 
vale, e os lotes anexos a elas, onde se pretende 
criar um pequeno parque urbano e percursos conec-
tores das descontinuidades viárias identificadas ali.
 Passando pela avenida, é possível notar a es-
cala da vegetação presente nesses quarteirões, onde 
existem pinheiros e eucaliptos altíssimos e uma densa 
massa arbórea. No entanto, verificou-se a subutiliza-
ção destas áreas verdes, justamente em seus trechos 
mais íngremes, onde não existem sequer escadarias 
ou acessos, são simplesmente espaços públicos sem 
acesso, áreas verdes vizinhas a uma via arterial da cida-
de que não cumprem sequer com sua função primordial 
de lazer e contemplação da natureza pelos habitantes.
 Dessa forma, se pretende a abertura des-
sas áreas a partir de sua requalificação, concebi-
da através de passarelas e estares em cotas mé-
dias e conectados por núcleos de escadas abertos.
Na área de fato loteada, existem comércios que 
pouco exploram a função social de um terreno num 
eixo de transporte como esse e verificou-se grande 
subutilização dos lotes, especialmente em seus tre-
chos de maior declividade. Estes lotes foram sele-
cionados para acomodar o programa de um comple-
xo de salas de cinema e restaurantes, se dividindo 
entre três quarteirões diferentes e se tornando edi-
fício único ao ser conectado pelo cota mais alta por 
uma passarela peatonal, que pretende servir como 
elemento conector do viário deficiente do bairro.
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PROSPOTA 

 Considerando as condições das vias exis-
tentes - calçadas inadequadas quanto ao dimen-
sionamento e sua materialidade, arborização insu-
ficiente, iluminação voltada ao automóvel, fiação 
aérea e carência quanto ao mobiliário, se propõe 
uma edificação projetada para refletir a lógica de que 
a área de projeto é um detalhamento especial do 
parque linear que acontecerá ao longo da avenida.
 O edifício proposto se divide entre três quar-
teirões diferentes e pretende traduzir, através da 
arquitetura, a ideia de reproduzir aquilo que se en-
contra no relevo natural ainda presente ali: declives 
recobertos por vegetação. A partir desta premissa, o 
partido do projeto foi, no Cinema 1 a criação de pa-
tamares, que servem como praças públicas e espa-
ços ao ar livre para os clientes, o Centro Gastronô-
mico possui terraço e cobertura verde e o Cinema 2 
possui cobertura inclinada, que consiste numa grande 
tampa de concreto inclinada recoberta por vegeta-
ção, o que representa uma quebra com a interpre-
tação clássica de cobertura plana ao mesmo tempo 
em que existe a preocupação com a manutenção da 
característica da forma da paisagem existente ali.
 Todos esses programas se desenrolam abai-
xo de uma grande passarela que conecta os dois 
lados do vale e os fragmentos do edifício entre si, 
de maneira que este complexo, que como já foi dito 
procura reproduzir a característica do relevo presen-
te ali de maneira a se integrar de forma harmôni-
ca à paisagem, também cria a paisagem observada 
pelos seus usuários, sendo possível que se mire o 
edifício de dentro do mesmo, ainda que separa-
do pela Av. Sumaré ou pela R. Ministro de Godói.
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TEMA 

 O tema escolhido para o último exercício pro-
jetual da Graduação é um Cinema. Tal decisão está 

intimamente ligada à topografia do terreno escolhido e 
o conceito de ocupação adotado para o projeto. Além 
disso, em São Paulo existe uma carência de espaços 
públicos culturais, sendo que, em se tratando de cine-
mas, poucos se encontram fora de Shopping Centers, 
o que exprime a ideia de se devolver à metrópole sua 
antiga característica de cidade caminhável em que os 
serviços se encontravam diretamente conectados às 

ruas.

CONCEITO 

O conceito, ou partido arquitetônico do projeto, é 
a ocupação do território respeitando suas caracte-
rísticas, sua história e sua inserção desde imediata 
na vizinhança até a escala da metrópole.Por se tra-
tar de um terreno de encosta, se pretende ocupá-lo 
seguindo uma ideia aplicada no projeto do Museu 
gallo-romano de Fourvière, em Lyon, onde o edifí-
cio ocupa uma encosta, porém se camufla no relevo 
através de uma cobertura verde. Além disso, o vale 
por onde passa a Av. Sumaré possui altos declives 
em ambos os lados, de maneira que o projeto pre-
tende também criar uma passarela em nível na cota 
780m, comum às ruas Theodor Herzi e Maria Vidal.
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ZONEMAENTO

“ZCOR-3 (Zona Corredor 3): trechos junto à vias que es-
tabelecem conexões de escala regional, destinadas à 
diversificação de usos de forma compatível à vizinhan-
ça residencial e à conformação de subcentro regional.

CA Máximo = 1 
TO = 0,50 
Gabarito máximo = 10m”
Gestão Urbana SP , acesso em 10 de Setembro de 
2018

 

[28] Zoneamento da área. Geosampa, acesso em 2018. Edição 
do autor.
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ZONEMAENTO

“ZEPEC-AUE (Zonas Especial de Preservação Cultu-
ral - Áreas de Urbanização Especial): visa a preserva-
ção de porções do território com características sin-
gulares tanto para a morfologia urbana, arquitetônica 
e paisagística, como cultural e simbólica, constituindo 
elementos representativos do processo de urbaniza-
ção de determinada época.No caso se trata do bairro 
de Perdizes, bairro-jardim loteado pela Cia. City e 
cujo perímetro é tombado, incluindo o traçado viário e 
loteamento, com limite de altura das edificações.”

Gestão Urbana SP , acesso em 10 de Setembro de 
2018

 

[29] Zoneamento da área. Geosampa, acesso em 2018. Edição 
do autor.
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[30] Foto aérea de 1958. Geoportal - Memória Paulistana. Edição do autor.

[31] Foto aérea atual. Google Earth. Edição do autor.
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[32] Foto aérea atual. Google Earth. Edição do autor.

IMPLANTAÇÃO
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[32] Estação Sumaré. Foto: autor, 2019.
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[33] Vertente do Tietê a partir da Estação Sumaré. Foto: autor, 2019.

[34] Vertente do Pinheiros a partir da Estação Sumaré. Foto: autor, 2019.
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[35] “Escadão” do Sumaré - entre Av. Sumaré e rua André Dreyfus. Foto: autor, 2019.

[36] Ciclovia no canteiro central da Av. Sumaré. Foto: autor, 2019.
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[37] Paisagem da região. Foto: autor, 2019.

[38] Paisagem da região. Foto: autor, 2019.
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[39] Paisagem da região. Foto: autor, 2019.

[40] Paisagem da região. Foto: autor, 2019.
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[41] Paisagem da região. Foto: autor, 2019.
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NOVAS CONEXÕES

IMPLANTAÇÃO

[33] Foto aérea atual. Google Earth. Edição do autor.
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PERSPECTIVA

IMPLANTAÇÃO



62

ARQUITETURA COMO PAISAGEM

PROGRAMA

IMPLANTAÇÃO AV. SUMARÉ
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IMPLANTAÇÃO COTA 782 - PASSARELA
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CORTE A-A

CORTE C-C
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PERSPECTIVAS
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CINEMA 2 - TÉRREO

CINEMA 2 - PRIMEIRO PAVIMENTO
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CINEMA 2 - ACESSO PARQUE

CINEMA 2 - ACESSO PASSARELA COTA 782
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CORTE D-D

CORTE E-E
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PERSPECTIVAS
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CORTE G-G

ELEVAÇÃO CENTRO GASTRONÔMICO
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PERSPECTIVAS



80

ARQUITETURA COMO PAISAGEM

t

PERSPECTIVAS



t

CONSIDERAÇÕES FINAIS



82

 O trabalho consiste numa explanação a 
respeito da paisagem da capital paulista sob a óti-
ca de uma condição que não é exclusiva do re-
corte espacial do vale do Sumaré: os vales e es-
pigões secundários da vertente do Tietê. [19]
 A partir do entendimento da origem da paisa-
gem urbana atual como reflexo de soluções aplica-
das durante diversos períodos e com diferentes en-
foques, se pretende construir diretrizes sob as quais 
seja possível pensar sob nova ótica a respeito das 
questões da área e das demais onde existirem condi-
ções semelhantes em São Paulo, em que a situação 
de vale de rio com relevos acentuados ao seu redor 
tanto se repete que tal geografia pode ser considera-
da característica primordial do relevo da cidade. [20]
 Com um olhar focado na perspectiva do pe-
destre, fica claro que o pensamento rodoviarista que 
norteou as obras públicas paulistanas do século XX 
ainda se reflete na configuração atual do território, 
sendo possível verificar a preferência dada ao auto-
móvel impressa na forma dos espaços públicos, sen-
do que a Avenida Sumaré pode ser considerada um 
exemplo de zona de fronteira [5], por características 
naturais como a geografia do vale por onde ela pas-
sa, e também características de sua forma de ocu-
pação, a partir da priorização do fluxo de automóveis 
de maneira expressa, prejudicando as áreas ao seu 
redor ao se colocar como obstáculo ao cruzamento.
 A reflexão a respeito da maneira como a arqui-
tetura e o urbanismo respondem a este tipo de paisa-
gem pretende ir além de elementos concretos, como 
cotas e eixos, mas o entendimento da arquitetura 
como catalisador dos elementos naturais [6] capazes 
de acentuar ou suprimir, de acordo com a intenção do 
arquiteto, a percepção destes elementos pelo usuário.

[20] BUCCI, Angelo. São Pau-
lo, razões de arquitetura: da 
dissolução dos edifícios e de 
como atravessar paredes. São 
Paulo: Romano Guerra, 2010. 

[19] AB’SABER, Aziz Nacib. 
Geomorfologia do sítio ur-
bano de São Paulo. Cotia, 
SP: Ateliê Editorial, 2007.
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