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RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE FINAL DE PESQUISA

Plano diretor estratégico da cidade de São Paulo: um estudo sobre desenho
urbano e participação dos atores sociais locais na região do Parque Linear
do Tiquatira (WAT_UNESCO TIQUATIRA São Paulo 2015)

1.

DADOS GERAIS

1.1.

TÍTULO DO PROJETO

Plano diretor estratégico da cidade de São Paulo: um estudo sobre desenho urbano e
participação dos atores sociais locais na região do Parque Linear do Tiquatira
(WAT_UNESCO TIQUATIRA São Paulo 2015)

1.2.

NOME DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL

Mauro Claro

1.3.

INSTITUIÇÃO SEDE DO PROJETO

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie

1.4.

EQUIPE DE PESQUISA (incluindo nomes, qualificações e instituições
de vínculo)

•

Prof. Dr. Mauro Claro (coordenador) FAU-UPM

•

Profa. Dra. Denise Antonucci (vice-coordenadora) FAU-UPM

•

Profa. Ms. Ana Paula Calvo / FAU-UPM

•

Prof. Dr. Antonio Eduardo Giansante / FAU-UPM

•

Prof. Dr. Paulo Ricardo Giaquinto / FAU-UPM

•

Profa. Ms. Carolina Bracco Delgado de Aguilar / FAU-UPM

•

Graduanda Aya Saito / FAU-UPM

•

Graduanda Beatriz Carvalho da Rocha / FAU-UPM

•

Graduando Eduardo Sivieri Rocha Vieira / FAU-UPM

•

Graduando Leonardo Gobbi Ferreira / FAU-UPM

•

Mestrando Breno Eitel Zylbersztajn / FAU-UPM

•

Doutorando Luciano Abbamonte da Silva / FAU-UPM

1.5.

NÚMERO DO PROCESSO NO MACK-PESQUISA

PROCESSO 151016

RELATÓRIO FINAL MACK-PESQUISA / WAT-UNESCO TIQUATIRA E ETAPAS SUBSEQUENTES / ABRIL 2017 / PÁG. 2 DE 79

1.6.

VALOR FINANCIADO PELO MACK-PESQUISA

VALOR TOTAL: R$ 160.731,50

1.7.

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PROJETO

JANEIRO 2015 A JANEIRO 2017

1.8.

PERÍODO COBERTO POR ESTE RELATÓRIO DE PESQUISA

JANEIRO 2015 A JANEIRO 2017

1.9.

2.

ASSINATURA DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL

RESUMO DO PROJETO PROPOSTO

O objetivo principal da pesquisa ‘Plano diretor estratégico da cidade de São Paulo: um
estudo sobre desenho urbano e participação dos atores sociais locais na região do Parque
Linear do Tiquatira (WAT-UNESCO TIQUATIRA São Paulo 2015)’ foi estabelecer as condições
acadêmicas, científicas e organizativas para a realização do workshop intitulado WATUNESCO TIQUATIRA São Paulo 2015, realizado entre 4 e 15 de maio daquele ano no campus
Higienópolis da Universidade. O workshop pretendeu elaborar propostas urbanas para a
região da Penha, à luz do novo Plano Diretor Estratégico de São Paulo, que vinha de ser
sancionado em julho de 2014, sendo considerado como território de intervenção a então
Subprefeitura da Penha.
Para atingir esse objetivo foi criado, em novembro de 2014, um grupo de pesquisa,
intitulado ‘Questões Urbanas: Design, Arquitetura, Planejamento, Paisagem’, reunindo
docentes, discentes e colaboradores externos.
O grupo trabalhou entre novembro de 2014 e maio de 2015 na preparação e realização do
workshop WAT-UNESCO e, depois, a partir de julho de 2015, a convite de lideranças locais
do bairro Jardim Piratininga (localizado na periferia da Penha), passou a abordar as
questões urbanas que ali se apresentam como vulnerabilidades: moradia, meio-ambiente,
infraestrutura, paisagem urbana, regularização fundiária.
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Trata-se, neste segundo caso, de desdobramento não previsto no plano de pesquisa inicial,
mas condizente com seu objetivo de produzir experiências replicáveis de desenho urbano
que envolvam a comunidade moradora local e os agentes públicos responsáveis pela
implementação das políticas. Conforme diz o plano:
“O workshop ao qual esta pesquisa deverá fornecer os elementos
de projeto visa conceber propostas de reestruturação urbana no
Parque Linear do Tiquatira que se tornem contribuição à atuação
dos agentes públicos, com encaminhamentos replicáveis em outras
situações da metrópole no que diz respeito ao método participativo
de obtê-las. Sendo assim, o objetivo geral do estudo é estabelecer
cenários projetuais (hipóteses) viáveis para as operações urbanas
propostas pelo PDE a partir da combinação entre: 1) os
instrumentos estabelecidos na lei, 2) as demandas da população e
3) a história urbanística e social do território, suas condições
ecossistêmicas e suas preexistências.” [p. 5 do plano de pesquisa
inicial]
Este relatório tratará, portanto, do período completo da pesquisa e não apenas daquele
referente ao seu objetivo inicial, que previa a realização do workshop WAT-UNESCO em
maio de 2015. Desse modo incluirá as atividades no Jardim Piratininga, até janeiro de 2017.

3.

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS EXECUTADAS NO PERÍODO VISANDO O
ALCANCE DOS OBJETIVOS

3.1.

CONFERÊNCIA PREPARATÓRIA 1 / 17-21 MARÇO 2014

Reunião da equipe local com a equipe propositora, da Cátedra UNESCO em Paisagem e
Ambiente da Universidade de Montréal (CUPEUM), composta pelos professores Philippe
Poullaouec-Gonidec e Patrick Marmen, ambos da Universidade de Montréal, e pelos
professores do grupo de pesquisa Questões Urbanas. Os temas discutidos foram:
a. estrutura de funcionamento
b. parceiros estratégicos
c. financiamento
d. logística
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e. tarefas das partes até a próxima conferência

3.2.

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PRÉVIO E BUSCA POR
PATROCINADORES EXTERNOS

Sem resultado, apesar do acionamento de assessoria profissional externa.

3.3.

REUNIÕES TÉCNICAS COM SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DA PREFEITURA SE SÃO PAULO (SMDU)

Visando trabalho em conjunto e assinatura de convênio de cooperação técnica; define-se
a região da Penha como local de estudo e o Parque Linear do Tiquatira como elemento
urbano estruturador.

3.4.

ESTABELECIMENTO DO GRUPO DE PESQUISA 'QUESTÕES URBANAS'

Com vistas à produção de material científico para a fundamentação teórica e metodológica
do workshop.

3.5.

CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA SE SÃO PAULO
(SMDU)

Em dezembro de 2014, com vistas à colaboração técnica e apoio para a realização do WATUNESCO.

3.6.

CONFERÊNCIA PREPARATÓRIA 2 / 15-19 DEZEMBRO 2014

Com a participação de representantes das 3 universidades estrangeiras promotoras do
workshop:
•

Universidade de Roma La Sapienza

•

Universidade Meiji (Tóquio)

•

Universidade de Montréal (Canadá)

Foram tratados os seguintes assuntos:
•

aprovação do território de estudo

•

definição dos parâmetros de abordagem e das metodologias

•

logística

•

custo
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3.7.

SELEÇÃO DE ALUNOS BRASILEIROS PARA O WORKSHOP

Foram selecionados 10 alunos. Posteriormente apenas 9 participaram do workshop.

3.8.

PRODUÇÃO DE DOSSIÊ BILINGUE

Entre janeiro e abril de 2015, com os elementos técnicos para a realização do workshop.

3.9.

REALIZAÇÃO DO WAT-UNESCO

Entre 4 e 15 de maio de 2015 realização do workshop WAT-UNESCO TIQUATIRA São Paulo
2015 com a participação de 27 alunos de 4 universidades, 4 professores estrangeiros e 2
professores brasileiros.

3.10. INÍCIO DO PROJETO NO JARDIM PIRATININGA / JULHO 2015
Para a elaboração do plano de bairro no Jardim Piratininga.

3.11. REUNIÕES TÉCNICAS COM MORADORES E SEHAB
Reuniões técnicas com moradores e Secretaria de Habitação do Município de São Paulo,
entre agosto e novembro de 2015, com vistas à reativação do processo de regularização
fundiária do Jardim Piratininga.

3.12. EXPLORAÇÃO DO TERRITÓRIO E COLETA DE DADOS / FEVEREIRO A
MAIO 2016
Com vistas à elaboração participativa de um PLANO DE BAIRRO. Foram realizados:
•

reuniões com moradores

•

caminhadas técnicas

•

registros em áudio e imagem

•

reuniões com Poder Público (vários órgãos, em especial a Subprefeitura Penha)

•

reuniões com Conselho Participativo Municipal da Penha

3.13. REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA MORADORES E
LIDERANÇAS DO JARDIM PIRATININGA / JUNHO A SETEMBRO 2016
•

Lei do zoneamento

•

Infraestrutura

•

Dados e números

•

Desenho urbano
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3.14. PLENÁRIA AMPLIADA / JANEIRO 2017
Plenária ampliada dos bairros Jardim Piratininga, Jardim São Francisco e Vila do Sapo com
vistas à delimitação de um só território para a configuração do PLANO DE BAIRRO.

3.15. CARTILHA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / EM ANDAMENTO /
PREVISÃO DE CONCLUSÃO EM SETEMBRO 2017
Bolsa PIBEX para a aluna de graduação do curso Design, orientada pela profa. Ana Paula
Calvo; elaboração de cartilha memória e orientação para os moradores do Jardim
Piratininga sobre o processo de regularização fundiária atualmente em fase de implantação
pela SEHAB, com assistência desta Pesquisa.

4.

PRINCIPAIS RESULTADOS, DEIXANDO CLARO O AVANÇO TEÓRICO,
EXPERIMENTAL OU PRÁTICO OBTIDO PELA PESQUISA

O principal resultado teórico da pesquisa foi o estabelecimento de uma metodologia
adequada às características de uma metrópole como São Paulo, cujo marco legal, de forte
conteúdo social e inspirado no Estatuto da Cidade e nas leis e recomendações
complementares, encontra-se em processo de consolidação mas continuamente desafiado
pelas várias forças políticas que disputam o espaço de representação, produção e consumo
da e na cidade. Os pontos principais dessa metodologia são a produção conjunta de
conhecimento sobre o território (etnografia e participatividade), a associação com o poder
público com fins de pesquisa, o envolvimento do aluno da graduação e da pós em
atividades práticas (produção de projeto urbano e plano de bairro) junto aos professores.
O segundo avanço foi a inclusão da FAU-UPM na rede internacional de escolas de
arquitetura, urbanismo e design participantes da Cátedra UNESCO em Paisagem e
Ambiente da Universidade de Montréal (CUPEUM), através da realização do workshop
WAT-UNESCO Tiquatira.
O terceiro importante resultado foi a obtenção de 7 propostas de desenho urbano,
produzidas no workshop WAT-UNESCO [ver item 3.2].
O quarto importante resultado prático da pesquisa foi a solicitação, por parte de uma
associação de bairro, de nossa assistência técnica para a elaboração de um plano de
melhoramentos para o bairro o qual, a partir de 2016, estabeleceu-se como sendo
norteado pela regularização fundiária. Importante notar que a atuação do grupo de
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pesquisa, nesse ponto específico, propiciou a reativação, no âmbito da SEHAB, de processo
de regularização que exige investimento público (mobilização de verba específica por parte
do Poder Executivo), o que foi efetivado em novembro de 2015.
O quinto resultado é a parceria com o grupo de pesquisa Fábrica de Softwares, da
Faculdade de Computação e Informática (FCI-UPM), para a construção de um banco de
dados colaborativo visando a coleta, armazenamento e recuperação de dados da ou para
a pesquisa, provenientes de levantamentos de campo sistemáticos e da contribuição
voluntária dos moradores, sendo o acessofinal facultado a todos. O projeto está em fase
de testes (sua estrutura lógica já está ativa e fisicamente instalada), passando agora por
testes ainda internos ao grupo de pesquisa Questões Urbanas e aos parceiros da Fábrica
de Softwares da FCI. Segue uma súmula desses e de outros resultados, em ordem
cronológica:
a. Estabelecimento de convênio de cooperação técnico-científica entre a
Universidade

Presbiteriana

Mackenzie

e

a

Secretaria

Municipal

de

Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de São Paulo
b. Realização do workshop internacional WAT-UNESCO_TIQUATIRA SÃO PAULO 2015
com a participação de 27 alunos das 4 universidades envolvidas durante duas
semanas no campus Higienópolis da Universidade, resultando na produção de 7
projetos urbanos para o território de estudo (Penha) [ver detalhamento no item 5
deste Relatório]
c. Realização de TÓPICO ESPECIAL “PLANO DE BAIRRO” (8 encontros de 90 minutos
cada) para alunos dos cursos de graduação e pós-graduação da FAU-UPM no
segundo semestre de 2015
d. Realização de exposições dos 7 projetos resultantes do WAT-UNESCO no Centro
Cultural da Penha e na Prefeitura Regional da Penha
e. Participação em exposição no Encontro de Arquitetos de 2015 (Sindicato dos
Arquitetos no Estado de São Paulo, Praça das Artes) com painel mostrando os 2
projetos melhor classificados pelo júri no workshop WAT-UNESCO
f. Contratação, por parte da SEHAB, dos serviços técnicos topográficos e de
aerofotogrametria necessários para a retomada do processo de regularização
fundiária do Jardim Piratininga, em novembro de 2015
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g. Elaboração de mapa base georreferenciado em formato AutoCAD da árera de
estudo, a partir do Levantamento Planialtimétrico (LEPAC) fornecido pela SEHAB
h. Confecção de maquete em escala 1:1000 da área de estudo
i.

Realização de 4 oficinas de capacitação técnica para moradores e lideranças no
Jardim Piratininga ao longo de 2016

j.

Assinatura (em fase de conclusão nesta data) de convênio técnico-científico com a
SEHAB (texto já aprovado pelo setor jurídico da Universidade e pela COI) para
realização de trabalhos conjuntos relativos à regularização fundiária e ao plano de
bairro do Jardim Piratininga

5.

ESTRUTURA DE PREPARAÇÃO DA OFICINA WAT-UNESCO

5.1.

INTRODUÇÃO

Esta parte deste documento relata a realização da oficina internacional de desenho urbano
intitulada WAT-UNESCO_TIQUATIRA SÃO PAULO, objeto de financiamento por parte do
Fundo Mackenzie de Pesquisa, entre 4 e 15 de maio de 2015 no campus Higienópolis da
Universidade, em colaboração com a Cátedra UNESCO em Paisagem e Ambiente da
Universidade de Montréal (CUPEUM).

5.2.

CUPEUM

A CUPEUM é instituição afiliada à UNESCO e sediada na Universidade de Montréal, no
Canadá, responsável pela criação e promoção do um programa internacional de
treinamento e estudos em urbanismo e paisagem urbana desde 2003, em nível
internacional, intitulado WAT-UNESCO [ver item 3]. Seus objetivos são:
•

desenvolvimento da pesquisa e do ensino superior em arquitetura da paisagem e
desenho urbano em parceria com os governos nacionais e locais e instituições acadêmicas

•

educação para o desenvolvimento sustentável das zonas urbanas no contexto da
globalização, objetivando a integração das dimensões ambientais, econômicas, sociais e
culturais

•

internacionalização do conhecimento através do relacionamento e da mobilidade de
estudantes e professores

•

fortalecimento das atividades científicas decorrentes da colaboração entre CUPEUM e a
rede internacional que coordena
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5.3.

OFICINAS WAT-UNESCO

O nome WAT é o acrônimo da locução ‘workshop atelier territory’. WATs são organizados
anualmente desde 2003 pela CUPEUM em países da Europa, norte da África, Oriente
Médio, Ásia e, agora, América Latina, e reúnem numa rede internacional cerca de 20
instituições acadêmicas cujo objetivo é estudar e propor soluções para questões relativas
ao desenvolvimento urbano considerando as questões sociais, culturais e ambientais de
cada lugar. Os objetivos dos WAT-UNESCO são:
•

apoiar o pensamento intercultural, interdisciplinar e prospectivo sobre o
desenvolvimento e a reconstrução de locais significativos das metrópoles mundiais

•

caracterizar as principais questões de desenvolvimento urbano e as potencialidades da
paisagem urbana dessas metrópoles

•

buscar soluções viáveis de desenvolvimento através do desenho e da preservação da
paisagem urbana

•

gerar pensamento interdisciplinar envolvendo arquitetos, paisagistas, planejadores,
engenheiros, sociólogos, historiadores, geógrafos, assistentes sociais, entre outrros
profissionais que contribuem na produção do espaço urbano

•

registrar os resultados dos workshops no ‘Observatoire international des paysages
urbains: villes et métropoles/CUPEUM’

5.4.

CONVITE À FAU-UPM

A FAU-UPM foi convidada pela CUPEUM, em dezembro de 2013, a organizar e sediar, em
maio de 2015, um workshop internacional de escolas de arquitetura, urbanismo e design,
cujo objetivo foi estudar e propor medidas práticas para problemas urbanos significativos
em área periférica ou semiperiférica da cidade de São Paulo, no âmbito do programa WATUNESCO.

5.5.

CONVITE À SMDU

A FAU-UPM convidou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de
São Paulo (SMDU) a apoiar o evento dado o interesse em contextualizar os estudos no
âmbito do Plano Diretor Estratégico da Cidade de São Paulo, então em fase de aprovação
(primeiro semestre de 2014) e da Lei do Zoneamento, então em fase de elaboração.
Para a realização da parceria entre os dois entes foi primeiro realizado um convênio de
cooperação técnica entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a SMDU [ver anexo
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13.1] e em seguida um contrato aditivo específico para a realização do WAT-UNESCO [ver
anexo 13.2].

5.6.
As

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
instituições

promotoras

do

WAT-UNESCO_TIQUATIRA

SÃO

PAULO

2015

(abreviadamente WAT-TIQUATIRA) foram as seguintes:
•

CUPEUM

•

FAU-UPM

•

SMDU

As instituições patrocinadoras do WAT-UNESCO_TIQUATIRA SÃO PAULO 2015 foram as
seguintes:
•

Fundo Mackenzie de Pesquisa (Mack-Pesquisa)

•

Ministério das Relações Internacionais, Francofonia e Comércio Exterior do Québec
(Canadá)

•

A realização contou ainda com o suporte cultural de Santander Universidades, através da
cessão de material de papelaria para o evento

5.7.

ORGANIZADORES E EQUIPE DE PREPARAÇÃO

A equipe de preparação foi composta pelos seguintes pesquisadores e convidados, sob
liderança do grupo de pesquisa ‘Questões urbanas: design, arquitetura, planejamento,
paisagem’, da FAU-UPM.

5.7.1. COORDENAÇÃO
•

Mauro Claro / FAU-UPM / coordenador

•

Ana Paula Calvo / FAU-UPM

•

Denise Antonucci / FAU-UPM

•

Maria Cecília Sampaio Freire Nammur / Assistente social

•

Patrick Marmen / CUPEUM

•

Philippe Poullaouec-Gonidec / CUPEUM

5.7.2. COMITÊ CONSULTIVO
•

Angélica Benatti Alvim / FAU-UPM / coordenadora

•

Alessandra Capuano / Universidade La Sapienza, DiAP (Roma)

•

Fernando Mascaro / Consultor em soluções sustentáveis
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•

Hiro Sasaki / Universidade Meiji (Tóquio)

•

Valter Caldana / diretor FAU-UPM naquela data

•

Violêta Saldanha Kubrusly / Urbanista

5.7.3. PROFESSORES FAU-UPM
•

Carolina Bracco Delgado de Aguilar

•

Heraldo Ferreira Borges

•

Paula Raquel da Rocha Jorge

5.7.4. ESPECIALISTAS CONVIDADOS
•

Ronaldo Antraco / TV Mackenzie

•

Vagner Aparecido Marques / PUC-SP

5.7.5. ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO FAU-UPM
•

Flávia Ribeiro Botechia

•

Luciano Albamonte da Silva

5.7.6. ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO FAU-UPM
•

Andréa Chagas Lima

•

Carolina Vicentini

•

Beatriz Rocha

•

Isabella Toledo

•

Murilo Muniz

•

Stephanie Börder

•

Thalita Andrezza

•

Yasmin Buteri

•

Yeda Gonçalves

5.7.7. PARTICIPARAM DA PREPARAÇÃO PELA SMDU
•

Anna Kaiser Mori

•

Carolina Heldt D’Almeida

5.7.8. A PREPARAÇÃO CONTOU TAMBÉM COM O APOIO DAS SEGUINTES
INSTITUIÇÕES
•

Centro Cultural da Penha

•

Conselho Participativo Municipal da Peha

•

Subprefeitura da Penha
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5.8.

ENCONTROS PREPARATÓRIOS

5.8.1. PRIMEIRO ENCONTRO INTERNACIONAL / MARÇO 2014
O objetivo deste primeiro encontro foi estabelecer as bases do trabalho na equipe
internacional que se criava. Foram discutidos:
•

convênios a serem estabelecidos com instituições governamentais

•

obtenção de fundos para a relaização do evento

•

composição das equipes de trabalho na preparação e metodologia dos workshops

•

escolha do território de estudo

Realizaram-se reuniões para estabelecer contatos com vistas a apoios institucionais ou
financeiros:
•

na sede do escritório UNESCO no Brasil / Brasília

•

no Ministério das Relações Exteriores / Brasília

•

com o Escritório Comercial de Québec / São Paulo

5.8.2. SEGUNDO ENCONTRO INTERNACIONAL / DEZEMBRO 2014
Este segundo encontro serviu para organizar os detalhes do evento de maio de 2015. Participaram,
pela CUPEUM, os seguintes pesquisadores:
•

Alessandra Capuano / Universidade de Roma La Sapienza

•

Hiroyuki Sasaki / Universidade Meiji (Tóquio)

•

Patrick Marmen / Universidade de Montréal

•

Philippe Poullaouec-Gonidec / Universidade de Montréal

Realizaram-se as seguintes atividades:
•

comunicação do aporte financeiro do Fundo Mackenzie de Pesquisa no valor de
R$160.731,50

•

registro do aporte financeiro para o deslocamento dos pesquisadores e alunos
canadenses do Ministério das Relações Internacionais, Francofonia e Comércio Exterior
do Québec (Canadá)

•

registro do aporte financeiro para o deslocamento dos pesquisadores e alunos japoneses
da Universidade Meiji (Tóquio)

•

registro do aporte financeiro para o deslocamento dos pesquisadores e alunos italianos
da Universidade de Roma La Sapienza

•

revisão dos custos:
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→ detalhes da estadia, seguros, refeições, transporte, etc
→ definição do número de participantes
•

visita ao território de estudo

•

discussão e consolidação da metodologia de acordo com o território de estudo:
→ separação em 4 territórios
→ quantidade de das visitas ao território
→ roteiro do dossiê de trabalho a ser fornecido às equipes
→ definição da data do workshop: 4 a 15 de maio de 2015

5.8.2.1. PDE COMO PANO DE FUNDO
O Plano Diretor Estratégico de São Paulo 2014 pode ser entendido como uma aplicação do conceito
de planificação estratégica para um desenvolvimento pragmático do futuro da cidade, portanto
uma ação hipotética pautada em diagnóstico extenso e intensivo de características e interesses
sócioespaciais. Nesse plano são definidos como elementos estruturadores do crescimento da
cidade: 1) as macrozonas e macroáreas de transformação urbana, articuladas os eixos de transporte
e mobilidade coletiva; 2) os componentes da rede hídrica e do sistema ambiental; e 3) o
fortalecimento das Áreas de Estruturação Local. Nesse contexto, os diversos agentes que exercem
sua atividade política no território são instados à participação na definição dos rumos da política
urbana.
O PDE demanda várias ações legislativas e ações do Poder Executivo, complementares a ele, entre
elas os Projetos de Intervenção Urbana para as Áreas de Estruturação Local, que devem ter como
premissa, entre outras, a unidade de estudo e planejamento das áreas das sub-bacias hidrográficas.
Portanto, um enfoque na gestão da drenagem e do saneamento dos recursos hídricos no território
municipal, do sentido da dilatação e da vazão das águas, numa cidade na qual o histórico de
problemas derivados de enchentes e poluição de córregos já beira o insuportável.
Por fim, o PDE prevê que a participação mencionada acima se dê através de procedimentos de
democracia participativa (ou direta), previstos nas leis e recomendações federais e incorporados
nele. A consideração desses procedimentos foi recomendada às equipes participantes do WATUNESCO_TIQUATIRA SÃO PAULO 2015 como horizonte desejado muito embora – dado o caráter
de exercício do workshop e sua duração necessariamente curta, 12 dias – ações práticas nesse
sentido não tenham sido supostas a não ser como meta possível.

5.8.2.2. RECORTE TERRITORIAL
O recorte territorial escolhido foi o entorno do Parque Linear do Tiquatira Engenheiro Werner
Eugênio Zulauf (subprefeitura da Penha, zona leste da cidade) por pertencer ao perímetro do Arco
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Leste (instrumento urbanístico estruturante do PDE) e apresentar problemática múltipla
(ambiente, mobilidade, uso do solo), incluindo favelas e áreas de ocupação irregular. O território
em estudo tem aproximadamente 5,7 km², população de 65 mil habitantes com renda familiar
variando de média-alta até extremamente baixa e é totalmente urbanizado, com exceção dos
setores mencionados acima. É limitado a norte pela Avenida Cangaíba e a sul pela Avenida Amador
Bueno da Veiga. Tem como eixo o córrego do Tiquatira ao longo do qual foi instalado no ano de
2002 um parque linear em área inicialmente reservada para a expansão do sistema viário, tendo
sido esse uso inicial preterido. A área de estudo é delimitada pela sub-bacia hidrográfica do Córrego
do Tiquatira, prolongando-se por parte de seu tributário Ponte Rasa. A seguir a descrição sumária
de cada sub-território considerado.

TERRITÓRIO 1 / CANGAÍBA-KAMPALA
Este território contém extensas áreas de favelas e ocupações, inclusive com famílias em situação
de extrema vulnerabilidade. Liga-se ao Território 4 (Outeiro da Penha) por continuidade do tecido
urbano e vias de acesso estruturais. Neste Território 1 há previsão de instalação de estação de
transporte intermodal, nó prioritário do plano de estruturação da metrópole em torno da
mobilidade e do adensamento comercial e de serviços, previsto no Plano Diretor Estratégico (PDE)
da cidade de São Paulo, aprovado em julho de 2014 e em vigor até 2030.

TERRITÓRIO 2 / PARQUES TIETÊ E TIQUATIRA
Este território contém partes dos dois parques (Parque Ecológico do Tietê e Parque Linear do
Tiquatira), densa e antiga favela ao longo da ferrovia, duas artérias com previsão de intensificação
de uso, uma centralidade comercial que atende a população de menor renda, e extensa área com
habitação consolidada de classe média e boa infraestrutura urbana, nesse caso.

TERRITÓRIO 3 / CONFLUÊNCIA
Este território marca o início do Parque Linear do Tiquatira, na confluência dos tributários do
Tiquatira (Ponte Rasa e Franquinho), e simboliza o problema a ser enfrentado pela população e
pelos urbanistas no tratamento do futuro eixo de mobilidade, previsto no PDE para ocupar a mesma
faixa do Parque Linear, portanto conflitando com ele. O território prolonga-se pela Avenida São
Miguel (paralelamente ao Córrego Ponte Rasa), acompanhando o trajeto previsto para o eixo
estruturador da mobilidade metropolitana, em direção às regiões mais a leste do município.

TERRITÓRIO 4 / OUTEIRO DA PENHA
Este território contém o núcleo histórico da Penha, composto pelas três igrejas católicas, pelas
estradas que ligavam o centro de São Paulo ao Rio de Janeiro e pelo ainda existente comércio
tradicional de rua. Frente às novas centralidades, como o Parque Linear do Tiquatira e a avenida
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Cangaíba, e instado pelos instrumentos previstos no PDE, coloca-se a questão: qual seu papel para
a cidade no futuro?

5.8.2.3. BROCHURA / RELATÓRIO DO ENCONTRO / VER ANEXO 13.3
O relatório deste encontro foi consolidado em publicação contendo as descrições acima
reproduzidas.

5.8.2.4. DOSSIÊ DE TRABALHO
O dossiê que reuniu as informações técnicas para o trabalho posterior das equipes de
alunos e professores foi elaborado entre janeiro e abril de 2015 com o apoio da SMDU [ver
anexo 13.4]. As equipes receberam também mensagens de congratulações [ver anexos
13.5 e 13.6].

6.

REALIZAÇÃO DA OFICINA WAT-UNESCO EM MAIO 2015

6.1.

PROGRAMA GERAL DO EVENTO [ver anexo 13.7]

O evento em maio de 2015 consistiu em uma oficina de desenho urbano com 27 alunos e
6 docentes das universidades envolvidas, além de conferencistas e assessores, que
estudaram as questões colocadas pelo Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo e
pela população dos territórios. O objetivo foi fornecer respostas projetuais, justificadas
conceitual e teoricamente. O calendário realizado consistiu resumidamente nos seguintes
eventos e ações:
•

palestras no primeiro dia (4/5/2015):
→ exposição do PDE e de sua ideia de cidade para a Zona Leste
→ descrição da metodologia, do diagnóstico e dos cenários projetuais propostos

•

visita a campo no segundo e no terceiro dias (5 e 6/5/2015)

•

trabalhos em ateliê e/ou campo, conforme programa individual das equipes (6 a
13/5/2015)

•

fórum das escolas participantes em conjunto com a SMDU (8/5/2015)

•

apresentação intermediária (9/5/2015)

•

apresentação dos projetos, julgamento, distribuição de prêmios e cerimônia de
encerramento (15/5/2015)
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6.2.

ALUNOS PARTICIPANTES

Participaram da atividade em maio de 2015 as universidades listadas a seguir e respectivos
alunos.

UNIVERSIDADE DE MONTRÉAL
•

Isabelle Jolicoeur

•

Jean Rémi G. Lafleur

•

Julie Vibert

•

Mira Haidar

•

Philemon Menard

•

Sebastien Petra

•

Simon Menard

•

Sophie Duval

UNIVERSIDADE DE ROMA LA SAPIENZA
•

Alessandro Brunelli

•

Andrea Valeriani

•

Asia Cirioni

•

Dana Capocchiano

•

Giulia Perri

UNIVERSIDADE MEIJI
•

Ayaka Tomari

•

Kei Momiyama

•

Marina Kato

•

Yamato Abe

•

Yusuke Nakatani

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
•

Aya Saito

•

Beatriz Botelho Gomes

•

Douglas Alves Bianchini

•

Eduardo Sivieri Rocha Vieira

•

Felipe Takano Contart

•

Leonardo Gobbi Ferreira

•

Nathália da Mata Mazzonetto Pinto
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•

Rodrigo de Andrade Costa Noleto

•

Thaís Shiozawa de Micheli

6.3.

COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES

Os alunos trabalharam em equipes internacionais, constituídas como indicado a seguir.

EQUIPE 1 / LANDSCAPE CONNECTIVITY
•

Aya Saito

•

Isabelle Jolicoeur

•

Yamato Abe

EQUIPE 2 / FACING THE RIVER
•

Dana Capocchiano

•

Douglas Alves Bianchini

•

Jean Rémi G. Lafleur

•

Leonardo Gobbi Ferreira

EQUIPE 3 / NODE-SCAPE
•

Asia Cirioni

•

Kei Momiyama

•

Nathália da Mata Mazzonetto Pinto

•

Simon Menard

EQUIPE 4 / GOIO-COIÓ
•

Felipe Takano Contart

•

Giulia Perri

•

Julie Vibert

•

Sebastien Petra

EQUIPE 5 / CONFLUENCE-INFLUENCES
•

Andrea Valeriani

•

Beatriz Botelho Gomes

•

Marina Kato

•

Mira Haidar
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EQUIPE 6 / HUMAN-NATURE
•

Ayaka Tomari

•

Eduardo Sivieri Rocha Vieira

•

Rodrigo de Andrade Costa Noleto

•

Sophie Duval

EQUIPE 7 / URBAN MOSAIC
•

Alessandro Brunelli

•

Philemon Menard

•

Thaís Shiozawa de Micheli

•

Yusuke Nakatani

6.4.

TUTORES, ASSESSORES E CONFERENCISTAS

As equipes foram tutoreadas nos 12 dias de oficinas pelos seguintes professores:
•

Alessandra Capuano / Universidade de Roma La Sapienza

•

Daniela Cristina Vianna Getlinger / Universidade Presbiteriana Mackenzie

•

Heraldo Ferreira Borges / Universidade Presbiteriana Mackenzie

•

Hiroyuki Sasaki / Universidade Meiji (Tóquio)

•

Patrick Marmen / Universidade de Montréal

•

Philippe Poullaouec-Gonidec / Universidade de Montréal

Também foram assessoradas pelos seguintes técnicos da SMDU:
•

Anna Kaiser Mori

•

Pedro Salles

Uma série de conferências foi proferida ao longo do primeiro dia de trabalho pelos
seguintes pesquisadores e profissionais convidados:
•

Ana Paula Calvo / Professora Universidade Presbiteriana Mackenzie

•

Beatriz Rocha / Aluna graduação Universidade Presbiteriana Mackenzie

•

Denise Antonucci / Professora Universidade Presbiteriana Mackenzie

•

Fábio Mariz Gonçalves / Diretor diretor do Departamento de Urbanismo da SMDU

•

Fernando de Mello Franco / Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano da
Prefeitura de São Paulo

•

Heraldo Ferreira Borges / Professor Universidade Presbiteriana Mackenzie

•

Luciano Albamonte / Doutorando Universidade Presbiteriana Mackenzie
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•

Maria Cecília Sampaio Freire Nammur / Assistente social

•

Mauro Claro / Professor Universidade Presbiteriana Mackenzie

•

Patrick Marmen / Professor Universidade de Montréal

•

Pedro Guastaferro / Subprefeito da Penha

•

Penha Elizabeth Arantes Ceribelli Pacca / Assessora do Departamento Desenvolvimento
Urbano da Prefeitura de São Paulo

•

Valter Caldana / Professor e então diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Outras duas conferências foram proferidas ao longo da primeira semana de trabalho pelos
seguintes pesquisadores e profissionais convidados:
•

Jorge Bassani / Professor FAU-USP

•

Lourenço Gimenes / Titular do escritório FGMF Arquitetos

6.5.

VISITAS A CAMPO

Três visitas à região de estudo foram feitas, tendo sido o grupo recebido por representantes
de associações de moradores e por técnicos e autoridades locais, e acompanhado por
técnicos da SMDU:
•

dia 5 de maio / visita aos territórios de estudo

•

dia 6 de maio / visita aos territórios de estudo e recepção na Subprefeitura Penha

•

dia 11/5 / visita aos territórios de estudo

6.6.

PROJETOS PRODUZIDOS

6.6.1. EQUIPE 1 / LANDSCAPE CONNECTIVITY [ver anexos 13.13 a 13.15]
A área compreendida entre a cumeeira da avenida Cangaíba e o centro histórico da Penha
é marcada por contrastes. Do lado da avenida Cangaíba vemos uma menor qualidade
urbana, com áreas marcadas por condições de habitação inadequadas, conexões
insuficientes, falta de espaços e equipamentos públicos, de áreas verdes e conforto para
pedestres. Mas há inúmeras potencialidades, começando pelo grande potencial
paisagístico, devido à topografia e à hidrografia e à vista do próprio vale do córrego
Tiquatira.
A proposta do grupo é criar um novo eixo de conexão para essa área, com novos
equipamentos e usos, ligando os principais pólos de interesse existentes nos dois distritos:
o Parque Ecológico do Tietê, o centro histórico da Penha e a estação Penha do metrô. Ao
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longo desse eixo uma rede de estratégias requalifica o percurso: a criação de áreas de
convivência em espaços desocupados, um novo polo comercial no Cangaíba, a revitalização
do comércio no centro da Penha com a possibilidade de adição de novos pavimentos para
habitação social, o alargamento e arborização das calçadas e a criação de ciclovias. Além
disso, é também proposta a expansão do Parque Linear do Tiquatira até a Avenida Gabriela
Mistral.
Por fim, um dos principais pontos do projeto é a instalação de um equipamentomonumento acoplado ao viaduto Cangaíba. De uso social e cultural e provido de um
mirante, ele teria como função integrar as comunidades do Cangaíba aos novos espaços
revitalizados, além de potencializar o uso paisagístico do viaduto.

6.6.2. EQUIPE 2 / FACING THE RIVER [ver anexos 13.16 a 13.18]
A área estudada foi o cruzamento do córrego Tiquatira com o viaduto Cangaíba e deste até
a Avenida Gabriela Mistral. Essa porção do território possui um grande número de famílias
morando em condições precárias, tanto ao longo da margem direita do Tiquatira como
também embaixo do próprio viaduto Cangaíba. Essas ocupações encontram-se em área
remanescente das obras viárias realizadas nos anos 1980 para retificação do córrego e
construção do viaduto e evidenciam, como em outras partes da cidade, a histórica falta de
acesso da população de baixa renda à habitação regular, seja por meio do Estado ou do
mercado.
Além desse grande conjunto de moradias precárias há também a poluição do Tiquatira e a
ausência de equipamentos na porção final do Parque, que é mais estreita e desprovida de
áreas de lazer e esporte como na parte mais a leste. A questão da habitação não pode ser
separada da questão ambiental: o manejo apropriado dos recursos naturais, como a água
no caso do córrego Tiquatira, depende diretamente da condição da habitação e da
infraestrutura urbana da cidade.
Nesse sentido, a estratégia foi pensar nestas questões de forma única, transformando o
Tiquatira em um novo eixo de comunicação entre as comunidades e em elemento de
integração entre diferentes usos (lazer, habitação, comércio, serviços). Para isso, as ações
seriam: a extensão da área de lazer e dos equipamentos do parque, a construção de
habitação de qualidade nas partes mais críticas das favelas locais e a remoção das que se
encontram em áreas de risco; a requalificação do viaduto Cangaíba por meio da criação de
um centro comunitário e o uso da arquitetura como elemento estruturador da paisagem.
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6.6.3. EQUIPE 3 / NODE-SCAPE [ver anexos 13.19 a 13.21]
O projeto Node-Scape parte da premissa que a região da Penha é um ponto estratégico da
cidade de São Paulo do ponto de vista da mobilidade e da economia, pois está localizada
no entroncamento entre as vias que interligam as grandes aglomerações urbanas de São
Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Santos. Ao mesmo tempo, a região é isolada por barreiras
urbanas longitudinais, como o Rio Tietê, e apresenta degradação ambiental grave.
O projeto vem como uma solução para explorar o potencial econômico da região, criando
uma centralidade composta por áreas comerciais e habitacionais, além de áreas verdes,
chamadas aqui de “fingers” (dedos, em inglês), ou seja, faixas verdes que interligam as
margens do rio, criando novas conexões transversais na região, além de áreas verdes para
uso da população e servindo de várzea do rio em épocas de cheia, evitando assim as
frequentes enchentes e contribuindo para a sustentabilidade na região da subprefeitura
Penha.

6.6.4. EQUIPE 4 / GOIO-COIÓ [ver anexos 13.22 a 13.24]
Goio-Coió (aquilo que vem da água do rio) é um detalhado estudo das escalas e das
velocidades envolvidas na convivência de fatos urbanos (habitação, comércio, sistema
viário, etc) com elementos naturais (o rio e o relevo). Atualmente o rio Tietê é poluído e
sujeito a enchentes, e seu uso recreativo é nulo. Já o Parque Linear do Tiquatira,
intensamente utilizado como área de lazer, possui as limitações decorrentes da poluição
de suas águas e da presença, ao longo de toda sua extensão, de um sistema viário que se
constitui como barreira para o usuário. A presença da linha da CPTM cruzando com o
Tiquatira no sentido norte-sul funciona como outra barreira à circulação pedestre, isolando
o trecho final do córrego antes de desaguar no rio Tietê.
Diferentemente de muitas outras regiões da cidade, aqui temos o privilégio de um belo
parque linear, que também tem seus problemas mas é um fato urbano valoroso a ser
preservado e aprimorado. A proposta apresentada, focando a harmonia entre natureza,
ambiente construído e as pessoas, propõe a reposição de certas características dos
terrenos originais da várzea na qual corria o Tiquatira até desembocar no Tietê, e da própria
várzea do Tietê, hoje totalmente edificada ou ocupada pelas pistas da Marginal.
Para que a parte final do Tiquatira e o próprio Tietê se transformem novamente em espaço
de convívio as estratégias propostas são: despoluição (através da fitotecnologia),
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desassoreamento e remoção das massas de asfalto e concreto das margens, criando faixas
de alagamento que, quando não ocupadas pelas águas, seriam voltadas à recreação.
Além disso, enfatizar a atração social equipando trechos do rio com ilhas de lazer;
desenvolver o potencial do rio como via de transporte (anel hidroviário de São Paulo),
ultrapassar barreiras por meio de conexões transversais (pontes e passarelas) e criar uma
frente para o rio que incorpore habitação social e usos mistos (comércio, serviços, cultura).
A implementação se daria progressivamente em três fases, 20, 50 e 100 anos, combatendo
os fluxos muito rápidos da cidade e de seus rios com uma estratégia lenta e gradual de
integração.

6.6.5. EQUIPE 5 / CONFLUENCE-INFLUENCES [ver anexos 13.25 a 13.27]
O grupo abordou o território no entorno da confluência dos córregos Ponte Rasa,
Franquinho e Tiquatira, ocupado por entroncamento viário de alta capacidade, pela
passagem da linha de transmissão de energia, por comércio e moradia. Suas águas se
encontram poluídas (esgoto doméstico e industrial) e o local sofre com enchentes devido
à impermeabilização do solo, córregos canalizados e habitações irregulares. Há falta de
ligação entre os bairros de cada um dos lados do Ponte Rasa e entre os edifícios que se
situam em sua margem. Há também poucas conexões para pedestres, carros e bicicletas.
Todos esses fatores interferem na paisagem, empobrecendo o uso e a experiência das
pessoas no espaço, o que é acentuado pela prioridade dada aos carros.
O grupo propõe conexões entre as margens dos rios com a instalação de pontes para
pedestres; revitalização do rio por meio de fitotecnologia e criação de parque linear ao
longo do Ponte Rasa, continuando o Parque Linear do Tiquatira, além da construção de
habitação social ao longo das margens do Ponte Rasa. O ponto de confluência entre os
córregos será transformado em conexão com a criação de três edifícios públicos: um
terminal de ônibus (já previsto pela SP-TRANS), um edifício de uso esportivo cultural e um
edifício de uso exclusivamente cultural.
Além disso, prevê a requalificação da Avenida São Miguel por meio de arborização urbana
e alargamento de calçadas.

6.6.6. EQUIPE 6 / HUMAN-NATURE [ver anexos 13.28 a 13.30]
Ao longo do córrego Ponte Rasa não existem espaços públicos, espaços verdes ou espaços
para pedestres. A maioria dos córregos está canalizada e os córregos afluentes não
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canalizados estão em estado precário, com lixo e esgoto de residências que possuem pouca
infraestrutura. Além disso, o espaço ocupado pela linha de transmissão é murado e
inutilizado. No decorrer da história o homem se apropriou da natureza de forma
predatória. Como reestabelecer o equilíbrio perdido entre homem e natureza?
Esse foi o foco das propostas do grupo, que utilizou três ideias de natureza: a selvagem,
para áreas de reserva ambiental, a rural para agricultura urbana e o jardim como polo de
convívio de pessoas. A idéia de natureza “selvagem” foi aplicada nas áreas onde não é
possível construir devido à topografia extremamente acidentada. Como a maioria dos
córregos dessa área, canalizados ou não, encontra-se em áreas de ZEIS-1 (Zonas Especiais
de Interesse Social, caracterizadas pela presença de favelas e assentamentos irregulares),
a agricultura urbana será usada como possibilidade de reinserção econômica para uma
população que atualmente vive do mercado informal e que seria realocada em habitação
social ao longo dos córregos.
Por fim, no encontro dos afluentes do córrego Ponte Rasa, a ideia de natureza utilizada
seria a do jardim, com a criação de um grande Parque Linear.

6.6.7. EQUIPE 7 / URBAN MOSAIC [ver anexos 13.31 a 13.33]
O grupo coloca a questão: qual será o futuro da Penha a partir das diretrizes do novo Plano
Diretor Estratégico de São Paulo (PDE), aprovado em julho de 2014? A identidade do centro
da Penha é marcada pela diversidade cultural, as características topográficas, religiosas e
histórico-sociais da colina. Neste lugar há pessoas de diferentes classes sociais, grupos e
etnias (nordestinos, colombianos, japoneses, etc.).
O topo da colina constitui-se como centralidade religiosa e cultural pela presença das
Igrejas de Nossa Senhora do Rosário da Penha e de Nossa Senhora do Rosário dos Homens
Pretos, pelo centro comercial e intensa vida urbana. O PDE propõe um grande
adensamento do centro da Penha por ser eixo de mobilidade e conexão metropolitana, o
que pode descaracterizar essa identidade. Para trabalhar essa questão a estratégia do
trabalho foi promover o desenvolvimento da Penha de forma respeitosa, evidenciando sua
identidade cultural e preservando a qualidade cultural e urbana do ambiente construído.
Nesse sentido o grupo sugeriu três tipos de intervenção arquitetônica e três tipos de
intervenção paisagística. As intervenções arquitetônicas foram fundadas nas idéias de
proteção dos edifícios já consolidados na área, novos usos de edifícios e construção de
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edificações nos espaços ociosos. As intervenções paisagísticas propostas foram: calçada em
nível da rua conectando todos os edifícios culturais da área e instalação de novo mobiliário
urbano; criação de caminhos verdes conectando o Parque Linear do Tiquatira, a colina e a
estação de metrô Penha; preservação da paisagem do topo da colina, com o adensamento
proposto pelo PDE limitado às áreas mais baixas da colina.
Como exemplo de aplicação dessas intervenções o grupo propõe a requalificação do Largo
do Rosário com a expansão do Centro Cultural da Penha e a criação de duas rampas para
pedestres, uma conectando a Rua João Ribeiro e o Centro Cultural com o Largo e a segunda
substituindo o muro de arrimo existente e criando uma grande rampa que servirá tanto
como ligação quanto como espaço de convívio.

6.7.

JÚRIS E PREMIAÇÃO FINAL

Um júri intermediário examinou, no sexto dia de trabalho, os resultados parciais das 7
equipes:
•

Alessandra Capuano / Universidade de Roma La Sapienza

•

Fábio Mariz / Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São
Paulo

•

Hiroyuki Sasaki / Universidade Meiji (Tóquio)

•

Lucas Fehr / Universidade Presbiteriana Mackenzie

•

Philippe Poullaouec-Gonidec / Universidade de Montréal

Um outro júri examinou, no 12º dia de trabalho, as propostas finais das 7 equipes:
•

Alessandra Capuano / Universidade de Roma La Sapienza

•

Denise Antonucci / Universidade Presbiteriana Mackenzie

•

Fábio Mariz / Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São
Paulo

•

Hiroyuki Sasaki / Universidade Meiji (Tóquio)

•

Philippe Poullaouec-Gonidec / Universidade de Montréal

•

Renata Naves / titular da Coordenação de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da
subprefeitura da Penha

•

Valter Caldana / Universidade Presbiteriana Mackenzie
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A cerimônia pública de premiação no 12º dia de trabalho contou com a presença das
seguintes autoridades e personalidades:
•

Adauto Cândido Soares / coordenador do escritório UNESCO em Brasília

•

Benedito Guimarães Aguiar Neto / reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie

•

Fernando de Mello Franco / Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano da
Prefeitura de São Paulo

•

Kazuaki Obe / Cônsul Geral do Japão em São Paulo

•

Louis-Pierre Emond / Cônsul e Delegado Comercial Principal do Canadá para o Brasil,
representando o Consulado Geral do Canadá em São Paulo

•

Mauro Claro / Universidade Presbiteriana Mackenzie

•

Michele Pele / Cônsul Geral da Itália em São Paulo

•

Patrick Marmen / Universidade de Montréal

•

Philippe Poullaouec-Gonidec / Universidade de Montréal

•

Thais Marini Aun / Responsável de negócios do escritório de Québec em São Paulo

•

Valter Caldana / Diretor da Universidade Presbiteriana Mackenzie

As equipes premiadas com os 3 primeiros lugares e que receberam medalhas UNESCO
foram as seguintes, nessa ordem:
•

GOIÓ-COIÓ

•

NODE-SCAPE

•

URBAN MOSAIC

6.8.

EXPOSIÇÃO FINAL DOS TRABALHOS

Uma exposição [ver anexo 13.34] foi montada no saguão do edifício da FAU-UPM durante
o encerramento do WAT-UNESCO_TIQUATIRA, com cartazes dos projetos finais, mostrados
nos anexos 13.15, 13.18, 13.21, 13.24, 13.27, 13.30 e 13.33 deste relatório.

6.9.

DIFUSÃO

A atividade foi divulgada em evento do Sindicato dos Arquitetos de São Paulo, na Praça das
Artes em novembro de 2015 [ver anexo 13.35] e no Centro Cultural da Penha, em agosto
de 2016 [ver anexos 13.36 e 13.37].

6.10. CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO
Foram emitidos certificados para os participantes de acordo como modelo anexado [ver
anexo 13.38].
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7.

PRINCIPAIS FATORES POSITIVOS E NEGATIVOS QUE INTERFERIRAM NA
EXECUÇÃO DO PROJETO

7.1.

FATORES POSITIVOS

•

Participação em rede internacional de escolas de arquitetura e design

•

Parcerias com agentes públicos municipais e atores sociais locais

7.2.
•

FATORES NEGATIVOS
Sub-avaliação do dispêndio de energia em termos de tempo e dedicação dos
componentes do grupo de pesquisa na organização do workshop WAT-UNESCO

•

Dificuldades logísticas na preparação do workshop WAT-UNESCO, dada sua complexidade
(participação de 22 convidados estrangeiros durante 12 dias e envolvimento de parceiros
institucionais de peso)

8.

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, INFORMANDO O NÚMERO DE
ORIENTANDOS (graduação, aperfeiçoamento, mestrado e doutorado)

8.1.
•

ORIENTANDOS (graduação, iniciação científica, iniciação
tecnológica, extensão, aperfeiçoamento, mestrado, doutorado)
AYA SAITO / Iniciação científica com bolsa PIBIC 2016-2017 / Orientador: Prof. Mauro
Claro / Título do projeto: Planos de bairro – a democracia participativa no planejamento
urbano do município de São Paulo.

•

FLÁVIA LOPES MARTINS PEREIRA / Atividade de extensão com bolsa PIBEX 2016-2017 /
Orientadora: Profa. Ana Paula Calvo / Título do projeto: Comunicação visual para
regularização fundiária e plano de bairro dos Jardins Piratininga e São Francisco (Penha,
São Paulo): cartilha de regularização.

•

LEONARDO GOBBI FERREIRA / TFG curso Arquitetura e Urbanismo, 2016 / Orientadora:
Profa. Denise Antonucci / Título do TFG: Expansão urbana e assentamentos precários na
cidade de São Paulo – o caso Jardim Piratininga.

8.2.

TÓPICO ESPECIAL ‘PLANO DE BAIRRO’

8 encontros de 90 minutos cada para alunos dos cursos de graduação e pós-graduação da
FAU-UPM no segundo semestre de 2015.
1. SEMANA 1 / 30-9-2015 / discussão da leitura indicada por CANDIDO MALTA
CAMPOS FILHO / Prof. ROBERTO RIGHI
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2. SEMANA 2 / 7-10-2015 / palestra de CANDIDO MALTA CAMPOS FILHO / mediadora
Profa. IVANA BEDENDO
3. SEMANA 3 / 14-10-2015 / exposição sobre o PDE e plano de bairro / Prof. MARCELO
BERNARDINI e Arquiteta Doutoranda FLÁVIA BOTECHIA
4. SEMANA 4 / 28-10-2015 / discussão da leitura indicada por ELISABETE FRANÇA /
Profa. DANIELA GETLINGER
5. SEMANA 5 / 4-11-2015 / palestra de ELISABETE FRANÇA / mediadora Profa.
DANIELA GETLINGER
6. SEMANA 6 / 11-11-2015 / discussão da leitura indicada por NABIL BONDUKI / Prof.
PAULO GIAQUINTO
7. SEMANA 7 / 18-11-2015 / palestra de NABIL BONDUKI / mediador Prof. CARLOS
LEITE
8. SEMANA 8 / 25-11-2015 / discussão da leitura indicada por VALTER CALDANA /
Arquiteta Mestranda GABRIELA CESARINO
9. SEMANA 9 / 2-12-2015 / palestra de VALTER CALDANA / mediadora Profa. LARISSA
CAMPAGNER
10. SEMANA 10 / 9-12-2015 / mesa com os 4 palestrantes / mediador Prof. MAURO
CLARO

8.3.

OFICINAS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

4 encontros de cerca de 120 minutos cada para moradores e lideranças no Jardim
Piratininga, primeiro e segundo semestres de 2016.
1. ZONEAMENTO / 4-6-2016 / Prof. Paulo Ricardo Giaquinto
2. INFRAESTRUTURA / 18-6-2016 / Prof. Antonio Eduardo Giansante
3. DADOS E NÚMEROS / 6-8-2016 / Prof. Mauro Claro
4. DESENHO URBANO / 24-9-2016 / Profa. Daniela Getlinger

RELATÓRIO FINAL MACK-PESQUISA / WAT-UNESCO TIQUATIRA E ETAPAS SUBSEQUENTES / ABRIL 2017 / PÁG. 28 DE 79

9.

CONTATOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS EFETIVAMENTE OCORRIDOS
EM FUNÇÃO DO PROJETO
•

Cátedra UNESCO em Paisagem e Ambiente da Universidade de Montréal (CUPEUM) /
Prof. Philippe Poullaouec-Gonidec

•

Escritório da UNESCO no Brasil / Adauto Cândido Soares

•

Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) / Erlon Moisa

•

Universidade de Montréal / Profs. Philippe Poullaouec-Gonidec e Patrick Marmen

•

Universidade de Roma La Sapienza / Profa. Alessandra Capuano

•

Universidade degli Studi di Firenze / Prof. Giacomo Pirazzoli

•

Universidade Meiji (Tóquio) / Prof. Hiroyuki Sasaki

•

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano / Fernando de Mello Franco

•

Secretaria Municipal de Habitação / Márcia Terlizzi

•

Subprefeitura da Penha / Pedro Guastaferro

•

Conselho Participativo Municipal da Penha / Lourival Nonato

•

Associação Popular de Moradores do Jardim Piratininga / Jeremias das Neves

•

Centro Cultural Penha / Júlio César José Marcelino

•

Movimento Cultural Penha / Patrícia Freire de Almeida

•

Memorial Penha de França / Francisco Folco

10. TRABALHOS PUBLICADOS OU ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO
DECORRENTES DO PROJETO DE PESQUISA / ANEXAR ARQUIVOS COM
AS SEPARATAS NO FORMATO PDF DE CADA TRABALHO RELACIONADO
/ MONOGRAFIAS E TFGs SOMENTE AS 10 PÁGINAS INICIAIS
ALVIM, Angélica Benatti, RUBIO, Viviane Manzione, SILVA, Luciano Abbamonte da.
Projetos de urbanização de assentamentos precários e a dimensão ambiental: desafios
para a nova agenda urbana. 4º CIHEL – Congresso Internacional da Habitação no Espaço
Lusófono/A cidade habitada, Porto/Covilhã (Portugal), 5-10 mar. 2017.
ANTONUCCI, Denise, FERREIRA, Leonardo Gobbi. Analysis and intervention guidelines for
the favela Jardim Piratininga (São Paulo, Brazil). 24th ISUF 2017 – City and Territory in the
Globalization Age, 27 set. 2017, Valencia (Espanha). [comunicação a ser apresentada;
resumo aceito]
BORGES, Heraldo Ferreira, BOTTECHIA, Flávia Ribeiro, ALBAMONTE, Luciano. Qualificação
urbana em áreas de risco, Córrego Tijuco Preto: concepção e desenvolvimento de uma
proposta acadêmica de projeto urbano. VII Seminário Projetar/2015, Natal, 30 set. a 2
out. 2015, Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte/Programa de Pós-graduação em Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba. Acesso em 17 abr. 2017:
http://projedata.grupoprojetar.ufrn.br/dspace/bitstream/123456789/2065/1/C468.pdf
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CALVO, Ana Paula. Penha: notas para uma história. In: CLARO, Mauro (org.), CALVO, Ana
Paula, ANTONUCCI, Denise. Dossiê de trabalho WAT-UNESCO_TIQUATIRA São Paulo
2015, 4-15 mai. 2015, FAU Universidade Presbiteriana Mackenzie/CUPEUM Cátedra
UNESCO em Paisagem e Ambiente da Universidade de Montréal. [sem pag.]
____________. São Paulo: notas para uma história. In: CLARO, Mauro (org.), CALVO, Ana
Paula, ANTONUCCI, Denise. Dossiê de trabalho WAT-UNESCO_TIQUATIRA São Paulo
2015, 4-15 mai. 2015, FAU Universidade Presbiteriana Mackenzie/CUPEUM Cátedra
UNESCO em Paisagem e Ambiente da Universidade de Montréal. [sem pag.]
CLARO, Mauro (org.), CALVO, Ana Paula, ANTONUCCI, Denise. Dossiê de trabalho WATUNESCO_TIQUATIRA São Paulo 2015, 4-15 mai. 2015, FAU Universidade Presbiteriana
Mackenzie/CUPEUM Cátedra UNESCO em Paisagem e Ambiente da Universidade de
Montréal. [sem pag.]
CLARO, Mauro, CALVO, Ana Paula, SAITO, Aya, ZYLBERSZTAJN, Breno Eitel. Plano de
Bairro no Jardim Piratininga (Penha, São Paulo): desenho urbano e participatividade à luz
do Plano Diretor Estratégico). IV Conferência de Planeamento Regional e Urbano,
Universidade de Aveiro (Portugal), 23-24 fev. 2017. [trabalho apresentado, resumo
publicado]. Acesso em 17 abr. 2017:
https://www.slideshare.net/PlaneamentoRegionalUrbano/abstract-book-participation-inplanning-and-public-policy-2324-feb-2017-university-aveiro
FERREIRA, Leonardo Gobbi. Expansão urbana e assentamentos precários na cidade de
São Paulo: o caso do Jardim Piratininga. Universidade Presbiteriana Mackenzie, FAU,
Trab. Final de Graduação, profa. orientadora: Denise Antonucci, dez. 2016. 107 p.
GETLINGER, Daniela, BISTERZO, Ingrid. Urban barriers – border areas as latent
opportunities. Journal of Civil engineering and Architectural Research. [resumo
aprovado, artigo completo em análise]
SILVA, Luciano Abbamonte da, ALVIM, Angélica Benatti. A colina da Penha e a
urbanização luso-brasileira de São Paulo. 4º Colóquio Brasil-Portugal - Estratégias de
Projeto e Intervenção nas Metrópoles Contemporâneas: Experiências e Perspectivas, 710 nov. 2016, FAU, Universidade Presbiteriana Mackenzie. Acesso em 11 abr. 2017:
http://portal.mackenzie.br/fileadmin/ARQUIVOS/PUBLIC/SITES/PORTAL/IV_COLOQUIO_B
RASIL-PORTUGAL/7.pdf
SILVA, Luciano Abbamonte da, BORGES, Heraldo Ferreira, FUTEMA, Bruno. Space Syntax
em um conglomerado idiorrítmico: o caso do Jardim Piratininga, São Paulo, Brasil. 24th
ISUF 2017 – City and Territory in the Globalization Age, 27 set. 2017, Valencia (Espanha).
[comunicação a ser apresentada; resumo aceito]

11. INFORMAR PATENTE OU REGISTRO DE INVENÇÃO OU TÉCNICA
Não houve.
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12. OUTRAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS/ADMINISTRATIVAS NO PERÍODO
12.1. ORGANIZAÇÃO DE OU PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS,
CONSULTORIAS, ASSESSORIAS A ÓRGÃOS DE FOMENTO OU A
OUTRAS INSTITUIÇÕES
CALVO, Ana Paula. IV Conferência de Planeamento Regional e Urbano, Universidade de
Aveiro (Portugal), 23-24 fev. 2017. [participação em congresso com apresentação de
comunicação].
____________. O Território da Penha visto por quatro países: planos urbanos. Centro
Cultural da Penha, 20/8 a 25/9 2016; Subprefeitura da Penha, nov. 2016. [organização de
exposição itinerante].
CLARO, Mauro (coord.), POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (coord.), CALVO, Ana Paula
(coord.), ANTONUCCI, Denise, MARMEN, Patrick. WAT-UNESCO_TIQUATIRA São Paulo
2015, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 4 a 15 mai. 2015. [coordenação e
organização de evento acadêmico-científico].
CLARO, Mauro. Assessor ad-hoc FAPESP, desde julho 2015.
SAITO, Aya. IV Conferência de Planeamento Regional e Urbano, Universidade de Aveiro
(Portugal), 23-24 fev. 2017. [participação em congresso com apresentação de
comunicação].
SILVA, Luciano Abbamonte da. 4º Colóquio Brasil-Portugal - Estratégias de Projeto e
Intervenção nas Metrópoles Contemporâneas: Experiências e Perspectivas,
Universidade Presbiteriana Mackenzie, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
Universidade de Lisboa, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 7-10 nov.
2016. [participação em congresso com apresentação de comunicação].
ZYLBERSZTAJN, Breno Eitel. 4º Colóquio Brasil-Portugal - Estratégias de Projeto e
Intervenção nas Metrópoles Contemporâneas: Experiências e Perspectivas,
Universidade Presbiteriana Mackenzie, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
Universidade de Lisboa, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 7-10 nov.
2016. [participação na Comissão de Apoio].
____________. IV Conferência de Planeamento Regional e Urbano, Universidade de
Aveiro (Portugal), 23-24 fev. 2017. [participação em congresso com apresentação de
comunicação].

12.2. PARTICIPAÇÃO EM COLEGIADOS, BANCAS DE DISSERTAÇÕES E
TESES
CLARO, Mauro. Grupo de Trabalho ‘Estatuto da metrópole’. Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU-SP). Membro-suplente desde janeiro 2017.

12.3. PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS OBTIDAS EM FUNÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
Não houve.
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13. ANEXOS
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13.1. CONVÊNIO SMDU / UPM
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13.2. ADITIVO CONVÊNIO SMDU / UPM
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13.3. BROCHURA PREPARATÓRIA

WAT_UNESCO

Tiquatira 2015
8 visões de desenho urbano
para a Zona Leste
de São Paulo
Workshop_Atelier/Território (WAT)
4 a 15 de maio de 2015
São Paulo, Brasil
Universidade Presbiteriana Mackenzie
em parceria com

Cátedra UNESCO em Paisagem e Ambiente
da Universidade de Montréal (CUPEUM)

APOIO:

Uma reflexão internacional sobre o
planejamento urbano de São Paulo
O Workshop_Atelier/Território (WAT) da Cátedra
UNESCO é uma atividade internacional levada a efeito
pela UNESCO desde 2003, com periodicidade quase
anual, em diferentes cidades do mundo. Os WATs criam
situações de intenso trabalho e reflexão em torno dos
grandes problemas dessas cidades, a partir da experiência de quatro programas da UNESCO:
•
•
•
•

MOST (Gestão das Transformações Sociais)
MAB (O Homem e a Biosfera)
IHP (Programa Hidrológico Internacional)
ESD (Educação para o Desenvolvimento Durável)

O Workshop_Atelier/Território (WAT) realizará sua
9a. edição em São Paulo em 2015, sob a responsabilidade da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em
parceria com a Cátedra UNESCO.

Precariedade

Os objetivos gerais do WAT_UNESCO Tiquatira são:
1. Caracterizar as grandes problemáticas de planejamento, as possibilidades e os potenciais da paisagem urbana da Zona Leste de São Paulo
2. Oferecer soluções de planejamento estruturantes
e viáveis para o poder público e os atores territoriais através de projetos urbanos que respondam
às questões da preservação ambiental, à criação de
valores sociais e ao desenvolvimento econômico

Interface social

Desenvolvimento social
Ocupação
Interculturalidade

3. Gerar uma reflexão interdisciplinar envolvendo
profissionais e estudantes das diversas especialidades que participam do desenho da cidade: arquitetos, paisagistas, designers, urbanistas, engenheiros,
sociólogos, historiadores, geógrafos, etc.

Emprego

Economia
Habitação

2

Comércio

Um olhar sobre a paisagem
da Zona Leste
e do Parque Linear Tiquatira
Em 2014 a Câmara Municipal de São Paulo aprovou um

novo Plano Diretor, cuja ferramenta principal é a criação de
eixos de mobilidade e adensamento. Seu objetivo é alcançar
a médio prazo um uso mais equilibrado da infraestrutura
disponível, assim como tornar menos cara sua expansão. Tal
visão, consistente com a escala da Grande São Paulo, deve
no entanto ser viabilizada no nível do bairro e do quarteirão.

A Zona Leste ilustra bem essa dificuldade, dado o grande
número de desafios que concentra: a presença de zonas de
precariedade urbana e baixa oferta de empregos, e a baixa
qualidade ambiental - em razão da alta taxa de impermeabilização do solo, do despejo de esgoto não tratado em seus
córregos e da falta de espaços verdes.
A construção de corredores de mobilidade e adensamento
responde de forma consistente a essas diversas problemáticas urbanas? Uma abordagem abrangente e sistêmica seria
capaz de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da
Zona Leste?

Paisagem
urbana
em
questão

Centro histórico da Penha

Patrimônio
Arquitetura vernacular
Saúde e bem-estar
Lazer

Qualidade de vida
Transportes ativos

Acesso aos serviços

Intermodalidade

Mobilidade

Percursos quotidianos

Água tratada

Ambiente
Espaços verdes
Desertificação urbana

3

O Parque Linear do Tiquatira

Território 2:
Cangaíba

Território 1:
Complexo Tiquatira

Território 4:
Centro histórico
e cultural da Penha
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Território 3:
A confluência

Quatro territórios
para explorar o futuro
da Zona Leste
Território 1: O Complexo Tiquatira
Trecho contém área com cerca de 120 famílias em situação de extrema
vulnerabilidade, extensa área comercial degradada, gleba recentemente
invadida por movimento de sem-teto (destinada a instalação de estação de
transporte intermodal interurbana) e parte do Parque Linear.

Problemas específicos:
•
•

Problema 1: vulnerabilidade social
Problema 2: mobilidade interurbana

Território 2: Cangaíba - do Parque Ecológico do Tietê
ao Parque Linear do Tiquatira
Trecho contém partes dos dois parques, densa e antiga favela ao longo da
ferrovia, duas artérias com previsão de intensificação de uso, uma centralidade comercial que atende a população de menor renda, e extensa área
com habitação consolidada de classe média e boa infraestrutura urbana.

Problemas específicos:
•
•

Problema 1: natureza e cidade
Problema 2: fixação no local (emprego)

Território 3: A confluência dos córregos Ponte Rasa e
Franquinho
Trecho marca o início do Parque Linear, na confluência dos tributários do
Tiquatira, e simboliza o problema a ser enfrentado pela população e pelos
urbanistas no tratamento do futuro eixo de mobilidade, previsto para ocupar a mesma faixa do Parque Linear, portanto conflitando com ele.

Problemas específicos:
•
•

Problema 1: mobilidade intraurbana
Problema 2: áreas verdes (lazer e ambiente)

Território 4: O centro histórico e cultural da Penha
Trecho indica o núcleo histórico da Penha, composto pelas três igrejas
católicas, pelas estradas que ligavam o centro de São Paulo ao Rio de
Janeiro e pelo ainda existente comércio tradicional de rua. Frente às novas
centralidades, como o Parque Linear e a avenida Cangaíba, e instado pelos
instrumentos previstos no PDE, qual seu papel para a cidade no futuro
próximo?

Problemas específicos:
•
•

Problema 1: cultura, tradição, religiosidade, mobilidade social
Problema 2: patrimônio histórico

Insérer une carte qui
permet de repérer cette
zone dans la ville de Sao
Paolo.

Localização da Penha na metrópole paulistana (SMDU, 2013).
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Um projeto de cooperação
de abrangência internacional
O WAT_UNESCO Tiquatira (São Paulo) tem por
objeto a produção de projetos que contribuam para a
melhoria da qualidade de vida de bairros no contexto
da implantação do Plano Diretor Estratégico (PDE) da
cidade de São Paulo.
Ele reunirá quatro instituições universitárias membros
da rede de cooperação da CUPEUM (Brasil, Canadá,
Itália, Japão) e produzirá 8 propostas de planejamento
urbano, elaboradas por 32 estudantes, em oficinas
de projeto orientadas por 8 professores das quatro
instituições participantes, com a assistência de
especialistas dos órgãos públicos associados.
As propostas resultantes serão integradas no
«Observatório Internacional das Paisagens Periféricas:
Cidades e Metrópoles», da Cátedra UNESCO e, por
seu intermédio, na rede de cooperação internacional
por ele liderada.
Os trabalhos serão expostos em local público na
Penha, para a população local, e numa instituição
museológica da cidade de São Paulo. Também serão
apresentados em conferências internacionais sobre
planejamento das cidades e publicados em formato
impresso e farão parte do acervo da biblioteca virtual
da Cátedra UNESCO, www.unesco-paysage.
umontreal.ca.
Os autores dos melhores projetos, de acordo com uma
comissão julgadora, receberão medalhas UNESCO por
ocasião da cerimônia de encerramento do evento.
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8 visões de
desenho
urbano
para o
futuro
do
Tiquatira!

Parceiros
Universidade Presbiteriana Mackenzie (São Paulo)
• Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Prefeitura de São Paulo
• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Universidade de Montréal (Canadá)
• Cátedra UNESCO em Paisagem e Ambiente (CUPEUM)
• Diretoria de Relações Internacionais
• Faculdade de Planejamento
Governo de Québec (Canadá)
• Ministério das Relações Internacionais, da Francofonia e do Comércio Exterior de Québec
• Escritório do Quebec em São Paulo
UNESCO
• Escritório da UNESCO em Brasília
• Delegação Permanente do Canadá na UNESCO
(Paris)

Instituições universitárias
participantes
Brasil
• Universidade Presbiteriana Mackenzie (São Paulo) –
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Canadá
• Universidade de Montréal – Escola de Arquitetura
da Paisagem e Escola de Arquitetura
Itália
• Universidade de Roma La Sapienza – Departamento de Arquitetura e Projeto
Japão
• Universidade Meiji – Departamento de Arquitetura

Apoio

WAT_UNESCO Tiquatira
de 4 a 15 de maio de 2015
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Universidade Presbiteriana Mackenzie
São Paulo
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Coordenação Geral
Mauro Claro, FAU-UPM / coordenador
Ana Paula Calvo, FAU-UPM
Denise Antonucci, FAU-UPM
Maria Cecília Sampaio Freire Nammur, ex-SEHAB/PMSP
Patrick Marmen, CUPEUM
Philippe Poullaouec-Gonidec, CUPEUM

Comitê Consultivo
Angélica Benatti Alvim, FAU-UPM / coordenadora
Alessandra Capuano, Universidade La Sapienza, DiAP (Roma)
Fernando Mascaro, consultor em Soluções Sustentáveis
Hiro Sasaki, Universidade Meiji (Tóquio)
Valter Caldana, diretor FAU-UPM
Violêta Saldanha Kubrusly, ex-SEHAB/PMSP

Professores FAU-UPM
Ana Paula Calvo
Carolina Bracco Delgado de Aguilar
Denise Antonucci
Heraldo Ferreira Borges
Mauro Claro
Paula Raquel da Rocha Jorge

Especialistas convidados
Maria Cecília Sampaio Freire Nammur, ex-SEHAB/PMSP
Ronaldo Antraco, TV Mackenzie
Vagner Aparecido Marques, PUC-SP
Violêta Saldanha Kubrusly, ex-SEHAB/PMSP

Estudantes de pós-graduação FAU-UPM
Flávia Ribeiro Botechia
Luciano Albamonte da Silva

Estudantes de graduação FAU-UPM
Andréa Chagas Lima
Carolina Vicentini
Beatriz Rocha
Isabella Toledo
Murilo Muniz
Stephanie Börder
Thalita Andrezza
Yasmin Buteri
Yeda Gonçalves

WAT_UNESCO Tiquatira 2015:
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www.wat-unesco-tiquatira.blogspot.com.br
www.facebook.com/groups/767609996661662
www.unesco-paysage.umontreal.ca/fr/recherches-et-projets/workshop-atelierterrain-2015-so-paulo
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BEM VINDO AO WAT_UNESCO TIQUATIRA!
O Workshop_Atelier/Terrain (WAT) é atividade
proposta pela Cátedra UNESCO em Paisagem
e Ambiente da Universidade de Montréal
(CUPEUM) e vem se realizando desde 2003. Seu
objetivo é estudar e propor soluções no nível do
desenho urbano para problemas das periferias
das metrópoles mundiais.
O WAT_UNESCO Tiquatira (São Paulo) 2015 foi
organizado pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie (UPM) em parceria com a
CUPEUM e apoio da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano (SMDU) da Prefeitura
de São Paulo.
As escolas participantes são a Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da UPM, a Escola de
Ciência e Tecnologia da Universidade Meiji,
a Faculdade de Arquitetura da Universidade
de Roma La Sapienza e a Faculdade de
Planejamento da Universidade de Montréal.
Temos o apoio da Subprefeitura da Penha (região
de São Paulo onde atuaremos) na Zona Leste
da cidade e da São Paulo Transportes (SPTRANS) que nos darão subsídios e nos acolherão
em várias de nossas atividades. Contaremos
também com a participação de profissionais de
alto gabarito que participarão de nossas sessões
introdutórias para apresentação dos problemas e
do território e outros ainda que nos visitarão ao
longo do trabalho, para conversas informais.

A PROBLEMÁTICA GERAL
Em julho de 2014 a Câmara Municipal de São Paulo aprovou um
novo Plano Diretor, cuja ferramenta principal é a criação de eixos
de mobilidade e adensamento. Seu objetivo é alcançar a médio
prazo um uso mais equilibrado da infraestrutura disponível, assim
como tornar menos cara sua expansão.
Tal visão, consistente com a escala da Grande São Paulo, deve
também ser viabilizada no nível do bairro e do quarteirão. A Zona
Leste ilustra bem essa dificuldade, dado o grande número de
desafios que concentra: a presença de zonas de precariedade
urbana e baixa oferta de empregos, e a baixa qualidade ambiental
- em razão da alta taxa de impermeabilização do solo, do despejo
de esgoto não tratado em seus córregos e da falta de espaços
verdes.
A construção de corredores de mobilidade e adensamento
responde de forma consistente a essas diversas problemáticas
urbanas? Uma abordagem abrangente e sistêmica seria capaz de
contribuir para a melhoria da qualidade de vida da Zona Leste?
Tais são os desafios que este WAT nos coloca, e a indicação de
soluções projetuais para estes e outros problemas são o objetivo
que desejamos alcançar.

A ZONA LESTE DE SÃO PAULO, A PENHA E O PARQUE
LINEAR DO TIQUATIRA
Nossa área de estudo é delimitada pela sub-bacia hidrográfica
do Córrego do Tiquatira, prolongando-se por parte de seu tributário
Ponte Rasa. As 8 equipes de trabalho, formadas por estudantes
das 4 escolas participantes, serão alocadas duas a duas em cada
uma dessas áreas:

TERRITÓRIO 1 / CANGAÍBA-KAMPALA

Este território contém extensas áreas de favelas
e ocupações, inclusive com famílias em situação
de extrema vulnerabilidade. Liga-se ao Território
4 (Outeiro da Penha) por continuidade do tecido
urbano e vias de acesso estruturais. Neste Território
1 há previsão de instalação de estação de transporte
intermodal, nó prioritário do plano de estruturação da
metrópole em torno da mobilidade e do adensamento
comercial e de serviços, previsto no Plano Diretor
Estratégico (PDE) da cidade de São Paulo, aprovado
em julho de 2014 e em vigor até 2030.

TERRITÓRIO 2 / PARQUES TIETÊ E TIQUATIRA

Este território contém partes dos dois parques, densa
e antiga favela ao longo da ferrovia, duas artérias com
previsão de intensificação de uso, uma centralidade
comercial que atende a população de menor renda,
e extensa área com habitação consolidada de classe
média (e boa infraestrutura urbana, nesse caso).

TERRITÓRIO 3 / CONFLUÊNCIA

Este território marca o início do Parque Linear, na
confluência dos tributários do Tiquatira (Ponte Rasa e
Franquinho), e simboliza o problema a ser enfrentado
pela população e pelos urbanistas no tratamento
do futuro eixo de mobilidade, previsto no PDE para
ocupar a mesma faixa do Parque Linear, portanto
conflitando com ele. O território prolonga-se pela
Avenida São Miguel (paralelamente ao Córrego Ponte
Rasa), acompanhando o trajeto previsto para o eixo
estruturador da mobilidade metropolitana, em direção
às regiões mais a Leste do município.

TERRITÓRIO 4 / OUTEIRO DA PENHA

Este território contém o núcleo histórico da Penha,
composto pelas três igrejas católicas, pelas estradas
que ligavam o centro de São Paulo ao Rio de Janeiro
e pelo ainda existente comércio tradicional de rua.
Frente às novas centralidades, como o Parque Linear
e a avenida Cangaíba, e instado pelos instrumentos
previstos no PDE, qual seu papel para a cidade no
futuro próximo?

OBJETIVOS GERAIS
Os objetivos gerais do WAT_UNESCO Tiquatira são:
1. Caracterizar as grandes problemáticas de planejamento, as
possibilidades e os potenciais da paisagem urbana da Zona Leste
de São Paulo
2. Oferecer soluções de planejamento estruturantes e viáveis
para o Poder Público e os atores territoriais através de projetos
urbanos que respondam às questões da preservação ambiental, à
criação de valores sociais e ao desenvolvimento econômico
3. Gerar reflexão interdisciplinar envolvendo profissionais
e estudantes das diversas especialidades que participam do
desenho da cidade: arquitetos, paisagistas, designers, urbanistas,
engenheiros, sociólogos, historiadores, geógrafos, etc.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Através de um conhecimento intenso do território e de
sua problemática, e levando em conta as diretrizes gerais do
PDE, o WAT_UNESCO Tiquatira tem como objetivo específico
produzir propostas de desenho urbano que possam servir como
ferramentas de diálogo, discussão e mesmo pedagogia, quando for
o caso, para ambos os lados (Poder Público e atores sociais).

São Paulo: Notas
para uma história

São Paulo: Notas
para uma história
No século XVI, Portugal era a maior força europeia, possuía domínios coloniais, controlava o
lucrativo comércio de especiarias nas Índias e o tráfico de escravos para suas colônias. O cenário
da competição mercantilista entre Portugal e Espanha, impulsiona as grandes navegações e a
ocupação e exploração das terras americanas. Os navios portugueses que chegavam ao Brasil traziam
aventureiros e ordens religiosas católicas (franciscanos, jesuítas, beneditinos). Para a Igreja Católica
era a oportunidade de expandir a fé, evangelizando os povos nativos e conquistando terreno perdido
com a Reforma Protestante na Europa.
No início da ocupação, Portugal só utilizava o território brasileiro para a extração e
comercialização do pau-brasil, madeira de grande valor na Europa, obtida no litoral brasileiro via
trocas (escambo) com os povos indígenas.
Em 1530, dificuldades nas colônias orientais e a presença crescente de franceses no litoral
brasileiro, ameaçando a soberania portuguesa, fizeram o império portugues decidir pela colonização
do território brasileiro, que foi dividido em vastas extensões de terras (capitanias), doadas aos
que possuíssem condições financeiras para custear sua exploração e colonização (donatários). Os
donatários tinham a posse mas não a propriedade sobre as terras, que pertencia à Coroa, mas podiam
dividir e conceder porções das terras sob seu domínio (sesmarias).
A essência da colonização portuguesa foi, numa primeira fase, o engenho de açúcar, representação
do “plantation”, sistema de produção já praticado pelos portugueses em suas colônias africanas.
O sistema de plantation atendia aos objetivos mercantilistas de maximização do lucro para a
metrópole e consistia em produção para exportação, em grandes extensões de terra (latifúndios),
monocultura ( cana de açúcar,
e, posteriormente, cacau e café)
e trabalho escravo africano.
Na fase inicial da lavoura
canavieira ainda predominava o
trabalho escravo indígena, mas
o conhecimento do território
e a reação desses povos ao
escravismo (luta armada,
fugas, alcoolismo e homicídios)
dificultavam a organização da
economia colonial nos moldes
que pretendia a metrópole.
Além disso, os jesuítas, voltados
para a catequese do índio,
opunham-se à escravidão
indígena, mas não à africana.
A despeito desses fatores, a
principal razão para a utilização
de população africana foi o lucro
proporcionado pelo tráfico. A
metrópole portuguesa lucrava
duplamente: com o comércio
de escravos e com o uso dessa
mão de obra na colônia.
A povoação que depois se transformaria na cidade de São
Fig. 1 - Vista geral da cidade de São Paulo,
Paulo se originou como parte da Capitania de São Vicente, onde
1827. [Aquarela: Jean Baptiste Debret]
os colonizadores tentaram implantar a produção de açúcar para
exportação, mas fracassaram, entre outros fatores, por problemas
do solo e pelas dificuldades de escoamento da produção. Diante
disso, os colonos de São Vicente e seus descendentes avançaram

pelo litoral, subiram a Serra do Mar e alcançaram o planalto, procurando sítios melhores para se
estabelecer. Inicialmente, os colonizadores fundaram a Vila de Santo André da Borda do Campo
(1553), constantemente ameaçada pelos povos indígenas da região. Um grupo de padres da
Companhia de Jesus, da qual faziam parte José de Anchieta e Manoel da Nóbrega, escala a Serra
do Mar chegando ao planalto de Piratininga onde encontraram “ares frios e temperados como os
de Espanha” e “uma terra mui sadia, fresca e de boas águas”. Do ponto de vista da segurança, a
localização topográfica de São Paulo era perfeita (Figura 1): situava-se numa colina alta e plana,
cercada por dois rios, o Tamanduateí e o Anhangabaú. Nesse lugar, com auxílio dos chefes indígenas
tupiniquins Tibiriça e Caiubi, fundaram o Colégio dos Jesuítas, em 25 de janeiro de 1554, ao redor do
qual iniciou-se a construção das primeiras casas de taipa que dariam origem ao povoado de São
Paulo de Piratininga.
Em 1560, o povoado foi transformado em Vila, mas a distância do litoral, o isolamento comercial e
o solo inadequado ao cultivo de produtos de exportação,como a cana-de-açúcar, condenaram a Vila
a ocupar uma posição insignificante durante séculos na América Portuguesa. Por isso, o perímetro
da cidade se restringia ao que hoje denominamos Centro Velho de São Paulo ou triângulo histórico
( Figura 2), em cujos vértices ficam os Conventos de São Francisco, de São Bento e do Carmo. Em
1681, São Paulo passou a ser a capital da Capitania de São Vicente e em 1711, beneficiada pelo
ouro encontrado na região de Minas Gerais, foi elevada à categoria de Cidade. Apesar disso, até o
século XVIII, continuava como uma vila isolada, um quartel-general de onde partiam as “bandeiras”,
expedições organizadas por aventureiros e exploradores (bandeirantes) para apresar e escravizar
índios e procurar ouro e outros minerais preciosos nos sertões distantes. Ainda que não tenha
contribuído para o crescimento econômico de São Paulo, a atividade bandeirante foi a responsável
pelo devassamento e ampliação do território brasileiro a sul e a sudoeste, na proporção direta do
extermínio das nações indígenas que opunham resistência a esse empreendimento.

Fig. 2 - Planta da “ Imperial Cidade de São Paulo”, 1841.
[Acervo:Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano]

Até o século XIX, São Paulo era uma cidade com casas de barro (taipa de pilão), ruas de terra e
muitos campos e matas verdes (Figura 3). Ponto de convergência de tropeiros, onde se cruzavam e
enlaçavam caminhos para o interior do Brasil, para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, para Goiás,
para Mato Grosso e Sorocaba. Foi por um desses caminhos, vindo do Rio de Janeiro, que chegaria a
São Paulo o principe regente D.Pedro I e aqui proclamaria a independência do Brasil (1822). Com a
independência, São Paulo firmou-se como capital da província e sede de uma Academia de Direito,
convertendo-se em importante núcleo de atividades intelectuais e políticas. (1)

Fig. 3 - Vista da Várzea
do Carmo a partir do
Pátio do Colégio, 1982
[Foto: Militão Augusto
de Azevedo, 1862]

Nesse momento, já despontava na região o elemento que transformaria radicalmente a história
da cidade: o cultivo do café. Plantado inicialmente no Vale do Paraíba (primeiras décadas do XIX),
rapidamente a produção de café se alastrou pelo centro-oeste paulista e, em meados do século, o
plantio e a comercialização do café já eram o eixo dinâmico da economia paulista e brasileira.
Em 1850, o fim do tráfico de escravos anunciou o caminho para a abolição da escravidão, que por
pressões externas e internas, se tornara insustentável. Com o fim do tráfico, a demanda crescente
de trabalhadores para a produção cafeeira tornou-se tema de acalorado debate nacional. A solução
acordada foi a contratação de imigrantes estrangeiros, europeus e asiáticos, como mão-de-obra
assalariada, o que também atendia à intenção da elite de “branquear a raça”.
Simultaneamente à abolição do tráfico, foi promulgada a “Lei de Terras”, determinando que a
partir daquela data a única forma legal de posse da terra seria a compra devidamente registrada,
não mais a doação ou ocupação. Assim, a Lei de Terras garantiu a mão-de-obra necessária para a
produção do café, transformando a terra em mercadoria e impedindo o acesso da população pobre
a ela.
A separação entre a propriedade da terra e sua efetiva ocupação ocasionou uma transformação
radical na forma da cidade, moldando o processo de construção e da legalidade urbana, na medida em
que aparecem a figura do loteamento ou arruamento, o desenho das ruas e lotes prévios ao ato de
construir. Os limites precisos do terreno passam a ser importantes quando se trata de a ele atribuir um
preço e registrá-lo enquanto propriedade definitivamente privada. (2)
O estabelecimento da economia cafeeira atrai imigrantes e exige a construção de ferrovias, para
um melhor escoamento da produção até os portos. No último quarto do XIX a cidade cresce também
no número de manufaturas e fábricas. Até 1876 a população de São Paulo era de 30 mil habitantes.
Em 1895, chegou a 130 mil (dos quais 71 mil eram estrangeiros) e em 1900 atingiu 239.820. A área
urbana se expandiu para além do perímetro do triângulo inicial. A cidade, cujas edificações eram
construídas em taipa, dava lugar à metrópole do café.
A riqueza proporcionada pelo café espelha-se na São Paulo “moderna”: trens, bondes, eletricidade,

telefone, automóvel, velocidade, calçamento,
praças, viadutos, parques e os primeiros
arranha-céus. O planejamento urbano, restrito
à região central da cidade, inspirava-se nas
cidades européias sonhadas pela burguesia
paulistana, que desejava apagar a imagem da
cidade colonial: surgem a Estação da Luz, o
Teatro Municipal, os jardins públicos do Vale do
Anhangabaú e Parque D. Pedro II ( Figuras 4
e 5). Projetados e ubanizados exclusivamente
para a elite cafeicultora, surgem também a
Avenida Paulista e os bairros de Campos Elísios
e Higienópolis. Dos anos 1920 em diante, a
criação de subúrbios de elite na região sudoeste
delimitou o novo território dos ricos, que se
afastava progressivamente do centro da cidade.
O aumento da riqueza é acompanhado pela
degradação das condições de vida dos operários
que sofrem com salários baixos, jornadas
de trabalho excessivas, ausência de direitos
trabalhistas e moradias insalubres. As indústrias
concentravam-se nas cercanias das ferrovias,
nas várzeas alagadiças dos rios Tamanduatey
e Tietê, onde nasceram os bairros operários,
como o Brás e a Moóca. Famílias inteiras de
trabalhadores, em sua maioria imigrantes, viviam
em quartos alugados em cortiços ou casas de
cômodo, usando conjuntamente a
água e as precárias instalações sanitárias.
Com a instabilidade dos preços do café,
relacionada às inúmeras crises econômicas
que marcaram o início do período republicano,
o capital da produção cafeeira é investido na
produção industrial para o mercado doméstico,
na construção civil, imóveis e loteamentos. O
crash da bolsa de Nova Iorque (1929) provocaria
o colapso do sistema político estruturado em
torno da economia cafeeira (“República Velha”),
até então dominante na política brasileira e a
indústria se tornaria progressivamente a principal
atividade econômica paulista.
Em meados da década de 1930, já com um
milhão de habitantes, a cidade vivia sua primeira
grande crise de moradia, durante a qual o modelo
de vilas e cortiços de aluguel foi gradativamente
substituído pelo loteamento de bairros distantes
(Figura 6). Até esse momento o transporte era

de cima para baixo
Fig. 4 – Cartão Postal do Parque do Anhangabaú em 1925.
Fig. 5 – Jardim da Luz, início do século XX. [Foto:
Guilherme Gaensly]
Fig. 6 – Mapa mostrando a expansão da área urbanizada
entre 1930 e 1949. [Acervo:Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano]

majoritariamente coletivo e sobre trilhos – bondes e trens. A cidade tinha uma rede de bondes com
258 km de extensão, mas os bairros mais distantes não eram atendidos e a rede existente já sofria
com excesso de passageiros e lentidão. Para estender o sistema de transporte coletivo às novas
dimensões urbanas, a São Paulo Tramway, Light and Power Company, empresa canadense proprietária
dos bondes elétricos, havia proposto ao governo municipal o Plano Integrado de Transportes, uma
rede de trânsito rápido, articulando bondes, metrô e ônibus. Após longo debate, que envolveu as
principais correntes políticas paulistanas, o projeto foi recusado pela municipalidade. Os bondes
seriam progressivamente substituídos por ônibus, com flexibilidade para circular desde o centro até os
bairros periféricos sem infra-estrutura viária.
Ao mesmo tempo, Francisco Prestes Maia (engenheiro municipal e posteriormente prefeito)
propunha o Plano de Avenidas, projeto de sistema viário estrutural composto por um sistema
de vias formando uma grelha “radioperimetral”. O plano de Prestes Maia se opunha a qualquer
obstáculo físico para o crescimento, viabilizando um modelo de expansão horizontal ilimitado. São
Paulo adotaria um modelo de cidade com centro vertical denso e extensão periférica horizontal
demograficamente rarefeita, ambos produzidos de acordo com interesses imobiliários imediatos. Esse
modelo urbanístico conduziria o desenvolvimento da cidade e seria implementado por sucessivas
administrações estaduais e municipais (Figura 7). (3)

Fig. 7 – Vale do Anhangabaú no
ano de 1970.

No pós-segunda guerra mundial, com o fim da ditadura de Getúlio Vargas (1937- 1945), o Brasil
viveria um breve período democrático (1945-1964), marcado por grande efervescência política e
cultural e pela continuidade das políticas desenvolvimentistas iniciadas por Getúlio Vargas e pautadas
na modernização do país (investimento em infraestrutura e indústrias de base), objetivando o
afastamento da condição histórica de economia agro-exportadora. Com taxas câmbiais favoráveis, o
capital internacional viabilizaria a modernização, por meio de empréstimos e instalação de indústrias.
Nesse contexto, inúmeras multinacionais se instalariam em São Paulo, como a indústria
automobilística, um dos motores do explosivo crescimento industrial da cidade, que atrairia milhões
de migrantes de outras regiões do país, em grande parte do Norte e Nordeste, tornando-se a maior
cidade do país na década de 1960, com 5 milhões de habitantes. Essa população seria empurrada em
direção à periferia, em assentamentos irregulares e ilegais e sem infraestrutura urbana, acentuando a
dicotomia centro-periferia.

A ditadura militar (1964-1985) deu
continuidade à política desenvolvimentista
(“milagre econômico brasileiro”), com o
desenvolvimento do mercado interno e
o fortalecimento das empresas estatais.
O aumento da concentração de renda e
da pobreza contrastava com o grande
crescimento econômico do país. Concebido
durante a ditadura militar, o primeiro
Plano Diretor de São Paulo (1971) definiu
diretrizes e políticas urbanas (verticalização
e densificação) para as áreas mais
valorizadas da cidade, excluindo a periferia
dos investimentos públicos.
Em meados da década de 1970, a
crise do petróleo afetaria o curto ciclo
de crescimento, fazendo disparar a
inflação e a dívida externa e provocando
uma recessão que poria fim ao governo
militar. A recessão econômica provocaria
desemprego e aumento da pobreza nos
anos 1980, agravando a desigualdade
social. Diante da desestruturação
econômica, a única opção de moradia para
os trabalhadores desempregados e para
os migrantes pobres que continuavam
a chegar, embora em menor número,
seria a invasão de terrenos públicos ou
particulares. Se na década de 1970 os
assentamentos ilegais (favelas) absorviam
1% da população, na década de 1990 eles
absorviam 20%.
Nessa década, intensificou-se a
Fig. 8 – Mapa mostrando a expansão da área urbanizada entre 1993 e
expansão das áreas mais extremas
2002. [Acervo: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano].
do município (Figura 8), a maior parte
limítrofes com outros municípios da região
metropolitana (incluindo aquelas situadas
em zonas de proteção a mananciais), enquanto aproximadamente 60% dos distritos do município
passaram a apresentar perda populacional. Além disso, os fluxos migratórios se inverteram, com
mais pessoas deixando a cidade do que nela se estabelecendo. Vários fatores contribuíram para
este espraiamento da ocupação urbana e para a mudança no padrão de crescimento demográfico
no município. Primeiramente, o processo de desconcentração industrial, iniciado em meados da
década de 1970, que redirecionou parte das instalações industriais para outros municípios da Região
Metropolitana de São Paulo, do interior do Estado e do país. Em segundo lugar, o processo de
modernização tecnológica e gerencial, que suprimiu empregos no setor secundário da economia.
Também contribuíram o alto custo de vida na capital (sobretudo no item habitação) e a expansão de
atividades terciárias nas áreas mais consolidadas do centro urbano, substituindo o uso residencial
de muitas áreas pelo uso comercial e de serviços. (4)
O declínio gradual da indústria paulistana transformou progressivamente o caráter das atividades
econômicas da cidade, agora intrinsecamente ligadas à prestação de serviços e aos centros
empresariais de comércio. Atualmente, além da periferização, a população do município também vem
sofrendo um processo de feminilização e envelhecimento.
São Paulo é hoje o mais poderoso pólo de atividades terciárias do país e sua população se
aproxima dos 11 milhões de habitantes, distribuídos pelos 1.509 km2 de seu território, que se divide
em 31 subprefeituras e, estas, em 96 distritos. São Paulo também é o centro da região metropolitana
de mesmo nome, que, com seus 19 milhões de habitantes, ocupa a 4ª posição no ranking das maiores
aglomerações urbanas do mundo. São 39 municípios, incluindo o município de São Paulo, 8.051km2 e
uma mancha urbana contínua que, no sentido leste-oeste, apresenta cerca de 100 km de extensão. (5)
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Várias são as hipóteses para o surgimento do bairro da Penha. No século XVI essa região faria parte
do território dos índios guaianazes, que ocupavam toda a margem esquerda do Rio Grande (Tietê),
compreendendo o que seria hoje o Tatuapé, a Penha e São Miguel Paulista. A região também teria sido
parte do aldeamento jesuíta de São Miguel de Ururaí, território estratégico para defesa e penetração
para o interior. Seria o caminho que os índios tupiniquins percorriam para chegar ao litoral ou, ainda,
local de acampamento dos bandeirantes e suas tropas. (1)
A data considerada como a de fundação oficial do bairro da Penha é 5 de setembro de 1668, quando
foi concedida uma sesmaria ao padre Mateus Nunes da Siqueira, que já possuía neste local uma fazenda
com curral e uma capela para Nossa Senhora da Penha de França. O culto a essa santa já havia se
disseminado por diversas regiões do Brasil, trazido pelas ordens beneditinas e franciscanas. (2)
Entre os séculos XVII e XIX, a colina se tornaria caminho obrigatório para bandeirantes, tropeiros
e viajantes que se deslocavam entre São Paulo, Vale do Paraíba e Rio de Janeiro. A colina da Penha,
situada às margens do rio Tietê e cercada pelos ribeirões Aricanduva, Guaiaúna e Tiquatira, seria “um
pouso ameno e aprazível”, de onde se descortinava toda a Vila de São Paulo de Piratininga. A condição
de lugar de passagem transformaria a colina em pouso para os viajantes, com serviços de comércio e
aluguel de animais de carga e montaria, hospedagem, alimentação e fornecimento de víveres (Figura 1).

Fig. 1 – Vista da colina da Penha
com o rio Aricanduva em primeiro
plano, 1817. [Pintura: Thomas
Ender].

Para chegar à Vila de São Paulo era necessário percorrer uma distância de aproximadamente
dez quilometros, passando pelo vale do rio Aricanduva, caminho do Tatuapé (atual Av. Celso Garcia),
várzea do rio Tamanduatei e ladeira do Carmo. Até meados do século XIX, a Penha era um bairro rural,
um aglomerado economicamente isolado da Vila de São Paulo, de pequena população, com algumas
casas de taipa ao redor da capela, algumas vendas e serviços. Para além do pequeno núcleo existiam
lavouras e pastagens, onde se desenvolvia uma prática agropastoril de subsistência. O excedente
dessa produção era comercializado com o centro da Vila de São Paulo, à qual chegava no lombo de
mulas.
O aumento da veneração a Nossa Senhora de Penha de França fez com que a capela da Penha
fosse reconhecida e oficializada pela Igreja Católica, tornando-se arraial, o que implicava a construção
de uma nova capela, no melhor e mais elevado local, com sua entrada voltada para sua catedral, a Sé,
e com aparência digna para ter o status de matriz, a mais importante da região. Com a oficialização,
o espaço da capela e sua área envoltória (adro) passavam a ser propriedade da Igreja Católica e

não mais do sesmeiro. Em 1796, com o desenvolvimento religioso e o adensamento demográfico, o
arraial da Penha foi elevado à categoria de freguesia e paróquia. Em termos de território, freguesia e
paróquia constituíam os mesmos limites, mas à freguesia cabiam as atribuições religiosas, enquanto
à paróquia, além do controle religioso, somavam-se algumas das funções administrativas de
responsabilidade do Estado, como o registro civil (registros de nascimento, atestados de óbitos). Na
paróquia também residia o papel da difusão do ideário religioso católico, principal suporte ideológico
da estrutura econômica, social e política implantada pela metrópole na colônia. (3)
As procissões eram o evento lúdico- religioso mais importante da vida colonial. Eram eventos de
grande sincretismo, onde se misturavam a doutrina católica e a cultura popular, com rezas e ladainhas,
danças africanas e elementos da cultura indígena, além de tabuleiros de comidas, farta bebida e
fumaça de velas e fumo de corda. As procissões para Nossa Senhora da Penha tinham um caráter
rural e local, de festa do bairro, que foi se alterando progressivamente entre os seculos XVIII e XIX,
quando a imagem da santa (considerada padroeira de São Paulo) passa a ser deslocada para a Igreja
da Sé nos momentos em que a cidade se via assolada por secas, enchentes ou epidemias de cólera ou
varíola.
Apesar das procissões incorporarem danças e cantos africanos, os negros, fossem escravos ou
homens livres, não podiam frequentar as igrejas dos senhores. Durante o período colonial surgiram
inúmeras irmandades, formadas por negros escravizados e alforriados, criadas para comprar a
liberdade de escravos, auxiliar os necessitados e dar abrigo à religiosidade das pessoas negras. Na
Penha, formou-se a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos da Penha, que construíu a Igreja de
Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França (1802), posicionada de costas para
a igreja da Sé.
A identidade cultural do bairro constituíu-se em torno da religião católica, mas ao longo do
século XX, vários fatores contribuíram para alterar o caráter das práticas religiosas católicas. Com
a proclamação da república e a separação Igreja/Estado, a Igreja Católica, querendo assegurar a
hegemonia do catolicismo oficial, deu início ao processo de romanização, combatendo o catolicismo
popular e fortalecendo a educação regiliosa. Na Penha, a romanização implicou a criação de muitas
escolas paroquiais, o fortalecimento dos sacramentos e o combate à mistura do sagrado e do profano
( jogos de azar, bebidas), presentes nas festas para Nossa Senhora da Penha, que, com a chegada de
trens e bondes até o bairro, se transformariam
em grandes festas da cidade (Figura 2). Ao
longo do século XX se instalariam na região
muitos imigrantes, principalmente japoneses,
italianos e espanhóis e, na segunda metade
do século, muitos migrantes, principalmente
nordestinos. O crescimento e a diversidade
dessa população provocariam tanto a dispersão
da paróquia, com a criação de muitas igrejas
católicas distantes da matriz, quanto a presença
de outras religiões e crenças, subvertendo a
hegemonia católica. (4)
A ferrovia chegaria à Penha em 1875, com
a inauguração da estação Guaiaúna, ponto
da ligação entre São Paulo e o Rio de Janeiro
( Figura 3). A estação localizava-se no sopé
da colina, na várzea dos rios Aricanduva e
Fig. 2 – Procissão de Nossa Senhora da Penha,
Guaiaúna, (onde atualmente está a estação de
1950. [Acervo: Memorial Penha de França].
metrô Penha). Essa localização contrariava os
interesses dos proprietários de terrenos e da
Igreja Católica, que temiam a desvalorização
do entorno da colina. Para acomodar essa insatisfação e com a justificativa
de atender ao grande afluxo de romeiros, em 1876 seria criado um pequeno
ramal ferroviário que saia da estação Guaiaúna e subia a colina em direção
à igreja (Figura 4). O ramal fortaleceu a centralidade da colina, mas perderia
importância com a chegada dos bondes elétricos (1902), sendo desativado
em 1904. Em 1926, seria criado o ramal de Poá, na várzea do rio Tietê. Nas
laterais da ferrovia seriam instaladas, de um lado, uma via pública (Av. Assis
Ribeiro), e de outro, várias indústrias.

Fig. 3 – Estação Guaiaúna, com fábricas ao fundo,
1940. [Acervo: Memorial Penha de França].

Fig. 4 – Palacete Rodovalho, com a igreja da Penha ao fundo
e a ponte que levava ao ramal ferroviário situado no topo da
colina, 1905. [Acervo: Memorial Penha de França].

A industrialização e a modernização implicaram novas formas de sociabilidade (não religiosas):
cinemas, footing, esportes. O futebol invadia todos os espaços: portas de fábricas, quintais, ruas,
terrenos e várzeas. Além do futebol, muito do lazer dos paulistanos estava nas várzeas e nos rios:
piqueniques, brincadeiras, passeios de barco, remo, natação. Na Penha e cercanias, os inúmeros
rios garantiam a diversão: a Penha se tornaria famosa pelo “côcho do Tietê”, a primeira piscina do
rio, criada no Centro Esportivo da Penha (1929). A ocupação residencial ou industrial das várzeas e a
retificação do rio poriam fim a todas essas formas de lazer. (Figuras 5 e 6)
Com a ferrovia e os bondes, as relações
comerciais entre o centro e o bairro da
Penha se intensificaram: a produção de
hortifrutigranjeiros das chácaras da colina
chegava aos mercados do centro de São
Paulo por trens e bondes. Para grande parte
da população, o bonde era o transporte
prioritário, pois ia do topo da colina até
o centro da cidade, ao contrário do trem,
situado no sopé da colina e que só chegava
até o bairro do Brás. À medida que a relação
centro bairro se intensificava, os sistemas
produtivos locais se alteravam: a agricultura
familiar deu lugar à assalariada e as
chácaras foram progressivamente loteadas,
forçando a migração dos espaços de cultivo
para áreas mais distantes. Até a década de
1930 havia poucos loteamentos na Penha
e os existentes (Vila Esperança e ao longo
da Av. Amador Bueno da Veiga) tinham
o aspecto de muitos dos loteamentos
operários na cidade: ruas de terra, casas
dispersas, hortas para consumo particular,
falta d´agua, pequenas igrejas e população
imigrante.
Até a década de 1940, parte da atividade
agrícola sobrevivia nas várzeas, onde o
capital imobiliário ainda não via vantagens
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para investir (Tiquatira, baixo Aricanduva, oeste da Estrada do Cangaíba, Vale do Guaiaúna e parte da
planície da Av. Celso Garcia). Havia ainda outras atividades econômicas nas várzeas do Tietê (portos
de extração de areia, olarias, construção de barcos, extração de cascalho) (Figuras 7 e 8).
Com a expansão dos loteamentos, os ônibus se fortaleceram como transporte coletivo, pois
o bonde só chegava ao centro
da colina. Os ônibus firmaram a
tendência à dispersão e a Penha
tornou-se o ponto de chegada e
saída de ônibus que acessavam
localidades vizinhas, como Guarulhos
e São Miguel Paulista, onde não havia
trens ou bondes. Ao longo das vias
que levavam a essas localidades,
como Avenidas Amador Bueno da
Veiga, Gabriela Mistral e Cangaíba,
surgiam mais loteamentos (Figura
9). A condição de ponto de ligação
com outras localidades transformaria
a Penha progressivamente em um
sub-centro, provocando crescimento
e diversificação do comércio e
serviços que, até meados do século
XX, voltaram-se ao turismo religioso
(Figuras 10 e 11).
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Fig. 7 – Zona agrícola do vale do Tiquatira, em
período de cheia do rio Tietê, 1941. [Acervo:
Memorial Penha de França]

Fig. 5 – Piscina do Clube Esportivo da Penha no rio Tietê,
1949. [Acervo: Memorial Penha de França]

Fig. 8 – Chácara na várzea do Tiquatira, 1941.
[Acervo: Memorial Penha de França]

Fig. 6 – Passeio de barco pelo tiete, 1952. [Acervo:
Memorial Penha de França]

Fig. 9 – Rua de terra na Penha, 1950. [Acervo:
Memorial Penha de França]

da esquerda para direita
Fig. 10 – Comércio na Av. Penha
de França, 1968. [Acervo:
Memorial Penha de França]
Fig. 11 – Rua Padre Antônio
Benedito, na Penha, 1979 .
[Acervo: Memorial Penha
de França]

Entre as décadas de 1950 e 1980 a população da região da Penha
(compreendendo Arthur Alvim, Cangaíba, Penha e Vila Matilde) passaria
de 105.000 para 475.000 habitantes. A intensa industrialização da
cidade de São Paulo, as correntes migratórias e o modelo urbanistico
adotado por sucessivas administrações, intensificariam a dicotomia
centro-periferia, a ausência de infraestrutura, proletarização e ocupação
irregular. Durante esse período, a Penha viveria as transformações
decorrentes da política rodoviarista do prefeito Francisco Prestes Maia.
As avenidas de ligação entre a Penha e o centro (Rangel Pestana e Celso
Garcia) já enfrentavam grandes congestionamentos. A solução adotada
por Prestes Maia foi a criação de uma via axial que cruzaria todo o eixo
leste da cidade até o centro, a Radial Leste. As obras foram iniciadas
em 1957, mas só em 1966 a Avenida Radial Leste alcançaria a região
da Penha (Figura 12) . Boa parte das áreas utilizadas para a construção
da avenida fazia parte da faixa patrimonial da Estrada de Ferro Central
do Brasil, o que facilitou sua construção. A implantação dessa via
estimularia a especulação imobiliária e a ocupação da região leste,
que se tornaria a mais populosa da cidade. Em 1957, com a retificação
do rio Tietê, também seria construída a Marginal Tietê, via expressa
margeando o rio, que interligaria as regiões oeste, norte e leste da
cidade. (5)
Na década de 1970, apenas 40% das ruas da região eram
asfaltadas, os sistemas de ensino, saúde e transporte eram
precários e o saneamento básico deficiente. As migrações e o
loteamento de
todos os terrenos disponíveis provocaram a fixação da população
pobre em favelas, sob viadutos, na beira de córregos, em áreas
sujeitas a erosão (ao longo do córrego Tiquatira, trechos da
Avenida Gabriela Mistral, sob o viaduto Cangaíba, ao longo da
avenida Assis Ribeiro e trechos da Av. Cangaiba) (Figura 13).
Fig. 12 – Avenida Radial Leste,
1970. [Acervo: Guia UOL]

Fig. 13 – Favela ao longo do
córrego Tiquatira, 2014. [Foto:
Fernando Mascaro]

Em 1986, foi inaugurada a estação Penha do metrô, ao lado do ramal ferroviário já existente e
como parte da primeira linha que se direcionou para a zona leste da cidade. Na década de 1980, o
bairro começou a se verticalizar, com o surgimento de muitos prédios residenciais e comerciais, além
de condomínios fechados. A paisagem da Penha chegou modificada aos anos de 1990. O outeiro,
antes marco indiscutível na topografia, começava a ser escondido pelos prédios. Em 1992, na região
central da Penha, inaugurou-se o Shopping Penha. O metrô e o shopping reforçaram a identidade da
região, que é hoje um dos maiores centros comerciais da zona leste da cidade.
A criação do Campus Leste da Universidade de São Paulo em 2005, com a atual Escola de Artes,
Ciências e Humanidades, introduziu elemento de potencial infuência regional. Alterações nos serviços
prestados pela CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), com a reforma de estações em
Ermelino Matarazzo e a abertura da Estação USP Leste, complementaram modificações de grande
alcance para a região do Cangaíba. Entre 2005 e 2006, o Parque do Tiquatira (Figura 17), um dos
principais locais de lazer da região, passou por um processo de revitalização, com instalação de
equipamento urbano e inauguração do anfiteatro. (5)

Fig. 14 – Centro Cultural da Penha com a
Basílica da Penha à direita, 1970. [Foto: Ivo
Justino/ Acervo Movimento Cultural Penha]

Fig. 15 – Pavimentação da Av. Governador Carvalho Pinto ao longo do
Córrego Tiquatira, 1986. [Acervo: Casa da Imagem]

Fig. 16 – Viaduto Cangaíba com a colina da Penha ao fundo, 1986.
[Acervo: Casa da Imagem]

Com a extinção das chácaras,
a criação de um centro de
abastecimento de hortifrutigranjeiros
passou a ser uma reivindicação dos
moradores, o que levou à criação
do Mercado Municipal da Penha,
em 1970. Nesse ano, também foram
inaugurados o Teatro Martins Penna
e o Centro Cultural da Penha (Figura
14) , um dos equipamentos culturais
mais importantes da região.
Na década de 1980 foram
implementados projetos urbanísticos
de impacto regional e metropolitano.
A canalização do córrego Tiquatira e
a criação da avenida que o margeia,
Av. Governador Carvalho Pinto
(Figura 15) , ligando as marginais
do Tietê à Estrada de São Miguel
(hoje Av. São Miguel), a inauguração
do Viaduto Cangaíba (Figura 16) e
a implantação do parque ao longo
do Tiquatira (1988) provocaram a
integração da região do Cangaíba
ao tecido urbano da metrópole. Em
1982, a inauguração da Rodovia
dos Trabalhadores (hoje Rodovia
Ayrton Senna da Silva), alternativa
para o trajeto entre São Paulo, Vale
do Paraíba e Rio de Janeiro, e a
criação do Parque Ecológico do Tietê,
indicaram uma nova inserção do
distrito em escala regional.

Fig. 16 – Parque Tiquatira, 2014. [Foto: Fernando Mascaro]

Atualmente, as principais atividades econômicas da Penha são comércio, serviços e indústria. O
bairro da Penha tem 124.292 habitantes, e a região da Subprefeitura da Penha (Penha, Cangaíba, Vila
Matilde e Arthur Alvim) tem 474.659 habitantes, de acordo com dados do censo de 2010. A região
perde, a cada ano, 0,93% de sua população, em busca de melhores oportunidades em outras regiões
e cidades.
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Territórios de estudo

Territórios de estudo

Governador Carvalho Pinto, 1988), além da retificação do Rio Tietê (décadas 1930-40) e do Córrego
Tiquatira (década 1980), estas últimas dando origem a novas áreas de solo urbano (figura 2).

Foram escolhidas quatro áreas de estudo na Bacia do Tiquatira para desenvolvimento do workshop.

Território 1. Questão Habitacional

Das quatro áreas da sub-bacia hidrográfica do Córrego do Tiquatira, escolhidas para estudo neste
WAT_UNESCO, considera-se como Território 1 aquela delimitada por uma poligonal de 390.000 m2
(figura 1), localizada na porção final do Parque Linear Tiquatira, desde o Viaduto Cangaíba (a leste), até
a foz do córrego Tiquatira, quando este deságua no Rio Tietê (a oeste).

Fig. 2 - Situação da Área 1 em relação ao Parque Linear do
Tiquatira (leste-oeste) e à linha de trem CPTM (norte-sul).

Fig. 1 - Perímetro completo do Território 1.

Entende-se, para fins do presente estudo, que a principal problemática do Território 1 é a questão
habitacional, dado o processo intermitente de favelização e ocupação de áreas livres para fins de
moradia que vem ocorrendo no local, desde a década de 1970. Instiga como questão projetual inicial
O QUANTO e COMO esse processo está associado, temporal e fisicamente, à implantação das obras
de infraestrutura existentes tais como pontes (Ponte Domingos Franciulli Neto, 1979-81¹), viadutos
(Viaduto Cangaíba, 1977-80²), linha de trem (CPTM, 1930), avenidas de fluxo rápido (Avenida

¹ Datas de projeto e conclusão da obra.
² Datas de projeto e conclusão da obra.

A QUESTÃO HABITACIONAL
O Território 1 tem como tema central a questão habitacional, considerando o Plano Diretor
Estratégico enquanto importante instrumento de efetivação da função social da propriedade urbana,
garantindo melhoria da qualidade de vida. Fato marcante neste território é a existência das favelas
Jaú, Bueru e Jahú-Cangaíba (áreas 1, 2 e 4 na figura 3) e de “moradias” (afinal, o que significa morar?)
sob o Viaduto Cangaíba (áreas 3 e 5). Nessas áreas vivem cerca de 135 famílias em situação de risco,
60 das quais utilizam o
viaduto como teto, numa
espécie de subsolo sem
nenhuma infraestrutura
(água, energia e
ventilação), ou seja,
sem condição alguma
de habitabilidade,
salubridade, e de viver
dignamente (figura 4).
Atualmente o conjunto
(áreas 1 a 5) conta com
cerca de 1.285 domicílios
e ocupa uma área de
cerca de 40.000 m². A
ocupação dessas áreas
começa em 1982.

Fig. 3 - Localização das 8 áreas de favelas na Área 1. As áreas 3 e 5
encontram-se em processo de desativação pelo Poder Público.

Fig. 7 – Baixios do Viaduto Cangaíba, olhando para
norte, em 1986. [imagem: Acervo Museu da Cidade
de São Paulo; autor: Israel dos Santos Marques, 1986].

Fig. 4 - Habitação sob
o Viaduto Cangaíba.
[imagem: Fernando
Mascaro, 16/12/2014]

Depois de anos vivendo nessa situação limite essas famílias estão desocupando a área (em março
de 2015) por determinação do Ministério Público, com o apoio da Secretaria de Habitação do Município
e da Subprefeitura da Penha. Elas receberão um auxílio-aluguel no valor mensal de 400 reais, pagos
a cada três meses, por prazo indeterminado, e serão cadastradas pela Secretaria de Habitação,
aguardando atendimento definitivo em moradias a serem ainda construídas pelo Poder Público.
A relação física entre favela e viaduto é de justaposição e superposição (figuras 5 a 8). A
infraestrutura ora é teto, ora parede, ora chão, ora toda “casa” ou todo “abrigo”. Importante registrar
que o Viaduto Cangaíba foi construído pela Prefeitura de São Paulo a partir de projeto de 1977 e teve
suas obras concluídas em 1980. Note-se que as favelas que se localizam em seus baixios e suas áreas
laterais (Bueru, Jaú e Jahú-Cangaíba) constituem-se nos dois anos posteriores à conclusão das obras.

Fig. 8 – Baixios do Viaduto Cangaíba, olhando para
norte. [imagem: Fernando Mascaro, 2014]

O uso dos espaços residuais deixados pelos projetos viários, principalmente as cabeceiras de
pontes, não é incomum na paisagem urbana das metrópoles brasileiras. Por tratar-se de trecho
em desnível pronunciado, o
viaduto Cangaíba, que vence
o vale do Córrego Tiquatira,
também deixa grandes espaços
residuais em sua parte inferior.
A gleba Kampala (figura
3, área 8), que se localiza no
encontro da linha ferroviária
da CPTM com o Viaduto Gen.
Milton Tavares, é ocupada de
modo intermitente por favelas
desde 2008. A área pertence
à CDHU (Companhia de
Desenvolvimento Habitacional
e Urbano) e abrigou parte da
Favela Tiquatira entre 2008
e 2010. Essa favela ocupava,
além de uma faixa da gleba
Kampala (figura 9, área C),
também a margem do Córrego
Tiquatira, até o Rio Tietê
(figura 9, área B) e uma área
adjacente a norte (figura 9,
área A).
Fig. 9 – Áreas ocupadas pela extinta Favela Tiquatira,
entre 2008 e 2010. Comparar com figura 3.

Em abril de 2010, a CDHU identificou 506 edificações e cadastrou 528 famílias que, durante os
meses de maio a dezembro desse ano, foram removidas (figura 10). Atualmente 487 delas recebem
auxílio moradia (aluguel social), enquanto aguardam o atendimento habitacional definitivo na própria
área. O projeto habitacional está em andamento.
No entanto, em maio de 2014, a área volta a ser ocupada (figuras 11 e 12) e hoje cerca de 600
(outras) famílias moram no local. A nova favela chama-se Kampala³ e ocupa a totalidade da gleba
pertencente à CDHU (área 8, figura 3), que solicitou reintegração de posse e aguarda a respectiva
decisão judicial.

Fig. 5 - Viaduto Cangaíba, lado Sul, 1986. [imagem: Acervo Museu
da Cidade de São Paulo; autor: Israel dos Santos Marques, 1986].

Fig. 6 – Viaduto Cangaíba, lado Sul, 2014.
[imagem: Fernando Mascaro, 2014]

³ É também identificada como “Amassa-sapo”.

da esquerda para direita
Fig. 10 – Vista da extinta Favela Tiquatira,
em meio a desocupação de maiodezembro de 2010. [imagem: CDHU, 2010].
Fig. 11 – Vista da Favela Kampala (inclui
trecho da antiga Favela Tiquatira), no início
da ocupação da gleba, em maio de 2014.
[imagem: SEHAB/PMSP, 2014].
Fig. 12 – Vista da Favela Kampala em julho
de 2014, no início do assentamento. Hoje
a área encontra-se totalmente ocupada.
[imagem: Mauro Claro, 2014].

Em área contígua a essa mesma gleba
está prevista a implantação (figura 13) de
estação de transporte intermodal com linhas
de ônibus (SP-TRANS), trem (CPTM) e metrô.
O projeto executivo está em fase
de elaboração.
A Favela Gabriela Mistral (figura 3,
área 7) data de 1989 e hoje tem cerca de
170 domicílios; a Paratigi, (figura 3, área
6), data de 1975 e tem 40 domicílios; a
Bueru (figura 3, área 1), data de 1982 e
tem aproximadamente 700 domicílios; a
Jaú (figura 3, área 2), de 1987, possui 300
domicílios registrados e a Jahú-Cangaíba
(figura 3, área 4), também de 1987, 150.
Totalizam então 1360 domicílios instalados,
colaborando para o enorme déficit
habitacional que atinge o município de São
4
Paulo e o Brasil .
Está aí o desafio de projeto! Absorver
esse número de famílias que moraram anos
nesta área e integrá-las no mesmo espaço
físico, transformando a favela num bairro
integrado ao restante da Penha.

Fig. 13 – Desenho de implantação da estação intermodal Tiquatira.
Em ângulo no canto superior esquerdo: projeção de trecho do
Viaduto Gen. Milton Tavares. A faixa escura longitudinal à esquerda
representa a linha CPTM existente. [Fonte: SP-TRANS, 2015]
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DESCRIÇÃO FÍSICO-TERRITORIAL
Em relação aos aspectos físico-territoriais
(ver figura 14), pode-se descrever a área
como tendo dois trechos principais. O
primeiro (figura 15, trecho 1), à esquerda
da ferrovia (sentido Rio Tietê), é resultado
de solo criado em virtude da canalização do
Tietê, tendo sido ocupado posteriormente
por lotes com perfil industrial, galpões e
conjuntos habitacionais como o Chaparral
(c. 1995). No trecho 2, à direita da ferrovia
(sentido Parque Linear), predomina a
ocupação de baixa renda para fins
de moradia.

O déficit habitacional do município de São Paulo é de cerca de 600 mil unidades,
e o da Região Metropolitana por volta de 800 mil unidades, segundo dados da
Fundação João Pinheiro (Ver: http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficithabitacional/216-deficit-habitacional-municipal-no-brasil-2010/file).

Fig. 14 – Mapa geral de elevações no território de estudo.
Ao centro, terrenos baixos em amarelo, encontra-se o leito
do Córrego Tiquatira e o Parque Linear do Tiquatira.

Fig. 15 – Indicação dos trechos
relativamente aos aspectos
físico-territoriais da Área 1.

Assim, os trechos 1 e 2 diferenciam-se em relação à topografia e ao tamanho e forma de lotes
e das edificações. No trecho 1, os desafios e as potencialidades do relevo se encontram nas áreas
alagáveis ou remanescentes da várzea do rio. No trecho 2, observa-se a formação de um vale, tendo
ao centro o leito do Córrego Tiquatira e às margens terreno com desnível acentuado (em torno de
30 m), que se encontra ocupado e favelizado. Neste segundo caso, as residências de baixa renda
ocupam áreas de risco em encostas e, em ambos, a respectiva infraestrutura viária (ponte ou
viaduto) aparece para vencer os elementos lineares (rio, córrego/avenida e linha de trem), permitindo
transposições transversais.
De modo geral, quando há lotes, estes possuem grande variação de forma, e tamanho entre 100
m2 (lotes próximos à ferrovia) e 40.000 m2 (próximos ao rio), denunciando sua origem diacrônica,
fracionada no tempo, sem constituir um loteamento. Em muitos casos a unidade mínima não é o lote
mas a edificação (caso das favelas).
Quanto às edificações estas também apresentam variedade tipológica (ausência de afastamentos
e justaposição de unidades; unidades isoladas no lote; conjuntos de prédios; galpões) possuindo
entre 1 e 4 pavimentos, predominantemente. Os usos do solo variam entre habitação unifamiliar e
multifamiliar, uso não residencial, misto e industrial.
AÇÕES DE PLANEJAMENTO – Plano Diretor Estratégico 2014-2030
De acordo com o Plano Diretor Estratégico (Lei 16.050/2014) e a lei de uso e ocupação do solo
(atualmente em discussão) pela Prefeitura de São Paulo, a ÁREA 1 está inserida na Macrozona de

estruturação e qualificação urbana, e em seguida na sua Macroárea de estruturação metropolitana5.
Esta, por sua vez:
Possui papel estratégico na reestruturação de São Paulo, pois em seu território
se localizam os principais eixos que articulam polos e municípios da Região
Metropolitana de São Paulo, além de possuir regiões que passam por intensos
processos de mudança nos padrões de uso e ocupação, com grande potencial de
transformação. (SÃO PAULO, 2015, p.45)

Das ações de planejamento propostas nesta legislação urbanística municipal em relação à área em
estudo, pode-se destacar:
1. Criação dos eixos de estruturação da transformação urbana, com parâmetros e
incentivos urbanísticos específicos:
Os eixos de estruturação da transformação urbana, definidos pelos elementos
estruturais dos sistemas de transporte coletivo de média e alta capacidade,
existentes e planejados, determinam áreas de influência potencialmente aptas ao
adensamento construtivo e populacional e ao uso misto entre usos residenciais e não
residenciais. (SÃO PAULO, 2015, p. 67)

Fig. 17 – Esquema funcional indicativo de aplicação dos instrumentos previstos no PDE em
zonas de uso misto (residencial e não residencial) pertencentes às áreas de influência.

2. Na ÁREA 1, foram demarcadas as ZEIS 1, 2 e 3:

Fig. 16 – Indicação da área de influência determinada
pelo eixo de estruturação que abrange a área de estudo.
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Informações detalhadas sobre o Plano Diretor Estratégico e Lei de Zoneamento
podem ser encontradas no site da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
(http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br).

As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) [...] são porções do território
destinadas, predominantemente, à moradia digna para a população da baixa renda
por intermédio de melhorias urbanísticas, recuperação ambiental e regularização
fundiária de assentamentos precários e irregulares, bem como à provisão de novas
Habitações de Interesse Social – HIS e Habitações de Mercado Popular – HMP a serem
dotadas de equipamentos sociais, infraestruturas, áreas verdes e comércios
e serviços locais, situadas na zona urbana. (SÃO PAULO, 2015, p. 59)
As ZEIS classificam-se em 5 (cinco) categorias, definidas nos seguintes termos:
I – ZEIS 1 são áreas caracterizadas pela presença de favelas, loteamentos irregulares
e empreendimentos habitacionais de interesse social, e assentamentos habitacionais
populares, habitados predominantemente por população de baixa renda, onde haja
interesse público em manter a população moradora e promover a regularização
fundiária e urbanística, recuperação ambiental e produção de Habitação de
Interesse Social;
II – ZEIS 2 são áreas caracterizadas por glebas ou lotes não edificados ou
subutilizados, adequados à urbanização e onde haja interesse público ou privado em
produzir empreendimentos de Habitação de Interesse Social;
III – ZEIS 3 são áreas com ocorrência de imóveis ociosos, subutilizados, não
utilizados, encortiçados ou deteriorados localizados em regiões dotadas de serviços,
equipamentos e infraestruturas urbanas, boa oferta de empregos, onde haja
interesse público ou privado em promover Empreendimentos de Habitação de
Interesse Social; (SÃO PAULO, 2015, p. 59)

CONSIDERAÇÕES
São premissas do projeto oferecer condições de habitabilidade, provisão de infraestrutura, serviços
públicos, melhoria das moradias que podem ser mantidas e adoção de propostas sustentáveis nas
novas moradias. Como equacionar o dilema de absorver um maior número de edificações neste
território?
•
Promover a garantia da posse da terra por meio da regularização fundiária
•
Permitir a conexão da favela com o espaço urbano circundante, ou seja, integrá-la à
cidade formal, tanto internamente como externamente, por meio da formulação de um sistema de
mobilidade sustentável
Atender estes princípios exige a adoção de uma inteligência na intervenção pública, amparada em
uma concepção de planejamento e projeto, como um processo dinâmico.

Fig. 18 – Indicação das ZEIS e
respectivas categorias na Área 1.

3. Programa de mobilidade: com a proposta de ampliação da rede de mobilidade da
cidade, as ações de planejamento poderão incidir fisicamente na ÁREA 1, pois o que se
propõe é a implantação dos corredores de ônibus ao longo dos eixos de adensamento, o
estímulo a novos sistemas de mobilidade e a ampliação da rede da CPTM (nova estação
intermodal planejada, figura 12).

Fig. 20 – Indicação (em amarelo) do eixo de mobilidade e
adensamento previsto no Plano Diretor Estratégico (PDE)
da cidade de São Paulo para o território de estudo.

Fig. 19 – Vias de ligação entre o
centro de São Paulo e a Área 1.

Território 2. Questão Ambiental / Espaços Públicos
TERRITÓRIO II
O território 2 tem como objeto de estudo a conexão entre os parques ‘Linear Tiquatira’ e ‘Ecológico
do Tietê’, configurando um diálogo entre suas áreas verdes e de lazer, qualificando um eixo que ao
unir as duas áreas, também estruture áreas segregadas e vazios urbanos ao longo deste, reduzindo a
carência de espaços públicos.

Fig. 4 - Mapa esquemático das principais
vias que cortam o território

Fig. 1 – Vista aérea e delimitação do Território 2.

Fig. 2 - Vista aérea do Parque Ecológico do Tiete [Foto:
Andre Bonacin / Fonte: http://www.ecotiete.org.br]

Hoje, a conexão entre
essas duas áreas é dificultada
por diversos fatores de
caráter topográfico e de seus
impactos na formação do
viário e da área construída
(Figura 3).
O território que se
conforma entre a Av.
Governador Carvalho Pinto
(Parque Linear Tiquatira)
e a Rodovia Ayrton Senna
(Parque Ecológico de Tietê)
é majoritariamente área
residencial de baixa
densidade, onde a topografia
acidentada resultou em um
traçado urbano tortuoso,
onde é inexistente a presença
de um eixo perpendicular
às avenidas que as conecte
diretamente.

Ao cortar o território, essas avenidas acabam por configurar áreas residenciais e comerciais de
diferentes características.
A Avenida Cangaíba representa topograficamente a cumeeira dos vales do córrego do Córrego
do Tiquatira e do Rio Tietê (Figura 3), e apresenta ao longo de toda sua extensão construções
significantes de uso misto, com comércio local (Figura 5). Ônibus e carros estacionados dividem seu
estreito leito carroçável. As áreas residenciais entre o Parque Linear Tiquatira e a Avenida Cangaíba
são cada vez mais valorizadas.

Fig. 3 - Análise topográfica do território: a área mais
elevada no território 2 representa a Avenida Cangaíba

Assim, essa faixa de território é cortada por eixos paralelos aos parques, que estruturam a oferta
de comércio, serviços e principais meios de transporte da região. Esses eixos são a Av. Cangaíba e a
Rua Dr. Assis Ribeiro (Figura 4).

Fig. 5 - Avenida Cangaíba [Fonte: Google Street View]

Esta característica tende a mudar quando descemos o outro lado desta avenida, em direção a Rua
Dr. Assis Ribeiro. Essa rua acompanha a Linha 12 - Safira de trem, e configura um espaço hostil ao
pedestre em sua extensão devido ao muro que a margeia (Figura 6). Ao contrário da Av. Cangaíba,
o comércio aqui é presente apenas em alguns pontos, sendo o mais significante no entorno da
estação de trem Engenheiro Goulart (área delimitada como ZEU-u - Zona Eixo de Estruturação da
Transformação Urbana, semelhante ao zoneamento que o entorno no parque Linear Tiquatira (ZEUP-u
- Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Previsto)-(Figuras 7 e 8).

Para atravessar a barreira da linha do trem em direção ao parque e às áreas residenciais das
favelas do Sapo e Piratininga há poucas opções: dois túneis e uma passarela. Dos túneis apenas um
dá acesso ao parque (Figuras 9, 10 e 11). Essas conexões são mal localizadas e mal dimensionadas de
acordo com a demanda existente, faltando articulação com as áreas e equipamentos no entorno.

Fig. 9 – Mapa esquemático com localização dos acessos ao parque a às áreas residenciais das Favelas dos Sapo e Piratininga.

de cima para baixo
Fig. 6 – Rua Assis Ribeiro - ao fundo,
passarela que dá acesso às áreas residenciais
além do muro. [Fonte: Google Street View]
Fig. 7 – Rua Assis Ribeiro nas proximidades
da Estação Engenheiro Goulart [Fonte:
Google Street View]
Fig. 8 – Zoneamento proposto pelo PDE 2014
[Fonte: http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.
br/wp-content/uploads/2015/03/Penha1.pdf]

Fig. 10 – Túnel na Rua Assis Ribeiro que
dá acesso ao parque Ecológico do Tietê.
[Fonte: Google Street View]

Fig. 11 – Pedestres e carros dividem precariamente o
espaço do túnel de acesso ao parque. [Fonte: http://
www.assuapet.org.br/projetos/projeto_tunel.html]

Fig. 12 – Túnel de acesso à Favela do Piratininga: o acesso aqui também
é compartilhado por carros e pedestres. [Fonte: Google Street View]

As torres de alta tensão demandam grandes áreas para sua instalação, que a princípio não
devem ser ocupadas devido ao raio de interferência das ondas eletromagnéticas. Porém, a realidade
não reflete a aplicação desse limite, esse raio quase nunca é respeitado e as áreas do entorno das
torres são geralmente ocupadas. Isso se deve também ao fato de as linhas não acompanharem um
eixo viário que as estruture ( já que ele não existe), e assim as áreas para instalação das torres tem
diversas configurações: fundos de lote, canteiros de avenidas, terrenos murados, pequenas praças
(Figuras 14, 15 e 16).
CONSIDERAÇÕES

Com exceção dos parques, os equipamentos de lazer no território são escassos. Há o Clube
Banespa - equipamento privado que ocupa uma área de aproximadamente 25000 m²- e as escolas
públicas, com suas quadras esportivas abertas aos finais de semana.
A presença de uma linha de alta tensão que corta o território longitudinalmente - desde
confluência dos córregos em direção ao parque Ecológico do Tietê - é a principal causa da
conformação desses pequenos vazios urbanos. Essa linha conecta duas subestações de energia
elétrica, a norte no Município de Guarulhos e a Sul no Município de Santo André.

Fig. 14 – Exemplo de vazio urbano ao longo do território. O terreno é murado
devido a instalação de torre de alta tensão. [Fonte: Google Street View]

Fig. 13 – Mapa esquemático da linha de alta
tensão que corta o território.

Conclui-se que o Território 2, cortado paralelamente às suas áreas verdes por vias estruturais,
necessita:
•
Elemento longitudinal que cruze essas vias e conecte os dois extremos do território
possibilitando o diálogo entre seus usos e a continuidade urbana;
•
Elemento que faria uma costura urbana dos equipamentos ao longo do território e dos
pequenos vazios subutilizados;
•
Criação de espaços públicos e de transição.

Fig. 15 – Exemplo de vazio urbano ao
longo do território.

Fig. 16 – Exemplo de vazio urbano ao longo
do território

Território 3. Confluências / Hidrografia

Fig. 1 – Parque e córrego Tiquatira: à esquerda Cangaíba,
à direita Penha. [Foto: Fernando Mascaro (2012).]

O Parque linear do Córrego Tiquatira é uma área de várzea, localizada na Zona Leste do Município
de São Paulo, com extensão de 3,9 Km, e une duas colinas (Figura 1). Em uma delas, o Distrito da
Penha, com seu centro histórico que remonta ao antigo Caminho dos Tropeiros, entre São Paulo e
Rio de Janeiro. Na cumeeira da outra, a Estrada do Cangaíba, designando o bairro de mesmo nome,
entre o Vale do Tietê e a Estrada de São Miguel Paulista. Essa área de várzea é composta sub-bacia
hidrográfica do córrego Tiquatira, cujos afluentes principais são os córregos Ponte Rasa e Franquinho.
Afluente do Rio Tietê – “rio da água verdadeira”, Tiquatira, “cobra grande”, tem a forma de uma
pequena hidra (Figura 2).

A Penha, de
um lado, com sua
hegemonia histórica,
marcada pela presença
da Basílica de Nossa
Senhora, evidenciada
pelo movimentado
e tradicional centro
comercial. E do
outro o Cangaíba,
do tupi “mandioca
ruim”, provavelmente
caracterizando a
formação morfológica
precedente, de
atividade rural
composta por pequenas
chácaras, como se pode
ver no levantamento
cartográfico dos mapas
SARA Brasil, de 1930
(Figura 3). Misturando
suas facetas, ao longo
do Córrego do Tiquatira
evidencia-se certa
vocação gastronômica,
observada pela
presença de vários
restaurantes e bares.
O território
3. Confluências/
Hidrografia consiste no
encontro do córrego
Tiquatira com seus dois
braços de nascente,
córregos Ponte Rasa
e do Franquinho,
formando assim o
nó que caracteriza o
Fig. 3 – Mapa SARA Brasil: levantamento cartográfico de 1930. [Fonte:
conjunto da microbacia
Arquivo digital da biblioteca da Universidade Presbiteriana Mackenzie.]
desses cursos d’água.
No conjunto das
políticas públicas urbanas essa área é considerada como a unidade mínima de planejamento para
o manejo de um sistema de drenagem do solo urbano, principalmente quando dos períodos de
cheia dos rios, bem como do controle de áreas de risco. Atualmente, pode-se afirmar que o
tratamento dado a esses cursos d’água e suas áreas de margem é de descaso, indiferença e
banalização (Figuras 4 e 5).
Fig. 4 e 5 – Córrego
Ponte Rasa:
segmentação e
heterogeneidade
morfológica. [Fonte:
Luciano Albamonte
(2015)]

Fig. 2 – Foto aérea do córrego Tiquatira: rede hídrica e área da bacia
hidrográfica [Fonte: Arquivos Oliver de Luccia (2009).]

As sub-bacias do Franquinho e Ponte Rasa apresentam um relevante contraste ao longo dos
seus eixos, devido a diferentes parcelamentos, ocupação das margens e a utilização de muros para
delimitação de lotes. A extensão do córrego Ponte Rasa conserva seu traçado natural, curvo, onde
ainda é possível observar áreas abertas de margem e com alguma vegetação, o que torna oportuna a
possibilidade de um tratamento paisagístico (Figura 6).
No caso do Franquinho, em consequência da implantação da Avenida Calim Eid, foi realizado um
rebaixamento e retificação do córrego, por meio de uma canaleta de concreto. Porém optou-se,
diferentemente do projeto do Tiquatira, por suprimir quase que totalmente as faixas de margem
permeável de solo vegetal, paralelas ao rio6. Nesse sentido, o que deveria ser uma continuação de um
espaço verde e uma área pública, conectando o rio Tietê aos bairros de Arthur-Alvim e Corinthians/
Itaquera, torna-se uma barreira (Figura 6).
•
Como retomar essa defasagem, e reconquistar algo precioso e que foi politicamente
preterido?

Por outro lado, é relevante o potencial de estruturação ambiental que esses eixos hídricos
configuram, podendo mesmo ser considerados os principais elementos para uma área de estruturação
local – AEL (Figura 7).

Fig. 7 – Área de Estruturação Local – AEL [Fonte: Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano (2013).]
Fig. 8 – Mapa com hidrografia e áreas de risco do Município de
São Paulo [Fonte: Secretaria Municipal de Habitação (2011).]

Fig. 4 e 5 – Córrego Ponte Rasa: informalidade do espaço público:
sala de estar? [Fonte: Luciano Albamonte (2015)]

Fig. 6 – Córrego do Franquinho: inacessível para
pedestres, mas suporte da macumba: sala de
jantar? [Fonte: Luciano Albamonte (2015)]
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Essa obra foi realizada durante a gestão Maluf-Pitta (1994-2001) e contou com
investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.

Fig. 9 – Mapa com favelas (amarelo), loteamentos irregulares (laranja) e núcleos
urbanos (azul) [Fonte: Secretaria Municipal de Habitação (2011).]

Segundo Relatório da Secretaria de Habitação sobre déficit municipal
habitacional no Brasil (2010), a Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, que
conta com 39 municípios, é o maior do país, estimado em 793 mil unidades 13% da sua população em situação de déficit7. Nesse sentido, o Plano Municipal
de Habitação foi equacionado a partir do mapeamento de assentamentos
precários (Figura 8), áreas de risco (Figura 9) e posteriores projetos de provisão
habitacional8. No caso do córrego Ponte Rasa, a área de sua nascente foi escolhida
como Perímetro de Ação Integrada – PAI, localização estratégica para projeto de
reurbanização (Figura 10).
Seguindo essa série de prognósticos, e considerando uma possível conexão
direta até o Parque Ecológico do Tietê (Território 2), propõe-se uma configuração
territorial em escala macro para possíveis proposições de projeto urbano, que
considere como premissas: reconciliação com os cursos d’água, reorganização
dos modos de mobilidade, rede de áreas verdes e rearticulação habitacional
(conforme Figura 11).

Fig. 10 – Perímetro de Ação Integrada – PAI Tiquatira 2 [Fonte:
Secretaria Municipal de Habitação (2011).]

PREMISSAS
Visando a viabilização do exercício de projeto urbano, apresenta-se uma série de recortes,
resultando em dois eixos, norte e leste, uma inflexão do elemento central e articulador dos quatro
territórios, o Parque Tiquatira (Figura 12). Esses elementos se conectam em uma rótula, sendo o eixo
norte o Território 2 e o leste o Território 3 (Figura 13).

Fig. 11 – Estudo macro para
Perímetro de Ação Proposto para
o Território 3 – Confluências

Vermelho: Assentamentos precários
existentes nas áreas lindeiras e
próximas ao córrego Ponte Rasa
Verde: Áreas permeáveis significativas,
com destaque para as linhas retas dos
fios de alta tensão
Laranja: Área de rearticulação da
paisagem do córrego Ponte Rasa
Amarelo: Área de influência do córrego
do Franquinho
Roxo: Lote com característica de ZEIS 2
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A partir disso, definem-se os componentes qualitativos: precários; coabitação; ônus
(aluguel excessivo); e adensamento.
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Concurso Renova SP (2011), com 17 projetos contratados para 22 PAI’s.

Fig. 12 – As quatro áreas de
estudo, à leste e à oeste do
Parque Tiquatira. [Fonte: Acervo
do grupo de pesquisa (2014)].

Fig. 13 – As áreas de estudo Território 2, à norte, e Território 3, à
leste do Parque Tiquatira. [Fonte: Acervo do grupo de pesquisa (2014)].

Quanto à bacia hidrográfica, foi considerada apenas a sub-bacia hidrográfica do Córrego Ponte Rasa.
Recorte 1. Por apresentar morfologia mais complexa e fragmentada, contendo ainda, em vários
segmentos, relevos virgens e ocupados de modo diverso, sem infraestrutura determinante da sua
modificação, tais como retificações e canalizações de fundo de vale. Ainda que se trate de um só rio,
percebem-se três compartimentos ambientais urbanos. Primeiro, sua área de nascente que foi objeto
de projeto dos Perímetros de Ação Integrada. Segundo, um trecho intermediário, entre a Estrada de
Mogi das Cruzes e a Avenida São Miguel. E terceiro, o trecho de foz, que vai da Avenida São Miguel,
até o encontro com o Tiquatira. Buscando otimização do projeto que possa ter o seu princípio
multiplicado em situações análogas, o primeiro recorte para intervenção projetual considerará apenas o
trecho do Córrego Ponte Rasa à jusante até seu encontro com a Avenida São Miguel.
Tem-se aí, a oportunidade de se pensar novo paradigma para a reestruturação do eixo ambiental,
qualificando-o como Área de Estruturação Local, dotada de infraestrutura que possibilite sua
reinvenção e posterior manutenção enquanto espaço público.
Torna-se imprescindível que o projeto se aproprie de tendências contemporâneas de mobilidade –
preferência por modos de deslocamento por transporte coletivo ou bicicleta em detrimento de
automóveis individuais.

Fig. 14 – Rótula ou
intersecção entre
Territórios 2 e 3

Amarelo: Traçado viário para o
novo Terminal Ponte Rasa.
Verde: Áreas estimadas para
implantação do piscinão.
Laranja: Terrenos vagos com
potencial estratégico
Vermelho: Modificação no
traçado viário.

Recorte 2 deve considerar, junto ao caráter estruturante ambiental, os modais públicos de
transporte. Nesse sentido, o novo Terminal de Ônibus Ponte Rasa, localizado na imbricação com a
Avenida Governador Carvalho Pinto, possibilitará transformações na área. Deve-se considerar também
a utilização da borda do parque como infraestrutura de reservatório para contenção de águas pluviais
- “piscinão”. Faz-se necessário considerar, também, a modificação no traçado da Avenida São Miguel,
em função do projeto Corredor de Ônibus Celso Garcia, que vai implicar uma série de desapropriações
e reparcelamentos (Figura 14).
O “Piscinão”- obra de drenagem dita medida estrutural, compete ao Governo do Estado,
contrastante com a sua alternativa não estrutural, e de competência da Prefeitura. As medidas não
estruturais consistem em aumentar as taxas de permeabilidade das áreas de várzea, seja por meio
de incentivos fiscais para lotes individuais, tal como a proposta de Cotas Ambientais do Plano Diretor
Estratégico, com desconto no Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, seja por meio da realização
dos parques lineares à beira do córrego. Destaque-se que as medidas não estruturais de drenagem,
devem considerar integralmente a dinâmica geomorfológica do rio.
O recorte 3, refere-se à topografia: Avenida São Miguel, enquanto eixo de estruturação
metropolitana e mobilidade, justamente uma área factível ao adensamento de uso e ocupação
do solo. Via estruturadora de altitude superior à ao vetor do Córrego Ponte Rasa. Estabelece-se
aqui uma dicotomia entre cidade alta e cidade baixa. O que leva a pensar, no mínimo, em dois
cenários projetuais:
•
Moderado, econômico ou básico com um mínimo de interferências, desapropriações,
modificações de traçado;
•
Maximização dos recursos e potencialidades existentes - um cenário de exacerbação da
cidade inclusiva e compacta.
Os dois cenários são possíveis, porém é desejável que se argumente constantemente sobre a
viabilidade e necessidade quanto à urgência e ao custo-benefício das diferentes realizações, bem
como ao horizonte temporal estimado.
Estratégias de Intervenção
•
Encaixes urbanos: considerar que existem pequenos terrenos vagos aptos a projeto;
•
Conexões (entre 1 e 3)/ redes de estruturação da paisagem/ mobilidade/ passeios e
caminhos públicos.

Território 4. Herança Histórica e Cultural
O território 4 situa-se na colina que deu origem ao bairro da Penha (Figura 1). A colina era lugar
de passagem obrigatória para viajantes que se deslocavam entre São Paulo, Vale do Paraíba e Rio
de Janeiro. Lugar também de devoção católica, para os fiéis de Nossa Senhora da Penha de França
e Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. As duas igrejas edificadas para Nossa Senhora da Penha
situam-se no topo da colina. A primeira (Figuras 2 e 3), entre a rua João Ribeiro e a avenida Penha de
França, foi construída em 1682, em taipa de pilão, mas modificada ao longo dos séculos XVIII e XIX. A
segunda, a Basílica de Nossa Senhora da Penha (figura 4) , situada na rua Santo Afonso, foi construída
em 1957 e em cima a colina, servindo de ponto de referência para os moradores do bairro e da cidade.

A igreja de Nossa Senhora do Rosário situa-se
no Largo do Rosário e foi edificada em 1802 pela
Irmandade do Rosário dos Homens Pretos da Penha,
para acolher a fé católica dos negros, fossem escravos
ou homens livres, uma vez que estes não podiam
entrar nas igrejas dos brancos (figura 5). Ainda guarda
muito de suas características originais, como as paredes
em taipa de pilão, apesar de sua torre ter sido alterada.
Em frente à igreja existe hoje uma praça, originada do
antigo adro da igreja.
O território 4 tem como tema central as relações
entre esse espaço histórico e identitário e o bairro que
se transforma. O tema se desdobra em três questões:
1. O Largo do Rosário é um dos únicos
espaços públicos da Penha (Figuras 6, 7 e
8). Situa-se em meio a intenso comércio,
a uma quadra do shopping e ao lado
do Centro Cultural da Penha, o maior
equipamento cultural da região. O fluxo
de pessoas na praça está condicionado
aos horários de funcionamento do
comércio. Quando as lojas fecham, a
praça e o entorno se tornam desertos, o
que se repete nos fins de semana. Nos
últimos anos, grupos como o Movimento
Cultural Penha têm se mobilizado para
reverter essa situação, por meio de ações
culturais como a Roda de Samba do
Largo do Rosário. Essa é uma das ações
que procura responder à questão: Como
incentivar e dinamizar a ocupação do
Largo, valorizando-o enquanto memória e
transformando-o em lugar
de permanência?

Fig. 5 – Igreja de Nossa Senhora do Rosário.
[Foto: Rafael Lisboa]

Fig. 1 – Perímetro do
Território 4 [Fonte: Google
Earth]

da esquerda para direita

Fig. 2 – Igreja de Nossa
Senhora da Penha em 1920.
[Acervo: Memorial Penha
de França]
Fig. 3 – A Igreja de Nossa
Senhora da Penha hoje
[Foto: Mauro Claro, 2015]
Fig. 4 – Basílica de Nossa
Senhora da Penha. [Foto:
Ismael Gobbo]

da esquerda para direita
Fig. 6 – Largo do Rosário.
[Foto: Ana Paula Calvo,
2015]
Fig. 7 – Largo do Rosário:
comércio em edificação
do início do século XX com
fachada descaracterizada.
[Foto: Ana Paula Calvo, 2015]
Fig. 8 – Largo do Rosário:
detalhe de fachada do início
do século. [Foto: Ana Paula
Calvo, 2015]

2. Parte das ruas do centro da Penha ainda têm o desenho e as dimensões de um
outeiro colonial, o que contrasta com o volume do trafego e as dimensões dos ônibus que
por elas passam, principalmente os que vêm do eixo de ligação com o centro da cidade
(Rangel Pestana/Celso Garcia) e desembocam nas ruas Padre Antonio Benedito e João
Ribeiro. (Figura 9). Como responder às demandas de mobilidade respeitando a volumetria
e características históricas do entorno?

Fig. 9 – Ônibus saindo da rua Padre Antonio
Benedito e entrando na rua João Ribeiro.
[Foto: Ana Paula Calvo, 2015]

3. A colina da Penha ainda é uma referência geográfica na zona leste. A característica
residencial e baixa densidade demográfica da colina, encimada pela Basilica, tem sido
alterada nos útimos anos pela verticalização que já obstruiu algumas das vistas da colina.
O edifício da imagem ( Figura 10) tem sido chamado pelos moradores de “monstro da
Penha”. Como resguardar a identidade histórica e morfológica da colina, como referência
do bairro e da cidade, interrompendo sua descaracterização?

Fig. 10 – Vista da Basilica da Penha
obstruída por edifício. [Foto: Douglas
Nascimento/ Acervo SP Antiga]
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WAT_UNESCO Tiquatira (São Paulo) 2015

4-15 maio 2015 / 4-15 may 2015 / São Paulo SP Brazil
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Presbiteriana Mackenzie
Realização :
Universidade Presbiteriana Mackenzie / Mackenzie
Presbyterian University
Universidade de Roma La Sapienza / University of
Rome La Sapienza
Universidade Meiji / Meiji University
Universidade de Montréal / Montréal University
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da
Prefeitura de São Paulo / Municipal Authority of Urban
Development of the City Hall of São Paulo
Cátedra UNESCO em Paisagem e Ambiente da
Universidade de Montréal / UNESCO Chair in
Landscape and Environmental Design of the University
of Montréal
Financiamento:
Este evento é financiado pelo Fundo Mackenzie de
Pesquisa e pelo Ministério das Relações Internacionais,
Francofonia e Comércio Exterior do Québec / This
event is funded by the Mackenzie Fund of Research
and by the Ministry of Foreign Relations, Francophony
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WAT_UNESCO Tiquatira 2015:
www. watunesco.wix.com/watunesco2015
www.facebook.com/groups/767609996661662
www.unesco-paysage.umontreal.ca/fr/recherches
-et-projets/workshop-atelierterrain-2015-so-paulo
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13.5. MENSAGEM AOS PARTICIPANTES / UNESCO SETOR DE EDUCAÇÃO

Secteur de l'éducation

Division pour l'enseignement, l'apprentissage et les contenus
Section de l'éducation pour le développement durable

WAT_UNESCO Tiquatira – Sao Paulo
Chaire UNESCO en paysage et
environnement (CUPEUM)
Université Presbytérienne Mackenzie
Municipalité de Sao Paulo
Réf. : ED/TLC/ESD/15/25/bc

Paris, le 5 mai 2015

Sujet : WAT_UNESCO Tiquatira – Sao Paulo
Chères et chers participants et partenaires,
Lors de la Conférence mondiale sur l’Éducation au développement durable
(EDD) en novembre 2014 à Aichi-Nagoya (Japon), l’UNESCO a lançé un
Programme d’action global pour mobiliser la communauté des parties
prenantes de l’EDD et pour fournir des orientations concrètes en vue de sa
mise en œuvre.
La Feuille de route de l’UNESCO pour la mise en œuvre du Programme
d’action global pour l’Éducation en vue du développement durable énonce des
domaines d’action prioritaire. L’un d’entre eux promeut l’accélération de la
recherche de solutions durables au niveau local.
Cette action interpelle notamment les villes, où vivent aujourd’hui la moitié de la
population mondiale et qui devraient adsorber la quasi-totalité de la croissance
démographique à venir. C’est donc dans les villes qu’il faudra, de plus en plus,
chercher des solutions aux problèmes de durabilité.
Pour y arriver, les parties prenantes locales (municipalité, association, ONG,
université, etc.) devront notamment renforcer leurs réseaux multipartites et
améliorer la qualité de leurs plateformes d’apprentissage et de coopération. Au
niveau local, ces parties prenantes devront élargir et renforcer l’offre éducative
afin qu’elles induisent des changements locaux. Elles devront également
mettre au point des mesures et des mécanismes destinés à remédier aux
problèmes de durabilité que rencontrent leurs communautés.
Le WAT_UNESCO qui se déroulera dans la zone Est de Sao Paulo, au cours
des deux prochaines semaines, constituera en tous points une action
exemplaire dans le cadre de la feuille de route de l’EDD puisqu’il réunira à
travers un dialogue multiculturel et transdisciplinaire les acteurs clés du
développement local autour d’un exercice de visions d’aménagement urbain en
vue de répondre à des enjeux d’environnement, d’intégration sociale et de
mobilité urbaine. Cet atelier international sera d’autant plus structurant qu’il
vise l’apprentissage des participants à travers la formulation de stratégies de
design urbain.

-2Le WAT_UNESCO constitue en fait l’une des étapes clés d’un processus de
planification concertée engagée entre les parties prenantes locales
(municipalité/université/communauté) qui alimentera le développement
d’actions durables du nouveau plan d’urbanisme de la Ville de Sao Paulo.
Celui-ci bénéficiera de l’accompagnement de la Chaire UNESCO en paysage
et environnement de l’Université de Montréal (CUPEUM) et d’un rayonnement
international
via
le
portail
Internet
de
l’EDD
de
l’UNESCO
(http://www.unesco.org/new/fr/unesco-world-conference-on-esd-2014/esd-after2014/global-action-programme/launching/).
Tous mes vœux de succès et de réussite au WAT_UNESCO Tiquatira – Sao
Paulo !

Bernard Combes
Chargé de l‘information
Section pour l’Éducation au développement durable
Point focal Biodiversité du Secteur de l’Éducation
Point focal UNESCO pour la Charte de la Terre
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13.6. MENSAGEM AOS PARTICIPANTES / UNIVERSIDADE DE MONTRÉAL

COOPERATION BETWEEN THE UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL AND
BRAZIL: 35 YEARS ALREADY !
________________________________
Guy Lefebvre, Vice-Rector for International Relations, the Francophonie,
and Philanthropy, Université de Montréal, Québec, Canada
The partnership between our university and Brazil is not new. Already in the early
1980s, the Université de Montréal signed a first cooperation agreement with the
Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio).
Furthermore, since 2007, relations between the two countries have strengthened to
the point that Brazil has become one of our key partners in South America, with
more than thirty bilateral and sectoral agreements signed with Brazilian universities.
Today, our presence in Brazil extends to almost all States, covering a variety of
disciplines and touching on all dimensions of internationalization, including student
exchanges, visiting professorships, joint research projects, joint supervision of
theses, summer schools, and academic conferences.
For the Faculty of Environmental Design as well, the WAT-UNESCO workshop
coincides with an important anniversary. In January 1995, the Université de
Montréal's School of Industrial Design signed an agreement with the Rio de Janeiro
State University.
Twenty years later, thanks to a joint initiative of the UNESCO Chair in Landscape
and Environmental Design of the Université de Montréal and the Mackenzie
Presbyterian University of São Paulo, eight students from the Faculty of
Environmental Design are preparing for a unique, interdisciplinary, intercultural,
educational, and professional experience, in which they will have the opportunity to
1

put into practice the expertise they have gained in industrial design during their
academic career.
With 24 other students from Brazilian, Italian, and Japanese universities, they will
use their knowledge, skills, and experience to make this kind of project a success,
both individually and collectively, in areas of problem solving, teamwork, analyzing
complex situations, systemic views, interdisciplinary perspectives, interpersonal and
intercultural communication, and creativity.
At the end of this venture, three medals from UNESCO will be awarded to the
winners of the competition.
I would like to add, however, that each of the 32 individuals involved in this project
will come out with the greatest prize of all: a valuable, rewarding, educational
experience for their portfolios.
I would also like to congratulate the UNESCO Chair in Landscape and
Environmental Design of the Université de Montréal and the Mackenzie
Presbyterian University of São Paulo for this bold initiative.
Finally, I would like to thank our partners, without whom this project would not have
been possible:
-

Mackenzie Research Fund

-

Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie du Québec

-

Prefecture of Sao Paulo

-

Sub-Prefecture of Penha

-

Santander Group

-

Office of UNESCO in Brasilia

-

UNESCO's Education for Sustainable Development Program

-

Canadian Commission for UNESCO

As for you, dear students, I wish you:
Good luck!
Bonne chance!
Bon séjour au Brésil!
Boa sorte!
2
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13.7. PROGRAMA GERAL

WAT 2015
unesco

tiquatira - são paulo

WAT
2015
unesco

tiquatira - são paulo

apoio:

programa geral
general program

WAT_UNESCO Tiquatira (São Paulo) 2015

4-15 maio 2015 / 4-15 may 2015 / São Paulo SP Brazil
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Presbiteriana Mackenzie
Realização / Realization:
Universidade Presbiteriana Mackenzie / Mackenzie
Presbyterian University
Universidade de Roma La Sapienza / University of
Rome La Sapienza
Universidade Meiji / Meiji University
Universidade de Montréal / Montréal University
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da
Prefeitura de São Paulo / Municipal Authority of Urban
Development of the City Hall of São Paulo
Cátedra UNESCO em Paisagem e Ambiente da
Universidade de Montréal / UNESCO Chair in
Landscape and Environmental Design of the University
of Montréal
Financiamento / Funds:
Este evento é financiado pelo Fundo Mackenzie de
Pesquisa e pelo Ministério das Relações Internacionais,
Francofonia e Comércio Exterior do Québec / This
event is funded by the Mackenzie Fund of Research
and by the Ministry of Foreign Relations, Francophony
and Foreign Trade of Québec
Apoio / Support:
Subprefeitura da Penha / Sub-Prefecture of Penha
Santander Universidades / Santander Universities
Escritório da UNESCO em Brasília / UNESCO Office
in Brasília
Programa UNESCO da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável / UNESCO Program of
Education for Sustainable Development
Comissão Canadense para a UNESCO / Canadian
Commission for UNESCO

Programação
04/05

segunda
9h30 – 10h30

de Uso do Solo da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São
Paulo / O marco regulatório da política urbana
de São Paulo: o Plano Diretor Estratégico e o
zoneamento
11h15

Conferência 2 / PEDRO GUASTAFERRO, subprefeito
da Penha / A administração da subprefeitura da
Penha: projeto e implantação de infraestrutura

12h30

Almoço / Lunch

Recepção e saudação aos participantes
9h30

Saudação por Mauro Claro, coordenador do WAT_
UNESCO Tiquatira e professor FAU-UPM

9h40

Saudação por Valter Caldana, diretor da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Presbiteriana Mackenzie

9h50

Saudação por FERNANDO DE MELLO FRANCO,
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
da Prefeitura de São Paulo

10h

Apresentação dos objetivos e da organização do
WAT_UNESCO Tiquatira por PATRICK MARMEN,
pesquisador da Cátedra UNESCO para Paisagem e
Ambiente da Universidade de Montréal

10h10

Apresentação individual dos participantes
do WAT_UNESCO TIQUATIRA por instituição
(professores e estudantes)

10h30 – 12h
Seminário introdutório / Sessão 1: Os desafios de
planejamento e gestão da cidade de São Paulo e da
região da Penha: o novo Plano Diretor Estratégico e
a infraestrutura local Moderadora: professora EUNICE
ABASCAL, professora FAU-UPM
10h30

Conferência 1 / PENHA ELIZABETH ARANTES
CERIBELLI PACCA, Assessora do Departamento

14h – 15h30
Seminário introdutório / Sessão 2: Os planos de
bairro e o território de estudo em sua inserção
urbanística na metrópole Moderadora: professora
ALESSANDRA CAPUANO, professora da Universidade
de Roma La Sapienza
14h

Conferência 3 / FÁBIO MARIZ, diretor
Departamento de Urbanismo da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano da
Prefeitura de São Paulo / Interface entre o
zoneamento e os planos de bairro (PREs)

14h45

Conferência 4 / ANA PAULA CALVO / HERALDO
BORGES, professores FAU-UPM / História
urbanística de São Paulo e da Penha

15h30

Pausa / Coffee break

15h45 – 17h15
Seminário introdutório / Sessão 3: Apresentação do
território
Moderador: HIRO SASAKI, professor da Universidade
Meiji

15h45

16h15

Conferência 5 / MAURO CLARO / DENISE
ANTONUCCI, professores FAU-UPM / Apresentação
geral da pesquisa Tiquatira/PDE

05/05

Conferência 6 / BEATRIZ ROCHA / CECÍLIA
NAMMUR / LUCIANO ALBAMONTE / ANA
PAULA CALVO, coordenadores das áreas 1 a 4 /
Detalhamento das áreas de estudo

terça
8h30 – 12h30
17h30

Almoço no refeitório da Subprefeitura da Penha
com Subprefeito PEDRO GUASTAFERRO / Lunch at
Sub-Prefecture

14h – 17h

Visita território 2 (Parque Tietê, Favela Piratininga,
Parque Tiquatira)

17h30 – 18h
Cerimônia de abertura
17h30

19h30

Saudação de boas vindas de BENEDITO
GUIMARÃES AGUIAR NETO, reitor da Universidade
Presbiteriana Mackenzie, ou seu representante

21h

17h35

Saudação de boas vindas de VALTER CALDANA,
diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade Presbiteriana Mackenzie

17h40

Saudação de boas vindas de PHILIPPE
POULLAOUEC-GONIDEC, professor titular e diretor
CUPEUM

17h45

Saudação de boas vindas de JOSÉ CASTRO, diretor
interino do Escritório de Québec em São Paulo

8h30 – 10h30

17h50

Saudação de boas vindas de CAROLINA HELDT
D’ALMEIDA / chefe da Assessoria de Pesquisa da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
da Prefeitura de São Paulo

10h30 – 12h

17h55

Saudação de boas vindas de MAURO CLARO,
coordenador geral do WAT_UNESCO Tiquatira e
professor FAU-UPM

18h – 18h30
Coquetel de abertura
18h30

Jantar leve / Light dinner

06/05

Visita território 1 (Cangaíba, Kampala)

Jantar no Mackenzie / Dinner at Mackenzie
Trabalho em estúdio (macrodesign) / Studio work
(macrodesign)

quarta

13h30
15h – 18h
18h30
20h

Visita território 3 (Córrego Ponte Rasa, Av. São
Miguel)
Visita território 4 (Outeiro da Penha)
Almoço no Mackenzie / Lunch at Mackenzie
Trabalho em estúdio (macrodesign) / Studio work
(macrodesign)
Jantar / Dinner
Trabalho em estúdio (macrodesign) / Studio work
(macrodesign)

07/05

09/05

quinta
8h30 – 12h30
12h30h

Trabalho em estúdio (macrodesign) / Studio work
(macrodesign)

Visita aos laboratórios e ao campus da
Universidade

15h – 18h

Trabalho em estúdio (macrodesign) / Studio work
(macrodesign)

20h

8h30 – 12h30

Almoço / Lunch

14h – 15h

18h30

sábado

12h30h
14h – 15h

Elaboração dos arquivos PPT para apresentação
intermediária; arquivos devem ser entregues
até 12h30 / Preparation of PPT files for the mid
workshop review – all PPT files must be submitted
before 12h30
Envio dos arquivos PPT para o servidor FTP / All
PPT files already submitted to FTP server
Almoço / Lunch

Jantar / Dinner
Trabalho em estúdio (macrodesign) / Studio work
(macrodesign)

14h – 18h
Júri intermediário / Mid workshop public review

08/05

sexta

8h30 – 12h30
12h30h
14h – 18h
18h30
20h

Trabalho em estúdio (macrodesign) / Studio work
(macrodesign)
Almoço / Lunch
Trabalho em estúdio (macrodesign) / Studio work
(macrodesign)
Jantar / Dinner
Trabalho em estúdio (macrodesign) / Studio work
(macrodesign)

Colégio professoral do WAT_UNESCO TIQUATIRA
- ALESSANDRA CAPUANO, professora Universidade
de Roma La Sapienza
- MAURO CLARO, coordenador do WAT_UNESCO
Tiquatira e professor FAU-UPM
- PHILIPPE POULLAOUEC
- GONIDEC, professor titular e diretor CUPEUM
- HIRO SASAKI, professor Universidade Meiji
Professores FAU-UPM
- ANA PAULA CALVO, professora FAU-UPM
- DANIELA GETLINGER, professora FAU-UPM
- HERALDO BORGES, professor FAU-UPM
Especialistas
- FÁBIO MARIZ, diretor do Departamento
de Urbanismo da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São
Paulo

- REINALDO MARTINES RUIZ, presidente da
Associação Leste dos Profissionais de Engenharia
e Arquitetura da Cidade de São Paulo e
representante eleito no Conselho Municipal
Participativo da Penha

11/05

8h30 – 12h

Programa / Program:
14h – Saudação
14h10 – Equipe 1
14h35 – Equipe 2
15h – Equipe 3
15h25 – Equipe 4
15h50 – Pausa
16h – Equipe 5
16h25 – Equipe 6
16h50 – Equipe 7
17h15 – Equipe 8

10/05

10h – 14h
12h30h
16h – 18h30

12h30 – 14h
14h – 18h
18h30

12/05

domingo
Tour Centro, Av. Paulista, Parque Ibirapuera / City
tour
Almoço / Lunch
Trabalho em estúdio fora do campus
(considerações intermediárias) / Studio work offcampus (debriefing)

19h

Jantar leve / Light dinner

20h

Trabalho em estúdio fora do campus
(considerações intermediárias) / Studio work offcampus (debriefing)

segunda

Visita opcional aos territórios 1, 2, 3, 4, segundo
cada equipe / Optional site visit, each workgroup
in its own area
Almoço no Mackenzie / Lunch at Mackenzie
Trabalho em estúdio (microdesign) / Studio work
(macrodesign)
Jantar / Dinner

20h

Trabalho em estúdio (microdesign) / Studio work
(microdesign)

8h30 – 12h30

Trabalho em estúdio (microdesign) / Studio work
(microdesign)

terça

12h30h
14h – 18h
18h30
20h

Almoço / Lunch
Trabalho em estúdio (microdesign) / Studio work
(microdesign)
Jantar / Dinner
Trabalho em estúdio (microdesign) / Studio work
(microdesign)

13/05

15/05

quarta
8h30 – 12h30
12h30h
14h – 18h
18h30
20h

14/05

Trabalho em estúdio (microdesign) / Studio work
(microdesign)
Almoço / Lunch
Trabalho em estúdio (microdesign) / Studio work
(microdesign)
Jantar / Dinner

sexta
8h30 – 12h30
12h30h

12h30h
14h – 18h

18h
18h30
20h

Apresentação final das equipes / Student presentation

Trabalho em estúdio (microdesign) / Studio work
(microdesign)

Personalidades convidadas a comentar os
projetos como membros do júri final:
- REPRESENTANTE DO COLÉGIO PROFESSORAL
WAT_UNESCO
- VALTER CALDANA, diretor FAU-UPM
- DENISE ANTONUCCI, professora FAU-UPM
- FÁBIO MARIZ diretor do Departamento
de Urbanismo da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São
Paulo
- RENATA NAVES, titular da Coordenação de
Planejamento e Desenvolvimento Urbano da
subprefeitura da Penha - PATRICK MARMEN,
pesquisador CUPEUM (moderador, sem direito a
voto)
Programa / Program:
14h – Saudação
14h10 – Equipe 1
14h35 – Equipe 2
15h – Equipe 3
15h25 – Equipe 4
15h50 – Pausa
16h – Equipe 5
16h25 – Equipe 6
16h50 – Equipe 7
17h15 – Equipe 8

Elaboração das pranchas para apresentação final /
Final rendering
Almoço / Lunch
Elaboração das pranchas para a apresentação final
– Envio das pranchas para o servidor FTP até 18h /
Final rendering – All files files must be submitted
to FTP server before 18h
Envio das pranchas para o servidor FTP / All files
files already submitted to FTP server
Jantar / Dinner
Preparação da apresentação final / Preparation for
the final workshop presentation

Almoço / Lunch

14h – 18h

quinta
8h30 – 12h30

Preparação da apresentação final / Preparation for
the final workshop presentation

18h – 19h

Reunião do júri / Jury deliberation

Canadá para o Brasil, representando o Consulado
Geral do Canadá em São Paulo

19h – 20h10
Cerimônia de encerramento e premiação / Closing and
awards ceremony
19h

19h05

Palavra de encerramento: BENEDITO GUIMARÃES
AGUIAR NETO, reitor da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, ou seu representante
Palavra de encerramento: VALTER CALDANA,
diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade Presbiteriana Mackenzie

19h10

Palavra de encerramento: FERNANDO DE MELLO
FRANCO, secretário da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São
Paulo

19h15

Palavra de encerramento: PHILIPPE POULLAOUECGONIDEC, professor titular e diretor CUPEUM

19h20

Palavra de encerramento: ADAUTO CÂNDIDO
SOARES, coordenador do escritório UNESCO em
Brasília

19h25

Palavra de encerramento: LOUIS-PIERRE EMOND,
Cônsul e Delegado Comercial Principal do Canadá
para o Brasil, representando o Consulado Geral do
Canadá em São Paulo

19h30

19h35

19h40

Entrega do 2º prêmio: ADAUTO CÂNDIDO SOARES,
coordenador do escritório UNESCO em Brasília /
THAIS MARINI AUN, responsável de negócios do
escritório de Québec em São Paulo Entrega do
1º prêmio: BENEDITO GUIMARÃES AGUIAR NETO,
reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie,
ou seu representante / FERNANDO DE MELLO
FRANCO, Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano da Prefeitura de São Paulo

Palavra de encerramento: THAIS MARINI AUN,
responsável de negócios do escritório de Québec
em São Paulo
Palavra de encerramento de MAURO CLARO,
coordenador do WAT_UNESCO Tiquatira e
professor FAU-UPM
Anúncio dos premiados e comentários do júri
pelo presidente do júri Entrega do 3º prêmio:
KAZUAKI OBE, Cônsul Geral do Japão em São Paulo
(a confirmar) / MICHELE PELE, Cônsul Geral da
Itália em São Paulo (a confirmar) / LOUIS-PIERRE
EMOND, Cônsul e Delegado Comercial Principal do

20h

20h10

20h15 – 20h45
21h

Entrega dos certificados de participação do
WAT_UNESCO 2015 / Chamada dos nomes:
PATRICK MARMEN, pesquisador CUPEUM / Entrega
dos certificados: VALTER CALDANA, diretor
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Presbiteriana Mackenzie, e PHILIPPE
POULLAOUEC-GONIDEC, professor titular e diretor
CUPEUM
Saudação de encerramento: PHILIPPE
POULLAOUEC-GONIDEC, professor titular e diretor
CUPEUM
Coquetel de encerramento / Closing cocktail
Jantar leve / Light dinner

Coordenação Geral
Mauro Claro, FAU-UPM / coordenador
Ana Paula Calvo, FAU-UPM
Denise Antonucci, FAU-UPM
Maria Cecília Sampaio Freire Nammur, ex-SEHAB/PMSP
Patrick Marmen, CUPEUM
Philippe Poullaouec-Gonidec, CUPEUM

Comitê Consultivo
Angélica Benatti Alvim, FAU-UPM / coordenadora
Alessandra Capuano, Universidade La Sapienza, DiAP
(Roma)
Fernando Mascaro, consultor em Soluções
Sustentáveis
Hiro Sasaki, Universidade Meiji (Tóquio)
Valter Caldana, diretor FAU-UPM
Violêta Saldanha Kubrusly, ex-SEHAB/PMSP

Professores FAU-UPM
Ana Paula Calvo
Carolina Bracco Delgado de Aguilar
Denise Antonucci
Heraldo Ferreira Borges
Mauro Claro
Paula Raquel da Rocha Jorge

Especialistas convidados
Maria Cecília Sampaio Freire Nammur, ex-SEHAB/PMSP
Ronaldo Antraco, TV Mackenzie
Vagner Aparecido Marques, PUC-SP
Violêta Saldanha Kubrusly, ex-SEHAB/PMSP

Estudantes de pós-graduação FAU-UPM
Flávia Ribeiro Botechia
Luciano Albamonte da Silva

Estudantes de graduação FAU-UPM
Andréa Chagas Lima
Carolina Vicentini
Beatriz Rocha
Isabella Toledo
Murilo Muniz
Stephanie Börder
Thalita Andrezza
Yasmin Buteri
Yeda Gonçalves

WAT_UNESCO Tiquatira 2015:
www. watunesco.wix.com/watunesco2015
www.facebook.com/groups/767609996661662
www.unesco-paysage.umontreal.ca/fr/recherches
-et-projets/workshop-atelierterrain-2015-so-paulo
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13.8. CARTAZ

2015

nesco

uatira - são paulo

WAT_UNESCO

Tiquatira (São Paulo) 2015
O grupo de pesquisa QUESTÕES URBANAS abre inscrição para
seleção de participantes para o WAT_UNESCO Tiquatira
(São Paulo) 2015 a ser realizado na FAU Mackenzie entre os
dias 4 e 15 de maio.
Vagas: 14 sendo 6 da pós graduação Arquitetura e Urbanismo,
6 da graduação Arquitetura e Urbanismo (mínimo 5º período) e
2 da graduação Design (mínimo 5º período).
Envio da documentação* por e-mail (watunescoselecao@
gmail.com): até 27 de março.
Entrevistas (em inglês): 30 e 31 de março.
Resultado: até 3 de abril.
* Carta de motivação (máx. 500 palavras), curriculum vitae, portifólio (no máximo 5 projetos de
preferência urbanísticos ou de design) e relação de notas.
WAT_UNESCO TIQUATIRA / PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO E TERRITÓRIO NA PENHA
apoio:
WAT

2015
unesco

tiquatira - são paulo

Grupo de Pesquisa Questões Urbanas FAU-UPM | Diretoria FAU-UPM | Coordenação do Curso Design | Coordenação do Curso Arquitetura e Urbanismo | Programa
de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | Coordenação de Pós-Graduação | Coordenação de Pesquisa
Este evento é financiado pelo Fundo Mackenzie de Pesquisa e pelo Ministério das Relações Internacionais, Francofonia e Comércio Exterior do Québec

WAT

2015
unesco

tiquatira - são paulo
4 a 15 maio 2015

Universidade Presbiteriana
Mackenzie

4 to 15 may 2015

Mackenzie Presbyterian
University

apoio:

Grupo de Pesquisa Questões Urbanas FAU-UPM | Diretoria FAU-UPM | Coordenação do Curso Design | Coordenação do Curso Arquitetura e Urbanismo | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | Coordenação de Pós-Graduação
Coordenação de Pesquisa | Este evento é financiado pelo Fundo Mackenzie de Pesquisa e pelo Ministério das Relações Internacionais, Francofonia e Comércio Exterior do Québec | This event is financed by the Mackenzie Fund of Research and
by the Ministry of Foreign Relations, Francophony and Foreign Trade.
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13.9. CARTAZ COM EQUIPE

WAT

2015
unesco

tiquatira - são paulo

de 4 a 15 maio

Universidade Presbiteriana Mackenzie

4 to 15 may 2015, Mackenzie Presbyterian University

Realização / Feature:
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie / School of Architecture and Urban Planning of the Mackenzie Presbyterian University
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Paulo / Municipal Authority of Urban Development of the City Hall of São Paulo
Cátedra UNESCO em Paisagem e Ambiente da Universidade de Montréal / UNESCO Chair in Landscape and Environmental Design of the University of Montréal
Estrutura acadêmica / Academic governance:
Grupo de Pesquisa Questões Urbanas / Urban Questions Rechearch Group
Diretoria FAU / FAU Direction
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo / Architecture and Urban Planning Graduation Program
Coordenação de Pós-Graduação / Graduation Coordination
Coordenação de Pesquisa / Research Coordination
Coordenação do Curso Design / Undergraduate Design Course Coordination
Coordenação do Curso Arquitetura e Urbanismo / Undergraduate Architecture and Urban Planning Coordination
Decanato de Pesquisa e Extensão / Dean of Research and Extension Activity
Fundo Mackenzie de Pesquisa / Mackenzie Fund of Research
Reitoria da Universidade / Rectorate of the University
Apoio / Support:
Santander Universidades / Santander Universities
Subprefeitura da Penha / Sub-Prefecture of Penha
Financiamento / Funding:
Este evento é financiado pelo Fundo Mackenzie de Pesquisa e pelo Ministério das Relações Internacionais, Francofonia e Comércio Exterior do Québec
This event is financed by the Mackenzie Fund of Research and by the Ministry of Foreign Relations, Francophony and Foreign Trade

apoio:
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13.10. BANNER

4 a 15 maio 2015

Universidade Presbiteriana
Mackenzie

4 to 15 may 2015

Mackenzie Presbyterian
University

apoio:

Grupo de Pesquisa Questões Urbanas FAU-UPM | Diretoria FAU-UPM | Coordenação do Curso Design | Coordenação do Curso Arquitetura e Urbanismo | Programa de
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | Coordenação de Pós-Graduação | Coordenação de Pesquisa
Este evento é financiado pelo Fundo Mackenzie de Pesquisa e pelo Ministério das Relações Internacionais, Francofonia e Comércio Exterior do Québec
This event is financed by the Mackenzie Fund of Research and by the Ministry of Foreign Relations, Francophony and Foreign Trade.
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13.11. CONVITE ABERTURA
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13.12. CONVITE ENCERRAMENTO

WAT

2015
unesco

tiquatira - são paulo

4 a 15 de maio

Universidade Presbiteriana Mackenzie

4 to 15 may 2015, Mackenzie Presbyterian University

Campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie / Saguão do Prédio 9 / Rua
Itambé, 135
Apresentação dos projetos: 14 horas
Cerimônia de premiação: 19 horas
Coquetel de encerramento no saguão do Centro Histórico: 20.15 horas

apoio:
Mack

Pesquisa
Este evento é financiado pelo Fundo Mackenzie de Pesquisa e pelo Ministério das Relações Internacionais, Francofonia e Comércio Exterior do Québec
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13.13. LANDSCAPE CONNECTIVITY / MACRODESIGN

Landscape Connectivity:
Social and Environmental

Site 1 - Interim presentation, May 9 2015
ABE, Yamato, University of Meiji
JOLICOEUR, Isabelle Alice, University of Montreal
SAITO, Aya, University of Mackenzie

AREA 1

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

ISSUES

SITE 1

LANDSCAPE
CONDITIONS

SOCIAL
CONDITIONS

ARIA
ESCAD

ARIA

ESCAD

RIA
ESCADA

ESCADARIA
ESCAD
ARIA

ESCADARIA

RIA

ADA

RIA

ESC

ADA

ESC

ESCADA
RIA

ARIA

ESCAD

POOR CONNECTIVITY
POOR PUBLIC
EQUIPMENTS
AVALAIBLE

TOPOGRAPHY
HYDROGRAPHY

ESCA

DARIA

ESCADARIA

ESCADARIA

POOR QUALITY
OF LIFE
ESCADARIA

DARIA
ESCA

A

DARI

ESCA

AREA 1

HOW TO ENHANCE
QUALITY OF LIFE AND WELL-BEING IN
THE COMMUNITIES OF PENHA AND CANGAIBA ?

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

ANALYSIS : SOCIAL ENVIRONMENT
QUALITY OF LIFE

ISSUES
• LACK OF GREEN SPACES
• LACK OF COMMON SPACES
• LACK OF SOCIAL AND CULTUTAL EQUIPMENTS
• LOW PEDESTRIAN COMFORT

PICTURES OF DAILY WAY OF LIFE
AREA 1

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

ANALYSIS : SOCIAL ENVIRONMENT
DENSITY / INCOME

DENSITY (hab/ha)
0
200
500
700
>800

INCOME (R$)
17655
5601
2860
1147

INCOME
AREA 1

DENSITY
WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

ANALYSIS : SOCIAL ENVIRONMENT
MAPPING OF PUBLIC & SOCIAL EQUIPMENTS

USAGE
commerces and services
residential + commercial / services
residential vertical
public equipments
industries
residential vertical
industrial
empty lots

LANDMARKS
green spaces
cultural buildings
educational buildings
transportation

USAGE
AREA 1

LANDMARKS (“ANCHORS)
WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

ANALYSIS : LANDSCAPE
TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHY
PENHA

TIQUATIRA

CANGAIBA
RIO TIETE

PENHA

CANGAIBA
TIQUATIRA
RIO TIETE

SECTION
ISSUES
• natural obstacle
• visual limit
• connectivity issue

MAP
AREA 1

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

ANALYSIS : LANDSCAPE

VISUAL EXPERIENCE AND PERCEPTION

1

2

1

4
2

4

POTENTIAL
• interesting point of views
• visual clues in the landscape

LANDMARKS
AREA 1

3

3

1

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

SYNTHESIS

POTENTIAL AND CRITICAL ISSUES

ISSUES
• THE FAVELAS : POOR QUALITY OF
LIFE DUE TO, IN PART, LACK OF SERVICE EQUIPMENTS AND CONNECTIVITY
TO DOWNTOWN PENHA
CANGAIBA

• LACK OF CONNECTIVITY DUE TO NATURAL LIMITS AND OBSTACLES (WATER
AND TOPOGRAPHY)

PENHA

EXISTING SITUATION DIAGRAM
AREA 1

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

STRATEGY

SITE 1

LANDSCAPE
POTENTIAL

SOCIAL

CONNECTIVITY

PROVIDE PUBLIC
EQUIPMENTS
AND COMMON
OPEN SPACES

ARIA
ESCAD

ARIA

ESCAD

RIA
ESCADA

ESCADARIA
ESCAD
ARIA

ESCADARIA

RIA

ADA

RIA

ESC

ADA

ESC

ESCADA
RIA

ARIA

ESCAD

EXPERIENCE

ESCA

DARIA

ESCADARIA

ESCADARIA

ENHANCED QUALITY
OF LIFE
ESCADARIA

DARIA
ESCA

A

DARI

ESCA

AREA 1

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

STRATEGY

NORTH / SOUTH CONNECTIVITY
• CREATE A CONNECTIVITY SYSTEM
BETWEEN THE TWO REGIONS IN ORDER TO ENHANCE THE QUALITY OF
LIFE
• IDENTIFY POINTS OF INTEREST OR
“ANCHORS” IN BOTH REGION : THE
ECO PARK AND DOWNTOWN PENHA

Cangaiba Commercial Axis

EcoPark
CEU
Municipal Market
Bus station

Shopping Mall
Church
Cultural Center

Penha Downtown

Basilica

AREA 1

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

STRATEGY

THE CANGAIBA BRIDGE AS A HOTSPOT
Eco Park

• THE BRIDGE AS A RALLYING POINT
AND LANDMARK IN THE LANDSCAPE ,
A POSSIBLE VERTICAL CONNECTION
BETWEEN TWO SCALES

Potential Landmark

Downtown Penha

AREA 1

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

STRATEGY

THE CONNECTIVITY NETWORK
• CREATION OF A CONNECTIVITY WEB
LINKING POINTS OF INTERESTS IN
PENHA AND CANGAIBA

TIQUATIRA
Leisure Axis
PRINCIPAL PATH
Commercial Axis
INTERMEDIATE PATH
Pedestrian Bridges and Streets
LOCAL PATH
Green Pedestrian Corridors
Drainage of rainwater

AREA 1

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

STRATEGY

PUBLIC EQUIPMENT AND OPEN SPACES
• IDENTIFY CRITICAL POINTS IN NEED
OF SERVICE EQUIPMENTS
• IDENTIFY AREAS TO CREATE OPEN
SPACES (VOIDS), REDUCE
DENSITY AND STABILIZE SOIL
• PROVIDE PUBLIC EQUIPMENT
THROUGHOUT THE NETWORK AS WELL
AS OPEN SPACES (VOIDS)

CULTURAL EQUIPMENT (BUILT)
Theater
Cultural Center

OPEN SPACES (VOIDS)
Community Gardens
Terraces
Playgrounds
EDUCATIONAL EQUIPMENT (BUILT)
Gymnasium
Sports Facilities
Library

AREA 1

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

LANDSCAPE CONNECTIVITY
TIQUATIRA AND THE FAVELAS

EXISTING SITUATION
CONNECTION WITH
THE WATER
Vegetal soil and slope

URBAN EQUIPMENTS
To improve the comfort of use,
to multiply the situations and to create
common spaces

COMMUNITY GARDENS
AND TERRACES (VOIDS)

PROPOSITION
AREA 1

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

LANDSCAPE CONNECTIVITY

TIQUATIRA BETWEEN PENHA AND CANGAIBA

EXISTING SITUATION
SIDEWALKS & BUFFER ZONE
To shelter the pedestrian and allow a
leisure-prone walking speed, create
rythm and atmosphere

INTERMEDIATE
CONNECTIVITY
(Pedestrian Bridges)

PEDESTRIAN AND
BIKE LANES
To provide a more leisure-prone
dimension to the site and incite to the
discovery of the place

AMENITIES AND SERVICES
To offer an animated interface

PROPOSITION
AREA 1

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

EXISTING SITUATION

AREA 1

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

PROPOSITION

AREA 1

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

RIA

DA

CA

ES

RIA

DA

CA

ES

MICRO DESIGN

RIA

DA

ESCA
RIA
ESCADA

UNDER THE BRIDGE : BUILT LANDSCAPE CONNECTIVITY

ES

CA

DA

RIA

ES
ES
RIA
DA
CA

RIA
DA
CA

ESCA

DARI

ES

CA

A

DA

RIA

EXISTING SITUATION

AREA 1

RIA
ESCADA

MICRO DESIGN SITE POTENTIALS
• Provide vertical connection between two axis
�����������������������
Tiquatira
• Offer a perceptual experience in every day life
• Provide a common public space
• Create a landmark, a visual signal in the landscape

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA
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13.14. LANDSCAPE CONNECTIVITY / MICRODESIGN PPT

Landscape Connectivity

Site 1 - Final presentation, May 15 2015
ABE, Yamato, University of Meiji
JOLICOEUR, Isabelle Alice, University of Montreal
SAITO, Aya, University of Mackenzie
AREA 1

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

HOW TO
ENHANCE
QUALITY OF LIFE
AND WELL-BEING
IN THE
COMMUNITIES OF
PENHA AND
CANGAIBA ?

AREA 1

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

GREEN
SPACES

COMMON
SPACES
POOR
CONNECTIVITY

SOCIAL
AND
CULTURAL
EQUIPMENTS

LOW
PEDESTRIAN
COMFORT

POOR
QUALITY
OF LIFE

HYDROGRAPHY
SCARCITY OF
PUBLIC
EQUIPMENTS

AREA 1

TOPOGRAPHY

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

GREEN
SPACES

COMMON
SPACES
LANDSCAPE
POTENTIAL

SOCIAL
AND
CULTURAL
EQUIPMENTS

LOW
PEDESTRIAN
COMFORT

ENHANCED
QUALITY
OF LIFE

CONNECTIVITY

NEW PUBLIC
EQUIPMENTS

AREA 1

EXPERIENCE

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

STRATEGY

EXISTING POLES AND FLUX

AREA 1

IDENTIFY POINTS OF INTEREST OR
“ANCHORS” IN BOTH REGIONS : THE
ECOPARK, DOWNTOWN PENHA AND
THE MOBILITY POLE WITH THE BUS
STATION.

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

STRATEGY

CONNECTIVITY POTENTIALS

CREATE A CONNECTIVITY SYSTEM
BETWEEN THE EXISTING POLES IN
ORDER TO ENHANCE THE QUALITY
OF LIFE.

CULTURAL EQUIPMENT (BUILT)
Theater
Cultural Center

OPEN SPACES (VOIDS)
Community Gardens
Terraces
Playgrounds
EDUCATIONAL EQUIPMENT (BUILT)
Gymnasium
Sports Facilities
Library

AREA 1

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

STRATEGY

VISUAL EXPERIENCE

AREA 1

DEFINE THE POTENTIAL INTERESTING VIEWS AS NEW ANCHORS POTENTIALS TO ENHANCE THE EVERYDAY LIFE OF INHABITANTS. IDENTIFY
NARROW CORRIDORS WITH LIMITED
VIEWS AS POINTS OF POTENTIAL
PEDESTRIAN SPACE REQUALIFICATION.

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

STRATEGY

THE CONNECTIVITY NETWORK

EDUCATIONNAL SPACES (LIBRARY + SPORTS EQUIPMENTS)
COMMERCIAL ATTRACTIVITY (OPEN MARKET SPACE)
New commercial spaces in underused areas and abandoned buildings

SOCIAL EQUIPMENTS (HEALTHCARE CENTER)

Voids in the settlements areas for open spaces (terraces, playgrounds and urban agriculture). The families will be relocated in the
renovated buildings located in Penha.
Renovation and/or addition of spaces in existing (presently abandonned) buildings for social housing on the upper ���=
and local
��������������
.
Planning of open spaces (urban furniture, walkways,playground etc.)
Sidewalks enlarged with vegetation buffer zones, reduction of car
speed and addition of a bike lane.

AREA 1

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

MICRO DESIGN

BUILT LANDSCAPE AND CONNECTIVITY

THE BRIDGE AS A RALLYING POINT
AND LANDMARK IN THE LANDSCAPE ,
A POSSIBLE VERTICAL CONNECTION
BETWEEN TWO SCALES

AREA 1

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

MICRO DESIGN
ISSUES

CO NNE CT I V I T Y

CANGAIBA

(CIRCULATIO N)

TIQUATIRA

PENHA

THE INFRASTRUCTURE IS THE SYMBOL OF THE DESIRED CONNECTIVITY
BETWEEN PENHA AND CANGAIBA. IN
PRACTICE, THE PAVILLON BECOMES
THE THREAD THAT LINKS THE TWO
REGIONS HORIZONTALLY BUT ALSO
VERTICALLY TO THE TIQUATIRA.

AT T RA CT I V I T Y
(PRO G RAM)

WITH THIS NEW INFRASTRUCTURE,
PROVIDE BOTH THE REGION OF
PENHA AND THE REGION OF CANGAIBA A PLACE WITH ATTRACTIVE FEATURES SUCH AS A STAGE (FOR EXHIBITIONS AND PERFORMANCES) AND
SOCIAL EQUIPMENTS, CREATING,
THUS, A SOCIAL AND CULTURAL HUB.

CULTURAL
SOCIAL

LEISURE

SOCIAL

V I S UA L E X P E RI E NCE

CANGAIBA

(FRAMING , SIG NAL & VIEWS)

PENHA
AREA 1

TIQUATIRA

THE INFRASTRUCTURE ACTS AS
A FRAMING DEVICE ON BOTH THE
REGION OF PENHA AND CANGAIBA
FOR THE PEDESTRIAN AND DRIVERS
ALIKE. IT ALSO ACTS AS A SIGNAL
FROM AFAR THUS ENHANCING THE
EXISTING LANDSCAPE. ALSO, THE
EXPERIENCE FROM THE BRIDGE IS
FURTHER MORE ENHANCED BY THE
CREATION OF A MOMENT AT WHICH
THE FINAL 360 DEGREES SPLENDID
VIEW IS FINALLY REVEALED TO THE
PEDESTRIAN.
WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

MICRO DESIGN
EXISTING SITUATION

PENHA

AREA 1

CANGAIBA

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

MICRO DESIGN
PROPOSITION

PENHA

CANGAIBA

CONNECTIVITY
• PENHA/CANGAIB/TIQUATIRA
ATTRACTIVITY
• SOCIAL AND CULTURAL HUB
VISUAL EXPERIENCE
• FRAMING DEVICE

AREA 1

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

MICRO DESIGN
HORIZON AND VIEWS

AREA 1

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

MICRO DESIGN
FRAMING DEVICE

AREA 1

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

MICRO DESIGN

CULTURAL AND SOCIAL HUB
CULTURAL EQUIPMENT
Stage
Cultural Center

SOCIAL EQUIPMENTS
Workshops
Daycare Center
LEISURE (TIQUATIRA)
Playgrounds
Bike Lane
Sports facilities

AREA 1

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

MICRO DESIGN

CULTURAL AND SOCIAL HUB

AREA 1

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

MICRO DESIGN
FRAMING DEVICE

AREA 1

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA

Landscape Connectivity

AREA 1

WAT_UNESCO 2015 TIQUATIRA
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13.15. LANDSCAPE CONNECTIVITY / MICRODESIGN 2 CARTAZES

Landscape connectivity
LANDSCAPE
POTENTIAL

SCARCITY
OF PUBLIC
EQUIPMENTS

POOR
QUALITY
OF LIFE

EXPERIENCE

HOW TO
ENHANCE
QUALITY OF LIFE AND
WELL-BEING IN THE
COMMUNITIES OF
PENHA AND
CANGAIBA ?

1

2

3

4

5

6

PUBLIC
EQUIPMENTS

CONNECTIVITY
THE CONNECTIVITY LANDSCAPE

COMMON &
OPEN SPACES

POOR
CONNECTIVITY

ISSUES AND POTENTIALS

The area 1 is a site full of potential but
also an area well-known for its highdensity and social difficulties. Our
intent is to enhance quality life and
well-being in the socially-challenged
community of Cangaiba by redefining
the connectivity and landscape potentials of the region encapsulating the
axis from the EcoPark to Downtown
Penha.

POSITION

PLANNING
VISION
CONCEPT

MACRO DESIGN
CONTEXT

EXPERIENCE

(ATTRA CT IVIT Y & V IE W S )

SITE DELIMITATION

POTENTIALS

IMAGES

COMMERCIAL ATTRACTIVITY
(OPEN MARKET SPACE)

360 degrees view

To compete with the commercial attractivity
of Penha and develop a commercial hub in
the region of Cangaiba, create and open-air
market with open spaces.

���=
the potential interesting views as new
anchors potentials to enhance the everyday
life of inhabitants. Identify narrow corridors
with limited views as points of potential pe����������������

6
3
SOCIAL EQUIPMENTS
(HEALTHCARE CENTER)

EXPERIENCE

5

(PU BLIC S PA CES &
PEDES T RIA N COMF ORT )
Create a vegetation, pedestrian and sustainabale transportation (bike) connectivity anchoring to the principal public spaces of both
regions. ���=
the desired ��=
and speed
of cars and buses for pedestrian safety and
comfort.

3

In regards to the lack of health services in the
region, create a healthcare center near the
settlements area.

1

1

1

paved
intersection

EDUCATIONNAL SPACES
(LIBRARY + SPORTS EQUIPMENTS)

green corridor
green spaces
bike lane
car speed

Considering the proximity of one of the most
important schools in the region, provide the
settlements area with educationnal spaces
2 a library and sports equipments.
2
such as

micro design
2

new service equipments
(see macro plan)

2

paved
intersection

existing public buildings
(“anchors”)

FAVELAS VOIDS

3

P O T EN T IA L S
& C ON N EC T IV IT Y

3

1

4

Create connectivity system between the existing poles in order to enhance the quality of
life.

paved
intersection

4

Create voids in the high-density settlements
areas in order to obtain open and green spaces acting as terraces and surfaces to practice
urban farming.

2

2

90m (1.5mn)
350m (5mn)

SOCIAL HOUSING
3

180m (3mn)
5

4

5

To relocate the families displaced following
the voids created in the settlements, procede
to the renovation and/or addition of spaces
on existing presently abandonned buildings.

550m (8mn)

6

E X I S T IN G P OL ES
& F LU X

6

7

7

In response to the saturation of the region of
Penha, create open spaces with playgrounds
and urban furniture.

750m (10mn)

Identify points of interest or “anchors” in both
regions : the EcoPark, downtown Penha and
the mobility pole with the bus station.

OPEN SPACES

5

6

EcoPark

Bus 7station
(mobility hub)

GREEN CORRIDOR

1

2

2

To enhance the pedestrian comfort in this
narrow area, procede to the widening of the
sidewalks, creation of a bike lane and addition of green strips of vegetation. The maximum speed of cars is to be reduced as well
as to enforce pedestrian safety.

3

B UI LT E N VI R ON ME N T
& TO P OGR AP H Y

Downtown Penha
(cultural and commercial hub)

4

100m

Renovation and/or addition of
spaces in existing (presently abandonned) buildings for social housing
on the upper ���=
and local com������������ê
.

5

Sidewalks enlarged with vegetation
buffer zones, reduction of car path
and addition of a bike lane.

6

Planning of open spaces (urban furniture, walkways,playground etc.)

7

EXPLODED AXONOMETRY

MACRO PLAN

MACRO DESIGN
ANALYSIS

MACRO DESIGN
STRATEGY

New commercial spaces in underused areas and abandoned buildings

��������
of the Tiquatira (playgrounds, walkways, pedestrian and
bike lane, etc.)

Maintenance of the existing commercial and services buildings and
����������������É
Voids in the settlements areas for
open spaces (terraces, playgrounds
and urban agriculture). The families
will be relocated in the renovated
buildings located in Penha.

Site 1
ABE, Yamato, University of Meiji
JOLICOEUR, Isabelle Alice, University of Montreal
SAITO, Aya, University of Mackenzie

Landscape connectivity
ATTRACTIVITY
EXPERIENCE

HOW TO
GENERATE A
CULTURAL AND
SOCIAL SPACE TO
ENHANCE THE
QUALITY OF LIFE?

1

2

3

4

5

6

A

PUBLIC
EQUIPMENTS
CONNECTIVITY

THE HORIZONTE PAVILLON

LANDMARK
HORIZON

DIAGRAM

Our choice of micro design site is located at
the meeting point of the Tiquatira infrastructure and the Cangaiba Avenue, concentrating
on the existing bridge linking the two. Knowing that the settlements located underneath
the bridge will be removed, it is then possible
to create a social and cultural meeting point.
A quick analysis of the site location shows
that the region is need of a SESC which encompasses the cultural and social ambition
of the site.

POSITION

MICRO
DESIGN
VISION

MICRO DESIGN
CONTEXT

B
MOBILITY & EXISTING SESC
The map A above shows the current location of
the SESC in Sao Paulo which depicts the lack of
that equipment in the north-east of the city. The
map B shows the mobility infrastructure near our
site which represents one of the most important
criteria for the creation of a SESC.

SITE DELIMITATION

SITE POTENTIAL

IMAGES

Cultural

Social
(Daycare Center)

CANGAIBA
PENHA

ATT R A C T I V IT Y

Leisure

(PRO GRA M)

Social (workshops)

With this new infrastructure, provide both the
region of Penha and the region of Cangaiba a
place with attractive features such as a stage
(for exhibitions and performances) and social
equipments, creating, thus, a social and cultural hub.
Cangaiba

6
Penha

5
Tiquatira

V I S U A L E XP ER I E N C E

(FRAMING, S IGNAL & V I E W S )

The infrastructure acts as a framing device
on both the region of Penha and Cangaiba
for the pedestrian and drivers alike. It also
acts as a signal from afar thus enhancing
the existing landscape. Also, the experience
from the bridge is further more enhanced by
the creation of a moment at which the ���
360 degrees splendid view is ����
revealed
to the pedestrian.
Cangaiba

SECTION

Tiquatira

CO N N EC T IV IT Y
(C IRC UL AT ION)

Penha

The infrastructure is the symbol of the desired connectivity between Penha and Cangaiba. In practice, the pavillon becomes the
thread that links the two regions horizontally
but also vertically to the Tiquatira.

VIEWS WITH THE CONTEXT

P R OPOS IT ION
(VOL UMET RY)

EXPLODED AXONOMETRY

VIEW INSIDE THE PAVILLION

VIEW FROM THE BRIDGE FRAMING PENHA

MICRO DESIGN
STRATEGY
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strategies

ROADS
P

P
P
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Ê
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establish the main
communication between
the neighborhoods by
modification and integration
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strategies

SPACES AND LINKS
P

P
P

P

CPTM

TIET

Ê

C

R
C

C

C

R

R

R

C

R

C

RIO

C

C

connect the main services to the
river which is a meeting point

C

C
P

P
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C
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P
P

RIO
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P

P

P

CPTM

P
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C
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C
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Team 02_Facing the river
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parks
strategic housing
services
community center
public spaces
pedestrian connection
Team 02_Facing the river

WAT_UNESCO Tiquatira 2015

housing condition

Team 02_Facing the river

WAT_UNESCO Tiquatira 2015

housing strategy

Conditions inside Guga

Team 02_Facing the river

WAT_UNESCO Tiquatira 2015

Team 02_Facing the river

WAT_UNESCO Tiquatira 2015

housing strategies

Intervention in the
existing fabric
remove core

clearing interior

new habitation and
new public spaces
Team 02_Facing the river

WAT_UNESCO Tiquatira 2015

sections

Community center

Transversality

Team 02_Facing the river

WAT_UNESCO Tiquatira 2015

community center

Team 02_Facing the river

WAT_UNESCO Tiquatira 2015

Team 02_Facing the river

WAT_UNESCO Tiquatira 2015

Muito obrigado

Team 02_Facing the river

WAT_UNESCO Tiquatira 2015
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13.18. FACING THE RIVER / MICRODESIGN 2 CARTAZES

Facing the river

The urban fabric is the product of the process of self construction that almost all peripheral neighborhoods in Brazil went through during the twentieth century. Improvising, using the tools and materials available, and in most cases without the assistance of the public sector, the working class
was the great builder of the Brazilian metropolis. In the last three decades these suburbs saw
more improvements works changing its infrastructure and landscape, but in almost all cases were
more engineering driven and without taking into account any sensibility to the context, history and
the local population. The housing crises and the lack of good public spaces are immense in São
Paulo affecting mostly the low income families living in districts like Penha. The building of a true
urbanity is vital to create more prosperous and safer community environment.
Penha’s foundation date is 1668, but before this it was already part of the Guaianazes indian tribe
territory. The colonial occupation though started on top of a strategic hill surrounded by valleys
which were cut by thin creeks and floodplains, following the Portuguese tradition of settlement.
This hill is today’s Penha’s old town, where the churches devoted to Penha de França are located,
and historically attracted religious processions and formed an important stop point for travellers
and troops because of its strategic connections between the State’s interior and the coast.

territory evolution

historical evolution

Mobility

Rivers canalisation
highways

bus

train

1897

1930

1960

past and present
Rio Tiquatira

Despite its old settlement, Penha’s occupation was discontinuous from São Paulo’s downtown until the first three decades of the twenty century, and concentrated on top of the old town hill. As the
city’s population grew the top of the neighboring hill, known as Cangaíba, started to be occupied.
Separated by the Tiquatira’s creek floodplain both hill’s urbanized areas where firstly restricted to
the drier land; this situation started to change after the creek canalization and linear park creation
in 1980’s when the lower parts of the small valley began to be build. This more recent occupations
are more precarious than the upper parts of the neighborhood, reaching in some cases, serious
immediate risk situations for health and safety such as the community under the Cangaíba viaduct
know as Jahú-Cangaíba.
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The challenge that our project addresses is to rearticulate this existing urban fabric and public
spaces that are disconnected from the Tiquatira’s linear park at the same time that we face the
precarious occupations with a better urban design. Our proposal intends to improve the connectivity of this urban tissue in both axes (transversal and axial), create better public spaces either
inside the communities and along the Tiquatira linear green area, propose a social and leisure
programme under the Cangaíba viaduct to prevent new occupations like the ones that are being
removed now, and a social housing project that faces the habitation deficit and the new urbanity
that we intend to create in the community know as Gabriela Mistral or just Guga.
C

P

C

Site 1
BIANCHINI, Douglas, Universidade Presbiteriana Mackenzie
CAPOCCHIANO, Dana, Università di Roma La Sapienza
G. LAFLEUR, Jean-Rémi, Université de Montréal
GOBBI FERREIRA, Leornardo, Universidade Presbiteriana Mackenzie

2010

Facing the river

l face

housing strategy

Remove inner core

Preserve outer ring

Constructe adaptable
architecture

Site 1
BIANCHINI, Douglas, Universidade Presbiteriana Mackenzie
CAPOCCHIANO, Dana, Università di Roma La Sapienza
G. LAFLEUR, Jean-Rémi, Université de Montréal
GOBBI FERREIRA, Leornardo, Universidade Presbiteriana Mackenzie
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13.19. NODE_SCAPE / MACRODESIGN

Node_scape

Site 2 - Interim presentation, May 9 2015
CIRIONI, Asia, Sapienza
MAZZONETTO, Nathalia, Mackenzie
MÉNARD, Simon, Université de Montréal
MOMIYAMA, Kei, Meiji University

Tiquatira/Tiête Site 2

WAT_UNESCO 2015

Macro megalopole

Development Sao - Rio

Sao Paulo
Location

Sao Paulo
Environment

_

Smog over Sao Paulo

_

Flooding of Tiête river

_

Tiête river’s pollution

Sao Paulo
Mobility

+

FDE + Social housing

+

Guarulhos

+

Elevado Costa Silva

Sao Paulo
Centralities

Population

Zone Leste 3,9 mil. inh.
Centro 0,4 mil. inh.

+

Avenida Paulista

+

Centro Cultural Sao Paulo

+

Historical Penha

Sao Paulo
Strategies

Subprefeitura da Penha
Environment

+

Tiquatira park

+

Tiête ecological park

Tiquatira affluent

Subprefeitura da Penha
Mobility

+

Train infrastructure

_

Elevated roads

+

Bus terminal

Subprefeitura da Penha
Centralities

+

Historic center of Penha

+

Commercial central street

+

Penha market

Subprefeitura da Penha
Strategies

Subprefeitura da Penha
Actual site

East node of Penha

Subprefeitura da Penha
Potential extension

Tiête park

Potential zone

Project’s site

Project’s site - Tiquatira/Tiête
Social

Tiquatira river meets Tiête

+

FDE + Social housing

+

_

CEU Tiquatira

Tiquatira informal settlement

Project’s site - Tiquatira/Tiête
History and evolution

Tiête river

Project’s site 1954

_

Tiquatira informal settlement (2014)

_

Tiquatira informal settlement (2010)

_

Tiquatira informal settlement (2006)

Project’s site - Tiquatira/Tiête
Critical issues

Project’s site - Tiquatira/Tiête
Potentials

Project’s site - Tiquatira/Tiête
Landuse

Project’s site - Tiquatira/Tiête
Section cuts
Keyplan

Cut A’A

Green + water network
Connections
Multi-modal station
Densification
Regional accessibility
Industrial buildings

Cut BB’

Project’s site - Tiquatira/Tiête
Strategies and concept

Site concept
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13.20. NODE_SCAPE / MICRODESIGN PPT

Node_scape

Site 2 - Final presentation, May 15 2015
CIRIONI, Asia, Sapienza
Mazzonetto, Nathalia, Mackenzie
MÉNARD, Simon, Université de Montréal
MOMIYAMA, Key, Meiji University

LOCATION

MEGALOPOLE, SAO PAULO, PENHA

HISTORY
ACTUAL SITE

Stages of the irregular occupation of Campala

PENHA
ACTUAL SITE

Irregular occupation of Campala

FDE + ETEC

CEU

ANALYSIS
SAO PAULO

ANALYSIS
PENHA

ANALYSIS
PENHA

CONSTATATIONS

CRITICAL ISSUES AND POTENTIALS

Historic center of Penha

Railways and potential station

Pollution of the Tietê

STRATEGIES
PENHA

CONCEPT
MACRODESIGN

PLAN

MACRODESIGN

PHASES

EVOLUTION OF THE AREA

PROGRAM

USES, ACTIVITIES AND POTENTIALS

CONCEPT
MICRODESIGN

PLAN

MICRO DESIGN

DETAILS
STREETSCAPE

DETAILS

HOW ECOSYSTEMS WORK

SECTION CUTS

STREETSCAPE AND PERSPECTIVE
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13.21. NODE_SCAPE / MICRODESIGN 2 CARTAZES

NODE_SCAPE
MASTERPLAN MACRO
CONCEPTUAL

DESCRIPTION
Keywords: waterspine, links, landscape, natural, fingers, pockets, green value, nodes, ecosystems
Zona Leste and Penha are at a perfect strategic point for the economic, social and environmental development of the megalopole of Sao-Rio.
Historically, this site served as a gateway to the previous capital of Brazil, Rio de Janeiro. Now in proximity to the Airport of Guarulhos and the
Tietê Ecologic Park, this man-made landscape was transformed decades ago into a canalized valley where many affluents of the Tietê River
come to nourish an important waterscape of Sao Paulo. With its heavy infrastructures of mobility and multiple irregular occupations, reimaginating Penha and Villa Maria becomes an opportunity to define this area as a node participating into the complex network of the city of tomorrow.
Environment, mobility and centrality meet in this point creating a dynamic often related to rivers, a place where ecosystems meet, cross and
exchange.
We organized this project to allow the Tietê River to act as a spine, articulating a network of places offering a new way to live with nature and
urbanity. Our focus turns to stitching the river with pockets of mixed uses that dislocate the exiting environment and explode the possibilities of
interactivity between the fluxes and organisms in place.
Ethymology;
node_ A place where lines in a network cross or meet
scape A scene; a view. With the meaning “an extensive view, scenery,” or “a picture or representation” of such a view, as specified by the
initial element

PROGRAMS
DESCRIPTION

RELATIONS OF SYSTEMS

ANALYSES
SAO PAULO

PENHA

SYNTHESIS

SECTION CUT
VILLA MARIA TO PENHA

Site 2A, Tietê + Tiquatira
CIRIONI, Asia, Sapienza
MAZZONETTO, Nathalia, Mackenzie
MÉNARD, Simon, Université de Montréal
MOMIYAMA, Key, Meiji University

NODE_SCAPE
PHOTOGRAPHY
ACTUAL SITE

PLAN MICRO
REPRESENTATION

SYSTEMS

REPRESENTATION

SECTION CUTS

MICRO DESIGN AND URBANITY

Perspective

FROM INSIDE ONE OF THEM, THE NEW VIEW FROM TIETÊ TO PENHA

Site 2A, Tietê + Tiquatira
CIRIONI, Asia, Sapienza
MAZZONETTO, Nathalia, Mackenzie
MÉNARD, Simon, Université de Montréal
MOMIYAMA, Key, Meiji University
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13.22. GOIO-COIÓ / MACRODESIGN

Goio-Coió

“That come from the river water”

Site 2 - Interim presentation, May 9 2015
CONTART, Felipe, University Mackenzie
PERRI, Giulia, University of Roma-Sapienza
PETRA, Sebastien, University of Montréal
VIBERT, Julie, University of Montréal

Issues

Connection // Is there connections ?

Sao Paulo downtown

Penha

Connection // Is there connections ?

Connection // Is there connections ?

Connection // Is there connections ?

Connection // Is there connections ?

Connection // Is there connections ?

Connection // Where can we find connections ?

Connection // No connection, why?
Natural river

Wetlands

Topography

Connection + anthropic environnement// where?
Roads

Canalised river

Train

Settlement

Anthropic environnement// where are the barriers ?

Anthropic environnement // Which services and fonctions do we have ?
City housing

Favelas

Social
Dwellings
housing

Sport
center

City services

Industries

Anthropic environnement // Which social activities surround us ?
Community service
Cultural equipment
Educational service
Sport equipment
Health service

River environnement // How is the quality of the water ?

River environnement // What are the differences between the new and the old river ?

Evapotranspiration
Runaway
Vegetation

Infiltration

Hight level water
Filtration

+

better quality of water
slow
permeable soil

-

large urban space lost
flooding risk

Sol impermeable

+

More building space

-

no infiltration
more flooding
more runaway
no filtration by plants and soil
more pollution
speed
less visibility

Concept //

Dynamism
space
Velocity =
time
			
We want to creaye a contemporary dynamism in wich
nature and anthropic environnement and peoples
could grow up together in an unpredictable but harmonic way.

Concept // dynamic

Strategy // Rivers

Aim

Strategy

-Clean and regulate
water

-Use of
phytotechnologies
-Wetland area
-Remove concrete
-Slope stabilization

Strategy // Anthropic environnement

Aim

Strategy

- Emphasize the social
atract
- Bring people

-Create a river front
-Linear park
- Bring social housing,
social functions,
publics spaces,
and mix services

Strategy // Connections

Aim
- Improve the river
transportation potential
- Necessity of
transversal connections
- Destroy barriers

Strategy
-River ring
- Island connections

Strategy // Changing landscape

3 heights / 3 speeds / 3 perceptions

Dry saeson

Wet season

Flooding season

Muito obrigado !
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13.23. GOIO-COIÓ / MICRODESIGN PPT

Goio-Coió

“That come from the water of the river”

Site 2 - Final presentation, May 15 2015
CONTART, Felipe, University Mackenzie
PERRI, Giulia, University of Roma-Sapienza
PETRA, Sebastien, University of Montréal
VIBERT, Julie, University of Montréal

Issues

// Connection - anthropic environment - rivers

Issues // Connections - where?

Issues // Anthropic environment and rivers - How?

1800

-Historical center
-Rail way

1960

-Tiete and Tiquatira chanels

2000

-Informal city evolution

Issues // Anthropic environment and rivers - Barriers

Concept // Movement and time - wich?

Strategy // Meander - islands - connections

Macro-design

// Changing landscape

3 scales - 3 speeds - 3 perceptions

TOPOGRAPHY

PARK

WATER

FONCTIONS

CONNECTIONS

Strategy // Vegetation

TOPOGRAPHY

PARK

WATER

FONCTIONS

CONNECTIONS

Strategy // Rivers

TOPOGRAPHY

PARK

WATER

FONCTIONS

CONNECTIONS

Strategy //Anthropic environment

TOPOGRAPHY

PARK

WATER

FONCTIONS

CONNECTIONS

Strategy // Layers

Macro-design // Evolution

Micro-design // 3 scales - 3 speeds - 3 perceptions

Micro-design // Park

High height // human speed //wet perception

low height // human speed //wet perception

Micro-design // Water treatment

Low height // water speed // flooded perception

Schaenoplectus sp.
Pontederia cordata
Actinocephalus sp.
Typha domingensis
Acrostichum aureum
Ipomea pes-caprae

Hibiscus pennambuscensis
Allagoptera arenaria
Dalbergia ecastophyllum
Guadua sp.
Actinocladum

Tabebuia chrysotricha
Andira fraxinifolia
Clusia fluminensis

Micro-design // cultural laboratories

High height // human speed // wet perception

Micro-design // Typology

Micro-design //

0-20 years

20-50 years

50- ... years

Muito obrigado !
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13.24. GOIO-COIÓ / MICRODESIGN 2 CARTAZES
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13.25. CONFLUENCE-INFLUENCES / MACRODESIGN

Confluence/Influence

S i t e 3 - In t e r i m p re se n t a t i o n , M ay 9 2015
GOME S, Be at r i s , U n i ve rsi d a d e P re sb i t e r i a n a M a c ke n zi e
H A I DA R , M i ra, U n i ve rsi t é d e M o n t ré a l
K ATO, M ar i n a, M e i j i U n i ve rsi t y
VA LE R I A NI , A n d re a, Sa p i e n za U n i ve rsi t à d i Ro ma

SEWERS THAT FLOWS IN THE RIVERS
BURRIED CREEKS THAT COULD BE USEFUL TO THE
DRAINING OF THE AREA

IRREGULAR HOUSES ALIGNED WITH RIVER
PONTE RASA THAT DISTURBS THE RUNOFF OF
THE WATER

POLUTED WATERS OF THE RIVERS

A

A’

: 30s WATERS
FLOODING AREAS AT THE
CONFLUENCE THAT DISTURBS THE
LIFE OF LOCAL PEDESTRIANS AND
DRIVERS

A

A’

A

A’

: TODAY’S WATERS

A

A’

CLOSE NEIGHBOURHOODS NOT CONNECTED,
DISTURBING LOCAL PEDESTRIANS MOBILITY
LACK OF URBAN INTERFACE BETWEEN THE
BUILDINGS THAT DISTURBS BOTH DRIVER AND
PEDERTRIAN EXPERIENCES
PROJECTED TERMINAL THAT REPRESENTS
A VISUAL AND PHYSIQUE OBSTACLE AT THE
CONFLUENCE

B
B’

: EMPTY AREAS
: GREEN AREAS
RARE CONNECTIONS ( PEDESTRIANS, CARS AND
BICYCLES) BETWEEN THE TWO SIDES OF THE
RIVERS

B

B’

CARSCAPE AT THE CONFLUENCE AND LACK OF
PEDESTRIAN MOBILITY AND OCCUPATION OF
THE SPACE

NO USE OF THE HIGH VOLTAGE AXIS

C

C’

: HIGH VOLTAGE LINE
: METROPOLITAN AXIS
: LOCAL AXES

C

C’

D
D’

: FAVELA
: IRREGAL LOTEAMENTO
: PRECARIOUS BUILDINGS
TO BE DEMOLISHED

D

D’

ISSUES & TARGETS

MACRO DESIGN
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13.26. CONFLUENCE-INFLUENCES / MICRODESIGN PPT

Confluence/Influences

S i t e 3 - In t e r i m p re se n t a t i o n , M ay 9 2015
GOME S, Be at r i s , U n i ve rsi d a d e P re sb i t e r i a n a M a c ke n zi e
H A I DA R , M i ra, U n i ve rsi t é d e M o n t ré a l
K ATO, M ar i n a, M e i j i U n i ve rsi t y
VA LE R I A NI , A n d re a, Sa p i e n za U n i ve rsi t à d i Ro ma

MAIN ISSUE
CONTACT WITH NATURE
CULTURAL ACTIVITIES
QUALITY OF LIFE
PARKS
CONNEXIONS

CONVIVIALITY

IDENTITY

PUBLIC SPACES

SOCIAL HOUSING

SPORTS
OUTSIDE ACTIVITIES
PEDESTRIAN WALKWAYS
LEISURE

GLOBAL STRATEGY - VISION

• POTENTIAL

CONNECTIVITY

• MEDIUM

NATURAL
WATER
MANAGEMENT

GLOBAL STRATEGY - ANALYSIS
1930

CONNECTIVITY

NATURAL WATER MANAGEMENT

1954

2015

GLOBAL STRATEGY
PROPOSED LINEAR GREEN INTERVENTION

PROPOSED PONCTUAL BUILDINGS

PROPOSED WATER MANAGEMENT STRATEGY

MACRO DESIGN
CARS AND PEDESTRIANS CONNECTIONS

PROPOSED BUILDINGS

SOCIAL HOUSING

VALORISATION OF SAO MIGUEL
AVENUE, ( SIDEWALKS AND TREES)

SPECIFIC STRATEGIES

CONNECTED BUILDINGS

SOCIAL SPACES

PHYTOTECHNOLOGIES
PEDESTRIAN
BRIDGES

WETLAND
LINEAR PARK

BUS
TERMINAL

INTERVENTIONS

CULTURAL BUILDINGS

SPORTS BUILDINGS
DENSIFIED SOCIAL HOUSING

MICRO DESIGN

DENSIFIED SOCIAL
HOUSING
LINEAR PARK

HYBRID STABILISATION OF THE BANKS

LINEAR PARK

INTERACTIONS SOCIAL HOUSING / PUBLIC PARK

ATMOSPHERE IN THE SOCIAL HOUSING AREA

MICRO DESIGN - STRATEGIES

PROGRAMATION

BIKERS/ PEDESTRIANS CIRCULATION

MICRO DESIGN

PHYTOTECHNOLOGY, WETLANDS
PLANTS USED:
Pistia stratiotes
Hedychium coronarium
Echinodorus spp.
Eichhornia crassipes
Lemna spp.

SPORTS BUILDINGS
PEDESTRIAN
BRIDGE

SOCIAL SPACES
PHYTOTECHNOLOGIES

BUS TERMINAL

ATMOSPHERE FOR THE CONFLUENCE
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13.27. CONFLUENCE-INFLUENCES / MICRODESIGN 2 CARTAZES

Confluence / Influences
MAIN ISSUE :
CULTURAL ACTIVITIES

QUALITY OF LIFE

PARKS
CONNEXIONS

IDENTITY

CONVIVIALITY

CONTACT WITH NATURE
PUBLIC SPACES

SOCIAL HOUSING

SPORTS
OUTSIDE ACTIVITIES
PEDESTRIAN WALKWAYS
LEISURE

GLOBAL STRATEGY :

1930

• POTENTIAL

CONNECTIVITY

2015

1954

• MEDIUM

NATURAL
WATER
MANAGEMENT

CONNECTIVITY

PROPOSED LINEAR GREEN INTERVENTION

PROPOSED PONCTUAL BUILDINGS
NATURAL WATER MANAGEMENT

PROPOSED WATER MANAGEMENT STRATEGY

CAR AND PEDESTRIAN CONNECTIONS
PROPOSED BUILDINGS

SOCIAL HOUSING
VALORISATION OF SAO MIGUEL
AVENUE, ( SIDEWALKS AND
TREES)

MACRO DESIGN OF THE CONFLUENCE

REMOVAL AREAS

Site 3
GOMES, Beatris, Universidade Presbiteriana Mackenzie
HAIDAR, Mira, Université de Montréal
KATO, Marina, Meiji University
VALERIANI, Andrea, Sapienza Università di Roma

N

Confluence / Influences
SPECIFIC STRATEGY :

CONNECTED BUILDINGS

SOCIAL SPACES

PHYTOTECHNOLOGIES
PEDESTRIAN
BRIDGES

WETLAND
LINEAR PARK

BUS
TERMINAL

INTERVENTIONS

CULTURAL BUILDINGS

SPORTS BUILDINGS
DENSIFIED SOCIAL HOUSING

PHYTOTECHNOLOGY, WETLANDS
PLANTS USED:
Hedychium coronarium
Echinodorus spp.
Eichhornia crassipes
Lemna spp.
Pistia stratiotes

ATMOSPHERE AT THE CONFLUENCE

SPORTS BUILDINGS
PEDESTRIAN
BRIDGES

PROGRAMATION

SOCIAL SPACES

PHYTOTECHNOLOGIES

BUS
TERMINAL

PEDESTRIANS / BIKERS CIRCULATION

MICRO DESIGN OF THE CONFLUENCE

HYBRID STABILIZATION OF THE RIVER’S BANK - GABIONS AND
PLANTS

CLOSE RELATION BETWEEN THE SOCIAL HOUSING AND THE PARK
SOCIAL HOUSING AND PUBLIC LINEAR PARK

Site 3
GOMES, Beatris, Universidade Presbiteriana Mackenzie
HAIDAR, Mira, Université de Montréal
KATO, Marina, Meiji University
VALERIANI, Andrea, Sapienza Università di Roma
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13.28. HUMAN-NATURE / MACRODESIGN

HUMAN\NATURE

Site 3 - Interim presentation, May 9 2015
DUVAL, Sophie, Montreal University
TOMARI, Ayaka, Meiji University
NOLETO, Rodrigo, Mackenzie University
SIVIERI, Eduardo, Mackenzie University

HUMAN NATURE
Rebuilding the relation.

The presentation in 5 steps:
Issues
Question
History
Approach
Concept

THE ISSUES

SLUMS AND POLLUTION

zeis 4
zeis 3
zeis 2
zeis 1
Slums

HIGH VOLTAGE INFRASTRUCTURES AND LACK OF GREEN AREAS

NO PLACE FOR THE PEDESTRIANS

NO PLACE FOR
PEDESTRIANS

LACK OF GREEN
AREAS

POLLUTION AND
SLUMS

NO PLACE FOR
PEDESTRIANS

LACK OF GREEN
AREAS

POLLUTION AND
SLUMS

NO PLACE FOR
PEDESTRIANS

LACK OF GREEN
AREAS

POLLUTION AND
SLUMS

RELATION BETWEEN HUMAN
AND ENVIRONMENT HAVE BEEN LOST

How can we give back those people a self sustaining environment that would
promote socialisation and create a new strong relation with nature?

A LITTLE BIT OF HISTORY

COLONIAL TRADITIONS OF EXPLOITATION

Sugar mill one of the uses in the coloniza
Escambo, The activte the portuguese did with the indians in the early brazilian
Coast of Brazil
Pateo do Colegio (Pateo of Colegio) in the drawning the original
one and under the reformed
exploration.

in 1840

Bandeiras, in the areas that couldnt product sugar like São
Paulo the people became explorers looking for slaves (
indians) and gold

« THREE DECADES IN ONEBenedito
CENTURY
»
Lima de Toledo

MUD CITY

BRICK CITY

CONCRETE CITY

WHEN THE NATURE WAS PART OF THE CITY

A closer look of Brazilian history shows that the predatory actions
on the environment are fully suported by the former colonial traditions of exploitation of natural resources. Toghether with the rapid urbanization and the population growing at an acelerated rate
those aspects are mainly responsable for the construction of cities
that completly negate the potential natural aspects of their sites.

OUR APPROACH

Nature is useful to human survival and must be preserved.
An advanced city has 3 types of nature:
wilderness nature to create reserves

Rural nature for agriculture

Gardens for the beauty and pleasure

Let’s bring those 3 types of nature in the city

...and without water, there is no nature.

THE CONCEPT

Interactive nature:
« Focus on the reconstitution of the original natural aspects of the site by using nature as the main
protagonist of the landscaping formation »

NATURAL POTENTIALS

Based on ecological landscape
Ecological Landscape

MATRIX

CORRIRDOR

ISLAND

Larger scale analyses

Path of water
SEA

RIVER PARANA

TIETÉ

TIETÉ

TIQUATIRA

PONTE RASA

Larger scale analyses

Interactive nature network - large scale

Concept applied to the confluence area

Presence of water - public spaces

Urban agriculture along the water

New centrality
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13.29. HUMAN-NATURE / MICRODESIGN PPT

HUMAN\NATURE

Site 3 - Interim presentation, May 9 2015
DUVAL, Sophie, Montreal University
TOMARI, Ayaka, Meiji University
NOLETO, Rodrigo, Mackenzie University
SIVIERI, Eduardo, Mackenzie University

HUMAN NATURE
Rebuilding the relation.

The presentation in 5 steps:
Issues
Question
History
Approach
Concept

THE ISSUES

SLUMS AND POLLUTION

zeis 4
zeis 3
zeis 2
zeis 1
Slums

HIGH VOLTAGE INFRASTRUCTURES AND LACK OF GREEN AREAS

NO PLACE FOR THE PEDESTRIANS

NO PLACE FOR
PEDESTRIANS

LACK OF GREEN
AREAS

POLLUTION AND
SLUMS

NO PLACE FOR
PEDESTRIANS

LACK OF GREEN
AREAS

POLLUTION AND
SLUMS

NO PLACE FOR
PEDESTRIANS

LACK OF GREEN
AREAS

POLLUTION AND
SLUMS

RELATION BETWEEN HUMAN
AND ENVIRONMENT HAVE BEEN LOST

How can we give back those people a self sustaining environment that would
promote socialisation and create a new strong relation with nature?

A LITTLE BIT OF HISTORY

COLONIAL TRADITIONS OF EXPLOITATION

Sugar mill one of the uses in the coloniza
Escambo, The activte the portuguese did with the indians in the early brazilian
Coast of Brazil
Pateo do Colegio (Pateo of Colegio) in the drawning the original
one and under the reformed
exploration.

in 1840

Bandeiras, in the areas that couldnt product sugar like São
Paulo the people became explorers looking for slaves (
indians) and gold

« THREE DECADES IN ONEBenedito
CENTURY
»
Lima de Toledo

MUD CITY

BRICK CITY

CONCRETE CITY

WHEN THE NATURE WAS PART OF THE CITY

A closer look of Brazilian history shows that the predatory actions
on the environment are fully suported by the former colonial traditions of exploitation of natural resources. Toghether with the rapid urbanization and the population growing at an acelerated rate
those aspects are mainly responsable for the construction of cities
that completly negate the potential natural aspects of their sites.

OUR APPROACH

Nature is useful to human survival and must be preserved.
An advanced city has 3 types of nature:
wilderness nature to create reserves

Rural nature for agriculture

Gardens for the beauty and pleasure

Let’s bring those 3 types of nature in the city

...and without water, there is no nature.

THE CONCEPT

Interactive nature:
« Focus on the reconstitution of the original natural aspects of the site by using nature as the main
protagonist of the landscaping formation »

NATURAL POTENTIALS

NATURE + HUMAN

NATURE + HUMAN

Natural path created by the rivers followed by the street

Areas created by the topography

Areas created by the topography

Areas created by the topography

Areas created by the topography

Areas created by the topography

Green potentials

NATURE + HUMAN

Reconnect the humans together

The ZEIS zones

The ZEIS zones

The ZEIS zones

The ZEIS zones

Natural connections

The strategy
WATER + CITY
In Sao Paulo, when taking a closer look at the territory,
is possible to notice that natural corridors are formed by
topography and hydrography.
Water is always at the heart of our interventions.
Several problems related to the area of study
could be resolved
[pollution, slums, food desert,
the few public spaces and
also the connections
with the city]

HUMAN + NATURE
One should focus on the reconstitution
of the original natural aspects of the site
by using nature as the main protagonist
of the landscape.
In this particular case, the natural conditions
could be responsible for
creating a new urban form
that is capable of promoting
a large scale reaction
of regenerative proportions.

ACTIVATE + CONNECT THE SETTLEMENTS
Transform the ZEIS zone by enhancing its natural conditions
and taking advantage of the irregular spatial layout.
Local commerce on the main streets + social housing
water + green Spaces
walkability + mobility
will encorage the residents to appropriate the streets and to
devolop a sense of community.

URBAN AGRICULTURE
These natural corridors covered with water
offer the benefits of wetlands and
are suitable for urban agriculture.
Deal with two problems
[few green spaces + food issues] at once.
The production, exchange and consumption will
become a great stimulus for urban growth

PEDESTRIAN + MOBILITY
Focus on the pedestrian by creating an interesting
neighborhood to walk and also easy to access.
Establish a network and hierarchy of public spaces
The pedestrian circulation will improve the living standards
and encourage commercial activity.
Streets full of people tend to create
a safer community.

MIXED-USE + HIGH-DENSITY + PERMEABILITY
Provide high-density with different uses
[housing, commerce, services, institutional, cultural, leisure]
on strategics places next to the public transportation axes, also
using the open-ground concept to keep
permeability on the ground floor.
This will create a mixed-income neighborhood
that combines the informal and the
formal and allow social integration
in the public spaces.

The project

Case of study

1 Roof gardens

Natural park

Urban concepts

New ZEIS zone
around the water

2 Permeability

3 Adaptation to the topography
Public spaces around
the water connected
to the main corridor

Rural

Densification

wilderness

Gardens

New ZEIS zone

New ZEIS zone

New ZEIS zone

New ZEIS zone

New environment along the river

Bicycle lane along the river to the main corridor

18m

1.5m1.5m

3m

15m

3m

1.5m1.5m

8m

New environment along the river

New environment along the river

New environment along the river
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13.30. HUMAN-NATURE / MICRODESIGN 2 CARTAZES

O

HUMAN NATURE
Introduction

Issues

A closer look of Brazilian history shows that the predatory actions on the environment are fully supported by the former colonial traditions of exploitation of the natural resources. Together with the rapid urbanization and the population growing at
an accelerated rate those aspects are mainly responsible for the construction of cities that completely negate the potential
natural aspects of their sites. Also in the last century, the main consideration wasn’t the nature either. It was the urgency to
PLACE
build FOR
and toTHE
make PEDESTRIANS
the city grow. The landscapes that are revealed in some contemporary cities show a natural environment
fully transformed by human action. The rapid advance of urbanization makes the built habitat predominate over the natural
environment, causing major impact on the urban ecosystem. Our wish is to recreate the relationship between nature and
man that has been forgotten with this modernist philosophy. It is very important to rethink the organization of the city and its
neighborhoods, the people’s way of life and above all to bring back all the latent potential of the natural environment. Contemporary Landscape Architecture and Environmental Planning have demonstrated the capacity to act in harmony with environmental aspects, this is mainly due to the raise of awareness in the general population about the environmental conditions
and the impact of the years of negligence and abandonment. Our concept focuses on the reconstitution of relationship with
natural aspects of the site. Natural Landscape will be the main protagonist of the city formation. That is something possible
in São Paulo, since hydrographic corridors are formed by the topography and are the potential site to develop nature. In our
particular case, the natural conditions guide the new urban form of the city, promoting a large scale reaction of regenerative proportions. With this natural approach, in which the water is always at the heart of our interventions, several problems
related to our sector could be resolved, for example the pollution, the slums, food desert, green public spaces and also the
slow mobility connections with the city. The main objective of this study is to show the possibility of creating an ecological
landscape that will allow people to socialize and provide a healthier urban environment that works along side with nature to
create better cities for people.

Water and green spaces

Water and zeis zones

Green network
Social Area in the ZEIS Zones

The use of water as a connective symbol in the core part of the ZEIS aims to
qualify the space at ground level. The creation of gardens on the rooftops of
the houses around the ZEIS’s core aims to give solutions to some of the ZEIS’s
problems, i.e. the lack of quality outdoor spaces.

Agriculture and densification areas

One of the main issues of the city of São Paulo is that some of its parts has became food deserts. The expansion of the city over the green belt also pushed
farther and farther away the agricultural areas. One of the issue studied for
this site was how the people who lives in the ZEIS are marginalized from the
economy. The idea behind the creation of urban agriculture nodes is that they
could be the starting point to bring both employment and food security to
those communities. The creeks valley were chosen to implement these urban
agriculture nodes because they gather a larger number of houses threatened
by safety reasons (landslide, flooding, etc.). The actual inhabitants of these
area would be relocated on the new densificated areas.

Water as a connecting urban element

Throughout Sao Paulo’s history, water played an important role in connecting the city to the interior parts of Brazil as well as linking the city to its hinterland. More recently, the leisure equipment were implement near the water
features. By creating quality spaces around the creeks, it would be possible
again to create connections with the main corridor, improving the connectivity of the area, as well as to promote activities to create better conditions for
the people who lives there.

NO PLACE FOR
PEDESTRIANS

LACK OF GREEN
AREAS

POLLUTION AND
SLUMS

RELATION BETWEEN HUMAN
AND ENVIRONMENT HAVE BEEN LOST

Site 3
TOMARI, Ayaka, Meiji University
NOLETO, Rodrigo, Mackenzie University
SIVIERI, Eduardo, Mackenzie University
DUVAL, Sophie, Montreal University

HUMAN NATURE
Three types of nature in the city
Gardens

Concept diagram
Urban agriculture

Wilderness

WATER + CITY
In Sao Paulo, when taking a closer look at the territory,
is possible to notice that natural corridors are formed by
topography and hydrography.
Water is always at the heart of our interventions.
Several problems related to the area of study
could be resolved
[pollution, slums, food desert,
the few public spaces and
also the connections
with the city]

HUMAN + NATURE
One should focus on the reconstitution
of the original natural aspects of the site
by using nature as the main protagonist
of the landscape.
In this particular case, the natural conditions
could be responsible for
creating a new urban form
that is capable of promoting
a large scale reaction
of regenerative proportions.

ACTIVATE + CONNECT THE SETTLEMENTS
Transform the ZEIS zone by enhancing its natural conditions
and taking advantage of the irregular spatial layout.
Local commerce on the main streets + social housing
water + green Spaces
walkability + mobility
will encorage the residents to appropriate the streets and to
devolop a sense of community.

URBAN AGRICULTURE
These natural corridors covered with water
offer the benefits of wetlands and
are suitable for urban agriculture.
Deal with two problems
[few green spaces + food issues] at once.
The production, exchange and consumption will
become a great stimulus for urban growth

PEDESTRIAN + MOBILITY
Focus on the pedestrian by creating an interesting
neighborhood to walk and also easy to access.
Establish a network and hierarchy of public spaces
The pedestrian circulation will improve the living standards
and encourage commercial activity.
Streets full of people tend to create
a safer community.

MIXED-USE + HIGH-DENSITY + PERMEABILITY
Provide high-density with different uses
[housing, commerce, services, institutional, cultural, leisure]
on strategics places next to the public transportation axes, also
using the open-ground concept to keep
permeability on the ground floor.
This will create a mixed-income neighborhood
that combines the informal and the
formal and allow social integration
in the public spaces.

The new zeis zone

New environment along the river

Urban concepts

Views

Site 3
TOMARI, Ayaka, Meiji University
NOLETO, Rodrigo, Mackenzie University
SIVIERI, Eduardo, Mackenzie University
DUVAL, Sophie, Montreal University
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13.31. URBAN MOSAIC / MACRODESIGN

NEVRALGIC MOSAIC:
DIVERSITY FOR IDENTITY

Site 4 - Interim presentation, May 9 2015
GRAVEL, Philémon, Université de Montréal
SHIOZAWA, Thais, Universidade Presbiteriana Mackenzie
BRUNELLI, Alessandro, Università La Sapienza Roma
Yusuke, Nakatani, Meiji University

2014 SAO PAULO MASTER PLAN

DENSITY

MOBILITY

2014 SAO PAULO MASTER PLAN

GÉNÉRIC URBAN NODS : FUTURE OF PENHA?

SPECIFIC IDENTITY OF PENHA

CULTURAL

TOPOGRAPHIC

RELIGIOUS

SOCIAL

HISTORIC

SPECIFIC IDENTITY OF PENHA

PROPOSITION OF A SENSITIVE ANALYSIS

HISTORIC DEVELOPPMENT

Carmo church

Tamanduateí River

Penha

HISTORIC DEVELOPPMENT - 1905

HISTORIC DEVELOPPMENT - 1930

HISTORIC DEVELOPPMENT - 1954

HISTORIC DEVELOPPMENT - 1981

CULTURAL AND RELIGIOUS CENTRALITY FOR ZONA LESTE

C

IA
ESCADAR

LANDSCAPE SYMBOLISM
C

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

C
C

C

C

FAVELA

FAVELA

C
C

C

R

C

C

C

C

C

C

R

R
R

C

C

ESCADARIA

R

C

⑧

③

R

①
ES
RIA
DA
CA

R

C

C

C

C

C

ESC

AD

AR

IA

②
④
C

R

C

C
C

⑦

C

⑤

⑥
V

ESCAD
ARIA

IA

ESCADAR

C.P.T.M.

C

IA

ESCADAR

R

RIA
ESCADA

C

IA
ESCADAR

TOPONYMY
C

Avenida CANGAIBA
C
C

C

C

FAVELA

Rua GABRIELA MISTRAL

FAVELA

C

C

C

R

C

C

Avenida PENHA DE FRANÇA
C

C

Penha

C

Penha de França

is a herabic word that means montain, morro de pedra, penhasco.

is a “sierra” in Salamanca, Spain, where the
Nossa Senhora da Penha was seen for the
first time.

Dr. João Ribeiro

Cangaíba

Gabriela Mistral

António Feliciano de Castilho

C

Rua DR. JOAO RIBEIRO
R

R
R

C

PRAÇA ANTONIO CASTILHO

C

ESCADARIA

R

C

R

ES
RIA
DA
CA

R

C

C

- Political leader of great prestige on the hill.
He always lived in Penia and were recognized
for his social works.

Rua CO. RODOVALHO
C

ESC

AD

AR

IA

C

C

- Indian word that means top of the hill means “place of circle fruits”

C

R

C

C
C

C

V

ESCAD
ARIA

IA

ESCADAR

C.P.T.M.

C

IA

ESCADAR

R

RIA
ESCADA

- Writer from Chile. She is an teacher, diplomate, feminist in chilian poetry, winner of
Prix Nobel in 1945.

- Romantic portuguese writer and teacher

C

IA
ESCADAR

PENHENSES
C

C
C

C

C

FAVELA

FAVELA

C
C

C

R

C

C

median and lower class

elderly

median and lower class

colombian

median and lower class

elderly

nordestinos

colombian

japaneses

median and lower class

elderly

african american

median and lower class

nordestinos

japaneses

C

C

C

C

R

R
R
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ESCADARIA
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R
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R

C
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C

V
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IA

ESCADAR

C.P.T.M.

RIA
ESCADA

C

IA

ESCADAR

R

A CULTURAL AND RELIGIOUS CENTRALITY

STREET LIFE: COMMERCIAL ACTIVITY

INFLUENCE AREA FOR MOSAICAL INTERVENTION
ESC

ESC

ADA

ADA

RIA

C

TIQUATIRA I/PAES MENDONÇA
JARDIM NICOLAS

RIA

C

TIQUATIRA I/PAES MENDONÇA
JARDIM NICOLAS
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R
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R

R
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R
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C
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C
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R

MOSAÎC: DIVERSITY FOR IDENTITY

ADAPTATIVE HIGH REGULATION

PRÉSERVING LANDSCAPE IDENTITY

ESC

ADA

RIA

C

TIQUATIRA I/PAES MENDONÇA
JARDIM NICOLAS
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13.32. URBAN MOSAIC / MICRODESIGN PPT

PENHA: URBAN MOSAIC
DIVERSITY FOR IDENTITY

Site 4 - Interim presentation, May 9 2015
GRAVEL, Philémon, Université de Montréal
SHIOZAWA, Thais, Universidade Presbiteriana Mackenzie
BRUNELLI, Alessandro, Università La Sapienza Roma
Yusuke, Nakatani, Meiji University
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2: PROJECT: AGORA PATH
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PROPOSING A MOSAICAL VISION OF THE IDENTITY AND LIFE QUALITY OF PENHA

One can say that the city itself is a collage between the collective memory,
the every day life and the aspirations of its people
Aldo Rossi

OBRIGADO PELA ATENÇAO
MERCI DE VOTRE ATTENTION
GRAZIE PER L’ ATTENZIONE
ご清聴有り難うございました。
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13.33. URBAN MOSAIC / MICRODESIGN 2 CARTAZES

PENHA: URBAN MOSAIC
From the little post that linked Sao paulo to Rio De Janeiro, Penha has become over the year one of the most important
districts of the east zone. According to the Strategic Master Plan of 2014, this subprefecture as the potentiel to become a new
centrality for Sao Paulo by promoting densification and transportation strategy. In this context, the historical meaning of Penha,
which had a strong importance in the historic and cultural development process of São Paulo’s periphery, is threatened by
what the new Master Plan is planning for Penha. The future of this area cannot be planned generically by taking into account
only traffic, transport infrastructures and densification issues, but should instead reconcile development objectives with a
strong and consolidated identity. Therefor, we chose to construct our analysis of the area on a sensitive approach to consider
the different manifestations of historical, cultural, ethnic and religious characteristics of Penha.
This approach has given us the tools to identified and work with the factors that give quality to the spaces and constructions.
Rather than a pragmatic analysis, the sensitive and subjective analysis strategies seek, through a mosaic map, to identify
places, buildings, paths that qualify the historical area and its landscape identity. The mosaic strategy has two intervention
scales, architecture and landscape, which are activated through three basic categories of action namely preservation actions,
enhancement actions and development actions. Superposing all the layers of characterisation and strategy, we try to draw a
sensitive and specific director plan for Penha in order to enhance and preserve all the already existing quality of this little hill.
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PENHA: URBAN MOSAIC

EXISTING URBAN MORPHOLOGY

PROPOSE URBAIN NEW MORPHOLOGY
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13.34. CARTAZ DE ABERTURA DA EXPOSIÇÃO FINAL EM 15 DE MAIO DE
2015

WAT
O WAT_UNESCO Tiquatira é a 10ª edição deste workshop
internacional intensivo de desenho urbano. Organizado
pela Cátedra UNESCO em Paisagem e Ambiente da Universidade de Montréal e pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com a colaboração da Prefeitura de São Paulo, o
WAT se realizou entre 4 e 15 de maio de 2015.
Contexto
Em 2014 a Prefeitura de São Paulo aprovou um novo Plano
Diretor Estratégico (PDE), cuja ferramenta principal é a criação de eixos de mobilidade e adensamento, para atender
objetivos de desenvolvimento sustentável a longo prazo
da cidade. Tal visão, consistente com a escala da Grande
São Paulo, deve no entanto ser viabilizada no nível do
bairro e do quarteirão. A Zona Leste ilustra bem essa dificuldade, dado o grande número de desafios que concentra: a presença de zonas de precariedade urbana (favelas),
a baixa oferta de empregos, a baixa qualidade ambiental,
em razão das altas taxas de impermeabilização do solo, a
falta de tratamento das águas e de espaços verdes. A construção de corredores de mobilidade e adensamento responde de forma consistente a essas diversas problemáticas urbanas? Uma abordagem abrangente e sistêmica
seria capaz de contribuir para a melhoria da qualidade de
vida da Zona Leste? A partir deste contexto particular, os
objetivos gerais do WAT_UNESCO Tiquatira são:
1. Caracterizar as grandes problemáticas de planejamento,
as possibilidades e os potenciais da paisagem urbana da
Zona Leste de São Paulo
2. Oferecer soluções de planejamento estruturantes e
viáveis para o poder público e os atores territoriais através
de projetos urbanos que respondam às questões da
preservação ambiental, à criação de valores sociais e ao
desenvolvimento econômico
3. Gerar uma reflexão interdisciplinar envolvendo profissionais e estudantes das diversas especialidades que participam do desenho da cidade: arquitetos, paisagistas, designers, urbanistas, engenheiros, sociólogos, historiadores,
geógrafos, etc
Como resultado do WAT_UNESCO Tiquatira, 7 visões de
planejamento foram concebidas a fim de identificar e revelar o potencial de preservação e desenvolvimento das
paisagens urbanas desta região de São Paulo e relacionálos às proposições gerais do Plano Diretor Estratégico da
cidade.
Os 27 estudantes que participaram do WAT_UNESCO Tiquatira utilizaram a pesquisa desenvovida previamente
pelo grupo “Questões Urbanas: Design, Arquitetura, Planejamento e Paisagem”, da FAU-UPM, e foram orientados
em regime full time por 6 professores (especialistas em
arquitetura, arquitetura da paisagem, desenho e planejamento urbano) de Montréal (Universidade de Montréal),
Roma (Universidade de Roma – La Sapienza), Tóquio (Universidade Meiji) e da anfitriã Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Também foram acompanhados por técnicos de alto nível, arquitetos e urbanistas, da Prefeitura de São Paulo, além de
especialistas convidados que visitaram os ateliês durante o
projeto.
Finalmente, o workshop não teria sido possível sem o fundamental suporte financeiro do Fundo Mackenzie de Pesquisa (MackPesquisa) e do Ministério das Relações Inter-
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Pesquisa
Este evento é financiado pelo Fundo Mackenzie de Pesquisa e pelo Ministério das Relações Internacionais, Francofonia e Comércio Exterior do Québec

nacionais e da Francofonia de Québec.

WAT_UNESCO Tiquatira is the 10th

edition of this international intensive urban design workshop. It is organized by a partnership between UNESCO
Chair in Landscape and Environmental at the Université de
Montréal and Mackenzie Presbyterian University, as well
as the Prefecture of São Paulo. It was held from May 4 to
15 2015.
Context
In 2014, Prefecture of São Paulo has adopted a new Strategic Masterplan strongly focusing on urban densification
along mobility corridors in order to reach sustainable development objectives. This strong and coherent development vision projected at the metropolitan scale of the
Greater São Paulo has implementation challenges at the
scale of the neighbourhoods. São Paulo’s Zone Leste clearly highlights these challenges because of the numbers of
urban problems that it concentrates, such as the favelas,
the weak number of employment opportunities, the low
environmental quality because of the spreading of concrete and hard surfaces, the lack of water treatment as
well as green spaces. Does the implementation of mobility
and densification corridors can be an opportunity to conjointly answer these diverse urban issues? From this specific context, WAT_UNESCO Tiquatira objectives are to:
1. Characterize the planning problematics and the potentials of Zona Leste’s urban landscapes
2. Design urban and landscape projects bringing structuring and liveable solutions for the local governments and
territorial actors
3. Stimulate an interdisciplinary and and multicultural reflection with local professionals, academics (architects,
landscape architects, urban planners, engineers, sociologists, historians, geographers, etc)
As a result of WAT_UNESCO Tiquatira, 7 urban visions were
designed by teams of students in order to identify and reveal the preservation, enhancement and development potentials of the urban landscapes of this area of São Paulo
and to relate them to the general propositions featured in
the São Paulo Strategic Masterplan.
The 27 students participating in WAT_UNESCO Tiquatira
profited from the research developed earlier by the FAUUPM research team “Urban Questions: Design, Architecture, Planning and Landscape” and were guided during the
two weeks of workshop by 6 full time professors (experts
in architecture, landscape architecture, urban design and
urban planning) from Montréal (University of Montréal),
from Rome (University of Rome – La Sapienza), from Tokyo
(Meiji University) and from the host Mackenzie Presbyterian University. They were also accompanied by a wide array of urban specialists from the Prefecture of São Paulo,
and also by invited experts who visited the studios during
the development of the works.
Finally, the whole workshop would not have been possible without the very precious financial support of the
Mackenzie Fund of Research (MackPesquisa) and from the
Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie du Québec.

2015
unesco

tiquatira - são paulo
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13.35. CARTAZ PARA EXPOSIÇÃO EM EVENTO SINDICATO DOS
ARQUITETOS DE SÃO PAULO NA PRAÇA DAS ARTES

WAT_UNESCO TIQUATIRA | FAUMACK | CUPEUM
O WAT_UNESCO TIQUATIRA aconteceu em maio de
2015, organizado pela Universidade Mackenzie e pela Cátedra UNESCO em Paisagem e Ambiente, com apoio da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, e consistiu num workshop de 12 dias de design urbano em equipes mistas de professores e alunos das universidades Montréal, Roma La Sapienza, Meiji (Tóquio) e Mackenzie.

Um setor da Penha no entorno do Parque Linear do Tiquatira foi a região escolhida pela diversidade de problemas:
precariedade urbana, baixa oferta de emprego, baixa qualidade ambiental, apesar do parque, e a existência de patrimônio histórico-cultural na parte central da Penha. O Plano
Diretor Estratégico (PDE) de 2014 foi o pano de fundo que
norteou as propostas.

GOIO-COIÓ |

As duas propostas aqui apresentadas foram as vencedoras Goio-Coió (aquilo que vem da água do rio) faz um detaNode_scape considera essa região entre Penha e Vila Maria
entre as 7 elaboradas. Ambas tratam faixas contíguas à de- lhado estudo das escalas e das velocidades envolvidas na
um “entroncamento-cenário”, estratégico para a “megalósembocadura do Tiquatira no Tietê e estabelecem soluções sobreposição da habitação, dos serviços e da circulação
pole São Paulo-Rio”. Trata-se então de “reimaginar” o ter�����������������������������
�����������������������������
��������������������������
conjugando essa medida com a implantação de habitação
a recomposição do tecido urbano a partir da reposição de
tradicional da cidade, introduzindo cortes radicais, produde interesse social, serviços, polo industrial, conexões e a certas características dos terrenos originais daquela antiga zindo cenários urbanos e mostrando a natureza, mas sem
fruição dos rios.
várzea.
tentar recompô-la; uma nova centralidade é criada misturando habitação, serviços, mobilidade e acesso à natureza.

AQUILO QUE VEM DA ÁGUA DO RIO

NODE_SCAPE |

VIVER ENTRE A NATUREZA E A URBANIDADE
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13.36. CARTAZ PARA EXPOSIÇÃO NO CENTRO CULTURAL DA PENHA

O território da Penha

visto por quatro países: planos urbanos

WAT UNESCO Tiquatira São Paulo 2015

Centro Cultural da Penha
Abertura da exposição e debate

20 de agosto de 2016 às 10h
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13.37. PRANCHAS PRINCIPAIS DA EXPOSIÇÃO NO CENTRO CULTURAL DA
PENHA

O território
da Penha visto
por quatro
países:
planos urbanos

Urbanistas do Japão, Itália, Canadá e Brasil trabalharam no grande território da Penha no ano
de 2015 estudando as qualidades e as precariedades da região com o objetivo de produzir sugestões de soluções urbanas viáveis. No primeiro semestre de 2015 e, especialmente, nas duas
primeiras semanas de maio, organizaram e levaram a cabo a oficina WAT- UNESCO TIQUATIRA_
SÃO PAULO 2015. A presente exposição, organizada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, pelo Movimento Cultural Penha e pelo Centro
Cultural da Penha mostra, agora, seus resultados.
A oficina WAT-UNESCO TIQUATIRA trabalhou uma diversidade de problemas da região da
Penha, das questões de preservação do patrimônio histórico e arquitetônico do centro histórico
e de preservação ambiental do Parque Linear do Tiquatira até a extrema precariedade de áreas
habitadas ao longo dos córregos Tiquatira, Ponte Rasa e Franquinho, entre outras questões.
A região foi dividida em 6 áreas e analisada por 7 equipes multinacionais compostas por professores e alunos de graduação e pós-graduação das universidades Meiji (Tóquio/Japão), La Sapienza (Roma/Itália), Montréal (Canadá) e Mackenzie (São Paulo), que levantaram problemáticas e apresentaram soluções de projeto urbano. As áreas estudadas foram:
1. Centro histórico da Penha
2. Confluência dos córregos Tiquatira, Franquinho e Ponte Rasa
3. Favela do Bueru e ocupação sob o viaduto Cangaíba
4. Desembocadura do córrego Tiquatira no rio Tietê
5. Parque Linear Tiquatira
6. Córrego Ponte Rasa
O trabalho contou com uma preparação de seis meses, que deu origem a um dossiê que serviu
de base para as 7 equipes da oficina. Esses grupos frequentaram a Penha de 4 a 15 de maio de
2015, conversando com as pessoas, experimentando as qualidades e conhecendo os problemas das áreas delimitadas para o estudo.
O trabalho foi coordenado pela FAU-Mackenzie em parceria com a Cátedra UNESCO em Paisagem e Ambiente da Universidade de Montréal e contou com a colaboração estreita e inestimável de muitas pessoas, lideranças locais, do Conselho Participativo Municipal da Penha e da Prefeitura de São Paulo, esta através da Subprefeitura da Penha, da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e da Secretaria de Habitação, cujos técnicos se desdobraram para acompanhar e contribuir em todas as fases do projeto. O trabalho foi apoiado financeiramente pelo Fundo de Pesquisa Mackenzie e pelo Ministério das Relações Internacionais, Francofonia e Comércio Exterior
do Québec (Canadá), além das 3 escolas estrangeiras que pagaram partes dos custos de viagem
e estadia dos seus alunos e professores em São Paulo nas duas semanas da oficina.

O resultado de todo esse trabalho foi uma compreensão maior da Penha e a criação de ricas
parcerias no território. Abriu, tanto para os pesquisadores brasileiros quanto para os estrangeiros, uma janela de colaboração com a população da Penha, janela essa que já está frutificando
nos relacionamentos e trabalhos práticos que têm surgido a partir dessa profícua semente.
Um desses resultados é a presente exposição que, esperamos, seja mais uma oportunidade
para o estreitamento de laços na busca de soluções urbanas das quais a Penha, e São Paulo
como um todo, precisam com urgência.

Bem vindos à exposição de projetos das oficinas
WAT-UNESCO TIQUATIRA_SÃOPAULO 2015!

"O território da Penha visto por quatro paises: planos urbanos"
Coordenação Geral

Textos

Projeto Gráfico
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13.38. MODELO DO CERTIFICADO PARA OS PARTICIPANTES

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

CERTIFICADO
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participou como <nonononno> do evento
WAT_UNESCO TIQUATIRA (São Paulo) 2015
realizado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie,
de 4 a 15/5/2015, totalizando 122 horas de participação.
São Paulo, 16 de junho de 2015.
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ex Diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
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13.39. ALVIM, A.B., RUBIO, V.M., SILVA, Luciano Abbamonte da_4-CIHELPORTO, MARÇO 2017

TEMA: ASSENTAMENTOS HUMANOS

PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS
PRECÁRIOS E A DIMENSÃO AMBIENTAL: DESAFIOS PARA
A NOVA AGENDA URBANA

Angélica Benatti Alvim: arquiteta e Urbanista pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo
(1986), Mestre e Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo - FAU /
USP (1996; 2003); professora adjunto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Presbiteriana Mackenzie desde 1991, integrando em 2005 o núcleo de docentes
permanentes do Programa de Pos-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Atualmente exerce
o cargo de Diretora da FAU-Mackenzie (2016-2019)". É Bolsista Produtividade em Pesquisa
CNPq nível 2. Foi Presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo (ANPARQ) - gestão 2015/2016; Coordenadora Geral de PósGraduação Stricto Sensu da Universidade Presbiteriana Mackenzie (20132016); Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUMackenzie (2010-2013).
angelica.alvim@mackenzie.br
Viviane Manzione Rubio: Arquiteta e Urbanista pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo
(1986), Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie - FAU
/ MACK (2011); Doutoranda do curso de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com banca de defesa da tese prevista
para março de 2017. É professora assistente do curso de graduação da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie desde 2013. Atua ainda
como Consultora em projetos na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de
Osasco - SP, desde 2015, onde foi Coordenadora de Projetos do Departamento de Projetos e
Obras entre os anos de 2006 e 2015. viviane.rubio@mackenzie.br
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Resumo:
Este artigo aborda a relação entre urbanização e meio ambiente, por meio da
discussão de assentamentos precários que localizam-se em áreas de proteção
ambiental. No contexto das desigualdades sociais em cidades dos países
lusófonos, a conquista de intervenções públicas que atendam às necessidades
de moradia digna para todos, com infraestrutura, inserção urbana e mobilidade
adequadas, tem sido conflituosa e insuficiente. Desse modo, se faz necessária
uma nova agenda urbana, que projete uma visão integrada entre requalificação
urbano-ambiental e habitação, face à crescente ocupação, para fins moradia,
de áreas de grande fragilidade ambiental. Fragilidade no sentido de situações
de risco à saúde e à vida, bem como condições de insalubridade, fruto de uma
urbanização incompleta, dada a inexistência de infraestruturas básicas de
urbanização e serviços públicos. Busca-se contribuir para a definição dessa
agenda, propõe-se aqui o estabelecimento de um quadro metodológico que
possibilite mapear as dicotomias existentes entre diretrizes de proteção e
preservação ambiental de biomas específicos e os processos de urbanização
concorrentes a estas, bem como os impactos resultantes desse fenômeno.
Assim, discutir-se-á a dimensão ambiental nos projetos de urbanização de
assentamentos precários localizados em três localidades distintas da Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP), Brasil. Verificar-se-ão quais os limites e
desafios para habitações de interesse social localizadas em áreas de
preservação ambiental, em especial áreas situadas ao longo dos cursos d’
água. Parte-se do pressuposto que a urbanização de um assentamento
precário localizado em áreas de fragilidade ambiental enfrenta um desafio
redobrado: ao mesmo tempo em que o direito à moradia deve ser garantido, a
preservação ambiental é fundamental para o equilíbrio sistêmico da bacia
hidrográfica, numa ampla perspectiva do direito à cidade. Os projetos
escolhidos implementam ações que combinam as dimensões urbanas e
ambientais, com limites e desafios a serem enfrentados. São eles: 1) São
Paulo: Cantinho do Céu, Zona Sul, junto à Represa Billings; 2) São Paulo:
Parque Tiquatira, Zona Leste, e 3) Osasco: Favela Colinas D’Oeste. A análise
das experiências apresentadas em quadros analíticos permite evidenciar os
conflitos e as potencialidades dos projetos, elencando algumas referências no
enfrentamento da questão. A ênfase está na discussão de novas metodologias
de urbanização que envolve diversos atores sociais na implementação de
politicas públicas de intervenção em assentamentos precários com a finalidade
de construção de cidades melhores, mais justas e sustentáveis.

Palavras-chave: nova agenda urbana, requalificação urbano-ambiental, projetos de
urbanização, assentamentos precários, Região Metropolitana de São Paulo
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1. Introdução

Este artigo discute a dimensão ambiental nos projetos de urbanização de assentamentos precários localizados em Áreas de Preservação Permanente (APPs) em distintas municipalidades da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), Brasil. Buscase verificar quais os limites e desafios para a recuperação das APPs, entendidas como
uma componente natural com funções ambientais reconhecidas, voltadas para a preservação dos cursos d’água. Parte-se do pressuposto que urbanizar assentamentos
precários é, na atualidade, um desafio fundamental às políticas públicas urbanas. Em
áreas preservadas o desafio é redobrado: ao mesmo tempo em que a preservação
ambiental deve ser garantida, o direito à moradia torna-se questão essencial, para
além das posturas preservacionistas, que visavam a remoção da população, difundidas em décadas anteriores. O meio ambiente e a manutenção da moradia numa visão
integrada são aqui entendidos como peças fundamentais do direito à cidade, na perspectiva ampla de David Harvey:
A questão de que tipo de cidade queremos não pode ser divorciada do
tipo de laços sociais, relação com a natureza, estilos de vida, tecnologias
e valores estéticos desejamos. O direito à cidade está muito longe da liberdade individual de acesso a recursos urbanos: é o direito de mudar a
nós mesmos pela mudança da cidade. Além disso, é um direito comum
antes de individual já que esta transformação depende inevitavelmente
do exerci ć io de um poder coletivo de moldar o processo de urbanização.
A liberdade de construir e reconstruir a cidade e a nós mesmos é, como
procuro argumentar, um dos mais preciosos e negligenciados direitos
humanos [01].

Assentamento precário é a denominação de diversas modalidades de ocupação
precária do território que em geral associam-se à insegurança, à efemeridade, à fragilidade, à vulnerabilidade, e na maioria das vezes à pobreza. Segundo o Plano Nacional de Habitação de Interesse Social [02], os Assentamentos Precários estão divididos
em quatro categorias: favelas; loteamentos irregulares de moradores de baixa renda;
cortiços; e conjuntos habitacionais degradados. Neste artigo, o enfoque será dado às
favelas e loteamentos irregulares de moradores de baixa renda. Já Áreas de Preservação Permanente (APPs) é uma nomenclatura jurídica que traz em sua essência a
obrigatoriedade de preservar, em caráter permanente, os espaços no entorno das
margens dos cursos d’água, espaços com atributos ambientais necessários ao equilíbrio ecossistêmico, visando a garantia da vida de um dos mais preciosos bens ambientais – a água.
Em áreas urbanas, os espaços delimitados ao longo das margens de corpos
d’água arrastam um quadro de conflitos socioambientais, principalmente quando são
ocupados por assentamentos precários. Se por um lado é inquestionável a relevância
das funções ambientais realizadas pelas APPs, por outro, a é inegável a presença de
moradias precárias nessas áreas, fruto da ausência de políticas habitacionais e de um
descaso com o meio ambiente. Decorrentes de um processo de urbanização marcado
por níveis elevados de desigualdade socioespacial, a questão dos assentamentos precários assume proporções alarmantes, notadamente em regiões metropolitanas brasi-
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leiras, ao promover ocupações perversas de espaços ambientalmente vulneráveis,
que em razão de suas fragilidades geofísicas são amparados por lei.
Na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) alguns municípios têm implementado projetos de urbanização de assentamentos precários enfrentando, de distintas formas, o problema da ocupação das APPs. Em alguns casos, parte da população
é removida e implementam-se espaços e equipamentos públicos como solução que
visa minimizar a situação de risco e precariedade e, ao mesmo tempo, contribuir para
a melhoria do ambiente, principalmente dos cursos d’água e das áreas de mananciais.
Em outros, por meio de soluções técnicas de drenagem, criam-se territórios destinados à construção de novas unidades habitacionais, sendo prática comum a canalização e /ou o tamponamento dos cursos d’água, com impermeabilização de suas áreas
lindeiras, por vezes complementadas com obras de contenção em encostas. Trata-se
de olhares distintos que buscam conciliar ações de recuperação e preservação ambiental aliadas à manutenção e a construção de moradias, com a observação das preexistências [03].
Com base em pesquisa em andamento, apresenta-se neste artigo alguns projetos implementados em distintas localidades da RMSP, buscando verificar as ações
que visam a recuperação ambiental das APPs e o respeito às preexistências sociais e
urbanas. Para tanto foram selecionados projetos que tratam de forma inovadora o tema, combinando ações diversas à um olhar urbano e ambiental, são eles: 1) São Paulo: O projeto Cantinho do Céu, Zona Sul, junto à represa Billings; 2) São Paulo: As intervenções na microbacia hidrográfica do Rio Tiquatira, 3) Osasco: A urbanização da
favela Colinas D’Oeste.
A pesquisa utiliza-se de um processo metodológico composto por levantamentos
de dados em fontes primárias e secundárias, visitas a campo e entrevistas com os
agentes e população, envolvidos nos processos de projeto e intervenção, sendo o estudo de caso o instrumental utilizado para atingir os objetivos pretendidos. No âmbito
deste artigo apresenta-se um quadro síntese elaborado a partir de algumas categorias
de análise, pretendendo facilitar a leitura e comparação dos dados dos projetos analisados. Trata-se de elencar informações necessárias que permitem a análise dos considerados relevantes de cada uma das intervenções e seus contextos sociais, físicos,
jurídicos e temporais.

2. Assentamentos precários e degradaçâo ambiental nas
cidades brasileiras

Na atualidade, a ocupação urbana desordenada e espraiada da mancha urbana
das cidades brasileiras, em direção às áreas ambientalmente frágeis e, muitas vezes,
legalmente protegidas, traz um significativo impasse entre o direito à moradia e a preservação ambiental. Mesmo com o avanço promovido pela Constituição Federal de
1988 [4] e pelo Estatuto da Cidade de 2001 [5] quanto à definição de instrumentos voltados para minimizar as desigualdades socioespaciais das cidades e reduzir a degradação ambiental, evidencia-se ainda uma enorme lacuna na implementação de projetos de urbanização de assentamentos precários localizados em áreas protegidas que
considerem tanto seus atributos ambientais, de forma a preservá-los, quanto suas dinâmicas sociais e preexistências urbanas.
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As Áreas de Preservação Permanente – APPs, caracterizadas por um conjunto
de componentes ambientais com a finalidade de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, entre outros elementos fundamentais para o equilíbrio do ecossistema e bem-estar das populações, são alvos constantes deste processo, avolumando os problemas de degradação ambiental. Os assentamentos instalados em sua maioria em áreas com alta declividade sujeitas a escorregamentos, ou localizadas nas bordas dos cursos d’água, se apropriam das APPs,
promovendo impactos ambientais de diversas dimensões ao degradarem, sobretudo, a
paisagem e os recursos naturais das cidades brasileiras. As políticas urbanas e ambientais voltadas para a recuperação das áreas frágeis apresentam uma dualidade a ser
enfrentada: por um lado, há a necessidade de equacionar a recuperação dos assentamentos precários com a finalidade de atender as demandas habitacionais e adequar
o saneamento ambiental, setores considerados emergentes; por outro, a recuperação
ambiental é condição fundamental para o enfrentamento os problemas emergentes
que as cidades atualmente vivenciam.
A ocupação irregular da APPs é tão problemática quanto à remoção dessas populações. Em âmbito geral, são os únicos espaços da cidade acessíveis aos cidadãos
em situação de extrema pobreza - pois em “tese” deveriam ser espaços preservados,
não edificantes (non aedificandi), compreendidas como terras de propriedade pública,
onde o valor de comercialização imobiliária é nulo. Enfim, são populações que vivem
em situações de risco, sem condições urbanísticas e sanitárias, contribuindo para a
degradação do ambiente e da paisagem, num eterno círculo vicioso ao promoverem
um processo de descaracterização que pode ocasionar uma situação de colapso ambiental [06]. Esse quadro de alta complexidade evidencia não somente a precariedade
dos assentamentos precários localizados em áreas ambientalmente vulneráveis, em
especial as APPs, mas a complexidade das questões de ordem jurídica, social, econômica, cultural, e principalmente urbanística, decorrentes da longa ausência do Estado frente à questão.
Em 2010, segundo dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o país possuía 6.329 aglomerados subnormais (assentamentos precários definidos pelo IBGE) em 323 dos 5.565 municípios brasileiros. Eles
concentravam 6,0% da população brasileira (11.425.644 pessoas), distribuídos em
3.224.529 domicílios particulares ocupados (5,6% do total). Vinte regiões metropolitanas concentravam 88,6% desses domicílios, e quase metade (49,8%) dos domicílios
de aglomerados estava na Região Sudeste. A Região Metropolitana de São Paulo –
RMSP, com 39 municípios, concentra 18,5% do total de domicílios situados assentamentos precários. Diversos assentamentos precários localizam-se em APPs e a grande maioria possui trechos de APPs em seu interior, fato que intensifica ainda mais sua
condição de vulnerabilidade, pois porções significativas dessas localidades apresentam alto grau de suscetibilidade com ocorrência de desastres ambientais, como áreas
de risco geotécnico com alto risco social.
Sob o ponto de vista legal, a Lei Federal nº. 4.771/1965 [07] configura o primeiro
marco regulatório destinado as APPs, oficializando a proteção jurídica de áreas de fragilidade ambiental, ao vedar o uso e ocupação do solo, e a supressão da cobertura
vegetal. Durante décadas essa conjunção jurídica foi uma das bases estruturais das
normas ambientais no país, além de se constituir em uma das poucas normas de alcance nacional, dotada de força normativa à definição de diretrizes, limites, critérios, e
parâmetros mínimos essenciais à preservação e recuperação das funções e serviços
ambientais intrínsecos às áreas de fragilidade ambiental. No período compreendido de
1986 a 2002 a aplicabilidade do antigo Código Florestal ocorreu de forma vinculada a
Resolução do CONAMA nº. 04/85 [08] e em fase posterior à Resolução nº. 303/2002
[09].
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Paralelamente, sob o ponto de vista do desenvolvimento urbano, o Estado Brasileiro viveu um período de reformulação das Políticas Públicas. Em 2001, foi editada a
Lei 10.257 - o Estatuto da Cidade, regulamentando os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, ao prever a garantia do direito às cidades sustentáveis, por meio
da universalização dos serviços públicos, ao estendê-los aos assentamentos precários
por meio dos instrumentos concebidos com a finalidade de promover a regularização
fundiária bem como sua urbanização. A regulamentação dada por esta lei encadeia
uma série de mudanças substanciais, irradiadas em diversas normas urbanas e ambientais, inclusive na legislação federal como a Resolução CONAMA nº. 369 [10], que
modifica as faixas de proteção das APPs, com intuito explícito de viabilizar a regularização urbanística e fundiária de inúmeras áreas, viabilizando a implantação de sistemas de saneamento ambiental. Com efeito, a integração urbana de assentamentos
precários assumiu papel fundamental nas políticas urbanas, tendo como principais
demandas a ampliação do saneamento ambiental, a regularização fundiária sustentável, para então reverter o quadro de precariedade e vulnerabilidade, por meio dos critérios que integram o conceito de habitabilidade.
Com a revisão do Código Florestal, ocorrida em 2012 com a Lei n°.12.651 [11], o
licenciamento urbanístico e ambiental – passam a se configurar como normativas legais primordiais. A implementação da recente da Política Nacional de Integração de
Assentamentos Precários, possibilitou que ações de Regularização Fundiária Sustentável adquiram condições de efetividade ao reconhecer a realidade das ocupações em
APPs, mesmo considerando que muitas das ocupações ilegais encontram-se em situações de vulnerabilidade geofísica. Torna-se importante considerar que a flexibilização
dos parâmetros e limites de preservação em APP urbana, permitiram que em todo o
território brasileiro, fosse fragilizada a prioridade de proteção e conservação das margens de rios, nascentes, mangues, dunas, encostas, topos de morro, assim como, os
demais espaços de valores ambientais significativos considerados essenciais na realização de suas funções ambientais para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas
urbanos.
Em linhas gerais, a recente revisão do Código Florestal não foi embasada por
estudos técnico-científicos, aptos a considerar a importância do desempenho das múltiplas funções ambientais, assim como a constituição geofísica de seus territórios, podendo comprometer todo o equilíbrio ecossistêmico e a qualidade ambiental, notadamente em áreas urbanizadas. Enfim, atualmente, paira um cenário de incertezas relacionadas à possibilidade de regularização das ocupações situadas às margens de
corpos d’água, prejudicando a implementação de ações voltadas à recuperação, conservação de áreas de preservação permanente nos diferentes contextos de sua inserção no tecido urbano.

3. Estudos de caso
Os projetos pesquisados foram escolhidos por serem considerados referências
de políticas públicas voltadas para o tratamento de assentamentos precários em
APPs; e ao mesmo tempo, por indicarem limites claros entre as relações dialéticas da
urbanização e da preservação ambiental. Eles situam-se em três localidades distintas
da RMSP, a saber: Cantinho do Céu localizado na zona sul do município de São Paulo, Parque do Tiquatira, na zona leste do município de São Paulo e, Colinas D`Oeste,
município de Osasco, região oeste da RMSP (fig.1).
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Figura 1: Região Metropolitana de São Paulo: Municípios e áreas de estudo
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de base cartográfica do IBGE (2014).

Após a síntese da cada caso, foi elaborado um quadro síntese que elenca alguns aspectos que permitem uma análise do conjunto; são eles: localização; dimensão
da área de intervenção; situação encontrada no momento anterior à implementação da
intervenção; instância de governo, bem como os agentes responsáveis pelas decisões
e ações; programas e/ou projetos de origem; período de implantação; eixos e prioridades de atuação; população atendida e/ou beneficiada e seu perfil socioeconômico; legislação utilizada como base para a regulamentação da ação; unidade de planejamento base para a delimitação da ação e/ou projeto; tipologia definida para a atuação, pósocupação.

2.1. O Projeto Cantinho do Céu e a recuperação dos espaços públicos na
APP
O Cantinho do Céu é um assentamento precário localizado no município de São
Paulo, junto à represa Billings, reservatório que integra o sistema de abastecimento
dos mananciais sul da Região Metropolitana de São Paulo. O projeto insere-se no âmbito da instituição de um novo marco de legislação ambiental, instituído em 1997 com
a Lei Estadual nº 9.866 [12], para as áreas de proteção dos mananciais de abastecimento urbano do Estado de São Paulo, em especial para as bacias hidrográficas protegidas da metrópole paulista e faz parte de um programa voltado para a melhoria da
qualidade ambiental, principalmente das águas dos reservatórios da RMSP, o Programa Mananciais.
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A ocupação da região data do final dos anos de 1980, quando a bacia Billings e
os demais reservatórios da RMSP eram regidos por uma legislação bastante restritiva
que impedia a ocupação e a instalação de infraestrutura de saneamento ambiental –
Leis Estaduais n° 898/1975 [13] e 1.172/1976 [14], Decreto Estadual n° 9.714/1977
[15]. Na ocasião, ao invés de conter a ocupação, seus efeitos foram contrários e contribuíram para desvalorizar as terras que eram de propriedade privada, além de induzir
a ocupação irregular e precária.
A promulgação de uma nova Lei de Proteção e Recuperação de Mananciais em
1997 alterou o olhar para as áreas protegidas da RMSP. Neste momento, o Estado
passa a exigir a elaboração de leis especificas para as bacias hidrográficas respeitando as especificidades de cada local. Porém, mesmo considerando a relevância da nova lei, observa-se que até o final de 2010, apenas duas bacias hidrográficas tiveram
legislações específicas instituídas: as bacias dos reservatórios Guarapiranga e Billings, localizadas na porção sul e sudeste da metrópole, respectivamente Leis Estaduais nº 12.233/2006 [16] e nº 13.579/2009 [17].
O Cantinho do Céu, região que abrange os loteamentos Residencial dos Lagos,
Cantinho do Céu e Gaivotas, totaliza uma área de aproximadamente 154,37 ha, ocupada por 9.790 famílias. Embora situado no extremo sul da cidade, distando cerca de
33 km do centro de São Paulo, sua localização geográfica, em uma península singular
às margens da represa Billings, confere-lhe vantagens sob o ponto de vista ambiental
e de qualidade de vida, onde os habitantes lutam pelo direito de ali permanecer [18].
Até a década de 1950, a área do Cantinho do Céu era totalmente coberta pela
Mata Atlântica. Em 1987, um empreendedor particular, juntamente com a empresa
imobiliária CIPRAMAR, parcelou ilegalmente a península, derrubando as árvores e
vendendo lotes de 125 m² para a população de baixa renda. O loteamento foi construído sobre um terreno acidentado e muitas moradias foram erguidas precariamente em
encostas íngremes, algumas das quais propensas a deslizamento, portanto, áreas de
risco geotécnico. Até meados da década de 1990 não havia ruas pavimentadas, sistema de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário e nem tão pouco,
rede regular para o fornecimento de energia elétrica, serviços estes conquistados apenas após grandes protestos. Além disso, a ocupação possuía apenas duas escolas
públicas, uma situada ao norte e a outra ao sul da comunidade [19].
No âmbito da política urbana municipal, por estar inserido em Zona Especial de
Interesse Social 1 – ZEIS 1, o Cantinho do Céu recebeu prioridade na implantação das
obras do Programa Mananciais em função de ação civil pública impetrada pelo Ministério Público, em meados de 2006. Tal ação tinha como intenção inicial remanejar todas as famílias da área, visto que estava instalada em Área de Preservação Permanente – APP. Nesta ação foi determinado a delimitação de uma faixa de proteção que
variava de 15 m a 100 m de largura no entorno imediato a represa, em atendimento as
exigências do vigente Código Florestal (Lei Federal nº 4.771/1965), o que implicaria
em inúmeras remoções.
Frente a tais demandas, a Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB firmou
um Termo de Ajuste de Conduta – TAC com o Ministério Público e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SMA, definindo um conjunto de ações visando a recuperação
ambiental e urbanística do local. Esta proposta tinha por base o respeito às préexistências, o que implicaria na remoção apenas das moradias inseridas em áreas de
risco geotécnico e aquelas com dificuldades técnicas para a instalação e ligação às
redes de esgotamento sanitário, ou seja, aquelas que denotassem qualquer tipo de
risco e que de alguma forma pudessem comprometer a qualidade da água do reservatório (fig. 2).
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As vias de acesso existentes foram melhoradas a partir de ajustes na geometria
e novas ruas foram propostas visando interligar os bairros situados na península, garantindo acesso às áreas isoladas. Já as vias locais foram tratadas como “vielas”, ruas
que combinam espaços de circulação de pedestres e veículos com velocidade reduzida, visto que em sua estrutura original a circulação de pedestres é restrita e no projeto
é considerada prioritária.

Figura 2: foto aérea posterior a intervenção do Cantinho do Céu
Fonte: Boldarini Arquitetos Associados

Trata-se de uma intervenção que prevê a permanência da maior parte das moradias existentes a partir da implementação de uma eficiente rede de infraestrutura de
saneamento ambiental – articulada a um sistema viário e de espaços públicos, promovendo de forma integrada a recuperação ambiental e a melhoria da qualidade urbana
para a população moradora, permitindo a retomada da represa também como espaço
público. O projeto, além de contribuir para recuperar o meio ambiente, introduz atividades de lazer e de cidadania ao longo da orla da represa, reinserindo a água como
elemento indispensável à paisagem e aos habitantes daquela localidade.

2.2. O Parque Linear do Córrego Tiquatira
O Parque linear do córrego Tiquatira é uma área de várzea, localizada na Zona
Leste do Município de São Paulo, com extensão de 3,9 Km, e une duas colinas: 1) o
Distrito da Penha, seu centro histórico que remonta ao antigo Caminho dos Tropeiros,
entre São Paulo e Rio de Janeiro; 2) na cumeeira da outra colina, a Estrada do Cangaíba, designando o bairro de mesmo nome, em um dos limites entre o Vale do Tietê e a
Estrada de São Miguel Paulista.
A Penha, de um lado, com sua hegemonia histórica, coroada pela beleza da Basílica de Nossa Senhora e evidenciada na pujança econômica do seu movimentado e
tradicional centro comercial. E do outro o Cangaíba, do tupi “mandioca ruim”, talvez
homenageando as populares levas de migrantes nordestinos, japoneses e tantos outros que ali se estabeleceram, com sua plantação e comércio de gêneros agrícolas.
Misturando suas facetas, no vale ao longo do Córrego do Tiquatira evidencia-se certa
vocação gastronômica, observada pela presença de vários restaurantes e bares.
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Essa área de várzea é composta por três sub-bacias hidrográficas, onde o Ribeirão do Franquinho e o Ribeirão Ponte Rasa compõem suas duas nascentes, e o Córrego do Tiquatira é o caminho da foz. Afluente do Rio Tietê – “rio da água verdadeira”,
Tiquatira, “cobra grande”, tem a forma de uma pequena Hidra.
O parque (fig.3) é uma obra emblemática decorrente do Programa de Canalização de Córregos e Implantação de Vias de Fundo de Vale – PROCAV, da Secretaria
de Vias Públicas do Município de São Paulo – CONVIAS, de 1987 [20]. O projeto foi
apresentado em 1984 pela então Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLA,
mas remonta a uma lógica proposta pelo Plano Urbanístico Básico (PUB) do município
de São Paulo idealizado em 1969, articulada ao Programa Municipal de Drenagem de
1977 [21]. Tal conjunto de políticas públicas urbanas, no que se refere às ocupações
de áreas de fundos de vale, constituiu sua análise, diagnóstico e diretrizes de ação a
partir de uma série de características peculiares, que exprimem a situação complexa
entre as áreas de preservação permanente – APP’s, e as demandas diversas de ocupação habitacional. A exemplo do projeto básico, onde são identificadas duas ocupações de assentamentos precários, uma delas localizada embaixo do Viaduto Cangaíba, obra construída em 1981.

Figura 3: Vista do vale do Tiquatira a partir do Viaduto Cangaíba
Foto: Fernando Mascaro, 2014

Em síntese, a implementação do Parque linear do córrego Tiquatira ocorre como
contraponto aos interesses econômicos, viabilização de infraestruturas – viárias e de
drenagem, em detrimento à uma política de direito e provisão habitacional. Porém,
diferentemente de outros pacotes de obras – que integram o Plano Municipal de Habitação, essas ocupações não possuem levantamento específico, como número de domicílios estimados, ano de ocupação, como também não possuem planos de ações
discriminadas. Essa série de fatores coloca em jogo algumas contradições observadas
na atualidade, quanto ao aspecto ambiental, onde as nascentes do Fraquinho e Ponte
Rasa se encontram tamponadas, com vias implantadas sobre os cursos d’água, as
áreas adjacentes com impermeabilização extensiva e vegetação quantitativamente
insuficiente e qualitativamente ineficiente. Mesmo a área do parque se encontra fragmentada pelo sistema viário, o que impede inclusive a formação e consolidação de um
ecossistema mínimo de fauna terrestre.
Em termos de mobilidade urbana, caracterizam-se por barreiras ao fluxo livre e
ininterrupto de pedestres. Quanto ao saneamento, ainda que uma maioria dos lotes
esteja ligado à rede regular de esgotamento sanitário, os principais rios, e mesmo os
demais cursos d’água que compõem este sistema hídrico, se encontram poluídos, em
razão das inúmeras ligações clandestinas, que se somam à ineficiência da Estação na
realização de Tratamento de Esgoto do Parque Novo Mundo - responsável pela interligação do sistema (fig. 3). Quanto à questão habitacional, essa área apresenta inúme-
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ros conflitos fundiários, o que torna nítida a heterogeneidade nos modos de uso e ocupação deste território, notadamente em termos de propriedade da terra urbanizada, as
quais são materializadas na sua forma complexa (fig. 4).

Figura 4: Vista da ocupação Jau-Bueru, junto ao Viaduto Cangaíba
Foto: Daniel Souza Lima, 2010

A intervenção apoia-se no Plano Diretor Estratégico - Lei Municipal nº
13.430/2002, onde a Zona de Especial interesse Social 1 – ZEIS 1 delimita dentre outros as áreas de favelas, loteamentos irregulares, além de alguns núcleos urbanos.
Desta forma, apresentam no âmbito da gestão urbana, uma ambivalência entre a função social da terra, e o direito privado sobre a propriedade, ou seja, conforme o caso
estão permitidas e flexibilizadas ocupações, e legitimadas as reintegrações de posse e
as remoções.
As ZEIS 1, localizadas na micro-bacia hidrográfica do córrego do Tiquatira, ilustram essa ambiguidade: sucessivas reintegrações de posse em função de um terreno
ocupado ter sido decretado de utilidade pública para a implantação de estação de metrô e a manutenção da ocupação embaixo do viaduto Cangaíba, com seu caráter insólito e rizomático [22], além do Jardim Arizona, um bairro operário e núcleo popular
consolidado, com tipologia habitacional peculiar e características de auto construção
com a morfologia similar à uma cidade medieval europeia. Essa fantástica colcha de
retalhos da habitação popular, junto à sequencial fragmentação e compartimentação
ambiental, no contexto periférico de uma cidade genérica [23] conformam as situações
paradigmáticas a serem equacionadas pelos projetos.

2.3. Urbanização da Favela Colinas D’Oeste / Morro do Socó – Osasco
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Osasco é um dos 39 municípios que compõem a Região Metropolitana de São
Paulo – RMSP e está localizado a oeste desta região. A cidade está dividida em duas
regiões Norte e Sul, seccionadas pelos traçados da Ferrovia, do Rio Tietê e da Rodovia Presidente Castelo Branco, que atravessam seu território. Os inúmeros cursos
d’água, áreas de preservação permanente - APPs e sua topografia acidentada, resultam em uma paisagem bastante fragmentada. Considerada por longo tempo “subúrbio
industrial” do Município de São Paulo, alcançou autonomia a partir de sua emancipação em 1962, assim como a consolidação como polo regional intermediário da indústria, o que o caracteriza como “cidade-trabalho”, em contraponto aos diversos municípios da RMSP, conhecidos como “cidades-dormitórios”.
Inicialmente os assentamentos precários ocuparam terrenos vazios ou áreas públicas dos loteamentos implantados de forma dispersa no município, posteriormente,
expandiram-se para áreas ambientalmente frágeis, como as margens dos cursos
d’água e as encostas de morro. Na década de 1990 foram adensadas as áreas já ocupadas, e se iniciam novas ocupações em áreas onde o solo foi criado em função de
grandes obras, como a Retificação da Calha do Rio Tietê, a qual deixou área a de alagamento disponível para novas ocupações irregulares. Nessa época, o poder público
local realizou um levantamento com a finalidade de identificar os assentamentos irregulares existentes no tecido urbano, alguns destes foram identificados como “Áreas
Livres”. Com base neste levantamento, a Prefeitura priorizou o atendimento para áreas
onde seria possível a intervenção por meio de recursos próprios. De início, foram realizadas 40 intervenções em Assentamentos, nos quais eram emergenciais a implantação de infraestrutura, com execução de serviços para minimizar a insalubridade e o
desconforto, e permitir a consolidação da ocupação, bem como a delimitação, a implantação de arruamento, a demarcação de lotes.
A partir de 2005 é estruturada no município, a nova política habitacional e seus
programas em consonância com as políticas do Governo Federal, pelo Ministério das
Cidades e marcos regulatórios expressos na Constituição Federal de 88, no Estatuto
da Cidade (Lei Federal 10.257/2001) e na Lei Federal 11.977/09 [24], que define o
Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas. Com os novos instrumentos legais, o poder
municipal define a atuação para a regularização urbanística e fundiária do território da
cidade.
O processo de regularização destas localidades foi dividido em uma escala prevendo três níveis de atendimento, de acordo com a precariedade dos assentamentos e
a situação fundiária de cada um deles, a fim de que os problemas pudessem ser solucionados adequadamente: urbanização dos assentamentos; regularização Fundiária;
provisão Habitacional. Com a lei de ZEIS, Lei Municipal nº152/06 [25], foram delimitados os perímetros das áreas de Interesse Social, divididas em 3 categorias, sendo
ZEIS 2, aquela que insere as favelas, invasões ou loteamentos sociais, em áreas públicas ou de interesse público. Foi estabelecido parâmetros mais flexíveis para novos
empreendimentos e determinou elaboração de Planos de Regularização e Urbanização para regularização de áreas ocupadas através de Conselhos de representantes
das áreas, definindo parâmetros específicos.
A favela Colinas D’Oeste está localizada na Zona Norte, na sub-bacia do Braço
Morto do Rio Tiete, distante 7,8 Km do centro consolidado da cidade, no setor considerado de maior exclusão social pela Secretaria Municipal de Trabalho e Inclusão SDTI,
em 2005, com base nos dados do IBGE levantados pelo CENSO 2000. Maior favela
do Município de Osasco, possuía no ano de 2005, data do início do projeto, a mesma
proporção de problemas urbanísticos relacionados a irregularidade e precariedade,
compatíveis à dimensão e forma de ocupação. Com cerca de 30ha a áreas era ocupa-
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da por 2600 famílias, instaladas sobre os cursos e nascentes d’água, bem como nas
encostas que configuravam o território ocupado (fig. 5). A intervenção é parte da política habitacional do município, mas a prioridade de atuação nesta área advém de uma
ação civil pública impetrada pelo Ministério público Estadual em 1997 que deu origem
a um TAC.

Figura 5: Vista aérea da favela antes da intervenção
Fonte: Prefeitura de Osasco, 2005

A proposta global de intervenção nessa favela, ainda em andamento, compreende ações de implantação de infraestrutura de saneamento básico; de reconfiguração
do sistema viário e de circulação que não só viabilize o acesso e a mobilidade de seus
moradores, mas que também transforme o desenho urbano de seu território; de erradicação de áreas de riscos geotécnicos e de inundação; de construção de novas moradias e adequação daquelas precárias; e de recuperação ambiental através do tratamento paisagístico, do reflorestamento, do tratamento e recuperação das APPs dos
cursos d’água a serem preservados, além da implantação de equipamentos públicos:
uma Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental - EMEIEF Colinas D`Oeste
e um centro Comunitário.
A canalização fechada foi a opção escolhida para atingir o objetivo de manter o
maior número de famílias possível, senão completamente o número das famílias removidas para a implantação das intervenções, na área (fig. 8). Como forma de compensação ao tamponamento dos cursos d’água, o projeto previu a implantação do
Parque Municipal Antônio Calderon, com área aproximada de 130.000 m², como uma
das ações de recuperação ambiental, delimitando e preservando área de mata existente em fase de regeneração, recuperando trecho do curso d’água que ainda permanece natural, qualificando e disponibilizando-o como importante espaço público a ser
oferecido à população.
O assentamento ocupa uma área particular com situação fundiária em processo
de regularização, com a recente abertura da matrícula pelo instrumento de demarca-
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ção urbanística da propriedade, por meio da Lei Federal n° 11.977/2009, que possibilita a regularização do parcelamento atual, viabilizando, em médio prazo, o registro dos
lotes e do conjunto edificado. Essa ação considera a consolidação das preexistências,
com a manutenção de uma grande parte da ocupação e seus lotes, portanto, garantindo a segurança de propriedade um dos quesitos que integram o conceito de direito à
cidade.
Dada a dimensão do projeto (fig. 6), foram estabelecidos canais de diálogo e de
controle social, de forma a permitir que as famílias se apropriassem do novo território,
reconfigurado através das obras e, essencialmente, se reconhecessem como sujeitos
de direitos numa cidade com as dimensões de Osasco. Também, com objetivo de integrar as diversas políticas públicas, foi prevista a construção de unidades comerciais,
possibilitando a capacitação empreendedora dos moradores para o desenvolvimento
de atividades comerciais.

Figura 6: Vista aérea da intervenção
Fonte: Prefeitura de Osasco, 2005

Em função do modo como as margens dos cursos d’água tem sido ocupadas no
município o poder público optou por canalizar um grande número deles, numa tentativa de minimizar o lançamento de efluentes sanitários, resíduos orgânicos e sólidos,
em sua maioria lançando mão de seu tamponamento [26]. Nesse contexto, o déficit
habitacional e a limitação territorial que o município possui constituem os grandes desafios a serem enfrentados pelo processo de planejamento e gestão adotados pelo
poder público local, desta forma a prioridade dada até o presente momento é a reconfiguração do território para a criação de novas áreas que possam ser destinadas a
provisão habitacional, por vezes em detrimento da preservação de um curso d’água
como elemento constituinte da paisagem.

3. Síntese dos casos
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O quadro síntese (fig. 7), a seguir, apresenta os dados levantados e distribuídos
segundo as categorias de análise definidas a priori pela pesquisa, relevantes para a
discussão e comparação dos projetos. Todos os projetos possuem contextos distintos,
dificultando comparações. No entanto, é possível destacar alguns aspectos positivos e
negativos, que permitem extrair lições de cada caso.

Figura 7: Quadro síntese dos casos

O projeto do Cantinho do Céu insere-se no âmbito de uma área de proteção dos
mananciais de abastecimento de água, no reservatório Billings. Observa-se neste caso, a preocupação em implementar ações que possibilitem a reversão do quadro de
precariedade e insalubridade, a partir do respeito as preexistências e a condição ambiental da área de mananciais. Portanto, ao longo da APP foi removido uma parcela
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pequena de moradias inseridas em áreas de risco geotécnico. Tal população foi removida para outras localidades. A faixa non aedificand, decorrente da remoção de habitações precárias, varia de tamanho e largura e integra um parque linear que articula a
paisagem a um conjunto de equipamentos e espaços públicos. Assim foi priorizado a
implantação de rede de infraestruturas de saneamento ambiental – articulada a um
sistema viário e de espaços públicos, promovendo de forma integrada a recuperação
ambiental e a melhoria da qualidade urbana para a população moradora, além de contribuir de forma significativa para recuperação dos espaços ambientalmente frágeis ao
incorporá-los no cotidiano da vida em comunidade.
A segunda intervenção, Parque Linear do Córrego Tiquatira, implantado ao longo
do Córrego Tiquatira, com uma extensão 3,3 Km, é considerado o primeiro parque linear de São Paulo. Fundamenta-se nas diretrizes de um programa específico de drenagem, que teve por meta promover a recuperação e integração das APPs da subbacia do Córrego Tiquatira, por meio da implantação de espaços públicos – parques
lineares em detrimento da provisão habitacional. Além disso, as duas sub-bacias de
nascente, do Ribeirão do Franquinho e do Ribeirão Ponte Rasa, não foram objeto de
abordagens urbanística similares, apresentando situações bem mais ordinárias. Em
razão do processo de intervenção ter sido composto por ações voltadas a finalidades
específicas, acabou gerando conflitualidades no processo de implantação, comprometendo os resultados finais quanto a recuperação efetiva dos espaços precários ambientalmente vulneráveis. Em determinados trechos da área de intervenção persistem
ainda condições de precariedade. As ações de recuperação do curso d’água ainda são
pouco visíveis, dada a complexidade da situação da área.
Por fim, no Jardim Colinas d’Oeste, o projeto implantado, visando a reversão do
quadro de precariedade com níveis elevados de vulnerabilidade, foi estruturado por
ações que ainda estão em andamento, mas que em âmbito geral, buscam dar prioridade à criação de território para a provisão habitacional por vezes em detrimento da
preservação de cursos d’água como elemento integrante da paisagem. Desse modo,
os projetos em diversas situações adotaram a canalização fechada com implantação
de sistema viário e criação de território para provisão habitacional, para em fase posterior, realizar ação compensatória com a implantação de um parque linear no contexto
da intervenção.

4. Considerações finais

Partindo do pressuposto que urbanizar assentamentos precários em áreas ambientalmente frágeis é, na atualidade, um desafio fundamental e redobrado para as
políticas públicas urbanas, observa-se, por meio dos projetos analisados, o quão é
complexo garantir o direito à moradia e o direito ao meio ambiente. Atender as demandas existentes em assentamentos precários nem sempre vão ao encontro da recuperação ambiental das APPs. Nesse contexto, torna-se crucial que a intervenção
em assentamentos precários tenha capacidade de abranger de forma integrada as
demandas e os conflitos existentes nesses territórios, e ao mesmo tempo, garantir o
equilíbrio ambiental.
Os três casos apresentados ilustram políticas distintas. No projeto do Cantinho
do Céu, equacionou-se a ocupação da APP por meio de um estudo que buscou identi-
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ficar quais seriam as moradias que prioritariamente deveriam ser removidas e quais
deveriam permanecer. Já no caso do Parque Linear do Tiquatira, todos os assentamentos precários situados na APP foram removidos. Em ambos os casos, foram implantados parques lineares ao longo dos cursos d’água com equipamentos públicos,
visando conciliar a moradia ao ambiente. Há que se destacar que no Cantinho do Céu,
a população residente se apropria do espaço público proposto, e no caso do Tiquatira,
algumas novas invasões indicam as limitações do projeto. Já no último caso, o Colinas
D’Oeste em Osasco, a municipalidade priorizou as habitações de baixa renda, tamponando o córrego e dando lugar à moradia em detrimento a APP.
Nos casos do Parque Linear do Tiquatira e do Cantinho do Céu, os espaços públicos implantados foram apropriados pela população e tornaram-se emblemáticos no
que diz respeito à incorporação das APPs no cotidiano da região. Já no caso do Colinas D’Oeste a prioridade é dada à provisão habitacional frente a reconfiguração da
paisagem e à necessidade de reassentamento das famílias, proporcionada pela canalização fechada. Neste caso, a compensação ambiental se faz pela criação de um
Parque Municipal dentro da área de intervenção.
Cabe, portanto, ressaltar que a dimensão ambiental é observada nos três casos,
apesar do enfrentamento distinto dos conflitos existentes, Em todos os casos, a implantação de espaços públicos (em maior ou menor grau) é parte de uma solução que
envolve a recuperação ambiental e sua incorporação ao cotidiano da cidade. Embora
os casos analisados sejam apenas uma reduzida amostra do tema em questão, entende-se que, para o enfrentamento dos conflitos e demandas verificadas nos assentamentos precários localizados em APPs é urgente a proposição de um conjunto de
políticas públicas que integrem as dimensões social, física, jurídico e ambiental, com
ampla participação da população.
Ao considerar, que o processo acelerado de urbanização acarreta modificações
ambientais que afetam, sobretudo, os espaços ambientalmente frágeis, o processo de
gestão das APPs, principalmente as ocupadas por assentamentos precários, não deve
ser tratado apenas com enfoque na preservação ambiental ou em sua degradação. Os
quadros atuais mostram uma realidade complexa, o que exige uma análise aprofundada da questão, conformando um desafio ainda maior para os processos de planejamento e gestão das metrópoles e de suas áreas de preservação.
Frente à complexidade do problema e à relevância que a questão da gestão dos
espaços de fragilidade ambiental assume no processo de planejamento urbano e regional, é de vital importância a compreensão das dinâmicas vinculadas as distintas funções desempenhadas pelas APPs no contexto das cidades. Por fim, cabe ainda salientar, que independente da função que a legislação e as intervenções exerçam na requalificação/recuperação dos espaços ambientalmente protegidos, a busca de soluções especificas para cada contexto tem como desafio a proteção e a recuperação
das APPs no âmbito de um processo orientado por princípios de sustentabilidade socioambiental. Sem pretender esgotar o tema, os assentamentos precários, objeto deste artigo, expressam a diversidade da cidade contemporânea, exigindo metodologias
complexas de projeto de urbanização que considerem a diversidade e a sociedade local, envolvendo, simultaneamente, a produção da qualidade ambiental e da qualidade
de vida da sociedade.
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The present article addresses the urban sprawl of the city of São Paulo (Brazil), and the problems that its explosive and unequal
growth created in the territory in the form of precarious settlements - favelas. In addition, it presents the evolution of public
interventions with housing provision in the brazilian favelas. Therefore there is a morphological approach in three scales: Territory,
city and precarious settlements/favelas, without forgetting the social-economic relations that lead to the model of an excluding city
that
we
are
studying.
The chosen site for analysis is the favela Jardim Piratininga, in the Cangaíba district, east zone of the city, on the banks of the Tietê
river, the main river that cuts across São Paulo. In the beginning, the river banks were used for primary activities, which started to
change with the presence of the railroad and the first settlements. Recently, there is the favela confined between the Tietê Ecological
Park
and
the
road-rail
axis.
It was pursued forms of intervention - legal or not - in the territory, taking into account current collective project practices and broad
urban policies in favelas1.Used for the morphological analysis were four maps of the city of São Paulo (1930, 1954, 1972 e 2004) and
satellite images for the recent period (21st century). After exposing the theoretical and conceptual analysis, this presented a set of
strategical and projectual actions, within a neighborhood plan - part of the São Paulo Strategic Master Plan - which aims, as
guidelines, to reconcile popular housing with public spaces, broad insertion in the existing urban context and environmental recovery.
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RESUMO
Este artigo discute o papel do projeto urbano como instrumento de investigação dos princípios de regramento
que orientam a produção da forma da cidade. Tais princípios são definidos pelo conjunto das políticas públicas
urbanas embasadas na legislação em vigor. Atualmente, no município de São Paulo, essa legislação encontra‐se
em processo de revisão, composta por três fases: Plano Diretor Estratégico ‐ PDE, aprovado em 2014; Lei de
Parcelamento, uso e ocupação do solo ‐ LPUSOS, em processo de revisão final estimada para até o final do
primeiro semestre de 2015; e os Planos Regionais Estratégicos – PRE’s, relativos às Subprefeituras. Nesse
sentido, o estudo de caso realizado na microbacia hidrográfica do córrego Tijuco Preto, na zona leste da cidade,
toma como pressuposto a recuperação das áreas de borda dos cursos d’água, um serviço ambiental de aspecto
público relativo à terceira fase (PRE’s), para propor uma análise – leitura urbana, um desenho – projeto urbano
e recomendações para controle e fiscalização da produção urbana, relativa ao solo privado e à segunda fase
(LPUOS) Este último item foi o conceito‐chave que fomentou o Atelier Ensaios Urbanos, atividade realizada
pela Prefeitura em parceria com instituições universitárias, e que propiciou o estudo de caso em questão.
PALAVRAS‐CHAVE: Projeto urbano, concepção projetual, Atelier Ensaios Urbanos, Tijuco Preto, São Paulo.

ABSTRACT
This article discusses the role of urban design as a research tool of the principles of establishment of rules that
guide the production of the shape of the city. These principles are defined by the set of urban policies based on
legislation in force. Currently, in São Paulo, this legislation is under review, consisting of three phases: Strategic
Master Plan ‐ PDE, approved in 2014; Installment law, use and occupation ‐ LPUSOS in the final review process
estimated to until the end of the first half of 2015; and the Strategic Regional Plans ‐ PRE's, relative to the
Subprefectures. In this sense, the case study conducted in the river stream Tijuco Preto watershed on the east
of the city, takes for granted the recovery of the border areas of waterways, an environmental public service
aspect of the third phase (PRE's) to propose an analysis ‐ urban reading, a design ‐ urban design and
recommendations for control and supervision of urban production on private ground and the second phase
(LPUOS) This last item was the key concept that fostered the Atelier Urban Essays, activity carried out by the
city in partnership with universities, which led to the case study.
KEYWORDS: urban design, architectural design conception, Atelier Urban Essays, Tijuco Preto, São Paulo.

RESUMEN
Este artículo aborda el papel del diseño urbano como herramienta de investigación de los principios de
establecimiento de normas que guían la producción de la forma de la ciudad. Estos principios se definen por el
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conjunto de las políticas urbanas basadas en la normativa vigente. Actualmente, en São Paulo, esta legislación
es objeto de examen, que consta de tres fases: Plan Maestro Estratégico ‐ PDE, aprobado en 2014; Cuota ley, el
uso y la ocupación ‐ LPUSOS en el proceso de revisión final estimado hasta el final de la primera mitad de 2015;
y los Planes Regionales Estratégico ‐ PRE, de los Subprefecturas. En este sentido, el estudio de caso realizado en
la corriente del río Preto Tijuco cuencas hidrográficas en el este de la ciudad, da por hecho la recuperación de
las zonas fronterizas de los cursos de agua, un aspecto de servicio público ambiental de la tercera fase (del PRE)
proponer un análisis ‐ lectura urbano, un diseño ‐ diseño urbano y las recomendaciones para el control y
supervisión de la producción urbana sobre suelo privado y la segunda fase (LPUOS) Este último punto fue el
concepto clave que fomentó los Ensayos Urbanos Atelier, actividad llevada a cabo por el Ayuntamiento, en
colaboración con las universidades, lo que llevó al estudio de caso.
PALABRAS CLAVE: diseño urbano, de concepción de diseño arquitectónico, Atelier Ensayos Urbanos, Tijuco
Preto, São Paulo.

1. INTRODUÇÃO
Figura 1: município de São Paulo – macroáreas e localização das propostas

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, 2015.

O objetivo do presente artigo é apresentar a concepção e o desenvolvimento da
proposta acadêmica – intitulada “Qualificação urbana em áreas de risco: Córrego Tijuco
Preto” e coordenada pelo Professor Mestre Heraldo Ferreira Borges – apresentada no
workshop realizado em dezembro de 2014 como encerramento do Atelier Ensaios Urbanos
promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) de São Paulo em
parceria com 17 instituições de ensino em Arquitetura e Urbanismo do Município de São
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Paulo, envolvendo cerca de 1.500 estudantes e 100 docentes, e contando a apresentação de
41 ensaios, desenvolvidos no contexto das macroáreas (Figura 1).
O Atelier Ensaios Urbanos teve como principal objetivo fomentar experiências projetuais de aplicação
dos princípios e regras de uso e ocupação do solo, contidas no novo Plano Diretor Estratégico, com
vistas a subsidiar e qualificar o processo de revisão participativa da Lei de Parcelamento, Uso e
Ocupação do Solo (LPUOS). (Disponível em <http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/atelier‐ensaios‐
urbanos‐2/>. Acessado em 5 de março de 2015)

Iniciada em agosto, logo após à realização do I Seminário do Atelier Ensaios Urbanos, a
concepção e o desenvolvimento desta proposta contou com a participação de professores e
alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie 1. A
área selecionada corresponde mais ou menos à bacia hidrográfica do Córrego Tijuco Preto
localizado na Zona Leste de São Paulo (Distrito e Subprefeitura Itaim Paulista) e apresenta
uma grande diversidade de padrões de uso e ocupação do solo e de tipologias e morfologias
urbanas, desde as mais consolidadas referentes à loteamentos legais ocupados por
residências unifamiliares de 1 ou 2 pavimentos realizados a partir da década de 70 até as
mais precárias referentes aos assentamentos subnormais (caracterizados como ZEIS 1) de
gênese mais recentes em situação de risco geológico (como, por exemplo, deslizamentos e
inundações).
O Plano Diretor Estratégico (PDE), aprovado em junho de 2014, indica, em termos de
ordenamento territorial, que área localiza‐se na Macrozona de Estruturação e Qualificação
Urbana e na Macroárea de Redução da Vulnerabilidade Urbana. Ou seja, a área objeto da
proposta está
(...) localizada na periferia da área urbanizada do território municipal e caracteriza‐se pela existência de
elevados índices de vulnerabilidade social, baixos índices de desenvolvimento humano e é ocupada por
população predominantemente de baixa renda em assentamentos precários e irregulares, que
apresentam precariedades territoriais, irregularidades fundiárias, riscos geológicos e de inundação e
déficits na oferta de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas. (SÃO PAULO (cidade).
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PMSP, 2015, p:48)

Tomando como premissas o conceito de “porosidades urbanas” (Secchi, Viganó), o
respeito à geografia e a urgência da renaturalização das orlas dos cursos d’água, a
intervenção tem como diretriz a criação de um eixo infraestrutural‐ambiental de lazer
materializado por um parque linear que estrutura e articula habitação, espaço público e
equipamentos urbanos. O eixo do Córrego do Tijuco tem em suas extremidades a estação de
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trem Jardim Romano e diversos equipamentos educacionais em seu entorno. O
fortalecimento do eixo com o novo parque linear traria nova articulação entre esses
elementos e entre as bordas antes segregadas pelo córrego e pelas habitações irregulares,
garantindo assim, segurança e lazer ao local e nova relação entre a comunidade e o córrego,
antes invisível.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO
SÍTIO GEOMORFOLÓGICO
A região do Itaim Paulista (Figura 2) é composta por quatro microbacias hidrográficas,
tendo como eixos os seguintes cursos d’água: Ribeirão Água Vermelha, Ribeirão Lajeado,
Córrego Itaim, Córrego Tijuco Preto. Os córregos Itaquera e Três pontes, por sua vez, fazem
a divisa com as regiões de Itaquera, São Miguel e o município de Itaquaquecetuba,
respectivamente. Os caminhos das águas, das nascentes até a foz do rio Tietê, seguem o
sentido norte‐sul.
Figura 2: município de São Paulo – geomorfologia

Fonte: Montagem a partir de dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, 2015.
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A área de estudo demarcada para análise consiste em um setor da microbacia
hidrográfica do Tijuco Preto, formada pelas cotas hipsométricas mais altas, a saber:
plataformas interfluviais (800‐820 m), altas colinas e espigões secundários (750‐795 m) e
Terraços fluviais de nível intermediário (745‐750 m). O recorte da área considerou a
intersecção entre o limite da microbacia e o traçado urbano atual desse sítio que, devido ao
relevo, possui características específicas de deformação da malha. Pela mesma razão, tal
recorte desconsiderou os baixos terraços fluviais do Vale do Tietê (725‐730 m) e suas
planícies aluviais (720‐722 m), por apresentar uma situação heterogênea em termos de
desnível e forma de ocupação.

HISTÓRICO
A história do Itaim Paulista, no contexto da colonização do Brasil, remonta ao século
XVI d.C., com a presença do aldeamento jesuíta de São Miguel do Ururai, assentamento
estratégico para defesa e desbravamento do território, local de acampamento dos
bandeirantes e suas tropas. A instalação de duas fazendas foi determinante para a
progressiva conquista desse território. Primeira, a fazenda Biacica, sede das sesmarias
entregues a Domingo Góes em 1611. Segunda, a sede da sesmaria do padre Mateus Nunes
de Siqueira, cedida em 1668, em cuja propriedade havia uma capela para Nossa Senhora da
Penha de França, culto já então disseminado pelo Brasil colonizado, trazido pelas ordens
beneditinas e franciscanas. Essas duas localidades pontuaram e contribuíram para
sedimentar o Caminho dos Tropeiros durante todo o século XVII, rota entre a Vila de São
Paulo, o Vale do Paraíba o município do Rio de Janeiro.
A partir do século XIX, toda a província de São Paulo, até então predominantemente
rural, será impactada por dois eventos determinantes, um político e um técnico. Primeiro,
em 1822, ocorre a mudança de regime do Brasil, e a vila colonial se torna cidade imperial.
Segundo, a implantação da ferrovia estadual São Paulo Railway Company, 1867, frente à
expansão do ciclo econômico do café. A presença da ferrovia nas planícies do rio Tietê
estimulou a implantação de olarias e indústrias de mineração, ambas atividades de extração
e transformação de material geológico das áreas de várzea, com vias à atender uma
crescente mercado de material de construção local. Sobrepondo‐se aos assentamentos
rurais da região, principiou‐se uma ocupação ao longo da linha férrea, articulada à nova
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demanda produtiva que se consolidava, urbana e industrial, por conta da reconfiguração do
território estimulada pela infraestrutura ferroviária.
METAMORFOSE URBANA
A genealogia da região do Itaim Paulista se resumiria por essa sobreposição: a
gradativa dissolução – e consequente dispersão, de um modo de organização rural do
território; e uma proliferação da produção da forma urbana – através do progressivo
loteamento e consequente fragmentação do território, estimulada primeiro pelo advento de
infraestruturas ferroviárias e depois, a partir de 1930, pelas infraestruturas rodoviárias. O
Plano de Avenidas Prestes Maia, aprovado nesse ano, tornou‐se paradigmático de um modo
específico de expansão urbana, fundado ao mesmo tempo num desenho de traçado viário
que priorizava o automóvel individual, para aqueles que podiam tê‐lo e, inversamente, numa
crescente distribuição urbana polarizada entre centro e periferia.
A partir da segunda metade do século XX, o modo de ocupação urbano tornou‐se
predominante na região do Itaim paulista, com a ocupação extensiva do sítio
geomorfológico, por meio de assentamentos irregulares, produzidos a partir de
parcelamento compulsório e sem controle ou regulação estatal quanto à provisão de uma
infraestrutura mínima – por exemplo, água, esgoto e transporte público.
Atualmente, essa conjuntura concerne os principais instrumentos de política pública
urbana desenvolvidos no município de São Paulo no começo do século XXI. Primeiro, o Plano
Municipal de Habitação – PMH, objetivando o equacionamento do déficit habitacional, da
mitigação das situações de risco e recuperação das áreas lindeiras aos cursos d’água, com
plano de manejo de 2005 a 2024. Segundo, a revisão do Plano Diretor Estratégico, realizada
em 2014 e com horizonte à 2030, objetivando uma planificação do zoneamento com vias a
uma estruturação metropolitana do município embasa no transporte público de massas
(Figura 3).
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Figura 3: município de São Paulo ‐ atualidade

Fonte: Montagem a partir de dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, 2015

3 ENQUADRAMENTO TEÓRICO‐CONCEITUAL
Parafraseando VIGANÒ (2013: 95), a cidade de São Paulo é em grande medida o
resultado de um processo de polarização, separação e divisão por meio das grandes
infraestruturas de mobilidade – primeiro o bonde elétrico, depois as ferrovias e por último
as rodovias. Adicionado à falta de acessibilidade ao transporte público e às grandes
diferenças de renda estes processos criaram abismos entre ricos e pobres – guetos sociais.
Este vasto território polarizado e dividido é confrontado cada vez mais com questões
urgentes que são hoje os grandes desafios da cidade do século XXI: a crise ambiental, a
progressiva divisão entre ricos e pobres e a forçada/negada mobilidade que aponta novas
exclusões.
A aproximação ao contexto, complexo e rico, da Cidade de São Paulo, e em especial da
Zona Leste, deu‐se de três modos. Primeiro, o entendimento de alguns aspectos cruciais da
área através de experiências concretas como visita a campo, contato com os agentes locais,
apreciação das ações do poder público, etc. Segundo, a consciência dos limites de qualquer
7

intervenção urbana em uma cidade tão complexa e gigantesca num período de tempo tão
curto. Terceiro, um percurso que provocou uma sequência de recortes e operações de
investigação que foram desde leituras de textos até a confecção de pequenos vídeos. Com
isto, o projeto desenvolvido torna‐se então, mais do que um produto demandado por uma
Secretaria Municipal, uma ferramenta de investigação de conceitos e problemáticas e
especulação de cenários possíveis.
O primeiro conceito levantado foi o de cidade compacta. Popularizado por Richard
Rogers (1998), a idéia de compacidade urbana nos leva a pensar em formas possíveis de
aglomeração e convivência, onde densificação populacional tem um duplo papel de
otimização das redes infraestruturais (água, esgoto, energia, transporte) e de intensificação
das relações sociais e da noção de comunidade (CORTI et. al., 2012).
Um aspecto importante da cidade compacta é diversidade de usos num mesmo bairro
reduzindo as distâncias percorridas (principalmente por meio de automóveis particulares) e
incentivando os deslocamentos a pé e de bicicleta. “A Cidade Compacta (...) cresce ao redor
de centros de atividades sociais e comerciais localizadas ao redor das estações de
transportes públicos” (ROGERS, 1998: 38). Esta citação assume a seguinte redação no item II
do parágrafo 2º do artigo 15 da Subseção IV que determina os objetivos específicos desta
Macroárea de Redução da Vulnerabilidade Urbana (na qual o córrego Tijuco Preto está
inserido): “incentivar usos não residenciais nos Eixos de Estruturação da Transformação
Urbana [eixos de transporte de massa: trem, metrô e corredores de ônibus] e centralidades
de bairro, para gerar empregos e reduzir a distância entre moradia e trabalho” (SÃO PAULO,
2015: 48).
Entretanto apesar de desejáveis a densificação populacional, a diversidade de usos e a
descentralização da oferta de emprego devem sempre estar definidas e limitadas por
critérios qualitativos preservando a forma e a qualidade urbana dos bairros controlando ao
máximo as externalidades negativas como o congestionamento e a gentrificação bem como
garantindo o retorno de mais‐valias fundiárias.
Como recurso conceitual de qualificação da cidade compacta, utilizamos o conceito de
cidade porosa concebido por Bernardo Secchi e Paola Viganò. A porosidade, derivado de
Benjamin, “é a proporção entre o volume devotado aos fluxos e a área total” (VIGANÓ,
2013: 96). Complementar à porosidade, temos a permeabilidade que é a medida da
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conectividade entre os poros. Em outras palavras, porosidade é a quantidade de poros numa
determinada camada e permeabilidade é a conectividade destes poros entre as diversas
camadas (Figura 4).
Para a leitura e identificação dos diversos tipos de porosidade, permeabilidade e
conectividade lança‐se mão de aproximações complementares mas paradoxalmente de
sentidos opostos: a de vôo de pássaro (ou top‐down) e a de passo‐a‐passo (ou bottom‐up). A
primeira se dá por meio da concepção de mapas temáticos, diagramas, capas programáticas,
etc., onde o desenho se transforma numa ferramenta prospectiva (research by design) e a
segunda utiliza‐se de uma coleção de experiências analíticas e sensitivas concretas e
direcionadas (urbanismo a pé).

A articulação entre os conceitos de compacidade e porosidade levou a análise mais
detalhada da relação entre espaço construído e espaço público tanto de fora para dentro
como de dentro para fora. Na América Latina em geral, as áreas suburbanas ocupadas por
populações de baixa renda caracterizam‐se, entre outros, por dois aspectos: a ocupação de
áreas de risco (em encostas íngremes ou às margens de corpos ou cursos d’água) e a
existência de grandes conjuntos habitacionais (cuja tipologia cria espaços intersticiais
desqualificados).
Figura 4: o Projeto da Cidade Porosa.

Porosidade (1) + Conectividade (2) + Permeabilidade (3)

No caso da área de estudo, esta observação nos remete à questão dos vazios urbanos
e da sua qualificação e utilização. A orla do Córrego Tijuco Preto encontra‐se ocupada de
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forma precária, irregular e pondo em risco os seus ocupantes e há uma miríade de áreas
privadas desde pequenos lotes lindeiros até grandes áreas, principalmente internas aos
conjuntos habitacionais, que poderiam ser ocupadas e qualificadas. Cheios de deveriam
estar vazios, e vazios que poderiam ser preenchidos.
Com isso entende‐se que as extensões urbanas periféricas devem ser qualificadas a
partir não só do espaço público (ruas, praças, parques), mas também pelo espaço privado
através da complementação do tecido existentes e dos quarteirões já traçados contribuindo
para uma densidade populacional mais alta que estimule a vida social dos bairros e que
permita a utilização ótima dos investimentos infraestruturais já existentes (CORTI et al,
2012: 26). Lança‐se então a hipótese de que estes vazios devessem ser preenchidos através
dos encaixes urbanos.
Mais do que o resultado de uma equação equilibrada entre subtração e adição de
edificações, o conceito de encaixes urbanos contribui para transformar as ruas em espaços
mais agradáveis para o pedestre e mais aptos à integração de usos diversos e à sociabilidade
e os edifícios em, mais do que dar abrigo a seus moradores, oferecer o suporte e a forma de
um espaço público com mais vitalidade.

4. SOBRE O PROJETO
Para desenvolvimento do projeto de intervenção urbana, com base nas discussões em
grupo sobre o território e as novas estratégias do Plano Diretor Estratégico (PDE) de São
Paulo, idas a campo e enquadramento teórico sugerido pelos professores, foram definidas
duas etapas: análise da estrutura urbana e ensaio projetual (nas escalas de macrodesingn e
microdesign).
ANÁLISE
A primeira das etapas de projeto consistiu na análise da estrutura urbana atual, da
região delimitada pela Bacia Hidrográfica Córrego Tijuco Preto. Formada por tecidos
urbanos, infraestruturas, edificações e rastros do que teria sido um dia o suporte físico
ambiental, esta região foi analisada sob o ponto de vista de três tipos de documentos:
plantas, vistas (maquetes físicas e cortes transversais) e textos interpretativos.
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Com a confecção dos mapas temáticos (Figura 5), feitos a partir de base cartográfica
fornecida pela Prefeitura de São Paulo, iniciou‐se uma interpretação do território através da
estratificação do todo em camadas ou layers: tipologias de lotes, áreas verdes, hidrografia,
áreas de risco, edifícios institucionais, conjuntos habitacionais, edificações e traçado.
Embora tenham sido ponto central da análise, os dados daí extraídos foram
complementados pelas informações advindas de pesquisas estatísticas ou qualitativas,
encontro com lideranças, leituras ou breve percepção.
Dentre todos os mapas, pode‐se pontuar alguns destaques. Em relação ao tema “áreas
verdes”, a confecção do mapa temático revelou um território majoritariamente edificado,
homogêneo, horizontal, com poucas áreas livres, fossem estas públicas ou privadas. O maior
espaço livre público era mesmo o conjunto das ruas e haviam raros terrenos vazios ou
subutilizados, muito menos parques ou praças de relevância.
Figura 5 – Esquema de estratificação de camadas para análise da área de estudos.

Com a execução do mapa sobre as “edificações”, foi observado que a forma das
mesmas era predominantemente horizontal, sem afastamentos em relação à rua, muitas
vezes considerando situações de acréscimos de volumes aos fundos dos lotes, lateral ou
segundo pavimento. Estes acréscimos geravam uma categoria de habitar denominada
coabitação (mais de uma família habitando o mesmo lote de modo informal) ou instituição
informal do uso misto, com a presença de pequenos comércios e serviços no pavimento
térreo. Além disso, duas situações de “morar” mostraram‐se excepcionais, discutíveis e
potencialmente ricas para uma proposta de intervenção física. A habitação que acontecia
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dentro do córrego e às suas margens gerava um duplo conflito tanto para o córrego,
impactado e imprensado, quanto para os moradores que vivem em áreas insalubres e
irregulares (dados extraoficiais totalizam cerca de 3.000 pessoas nesta condição). Outra
situação discutível para o grupo como uma modalidade para morar foi a dos conjuntos
habitacionais, executados provavelmente na década de 1980, cuja implantação negava a rua
e a quadra.
ENSAIO PROJETUAL
Com base na análise territorial, a questão mais latente a se manifestar foi a do conflito
existente entre a demanda por habitação e a ocupação de áreas de risco. No modelo que o
Concurso Ensaios Urbanos permitia e estimulava, especulou‐se, após várias reflexões e
conversas, que remover as moradias que estavam no Córrego e procurar por grandes
terrenos para construção de novas áreas residenciais seria uma busca ingrata pois a
quantidade de áreas livres nos limites da bacia era mínima (já identificadas como Zonas
Especiais de Interesse Social), e numa conta preliminar não correspondia de modo eficiente
sequer ao déficit habitacional da região.
Entretanto, a remoção das moradias de área de risco era o ponto de partida para o
desenvolvimento do projeto e observou‐se aí uma contradição: existia uma área ocupada
por habitações (cheia) que é a orla ribeirinha que no cenário ideal deveria estar vazia; e
existiam áreas no parcelamento privado, que ainda estavam vazias e deveriam estar
ocupadas (cheias), ou seja, cheios que deveriam estar vazios e vazios que poderiam ser
preenchidos.
Passou‐se a assumir como hipótese que a solução possível para esta equação
corresponderia ao posicionamento teórico e ideológico contrário a tabula rasa e repetições
dos conjuntos habitacionais. Este modus operandi para solução da demanda habitacional,
além de desconsiderar as preexistências, produz formas que não correspondem a toda
diversidade cultural que, mesmo com as dificuldades relatadas, definem e caracterizam o
território em estudo, construído de maneira autônoma e a duras penas. Entendeu‐se que ao
contrário da solução de blocos poderiam ser pensados novos modelos de ocupação para
lotes vazios, num cenário de densificação, convergindo no conceito de produção da
arquitetura para fins habitacionais através de encaixes urbanos: estratégia de aglomeração e
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ocupação dos lotes, através da densificação e variação tipológica. Para representação do
projeto urbano foram escolhidas duas escalas de intervenção, denominadas por
macrodesign e microdesign (Figura 6).
O macrodesign correspondeu à uma intervenção urbanística para a totalidade da área
da bacia hidrográfica, desenhada na escala de 1/ 2.000. Nesta escala foi possível desenhar a
proposta de um corredor ambiental/ infra estrutural ao longo do Córrego Tijuco Preto como
“eixo de estruturação local”; definir a densificação dos terrenos lindeiros às vias laterais ao
Córrego; identificar lotes vazios ou com potencialidade de renovação existentes na área. O
macrodesign dialoga diretamente com o Plano Diretor Estratégico (P.D.E.) porque identifica
e propõe ensaios projetuais para cenários atuais que não só existem na área de estudo, mas
também em todo município de São Paulo, sendo assim replicáveis em propostas de
Zoneamento. Este foi o caso, por exemplo, da situação de conflito entre área habitacional e
hidrografia.
Figura 6 ‐ macrodesign (centro) e microdesign (bordas)

O microdesign correspondeu à escala 1/ 200 na qual se trabalhou com as relações
entre espaço público, lote e arquitetura. Nesta escala de projeto foram prioritárias as ações
de: desenvolver estratégias de densificação de lotes vazios ou com potencial de renovação
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existentes na área; desenhar um parque linear ao longo do Córrego Tijuco Preto; e elaborar
parâmetros para utilização da cota ambiental (proposta pelo PDE) em Zonas Especiais de
Interesse Social.
Quanto aos lotes vazios, a partir do que se identificou na leitura da área, estes foram
agrupados por tipologia em função da sua localização na quadra e/ ou singularidade.
Fazendo assim, foram criadas quatro categorias de lote: lote de esquina, ou “osso” dada a
dificuldade de se trabalhar com duas frentes de rua, as vezes em situação de diferença de
nível entre as duas cotas de soleira; lote de meio de quadra, ou “tripa”, devido ao perfil de
terem duas frentes, permitindo o atravessamento da quadra; lote regular, ou “feijão com
arroz”, de pequenas dimensões e áreas, era uma constante em diversas quadras existentes
na área; lote dos conjuntos habitacionais, ou “filet” em referência ao grande potencial
observado diante da possibilidade em receber uma intervenção que criasse uma frente
urbana de diálogo entre a arquitetura e a cidade. Para desenvolvimento destas ideias foram
essenciais os desenhos em planta baixa e a execução de maquetes.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização desse estudo de caso revelou uma possibilidade de produção da forma
urbana na qual o desenho determina o planejamento, e não o contrário. Nesse sentido, o
projeto funciona como um dispositivo de inversão da lógica burocrática, renova a condição
protagonista do projeto urbano como instrumento de transformação da cidade, e inova em
sua proposição, ao realizálo entre as escalas do macro e micro design.
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RESUMO
Este artigo discute o papel do projeto urbano como instrumento de investigação dos princípios de regramento
que orientam a produção da forma da cidade. Tais princípios são definidos pelo conjunto das políticas públicas
urbanas embasadas na legislação em vigor. Atualmente, no município de São Paulo, essa legislação encontra-se
em processo de revisão, composta por três fases: Plano Diretor Estratégico - PDE, aprovado em 2014; Lei de
Parcelamento, uso e ocupação do solo - LPUSOS, em processo de revisão final estimada para até o final do
primeiro semestre de 2015; e os Planos Regionais Estratégicos – PRE’s, relativos às Subprefeituras. Nesse
sentido, o estudo de caso realizado na microbacia hidrográfica do córrego Tijuco Preto, na zona leste da cidade,
toma como pressuposto a recuperação das áreas de borda dos cursos d’água, um serviço ambiental de aspecto
público relativo à terceira fase (PRE’s), para propor uma análise – leitura urbana, um desenho – projeto urbano
e recomendações para controle e fiscalização da produção urbana, relativa ao solo privado e à segunda fase
(LPUOS) Este último item foi o conceito-chave que fomentou o Atelier Ensaios Urbanos, atividade realizada
pela Prefeitura em parceria com instituições universitárias, e que propiciou o estudo de caso em questão.
PALAVRAS-CHAVE: Projeto urbano, concepção projetual, Atelier Ensaios Urbanos, Tijuco Preto, São Paulo.

ABSTRACT

1

This article discusses the role of urban project as a research tool of the principles of establishment of rules that
guide the production of the shape of the city. These principles are defined by the set of urban policies based on
legislation in force. Currently, in São Paulo, this legislation is under review, consisting of three phases: Strategic
Master Plan - PDE, approved in 2014; Installment law, use and occupation - LPUSOS in the final review process
estimated to until the end of the first half of 2015; and the Strategic Regional Plans - PRE's, relative to the
Subprefectures. In this sense, the case study conducted in the river stream Tijuco Preto watershed on the east
of the city, takes for granted the recovery of the border areas of waterways, an environmental public service
aspect of the third phase (PRE's) to propose an analysis - urban reading, a design - urban design and
recommendations for control and supervision of urban production on private ground and the second phase
(LPUOS) This last item was the key concept that fostered the Atelier Urban Essays, activity carried out by the
city in partnership with universities, which led to the case study.
KEYWORDS: Urban project, architectural design conception, Atelier Urban Essays, Tijuco Preto, São Paulo.

RESUMEN
Este artículo aborda el papel del diseño urbano como herramienta de investigación de los principios de
establecimiento de normas que guían la producción de la forma de la ciudad. Estos principios se definen por el
conjunto de las políticas urbanas basadas en la normativa vigente. Actualmente, en São Paulo, esta legislación
es objeto de examen, que consta de tres fases: Plan Maestro Estratégico - PDE, aprobado en 2014; Cuota ley, el
uso y la ocupación - LPUSOS en el proceso de revisión final estimado hasta el final de la primera mitad de 2015;
y los Planes Regionales Estratégico - PRE, de los Subprefecturas. En este sentido, el estudio de caso realizado en
la corriente del río Preto Tijuco cuencas hidrográficas en el este de la ciudad, da por hecho la recuperación de
las zonas fronterizas de los cursos de agua, un aspecto de servicio público ambiental de la tercera fase (del PRE)
proponer un análisis - lectura urbano, un diseño - diseño urbano y las recomendaciones para el control y
supervisión de la producción urbana sobre suelo privado y la segunda fase (LPUOS) Este último punto fue el
concepto clave que fomentó los Ensayos Urbanos Atelier, actividad llevada a cabo por el Ayuntamiento, en
colaboración con las universidades, lo que llevó al estudio de caso.
PALABRAS CLAVE: diseño urbano, de concepción de diseño arquitectónico, Atelier Ensayos Urbanos, Tijuco
Preto, São Paulo.

1 INTRODUÇÃO
O objetivo do presente artigo é apresentar a concepção e o desenvolvimento da proposta acadêmica
– intitulada “Qualificação urbana em áreas de risco: Córrego Tijuco Preto” e coordenada pelo
Professor Mestre Heraldo Ferreira Borges – apresentada no workshop realizado em dezembro de
2014 como encerramento do Atelier Ensaios Urbanos promovido pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano (SMDU) de São Paulo em parceria com 17 instituições de ensino em
Arquitetura e Urbanismo do Município de São Paulo, envolvendo cerca de 1.500 estudantes e 100
docentes, e contando a apresentação de 41 ensaios, desenvolvidos no contexto das macroáreas
(Figura 1).
O Atelier Ensaios Urbanos teve como principal objetivo fomentar experiências projetuais de aplicação dos
princípios e regras de uso e ocupação do solo, contidas no novo Plano Diretor Estratégico, com vistas a subsidiar e
qualificar o processo de revisão participativa da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS).
(Disponível em <http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/atelier-ensaios-urbanos-2/>. Acessado em 5 de março
de 2015)
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BEM VINDO AO WAT_UNESCO TIQUATIRA!
O Workshop_Atelier/Terrain (WAT) é atividade
proposta pela Cátedra UNESCO em Paisagem
e Ambiente da Universidade de Montréal
(CUPEUM) e vem se realizando desde 2003. Seu
objetivo é estudar e propor soluções no nível do
desenho urbano para problemas das periferias
das metrópoles mundiais.
O WAT_UNESCO Tiquatira (São Paulo) 2015 foi
organizado pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie (UPM) em parceria com a
CUPEUM e apoio da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano (SMDU) da Prefeitura
de São Paulo.
As escolas participantes são a Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da UPM, a Escola de
Ciência e Tecnologia da Universidade Meiji,
a Faculdade de Arquitetura da Universidade
de Roma La Sapienza e a Faculdade de
Planejamento da Universidade de Montréal.
Temos o apoio da Subprefeitura da Penha (região
de São Paulo onde atuaremos) na Zona Leste
da cidade e da São Paulo Transportes (SPTRANS) que nos darão subsídios e nos acolherão
em várias de nossas atividades. Contaremos
também com a participação de profissionais de
alto gabarito que participarão de nossas sessões
introdutórias para apresentação dos problemas e
do território e outros ainda que nos visitarão ao
longo do trabalho, para conversas informais.

A PROBLEMÁTICA GERAL
Em julho de 2014 a Câmara Municipal de São Paulo aprovou um
novo Plano Diretor, cuja ferramenta principal é a criação de eixos
de mobilidade e adensamento. Seu objetivo é alcançar a médio
prazo um uso mais equilibrado da infraestrutura disponível, assim
como tornar menos cara sua expansão.
Tal visão, consistente com a escala da Grande São Paulo, deve
também ser viabilizada no nível do bairro e do quarteirão. A Zona
Leste ilustra bem essa dificuldade, dado o grande número de
desafios que concentra: a presença de zonas de precariedade
urbana e baixa oferta de empregos, e a baixa qualidade ambiental
- em razão da alta taxa de impermeabilização do solo, do despejo
de esgoto não tratado em seus córregos e da falta de espaços
verdes.
A construção de corredores de mobilidade e adensamento
responde de forma consistente a essas diversas problemáticas
urbanas? Uma abordagem abrangente e sistêmica seria capaz de
contribuir para a melhoria da qualidade de vida da Zona Leste?
Tais são os desafios que este WAT nos coloca, e a indicação de
soluções projetuais para estes e outros problemas são o objetivo
que desejamos alcançar.

A ZONA LESTE DE SÃO PAULO, A PENHA E O PARQUE
LINEAR DO TIQUATIRA
Nossa área de estudo é delimitada pela sub-bacia hidrográfica
do Córrego do Tiquatira, prolongando-se por parte de seu tributário
Ponte Rasa. As 8 equipes de trabalho, formadas por estudantes
das 4 escolas participantes, serão alocadas duas a duas em cada
uma dessas áreas:

TERRITÓRIO 1 / CANGAÍBA-KAMPALA

Este território contém extensas áreas de favelas
e ocupações, inclusive com famílias em situação
de extrema vulnerabilidade. Liga-se ao Território
4 (Outeiro da Penha) por continuidade do tecido
urbano e vias de acesso estruturais. Neste Território
1 há previsão de instalação de estação de transporte
intermodal, nó prioritário do plano de estruturação da
metrópole em torno da mobilidade e do adensamento
comercial e de serviços, previsto no Plano Diretor
Estratégico (PDE) da cidade de São Paulo, aprovado
em julho de 2014 e em vigor até 2030.

TERRITÓRIO 2 / PARQUES TIETÊ E TIQUATIRA

Este território contém partes dos dois parques, densa
e antiga favela ao longo da ferrovia, duas artérias com
previsão de intensificação de uso, uma centralidade
comercial que atende a população de menor renda,
e extensa área com habitação consolidada de classe
média (e boa infraestrutura urbana, nesse caso).

TERRITÓRIO 3 / CONFLUÊNCIA

Este território marca o início do Parque Linear, na
confluência dos tributários do Tiquatira (Ponte Rasa e
Franquinho), e simboliza o problema a ser enfrentado
pela população e pelos urbanistas no tratamento
do futuro eixo de mobilidade, previsto no PDE para
ocupar a mesma faixa do Parque Linear, portanto
conflitando com ele. O território prolonga-se pela
Avenida São Miguel (paralelamente ao Córrego Ponte
Rasa), acompanhando o trajeto previsto para o eixo
estruturador da mobilidade metropolitana, em direção
às regiões mais a Leste do município.

TERRITÓRIO 4 / OUTEIRO DA PENHA

Este território contém o núcleo histórico da Penha,
composto pelas três igrejas católicas, pelas estradas
que ligavam o centro de São Paulo ao Rio de Janeiro
e pelo ainda existente comércio tradicional de rua.
Frente às novas centralidades, como o Parque Linear
e a avenida Cangaíba, e instado pelos instrumentos
previstos no PDE, qual seu papel para a cidade no
futuro próximo?

OBJETIVOS GERAIS
Os objetivos gerais do WAT_UNESCO Tiquatira são:
1. Caracterizar as grandes problemáticas de planejamento, as
possibilidades e os potenciais da paisagem urbana da Zona Leste
de São Paulo
2. Oferecer soluções de planejamento estruturantes e viáveis
para o Poder Público e os atores territoriais através de projetos
urbanos que respondam às questões da preservação ambiental, à
criação de valores sociais e ao desenvolvimento econômico
3. Gerar reflexão interdisciplinar envolvendo profissionais
e estudantes das diversas especialidades que participam do
desenho da cidade: arquitetos, paisagistas, designers, urbanistas,
engenheiros, sociólogos, historiadores, geógrafos, etc.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Através de um conhecimento intenso do território e de
sua problemática, e levando em conta as diretrizes gerais do
PDE, o WAT_UNESCO Tiquatira tem como objetivo específico
produzir propostas de desenho urbano que possam servir como
ferramentas de diálogo, discussão e mesmo pedagogia, quando for
o caso, para ambos os lados (Poder Público e atores sociais).
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Rome La Sapienza
Universidade Meiji / Meiji University
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Landscape and Environmental Design of the University
of Montréal
Financiamento:
Este evento é financiado pelo Fundo Mackenzie de
Pesquisa e pelo Ministério das Relações Internacionais,
Francofonia e Comércio Exterior do Québec / This
event is funded by the Mackenzie Fund of Research
and by the Ministry of Foreign Relations, Francophony
and Foreign Trade of Québec
Apoio :
Subprefeitura da Penha / Sub-Prefecture of Penha
Santander Universidades / Santander Universities
Escritório da UNESCO em Brasília / UNESCO Office
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Education for Sustainable Development
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RESUMO

O estudo descreve a colaboração do grupo de pesquisa Questões Urbanas com
moradores e lideranças do Jardim Piratininga e com a Secretaria Municipal de Habitação
visando a elaboração de um projeto integrado de regularização fundiária e qualificação urbana
(plano de bairro).
Situado entre o Parque Ecológico do Tietê e um ramal ferroviário da CPTM, o território
de estudo encontra-se enclausurado e separado fisicamente da cidade formal. Trata-se, ainda,
de território de alta vulnerabilidade dada a urbanização precária e a informalidade fundiária
presentes, resultados de um processo de ocupação que inicia nos anos 1950-60 e acelera nos
anos 2000.
Compreende-se plano de bairro, neste estudo, como um instrumento urbanístico de
escala local, previsto no Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (lei 16.050/2014),
cuja elaboração deve ser pautada por instrumentos de gestão democrática (definidos no
Estatuto da Cidade, 2001), contribuindo para a função social da cidade e da propriedade
urbana. Compreende-se gestão democrática como a participação, para decidir objetivos
territoriais, dos setores sociais cuja manifestação política em geral se restringe às eleições.
Compreende-se regularização fundiária como o conjunto de procedimentos cartoriais e
registrários previstos na legislação federal (lei 11.977/2009), legalizando a permanência da
população em áreas ocupadas informalmente, fornecendo assim segurança jurídica e melhores
condições de atendimento pelo Poder Público.
A participação democrática, no caso do plano de bairro, objetiva estabelecer canais de
diálogo entre o nível técnico (poder público, consultorias técnicas, academia, etc) e os atores
sociais envolvidos, formulando um ambiente de comunicação válido. Nesse sentido a definição
dos papéis a serem desempenhados pelos participantes no concerto geral dos interesses será
de fundamental importância.
O estudo é fundado nas metodologias conhecidas como ‘pesquisa-ação’, quando o
pesquisador se associa aos atores para produzir o conhecimento necessário à solução do
problema. Tal abordagem se justifica, pois as lideranças locais possuem um histórico de lutas e
reivindicações por melhorias urbanas.
A utilização do instrumento ‘plano de bairro’ foi confrontada no transcorrer da pesquisa
com a necessidade primordial da regularização fundiária e, ao final, integrada a ela. Tal
conexão é prevista no Plano Diretor Estratégico para as áreas de habitação irregular definidas
como prioritárias para habitação social, chamadas ZEIS-1 (Zona Especial de Interesse Social),
e integra o espírito da própria legislação fundiária federal, sendo assim obrigatório que planos
de bairro incluam a regularização como premissa.
Ocorre, ao longo do processo descrito neste estudo, uma reavaliação da proposição
inicial de plano de bairro, assim como da regularização fundiária. Como resultado tem-se o
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plano de bairro como continuação necessária da regularização fundiária, residindo nessa
articulação a novidade que se pretende expor.
Palavras-chave: Democracia participativa; plano de bairro; regularização fundiária

INTRODUÇÃO

A participação popular, após a aprovação do Estatuto das Cidades em 2001, tornou-se
exigência na elaboração e implementação das políticas urbanas no Brasil. Este artigo descreve
o desafio da elaboração do plano de bairro do Jardim Piratininga junto aos moradores e
lideranças locais, com colaboração do grupo de pesquisa Questões Urbanas (Q-URB) e do
Poder Público municipal.
O grupo de pesquisa é formado por professores e alunos da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie (FAU-UPM) e colaboradores externos,
sejam moradores do bairro ou pessoas que vêm estudando o local. O objetivo do grupo de
pesquisa neste trabalho é elaborar alternativas de participação social no desenho da cidade a
partir de um plano de bairro, instrumento previsto no Plano Diretor Estratégico (PDE) do
Município de São Paulo.
O bairro Jardim Piratininga se localiza na porção norte do distrito de Cangaíba
(Prefeitura Regional Penha), na várzea do Rio Tietê, numa área encapsulada entre um ramal
ferroviário e os limites do Parque Ecológico, e caracteriza-se por uma urbanização precária e
informal, com poucas áreas formais servidas por infraestrutura completa, mas mesmo assim
também parcialmente vulneráveis. Para atuar nesse território fazem-se necessárias ações
conjuntas de inclusão territorial e regularização fundiária, ações pelas quais as lideranças vêm
lutando desde o começo do processo de ocupação do bairro.
O estudo é fundado também nas metodologias conhecidas como ‘pesquisa-ação’,
quando o pesquisador se associa aos atores da ação para produzir o conhecimento necessário
à solução do problema. Trata-se de uma abordagem integradora motivada pela solicitação de
lideranças que buscavam apoio para a elaboração técnica de demandas relativas a melhorias
urbanas e à integração à cidade formal. A primeira fase da pesquisa consistiu no
reconhecimento do território. Os instrumentos desenvolvidos nessa aproximação serão
discutidos neste artigo:
1. frequência no território em visitas reiteradas na duração do projeto
2. elaboração de cartografia em colaboração com o Poder Público
3. elaboração de maquete 1:1000 para utilização nas reuniões com moradores
4. encontros regulares com lideranças para construção de narrativa comum,
mapas afetivos e participação em eventos de governança pública
5. realização de oficinas de capacitação técnica para lideranças, alunos de
graduação e pós-graduação
6. realização de atividade de extensão com alunos de graduação
7. colaboração com Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB) na definição de
procedimentos de regularização fundiária e estabelecimento de convênio
formal com essa finalidade
Como objetivo específico, e segunda fase da pesquisa, o grupo visa a elaboração do
desenho urbano e de uma minuta para projeto de lei de um futuro plano de bairro, elaborado
através de plenárias locais articulando a população e o Poder Público municipal.
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PARTE EXPERIMENTAL
Contextualização e quadro geral

Este subcapítulo relata brevemente os acontecimentos que deram início à colaboração
do grupo Questões Urbanas com atores sociais do Jardim Piratininga. A partir de convite da
Cátedra UNESCO em Paisagem e Ambiente da Universidade de Montréal (CUPEUM), em
dezembro de 2013, estabelece-se uma estrutura acadêmica para a preparação de uma oficina
(workshop) de desenho urbano na Prefeitura Regional Penha, numa colaboração que inclui
FAU-UPM, CUPEUM e, a partir do final de 2014, também a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Paulo (SMDU), além de pesquisadores externos
à Universidade, vindos dos quadros do serviço público municipal (em especial a Secretaria
Municipal de Habitação). Tal estrutura consiste inicialmente num Grupo de Trabalho que, ao
longo de 2014, produz as bases para a escolha de um local adequado à realização da oficina,
a saber:
1. aderência às prioridades do Plano Diretor Estratégico de julho de 2014
2. existência de vulnerabilidade ambiental e social
3. localização em área não central da cidade
Esse trabalho, assim como a obtenção de fundos para a realização do workshop
internacional, que recebeu o nome WAT-UNESCO_TIQUATIRA SÃO PAULO 2015, findou em
dezembro desse ano. Os meses de janeiro a abril de 2015 foram então dedicados ao
levantamento de dados e de problemáticas do território escolhido [figuras 1 e 2] e à elaboração
de um dossiê destinado aos oficineiros [1], tendo-se determinado áreas preferenciais de
atuação e respectivas prioridades. Tal trabalho serviu também para estabelecer uma
metodologia de aproximação com o território, seus agentes, instituições e os atores sociais
envolvidos, que pode ser resumida nos seguintes termos: todo conhecimento ‘técnico’ tem que
ser validado por argumentações afetivo/políticas e estas, por sua vez, devem proceder dos
atores envolvidos na demanda e na sua respectiva solução.

Figuras 1 e 2: Localização da Penha no município de São Paulo destacada em vermelho e as 4
áreas de estudo. / Figura 1: SMDU / Figura 2: Q-URB/Google Maps
O workshop, tendo se realizado de 4 a 15 de maio de 2015 com a presença das
escolas listadas a seguir, resultou em 7 projetos urbanos que foram apresentados, ao longo de
2015 e 2016, a diversas instâncias das comunidades e instituições envolvidas [figuras 3 e 4].
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Figuras 3 e 4: Projetos das equipes participantes do WAT_UNESCO TIQUATIRA SÃO PAULO
2015. / Fotos: Q-URB
As escolas participantes foram as seguintes:
1. Universidade de Montréal
2. Universidade de Roma La Sapienza
3. Universidade Meji (Tóquio)
4. Universidade Presbiteriana Mackenzie
O primeiro contato do grupo Q-URB com as lideranças do Jardim Piratininga ocorreu
ao longo da primeira fase do trabalho quando, em julho de 2014, visitamos o Conselho
Participativo Municipal (CPM) da Penha em busca de interlocutores para o estudo. Nessa
ocasião conhecemos Lourival Nonatomas nesse momento ainda não estávamos dedicados
especificamente ao Jardim Piratininga, que consistia num dos pontos de interesse na região,
mas não o único, dado o caráter abrangente que deveria ter o WAT_UNESCO. Lourival tornouse (como outros também) desde esse momento inicial um colaborador do estudo, como se
mantém até hoje.
O segundo contato ocorreu em uma das oficinas participativas preparatórias da
elaboração do Plano Diretor Estratégico, no Centro Educacional Unificado (CEU) Tiquatira, ao
final de 2014, com Jeremias das Neves. Nessa ocasião Jeremias solicitou nossa ajuda para a
redação de uma sugestão técnica sobre o território de sua moradia e atuação: que o território
do Jardim Piratininga se tornasse uma ZEIS-1 (Zona Especial de Interesse Social do tipo 1),
zona caracterizada pela presença de favelas e loteamentos irregulares [2] e destinada à
promoção de moradia digna para a população de baixa renda por intermédio de melhorias
urbanísticas, recuperação ambiental e regularização fundiária [3], algo que foi contemplado
devidamente na lei que instituiu o Plano Diretor Estratégico (citada acima).
Após o término do WAT_UNESCO as duas lideranças pediram a ajuda do Q-URB para
discutir e viabilizar melhorias no bairro através de projetos de urbanização. A primeira visita
detalhada ao Jardim Piratininga foi realizada em julho de 2015, quando foi apresentada ao
grupo Q-URB uma terceira liderança, Nilson Ribeiro. Após o reconhecimento geral do território
a pé, foi proposta uma reunião com toda a diretoria da Associação Popular de Moradores do
Jardim Piratininga (APMJP) e levantada a ideia de um possível plano de bairro.
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Figura 5: Integrantes da equipe de pesquisa e líderes comunitários durante caminhada no
Jardim Piratininga. / Foto: Q-URB, 2015
Uma primeira reunião com essa finalidade ocorreu após duas semanas e nela foi
possível efetuar o levantamento de alguns dos problemas do bairro através do depoimento dos
moradores, tendo já nesse momento sido explicitada a necessidade da regularização fundiária
para a área. A regularização fundiária é o processo de intervenção pública, sob os aspectos
jurídico, físico e social, que objetiva legalizar a permanência de populações moradoras de
áreas urbanas ocupadas informalmente para fins de habitação, implicando em melhorias no
ambiente urbano do assentamento, no resgate da cidadania e da qualidade de vida da
população beneficiária [4]. Nessa mesma reunião foi reafirmada também a necessidade da
construção do plano de bairro com a participação dos moradores locais.

Figura 6: Reunião da equipe de pesquisa com líderes comunitários em agosto de 2015. / Foto:
Q-URB
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Área de intervenção: o Jardim Piratininga

O bairro Jardim Piratininga se localiza na área de várzea do rio Tietê, fazendo divisa
com o Parque Ecológico de mesmo nome ao norte do distrito do Cangaíba, pertencente à
Prefeitura Regional da Penha, na zona leste da cidade de São Paulo. É caracterizado por
urbanização informal, ocupado por população de baixa renda e separado morfologicamente da
cidade formal em todo o seu perímetro: 1) a norte, pela existência de um canal de
circunvalação entre o Parque Ecológico do Tietê e a comunidade, além da rodovia Ayrton
Senna; 2) ao longo de toda sua borda sul o bairro é delimitado por um alto muro de arrimo que
o separa do leito da linha férrea 12 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).
Os bairros Jardim São Francisco, a leste e fazendo divisa com torres de alta tensão, e Vila do
Sapo, a oeste e separado do Piratininga por um grande terreno baldio, possuem características
similares porém já são urbanizados e, consequentemente, dotados de infraestrutura,
diferentemente de grande parte do Jardim Piratininga.
Na elaboração do plano de bairro de que trata este estudo estão sendo considerados
(até este momento) apenas o Jardim Piratininga e o Jardim São Francisco.

Figura 7: Localização da Prefeitura Regional da Penha (tracejado vermelho) no município de
São Paulo. / Fonte: Q-URB, 2017

Figura 8: Jardim Piratininga e Jardim São Francisco indicados em vermelho. A Vila do Sapo à
esquerda no contorno tracejado em preto. / Fonte: Q-URB, 2017
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A cidade de São Paulo passou, a partir do fim do século XIX, por intensas
transformações após a expansão da atividade cafeeira que desencadeou um acelerado
processo de crescimento demográfico e expansão da sua área urbana [5]. Nesse quadro de
expansão geral, a planura da área da várzea do rio Tietê também favoreceu sua ocupação
pelas estradas de ferro e rodagem. O rio Tietê foi alvo de grandes obras de retificação e
canalização desde 1893, mas que avançaram em 1940 com o Plano de Avenidas do prefeito
Prestes Maia, dando origem a sua atual configuração geográfica [6]. Conforme Morcelli, “estes
fatores, somados à grande disponibilidade de terrenos planos e extensos, favoreceram a
instalação de indústrias ao longo da várzea” [7]. Antes da canalização do último trecho do rio
Tietê, entre o bairro da Penha e o município contíguo de Suzano, em meados de 1980, a
várzea era ocupada por lagoas, olarias e minas de areia, além de indústrias [8].

Figura 9: Meandros do rio Tietê, antes de sua canalização completa. / Fonte: Nexo / GOBBI, L.
/ Reprodução Prestes Maia

Figura 10: Parque Ecológico do Tietê (em primeiro plano) e território do Jardim Piratininga
demarcado com contorno vermelho. / Fonte: KOK, C.R., Inclusão e conexão urbana: ambiente
e mobilidade - Jardim Piratininga. TFG, FAAP (2014) / Foto: Fábio Knoll
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Ao longo das décadas de 1950 a 1970 o país experimentou aumento expressivo de
migração interna, composta principalmente por população nordestina atraída para os polos
industriais. Esses migrantes encontraram abrigo nas periferias da cidade e ocuparam diversas
áreas, “como podiam e conforme seus meios” [9].

Figura 11: Elementos urbanos do território do Jardim Piratininga. / Fonte: Q-URB, 2016
As vulnerabilidades da área de estudo ficam evidentes quando examinadas em
detalhe. O isolamento físico dos dois bairros em relação ao entorno imediato contribui para
encerrar o território dentro de si mesmo e, além disso, deixa poucos pontos de passagem: dois
túneis para veículos e pedestres, um no extremo leste da área e outro mais ao centro,
distantes entre si e extremamente estreitos, além de uma passarela que transpõe a linha férrea
mas dá acesso apenas à calçada contígua, obrigando o pedestre a vencer a própria avenida
Assis Ribeiro cruzando-a a pé para de fato vencer o confinamento.

Figura 12: Muro da CPTM visto da avenida Dr. Assis Ribeiro, na cidade formal; construção que
sobressai pertence ao território do Jardim Piratininga, do outro lado da linha férrea. / Foto: QURB, 2016
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Figura 13: Massas de água do rio Tietê no interior do Parque Ecológico; em preto, abaixo, a
linha férrea da CPTM; em amarelo a linha de alta tensão que aproximadamente divide o Jardim
Piratininga do Jardim São Francisco, este a leste. / Fonte: Q-URB, 2017

Figura 14: Vista de um dos dois acessos para o Jardim Piratininga, por baixo da linha férrea da
CPTM; situação antes da elevação da linha férrea (obra atualmente em andamento) que
proverá uma passagem com dimensões padrão de acordo com os códigos de trânsito e
mobilidade. Nessa situação automóveis e pedestres usam a mesma passagem, sem nenhum
confinamento. / Foto: Q-URB, 2015
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Figura 15: Uma das duas passarelas transpondo a linha da CPTM na área de estudo; esta na
altura da divisa do Jardim Piratininga com o Jardim São Francisco. / Foto: Q-URB, 2015
Já, ao norte, o canal de circunvalação atua como empecilho ao acesso da população
local ao Parque Ecológico do Tietê pois há apenas uma ponte para pedestres, o que obriga
que a maioria das transposições seja feita em condições extremamente precárias, incluindo
contato direto com o esgoto existente nesse canal.

Figura 16: Do primeiro ao último plano: PET, rodovia Ayrton Senna, área de estudo
(demarcada em turquesa), morro do Cangaíba (à esquerda), zona central de São Paulo (ao
fundo na altura do horizonte). / Fonte: KOK, C.R., op. cit. / Foto: Fábio Knoll
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Figura 17: Construções altamente vulneráveis à beira do canal de circunvalação. / Foto: QURB, 2015

Figura 18: Travessia do canal de circunvalação para alcançar o Parque Ecológico do Tietê. /
Foto: Q-URB, 2015
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Do ponto de vista dos serviços e equipamentos públicos básicos a situação de
precariedade, que gera as vulnerabilidades sociais que se quer combater com a elaboração do
plano de bairro e a regularização fundiária, se manifesta na existência de um insuficiente
núcleo de serviços, constituído por uma Unidade Básica de Saúde (UBS), uma creche e duas
escolas (todos no Jardim São Francisco), comércio e serviços de pequeno porte. Os serviços
de maior porte como hospitais, equipamentos culturais, comércio de bens duráveis, etc, estão
fora dos limites dos bairros.
Na classificação do Plano Diretor Estratégico (PDE), os bairros em estudo se localizam
na Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental e na Macroárea de Controle e
Qualificação Urbana e Ambiental. A Macrozona caracteriza territórios ambientalmente frágeis
devido a suas características geológicas e geotécnicas como presença de mananciais de
abastecimento hídrico e significativa biodiversidade, assim desempenhando a função de
prestar serviços ambientais essenciais para a sustentação da vida urbana.
Já a Macroárea é caracterizada pela existência de vazios intraurbanos, com ou sem
cobertura vegetal, e áreas urbanizadas com distintos padrões de ocupação
predominantemente horizontal, ocorrendo, ainda, reflorestamento, áreas de exploração mineral
e algumas áreas de atividades industriais, sendo este um território propício para a qualificação
urbanística, ambiental e para a provisão de habitação, equipamentos e serviços, respeitadas as
condicionantes ambientais.

Figura 19: Perímetro da área de intervenção, em tracejado vermelho, localizado na Macrozona
de Proteção e Recuperação Ambiental, em verde. / Fonte: Geosampa, 2017
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Figura 21: Perímetro da área de intervenção, em tracejado vermelho, localizado na Macroárea
de Controle e Qualificação Urbana e Ambiental, em verde. / Fonte: Geosampa, 2017
Quanto ao uso e ocupação do solo, o Jardim Piratininga é, como dito anteriormente,
uma Zona Especial de Interesse Social do tipo 1, caracterizada pela presença de favelas e
loteamentos irregulares [10] e destinada à promoção de moradia digna para a população de
baixa renda por intermédio de melhorias urbanísticas, recuperação ambiental e regularização
fundiária [11]. O bairro Jardim São Francisco, por outro lado, é classificado no PDE como Zona
Mista Ambiental (ZMa), que possui as mesmas diretrizes da referida Macrozona. As duas
zonas (ZEIS e ZMa) são consideradas territórios de qualificação, áreas em que se objetiva a
manutenção dos usos não residenciais existentes, o fomento às atividades produtivas e a
diversificação de usos ou adensamento populacional moderado [12].

Figura 22: Perímetro da área de intervenção, em tracejado vermelho, sendo o Jardim
Piratininga em cor ocre (caracterizado como ZEIS-1) e o Jardim São Francisco (caracterizado
como ZMa) em cinza pontilhado. / Fonte: Geosampa, 2017
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Plano de bairro, por quê? Democracia participativa, por quê?

O Plano de Bairro é um instrumento urbanístico de escala local cuja elaboração, na
medida em que for pautada pelo instrumento da democracia participativa, definido no Estatuto
da Cidade (artigo 2º) como sendo a “gestão democrática por meio da participação da
população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano”, poderá contribuir para a garantia da função social da cidade e da
propriedade urbana [13].
A partir dos Planos de Bairro, previstos no art. 347 do PDE, é possível desenvolver
diretrizes urbanas com objetivo de reestruturação ou requalificação urbana na escala local,
complementando e detalhando os Planos das Prefeituras Regionais (antigos PRS, Planos
Regionais das Subprefeituras) [14]. É obrigatória a utilização de metodologia participativa nos
planos de bairro, podendo ser elaborados por associações de representantes de moradores ou
até mesmo pela respectiva Prefeitura Regional, mas com a participação dos Conselhos
Participativos Municipais, reforçando a gestão democrática do município. Os conteúdos do
plano de bairro deverão ser elaborados a partir da identificação das diferentes demandas
urbanas, sociais e ambientais, através de pesquisas de campo, análises de dados e estudos
existentes. O objetivo dos Planos é articular as estruturas locais com as questões estruturais
da cidade ao mesmo tempo em que levanta as necessidades dos bairros, sejam elas materiais,
culturais ou sociais [15]. O plano de bairro poderá indicar também a readequação tanto de
espaços e equipamentos sociais públicos, quanto de sistemas de infraestrutura urbana.
Candido Malta Campos Filho [16] traz em seus textos o conceito do planejamento de
bairro como possibilidade de estabelecer uma ligação do planejamento geral da cidade com a
experiência de um cidadão comum, propondo que este adquira o controle do seu bairro de
moradia, pois já detém o conhecimento sobre ele:
“Como afirmamos antes, o planejamento de bairros não se justifica
apenas por querer resolver os problemas em nível local. Ele deve ser
visto como uma via para a compreensão dos problemas gerais da
cidade e de como estes se interligam aos problemas do país. Mesmo
porque não se conseguirá resolver plenamente os problemas de um
bairro, desligando-o do contexto maior onde eles se situam.” [17]
A democracia participativa, à qual aludem as leis e estatutos mencionados, é neles
definida através do estabelecimento de instâncias formais que devem integrar as ações
previstas nos diversos níveis da implementação das políticas urbanas. Os conselhos
participativos, correspondendo às regiões administrativas do município, os conselhos gestores
das ZEIS, necessários para gerir, como diz o título, o desenvolvimento do território na etapa
posterior à regularização fundiária e à urbanização e construção de novas moradias sociais,
são exemplos desses instrumentos de democracia direta, previstos em lei, além do Conselho
Municipal de Política Urbana (CMPU) que também avaliará o plano de bairro. Apesar da forma
“conselho”, utilizada na gestão pública e em coletivos organizados da sociedade civil não ser
nova na história da democracia participativa, ela foi conquista importante dos movimentos
populares e da sociedade civil organizada após a redemocratização do país em 1988 [18].
Tal definição não contém, porém, a essência do que seria essa democracia, a não ser
de forma muito básica, suficiente para situar o tema, porém não acabada, cabendo aos atores
sociais envolvidos a tarefa de dar vida, política e socialmente, a essas instâncias. Não é
preciso dizer que aí se localizam quase todos os desafios de uma ação que se pretende
democrática, cabendo na lei desde soluções simplesmente burocráticas, que apenas na
aparência exercitam a participação, até ações cuja consistência pode ser compreendida
teoricamente. Boaventura define a participação que se deve buscar como a capacidade de
caminhar com os que vão mais devagar [19] e (em outro texto) explica o que entende como a
formação de novos sujeitos, inexistentes no quadro hegemônico atual:
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"A maioria dessas concepções [contra-hegemônicas de democracia]
não rompeu com o procedimentalismo kelseniano. Elas mantiveram a
resposta procedimental ao problema da democracia, vinculando
procedimento com forma de vida e entendendo a democracia como
forma de aperfeiçoamento da convivência humana. De acordo com
essa concepção (...) a democracia é uma gramática de organização da
sociedade e da relação entre o Estado e a sociedade: (...) É possível,
portanto, perceber que a preocupação que está na origem das
concepções não hegemônicas de democracia é a mesma que está na
origem da concepção hegemônica mas que recebe uma resposta
diferente. Trata-se de negar as concepções substantivas de razão e as
formas
homogeneizadoras
de
organização
da
sociedade,
reconhecendo a pluralidade humana. No entanto, o reconhecimento da
pluralidade humana se dá não apenas a partir da suspensão da ideia
de bem comum, como propõem Schumpeter, Downs e Bobbio, mas a
partir de dois critérios distintos: a ênfase na criação de uma nova
gramática social e cultural e o entendimento da inovação social
articulada com a inovação institucional, isso é, com a procura de uma
nova institucionalidade da democracia." [20]
Vê-se por esta passagem retirada da citação acima que a tarefa proposta pelo autor é
radical no seu alcance transformador: “Trata-se de negar as concepções substantivas de razão
e as formas homogeneizadoras de organização da sociedade, reconhecendo a pluralidade
humana”. Trata-se não apenas de reconhecer as diferenças mas de atualizá-las em
perspectivas radicalmente contra-hegemônicas, isto é, isentas dos procedimentalismos
tradicionais, mesmo que com o sinal invertido. O alcance desta formulação, mesmo que
inesgotável se consideramos o âmbito cotidiano da vida, contém a ousadia necessária para o
perseguimento de propostas inclusivas como as que se propõem este estudo, esta pesquisaação.
Nesse sentido, a democracia participativa pode ser definida como uma forma de
democracia em construção, pois visa trazer para o cotidiano do indivíduo a prática da reflexão
e do debate acerca do interesse coletivo, constituindo-se em forma não tradicional de
convivência social. As metodologias conhecidas como ‘pesquisa-ação’, já definidas em
subcapítulos acima neste texto, têm ampla aplicação, não se restringindo ao universo da luta
por direitos, como é o caso aqui. Caracterizando-se pela reflexão coletiva e, portanto, pela
tendência à horizontalização do processo decisório, inovam possivelmente para além da
prática do voto e mesmo da maioria simples, valorizando a ação coletiva aliada ao debate:
"Entre as diversas definições possíveis, daremos a seguinte: a
pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os
participantes representativos da situação ou do problema estão
envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (...) Muitos partidários
restringem a concepção e o uso da pesquisa-ação a uma orientação
de ação emancipatória e a grupos sociais que pertencem às classes
populares ou dominadas. (...) No entanto, a metodologia da pesquisaação é igualmente discutida em áreas de atuação técnico-organizativa
com outros tipos de compromissos sociais e ideológicos, entre os
quais destaca-se o compromisso de tipo 'reformador' e 'participativo',
tal como no caso das pesquisas sócio-técnicas efetuadas segundo
uma orientação de 'democracia industrial', principalmente em países
do Norte da Europa". [21]
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Instrumentos de metodologia participativa

Elementos práticos foram desenvolvidos ao longo do estudo, até este momento, para
que fosse alcançada a necessária participatividade, preconizada nos princípios da pesquisaação e da democracia participativa:
1. em associação com o Poder Público (SEHAB) foram desenvolvidos
procedimentos de regularização fundiária e está sendo formalizado um
convênio (em processo de assinatura) alinhando a integração entre plano de
bairro e a regularização fundiária, sendo este último o ponto de maior
importância levantado pelos moradores
2. objetivando a compilação de um material suporte ao diagnóstico urbano
participativo as seguintes ferramentas foram utilizadas:
a. base cartográfica georreferenciada a partir de dados públicos,
fornecidos pela SMDU, SEHAB e UBS do Jardim São Francisco, além
de dados coletados in loco
b. cartografia afetiva, que consiste na elaboração de mapas a partir dos
relatos dos moradores, em grupos de discussão e com códigos visuais
compartilhados com todos
c. reuniram-se estudos anteriores sobre o bairro, realizados em diversas
universidades, para apresentação à população local
3. foi construída uma maquete na escala 1:1000, que dotou de materialidade a
leitura territorial feita pelos moradores
4. realizaram-se oficinas de capacitação técnica para lideranças tratando de
problemáticas urbanas pertinentes
5. percursos a pé para exploração não completamente planejada do território,
abertas a possibilidades de alterações eventuais de percurso
6. contato para a realização de atividades específicas (reuniões, festejos, etc)
com entidades locais como a ONG Panoá, a diretoria da escola Anne Frank, a
diretoria do Teatro Flávio Império (no distrito Cangaíba, cidade formal, fora do
território de estudo) e a UBS do Jardim São Francisco
As atividades e instrumentos listados acima constituíram o pano de fundo, por assim
dizer, de uma série (uma, duas ou mais vezes a cada mês) de encontros com as lideranças
locais parceiras da ação, visando a construção de uma narrativa comum e a participação em
eventos de governança pública. A frequência das visitas no território durante a elaboração do
projeto teve como principal resultado a solidificação de uma relação de confiança entre
comunidade e academia. Da parte desta última as atividades incluíram, além da própria equipe
de pesquisa, também alunos da pós-graduação e da graduação.
A etapa atual da elaboração do plano de bairro e o andamento do processo de
regularização fundiária exige um esforço coletivo de sistematização dos dados obtidos,
objetivando instrumentalizar o diálogo entre os atores e as instituições envolvidas. A
comunicação interinstitucional é um dos desafios a ser vencido com o objetivo maior de
inclusão territorial e social das comunidades do Jardim Piratininga, do Jardim São Francisco e
da Vila do Sapo.

16

Figura 23: Plenária de regularização fundiária promovida pela SEHAB em maio de 2016. /
Fonte: Q-URB

Figura 24: Base cartográfica georreferenciada gerada pelo levantamento planialtimétrico
cadastral. / Fonte: SEHAB/Q-URB, 2016
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Figura 25: Mapeamento afetivo sendo realizado pelos moradores locais em agosto de 2015. /
Fonte: Q-URB

Figura 26: Moradores locais e pesquisadores em torno da maquete em escala 1:1000,
discutindo o território. / Fonte: Q-URB, 2016
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Figura 27: Pesquisadores e moradores após oficina de capacitação em junho de 2016. / Fonte:
APMJP

Figura 28: Grupo de pesquisadores e funcionários da SEHAB em visita ao território. / Fonte: QURB, 2016

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nossa prática participativa no Jardim Piratininga tem consistido num aprendizado
conjunto, que não se consegue valorizar corretamente na exata medida em que ocorre, dadas
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as dificuldades que apresenta e que, olhadas isoladamente, chegam a parecer impedimentos
ao desenvolvimento do trabalho. Os problemas que se têm colocado, e algumas das soluções
encontradas, podem ser assim resumidos:
1. abordagem inicial dos atores sociais e institucionais do território foi
extremamente bem sucedida e permitiu a realização da oficina
WAT_UNESCO; caracterizou-se por frequentação intensa no território e
construção de diálogos múltiplos, ainda não sistematizados, a essa altura; é
necessário dizer que se tratava, neste momento, de um território com cerca de
470 mil habitantes e 43 km2
2. o estabelecimento da parceria com a APMJP, a partir de julho de 2015
(conforme já indicado), implica no envolvimento muito mais intenso com atores
sociais só aparentemente homogêneos; tal interação é bem sucedida numa
primeira etapa do trabalho, que resulta na percepção sensível do território e no
estabelecimento de uma rede de contatos para o desenvolvimento posterior do
trabalho, a essa altura já definido como a elaboração de um plano de bairro
3. a percepção, quase imediata, da regularização fundiária como objetivo central,
prático e condicionador do plano de bairro, leva a um trabalho junto à
Secretaria Municipal de Habitação, instância responsável por sua
implementação, e resulta, em poucos meses (novembro de 2015), na alocação
de verba por essa Secretaria para os estudos técnicos oficiais visando a
regularização; desse processo nascem plenárias de moradores, capitaneadas
pela própria SEHAB, com o auxílio da APMJP e do Q-URB; duas dessas
plenárias foram realizadas ao longo de 2016 e uma terceira está prevista para
os primeiros meses de 2017
4. o trabalho conjunto com a SEHAB fez com que os interesses comuns ficassem
aos poucos mais claros, o que levou à reformulação do escopo do trabalho de
plano de bairro, integrando-se a regularização fundiária como premissa; fora o
fato de que tal dependência (plano de bairro/regularização fundiária) é prevista
na legislação, e de todo modo seria levada em conta nos procedimentos para o
plano de bairro, é preciso ressaltar que, no caso do Jardim Piratininga, a
percepção dessa possibilidade emerge da semelhança dos procedimentos
participativos empregados pela SEHAB e pelo Q-URB em conjunto com
APMJP; ocorre que, durante as plenárias que no princípio seriam exclusivas
para o tópico regularização fundiária, ganha espaço o tema das outras
necessidades/carências do território e de sua possível incorporação na agenda
tratada; temos aqui mais um resultado, portanto, da metodologia participativa
posta em prática
5. no nível da política interna da APMJP e de sua relação com o Q-URB,
desenvolve-se nesse período (maio a setembro de 2016) uma série de oficinas
de formação técnica oferecidas aos moradores mas principalmente
frequentadas pelos militantes (diretores) da própria APMJP; tratou-se, nessas
oficinas, de estabelecer um repertório comum relativo aos mapas, às
terminologias da lei do zoneamento e do PDE e à representação visual de
projetos urbanos
6. de novembro de 2015 a dezembro de 2016 houve a participação de instituições
e atores sociais diversos no esforço organizativo e reflexivo, participação essa
que não chegou a se consolidar, como pretendido, numa colaboração
sistemática, mas que estabeleceu ao menos um primeiro contato
7. a fase atual, a partir de novembro de 2016, caracteriza-se pela realização de
um chamamento a esses atores sociais; isso se deve, fundamentalmente, à
integração da SEHAB no processo de reflexão (a assinatura de um convênio
formal de cooperação técnica SEHAB-Mackenzie está em curso):

20

a. estabelece-se uma leitura morfológica do território do Jardim
Piratininga como uma possível continuidade em relação aos 2 bairros
adjacentes (a leste o Jardim São Francisco e a oeste a Vila do Sapo),
apesar de haver distinções importantes entre eles
b. percebe-se a viabilidade de tratar da regularização como pressuposto
mas não como exclusivo condicionante do plano de bairro, como até
então havia-se imaginado; neste ponto a lógica se altera deixando de
ser unívoca (regularização/plano de bairro) e admite-se que o plano de
bairro condicione também a própria regularização
8. como resultado desta fase primeira, constituída pelos eventos descritos acima,
caminha-se neste momento (janeiro de 2017) para a realização de um primeiro
fórum de lideranças e moradores com vistas à celebração de uma pauta de
política urbana conjunta dos 3 bairros, constituída dos elementos já
mencionados (plano de bairro, regularização fundiária)
9. ao mesmo tempo amplifica-se a percepção da atuação do Q-URB junto aos
diversos atores sociais envolvidos, o que suscita questões importantes
relativas à legitimidade dos futuros atores sociais, neste momento sendo
convidados ⎼ em outras palavras: como se define a representatividade dos
interessados em participar do processo; essa pauta, além de outra que será
exposta a seguir, deve ser equacionada proximamente como parte do
processo de participação democrática em curso
10. por fim é preciso atentar para um possível questionamento, que ainda não
aparece em sua forma plena mas que contém força e consistência para tal:
trata-se de considerar as implicações da aceitação dos limites vigentes nos
instrumentos legais da regularização e do plano de bairro, limites esses que, a
verificar, podem ser contraditórios com os princípios mais amplos da função
social da cidade e da propriedade urbana já que estariam, segundo essa
postulação, a validar e reforçar uma lógica perversa e prejudicial aos
interesses das populações em situação de vulnerabilidade, que é a lógica da
propriedade privada como fator de segurança e estabilidade, inerente a essa
legislação; no fundo tratar-se-ia de uma legislação conservadora, considerado
o espectro ideológico
Compreende-se, portanto, que instrumentos legais vigentes, mesmo que
conservadores, devem ser utilizados em toda sua extensão e que podem configurar-se como
espaços de democratização. Aparentemente reformista, tal escolha deve antes ser
compreendida na sua potencialidade transformadora. Tratar-se-ia, como dizem alguns autores:
1) de uma democracia de baixa intensidade, que preenche vazios e os amplia [22]; 2) de uma
articulação voltada aos meios, tanto quanto aos fins, entendendo-se pelos primeiros que a
pesquisa-ação é mais do que uma ferramenta de planejamento democrático; é também um
fórum de formação democrática no qual pesquisadores e atores participam com os respectivos
conhecimentos e vivências, cabendo a cada um a proposição de conceitos e teorias, e ao
conjunto sua avaliação na prática [23].

CONCLUSÕES

Pode-se apontar determinados resultados concretos e algumas direções futuras como
forma de conclusão deste texto. São elas:
1. a partir do diagnóstico urbano participativo descrito anteriormente foi possível
elaborar uma lista de necessidades concretas do território, o que dá o subsídio
necessário para a próxima fase do trabalho, quando novos atores deverão se
integrar a ele, mas já serão apresentados a ela;
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2. no âmbito político institucional deu-se início a um alinhamento participativo de
instituições públicas: a SEHAB, a Prefeitura Regional da Penha, o Conselho
Participativo Municipal da Penha, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim
São Francisco, a ONG Panoá (composta por profissionais egressos da USP
Leste, universidade cujo campus situa-se na região); uma ainda tênue
aproximação com os equipamentos escolares existentes (creche e ensino
fundamental);
3. percebe-se que cada universo institucional envolvido no processo apresenta
um foco de interesse, mas determinar os denominadores comuns é tarefa de
todos os envolvidos: a equipe da SEHAB que participa deste projeto
(Coordenadoria de Regularização Fundiária / CRF) ampliou seu escopo (neste
caso) para integrar à regularização o plano de bairro; a Prefeitura Regional
(antiga Subprefeitura) prioriza a zeladoria (compreendida como a manutenção
do bom funcionamento dos serviços e equipamentos básicos); a população
residente na área tem interesse em melhorar suas condições de acesso à
cidade e coloca o acesso à propriedade da terra e as melhorias habitacionais
como suas prioridades.
Neste amplo espectro a academia contribui com sua expertise para a articulação dos
interesses gerais (políticos, econômicos e sociais) de cada partícipe do trabalho. Conseguir a
confiança de uma população vulnerável em meio a um jogo político não é tarefa fácil uma vez
que as ações demandam uma coordenação exímia. Nesse sentido, um dificultador deste
projeto aparece em eventuais (mas não infrequentes) disputas por programas advindas de
cada instituição ou ator social, bem como a relacionada dificuldade de se construir uma equipe
concisa e compreensiva das potencialidades e limitações de cada indivíduo e seu interesse,
que muitas vezes difere do interesse coletivo.
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Resumo

Abstract

O presente trabalho acadêmico aborda o processo histórico
de expansão urbana da cidade de São Paulo e os desafios
e problemas que o crescimento explosivo e desigual gerou
no território, na forma de assentamentos precários, além da
evolução nas práticas públicas de intervenção nas favelas e
na provisão habitacional.

This academic work addresses the historic process of urban
sprawling of the city of São Paulo and the challenges and
problems that this explosive and unequal growth created in
the territory, in form of precarious settlements, besides the
evolution of public intervention in the favelas and in the
housing provision.

Tendo como local de estudo a favela do Jardim Piratininga
na zona leste da cidade, procurou-se abordar as formas
de intervir neste tipo de território, levando-se em conta as
práticas atuais de projeto participativo e de políticas urbanas
amplas de atuação em favelas.

Using the favela of Jardim Piratininga, in the east side of the
city, as study case, this work intends to investigate the ways
of intervention in this kind of urban territories, taking into
account the current practices of collective design and broad
urban policies of intervention.

Após expor a análise teórica e conceitual, e o trabalho
desenvolvido junto ao grupo de pesquisa acadêmica Ensaios
Urbanos no Jardim Piratininga, apresento uma proposta
projetual de provisão de habitação para as famílias em
situação de risco da área, que pretende conciliar habitação
popular com espaços públicos, inserção ampla no contexto
urbano existente e recuperação ambiental nas diretrizes de
projeto.

After presenting the theoretical and conceptual analysis,
and the work developed with the academic research group
Ensaios Urbanos in the Jardim Piratininga, I present a
design proposal for housing provision for the families in the
worst areas of the favela, so called risk areas, which seeks
to reconcile in the project guidelines, popular housing with
public spaces , sensible insertion in the existing context and
environmental recovery.
Key words: Urban Sprawling. Suburbs. São Paulo. Slums
Upgrading. Neighborhood Plan. Housing. Collective Design

Palavras Chave: Espraiamento Urbano. Periferia. São Paulo.
Urbanização de Favelas. Plano de Bairro. Habitação. Projeto
Coletivo
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Intrudução
A questão do acesso ao solo urbano para a maior parte dos
brasileiros sempre foi resolvida de forma precária e desigual.
A realidade das nossas grandes cidades é a própria imagem
da desigualdade social. Os bairros populares carecem
das condições mínimas de acesso à uma urbanidade que
proporcione qualidade de vida para seus moradores, o que
gera um abismo imenso expresso no espaço fragmentado e
díspar entre as áreas mais pobres e ricas da cidade.

O que se pretende com este trabalho é expor a forma como
está sendo desenvolvido a elaboração do plano de bairro e de
urbanização da favela do Jardim Piratininga, e mostrar como
é possível intervir em assentamentos precários de forma
responsável e ampla, visando a melhoria da qualidade de vida
dos moradores locais e das infraestruturas urbanas.

As favelas são os lugares onde a situação é evidentemente
mais crítica. Nelas as pessoas mais vulneráveis assentaram
suas próprias casas como única oportunidade de habitar na
cidade. Ao longo do último século, as favelas se multiplicaram
de forma explosiva, especialmente nos últimos cinquenta
anos, em consequência do crescimento demográfico urbano
alimentado sobretudo pelo fluxo migratório do campo. O
Jardim Piratininga, local deste estudo e projeto, é mais um
desses lugares.
A forma como o Estado encara os assentamentos precários e
as metodologias de intervenção nas favelas evoluiu ao longo
do último século, partindo desde uma visão hora conivente,
hora autoritária e higienista, para um reconhecimento destas
formas de ocupação urbana e posterior desenvolvimento de
políticas públicas para urbanização ampla das favelas. A
abertura democrática e a participação popular tiveram papel
importante nesta mudança de paradigma e constituem hoje
uma forma efetiva de elaboração de projetos e metodologias.
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1.0 FAVELA, PERIFERIA, CIDADE

1.1. Espraiamento urbano e periferização na cidade de São Paulo
A cidade de São Paulo foi desde sua fundação até o
desenvolvimento da agricultura comercial do café no final
do século XIX, uma cidade provinciana. Em 1889, ano da
proclamação da República, São Paulo possuía apenas 50 mil
habitantes. Após um século, sua população foi multiplicada
por trezentos, se levarmos em conta a população da região
hoje chamada de grande São Paulo. Analisar este crescimento
vertiginoso em um espaço de tempo relativamente pequeno
nos dá uma ideia da escala dos problemas que o processo
de urbanização colocou tanto para os habitantes da cidade,
quanto para os planejadores e administradores públicos.
Os dois principais ciclos de crescimento populacional da
cidade foram o da imigração européia entre 1890 e 1900,
quando a taxa de crescimento foi em média de 14% ao ano,
e durante as décadas 1940 e 1950, com uma média de 5,4%
e 5,6% respectivamente segundo o IBGE. Estas décadas
foram marcadas pela implantação das indústrias modernas
na cidade e pela migração de outras partes do estado e de
outras regiões do Brasil, em especial de estados do nordeste.
Durante todo o século XX, o crescimento populacional
da cidade foi em grande parte caracterizado pelo fluxo
migratório. Este movimento se deve ao crescimento
econômico expressivo que São Paulo viveu - se destacando
das outras capitais do país - expansão que se tornou símbolo
de prosperidade e esperança para famílias do Brasil todo
que se encontravam em situação de pobreza, em especial as
que enfrentavam as condições duras do trabalho no campo.
18

Segundo Sachs (1999), em 1940, 75% do crescimento da
grande São Paulo era devido à migração, nos anos de 1950
e 1960 caiu para 60%, e em 1970 e 1980 estava em 50%.
A área urbanizada aumentou constantemente, em
especial a partir de 1930, ao longo das estradas de ferro, e a
partir de 1950, das rodovias que atraíram a implantação das
indústrias e foi gradativamente se tornando o principal modal
de transporte de carga e passageiros na cidade. Estima-se
que a superfície da área urbanizada passou de 150 a 1370
km² entre 1930 e 1980 (Sachs, 1999). A expansão urbana
foi especialmente forte no eixo leste-oeste, com tendência
para o leste devido ao eixo São Paulo - Rio de Janeiro que
atraiu muitas indústrias, em torno das quais surgiram bairros
populares como o Cangaíba.
A periferia teve um crescimento muito mais rápido que o
centro. Este avanço da urbanização em direção à periferia foi
puxado pela forte diferenciação dos preços fundiários e na
produção dos chamados vazios urbanos - estimados em 41%
pelo plano diretor de 1983 (SACHS 1999) - mantidos com fins
especulativos. O preço dos terrenos centrais impossibilita
o acesso por parte dos poderes públicos, e ainda mais da
população de baixa renda. Durante o período de maior
intensificação do espraiamento urbano (1960-1980), o preço
médio do metro quadrado em São Paulo aumentou cerca de
três vezes, enquanto o poder de compra do salário mínimo
caiu pela metade durante o mesmo período. Isto impactou
fortemente o acesso à moradia por parte da população pobre.
Fig.1 - Diagrama de Expansão da Urbanização na Cidade de São Paulo
fonte Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano - Emplasa

Fig.2 - Diagrama de Expansão da urbanização na região metropolitana de São Paulo
fonte Emplasa
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This article is dedicated to investigating the problems generated by the presence
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of urban barriers and the latent possibility of building bridges between disparate
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realities. In order to do so, one must analyze the internal frontiers in the contemporary
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city (natural or built), which conform as linear breaks of continuity of the urban
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network. Next, one must evaluate the strategies of modification of these obstacles
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embedded in the urban fabric, capable of transforming the barely penetrable and

17	
  

dominant barrier, in a line of interchange.

18	
  

Based on the analysis of an area located on the outskirts of São Paulo city,

19	
  

composed by the hill, belonging to the formal city, and the floodplain area, occupied by

20	
  

a low income population, it is intended to discuss the discrepancy of the territories that

21	
  

are marginal, but barely touch, and the possibilities of transformation of the physical

22	
  

and symbolic barrier.

23	
  

The hypotheses posed for the area are: border areas in the contemporary city are

24	
  

opportunities for reconstruction of the fragmented territory; the urban barriers between

25	
  

formal and informal are latent opportunities for building bridges between disparate

26	
  

realities. Such barriers, physical or symbolic, must define the construction of new

27	
  

urbanity, acquiring the character of concentration of people, as well as guaranteeing

28	
  

good access conditions, in order to establish more profitable relations for both sides.

29	
  
30	
  
31	
  

Keywords: Urban barriers; Transpositions; Territorial sutures.
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33	
  

Introduction:

34	
  
35	
  

The process of appropriation and development of the Brazilian urban space can

36	
  

be directly related to the industrialization of the country and to the population growth in

37	
  

the cities, a process that intensified effectively in the middle of the 20th century. In

38	
  

search of new job opportunities and better quality of life, a large part of the Brazilian

39	
  

population migrated from rural areas to the urban centers of the country, that is, to the

40	
  

big cities in which the main industries of the time were installed.

41	
  

The accelerated population growth in the cities was not accompanied by the

42	
  

creation of public policies, by the State, that could create guidelines and infrastructure

43	
  

for adequate urban planning, a fact that triggered the emergence of a scenario with

44	
  

serious socio-spatial problems, accompanied by a disordered interurban growth.

45	
  

In São Paulo, the city's spatial growth followed the center-periphery model, in

46	
  

which metropolitan regions are characterized by the dichotomy between the legal city -

47	
  

the central area where the middle and upper classes live, who can enjoy the

48	
  

infrastructure and existing services - and the precarious peripheries that have become

49	
  

the place of low income population in contemporary Brazil (MEYER, et al, 2004).

50	
  

It is worth emphasizing that there were public policy applications in the cities to

51	
  

solve the resulting problems, such as the construction of housing of social interest for

52	
  

the population that could not afford the high costs of living in the structured city, but

53	
  

these policies were fully supported in the center-periphery model, which intensifies the

54	
  

centripetal displacement of the urban sprawl towards the edges of the city.

55	
  

The need to approximate what is far away - the periphery to the city center -

56	
  

makes existing spatial segregations even more effective by the presence of large

57	
  

infrastructures of flow, such as avenues, highways or railways, which end up creating

58	
  

spatial disruptions in the very urban fabric, conforming in extensive urban barriers.

59	
  
60	
  
61	
  

1.1.

Urban sprawl: the city’s growth towards the outskirts

62	
  
63	
  

For a better understanding of the spatial dynamics that operate in the cities

64	
  

today, it is necessary to analyze the urban growth of the larger Brazilian municipalities

65	
  

over the years, in order to understand how they acquired the social, economic and

66	
  

territorial characteristics that we are witnessing today.
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67	
  

According to França (2012), Brazil followed the worldwide trend of

68	
  

urbanization, as a result of the migration of families leaving the countryside in search of

69	
  

new opportunities. A significant part of this population could not have access to decent

70	
  

housing in urban centers and individually had to resolve their housing urgency. From

71	
  

1940 on, illegal, irregular or clandestine subdivisions began to occupy inordinately

72	
  

vacant spaces and metropolitan fringes, often in areas unsuitable for urbanization. Thus,

73	
  

the difficulty of low-income population to access land and housing within the structured

74	
  

city and the lack of public offer of social housing, are responsible for the installation of

75	
  

a predatory pattern of urban expansion.

76	
  

In the 1960s and 1980s, housing policy understood that urban planning

77	
  

presupposed the elimination of the informal settlements of the city, whose families were

78	
  

relocated to outlying, remote, and deprived areas of town, with poor infrastructure,

79	
  

equipment and urbanity. These plans, whose main purpose were to respond to the

80	
  

housing deficit and to remove the families from the spontaneous settlements, considered

81	
  

as "marginal" and unhealthy, were exempt from the intention to build a city. They did

82	
  

not call for a real improvement in the living conditions of the population living in the

83	
  

favelas. They had as main purpose, to remove these settlements, without any social

84	
  

concern with the people who resided there. Distant and lacking in infrastructure, these

85	
  

housing complexes have become one of the main characteristics of the border areas of

86	
  

the metropolis (FRANÇA, 2012).

87	
  

When we analyze cases of cities with greater social inequalities, such as the city

88	
  

of São Paulo, the process of disorderly growth of the metropolis towards the peripheries

89	
  

ends up, therefore, harming the access of the poorest social classes, both to consumer

90	
  

goods and to services, as the public infrastructure policies applied in this context,

91	
  

especially with regard to urban mobility, did not follow this growth. The further away

92	
  

from the center, the cheaper it is to live, however, further away from the main urban

93	
  

infrastructures, public recreational and cultural facilities, such as parks and museums,

94	
  

and even from public health and education facilities.

95	
  

Ribeiro and Da Silveira state that in Latin America and especially in Brazil, this

96	
  

socioeconomic problem is even more evident. Much of the research already done in

97	
  

Latin American countries on urban infrastructures, provisions and urban quality of life

98	
  

indicates a decrease of these factors as they distance from the center and move towards

99	
  

the periphery. Therefore, the phenomenon of sprawling can be directly related to the
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100	
  

poor quality of life of the population that occupy the peripheral regions of the city

101	
  

(RIBEIRO and DA SILVEIRA, 2009).

102	
  

"Historically, in Latin American cities, the physical periphery almost

103	
  

always coincided with the periphery in the social sense. Throughout the

104	
  

historical phases, the peri-urban border, with rare exceptions, represents

105	
  

the sector less attended in general urban provisions. This phenomenon

106	
  

was further exacerbated in the contemporary condition, where the super

107	
  

accumulation amplifies the inequalities and the globalized urban

108	
  

structural models make the urban structure little systemic, very

109	
  

fragmented and scattered. "
(RIBEIRO e DA SILVEIRA, 2009)

110	
  
111	
  
112	
  
113	
  

1.2.

Space discontinuities in the city and its repercussions

114	
  
115	
  

The need to bring what is far away - the labor force, resident of the peripheries

116	
  

to a job in the city center - makes existing spatial segregations even enhanced by large

117	
  

infrastructures, such as avenues, highways or railways, which end up creating spatial

118	
  

ruptures in the urban fabric, conforming into extensive urban barriers, since they are

119	
  

meant to be functional, not respecting the context in which they are inserted (PAIVA,

120	
  

2015). Thus, investments in infrastructure of flow by the State make places very distant

121	
  

within this large urban cluster become close to each other, in the sense of accessibility

122	
  

and exchanges, while neighboring regions territorially, turn into distinct spaces, with

123	
  

characteristics and completely different socio-spatial dynamics, not to mention the

124	
  

difficulty of access between them. As noted by Lencioni: "In a figurative way we can

125	
  

say that the long distances approach while close distances drift away" (LENCIONI,

126	
  

2011, p. 142).

127	
  

When analyzing such infrastructures of flow in the context of the peripheries,

128	
  

Panerai argues that, in fact, roads and transport axes are responsible for the structuring

129	
  

of these regions. The author explains that in the larger centers of older cities, these

130	
  

infrastructures have been better adapted and urbanized over time, and today many of

131	
  

them are buried (subway, electricity networks, tunnels, etc.) or are incorporated into the

132	
  

urban fabric, so that, with time, natural spatial interactions with these infrastructures are

133	
  

created. In the periphery, these interventions are quite violent, because there is an urgent
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134	
  

need to supply, in the short term, the problems of urban mobility resulting from the

135	
  

sprawling of cities, creating problematic effects of spatial rupture and reaffirming, in a

136	
  

negative way, the strong dependence of these peripheral regions on urban centers.

137	
  

Another problem that can be observed in the outskirts of the city is the presence

138	
  

of closed condominiums that segregate their residents from the surrounding community,

139	
  

or industrial yards, which today occupy large plots in peripheral areas, where there is a

140	
  

great lack of public spaces and green areas. The presence of large complexes enhances

141	
  

the existing spatial segregation present in these perimeter regions, since these spaces

142	
  

configure themselves in large, impenetrable terrains that do not establish any spatial or

143	
  

visual relationship with their surroundings. (PANERAI, 2006)

144	
  

The overlapping of these two scales - infrastructure of flows, such as highways,

145	
  

railroads and extensive built and impenetrable land - present in the peripheries, produce

146	
  

large portions of territories conformed as isolated areas, difficult to access, which have

147	
  

quite diverse dynamics and spatial and social characteristics of the immediate

148	
  

environment. The presence of such elements, which are real urban barriers, drastically

149	
  

interrupt the existing urban fabric and prevent a continuous reading of the territory in

150	
  

which they are inserted. Even where the boundary is exceeded, the urban scar remains

151	
  

in the differentiated morphology between the two sides of the obstacle.

152	
  

These barrier elements, boundaries or obstacles, which may be natural, inscribed

153	
  

on the site, in the topography or hydrography of the region, or constructed, often

154	
  

following the linearity and topography of these elements, end up creating portions of

155	
  

idle territories around them or along its axis. Precisely because these lands are

156	
  

unoccupied and forgotten by the city, there is space for irregular occupation, which,

157	
  

according to Ronik, develops, in most cases, in areas of difficult occupation,

158	
  

environmentally fragile - along steep slopes, waterfront borders, railways or major

159	
  

avenues. In these areas, says the author, urbanism is eternally incomplete and, in most

160	
  

cases, risky, that is to say, it is marked by insecurity, whether on the land, buildings or

161	
  

legal status of land tenure.

162	
  

When these problems are approached in the context of the peripheries, they are,

163	
  

to a certain extent, intensified, since, besides risky urbanism and the presence of natural

164	
  

or built barriers, there is the evident distancing that entails in lost hours in transportation

165	
  

between the working place and residence. According to the author, urbanism is a risk to

166	
  

the entire city: the "territorial exclusion" of the peripheries in relation to the most

167	
  

expensive and central areas of the city, which concentrate qualities in a small space,
	
  

5	
  

168	
  

preventing them from being shared by all, makes the better equipped spaces of the city

169	
  

feel constantly threatened by real estate greed, congestion and robberies. When the

170	
  

erosion caused by deforestation and occupation of the slopes accumulates in the

171	
  

lowlands, rivers and streams, the whole city suffers from the floods. Therefore, the

172	
  

author concludes: "territorial exclusion in the Brazilian city is more than the image of

173	
  

inequality, it is the condemnation of the city as a whole to a risky urbanism. (ROLNIK,

174	
  

2000, p.2)

175	
  
176	
  
177	
  

1.3

Socio-territorial exclusion of Jardim Piratininga

178	
  
179	
  

The area of study of this article belongs to Penha District, located in the East zone,

180	
  

distant 12Km from São Paulo downtown. The territory, due to its geography, is divided

181	
  

into Cangaíba Hill, which belongs to the formal city and the flooded area of the Tiete

182	
  

River, an informal area occupied by a low-income population.

183	
  

Longitudinally, the floodplain area, which responds to various names (São

184	
  

Francisco, Jardim Piratininga, Sapo, Fundão), in a succession of subdivisions and

185	
  

occupations that occurred at different times, is fragmented by the presence of the high

186	
  

voltage line that divides São Francisco and Jardim Piratininga and a large walled

187	
  

wasteland, an old factory, disabled, that separates Jardim Piratininga and Sapo. To the

188	
  

north, the area borders the municipality of Guarulhos, through a large green area - the

189	
  

Tiete Ecological Park – from which is separated by a watercourse and, further, by the

190	
  

Ayrton Senna Highway. At the other end is delimited by Dr. Assis Ribeiro Av. and

191	
  

segregated by the presence of the railway line, which runs at an elevated level, parallel

192	
  

to the avenue.

193	
  

The development of the Cangaíba district occurred in phases, which defined the

194	
  

occupation and the socio-spatial segregation of the neighborhood: the land subdivision

195	
  

in the 1940s, on the hill, the occupation of the floodplain areas from the 1970s on, and

196	
  

the participation of the real estate market in the upper part of the neighborhood, starting

197	
  

in 1980. The investment in equipment in the area was separatist and is evident when it is

198	
  

observed that the few existing ones are located predominantly in the noble part of the

199	
  

neighborhood, on Cangaíba Hill, that belongs to the formal city (RUBIO, 2014).

200	
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201	
  
202	
  

Fig. 1: Delimitation of Jd. Piratininga area (red border) – between Cangaíba Hill and the Tiete Ecological

203	
  

Park. Photo: Fábio Knoll, in Rubio, 2014.

204	
  

205	
  
206	
  

Fig. 2: Jd. Piratininga - segregated by the railway line (South), the watercourse and Tiete Ecological Park

207	
  

(North) and divided from São Francisco area by the high voltage line. Source: Bisterzo, 2017

208	
  
209	
  

The floodplain area, which due to its physical characteristics was flooded,

210	
  

unhealthy and difficult to inhabit and was originally occupied by the railroad and

211	
  

industries, from the 1970s, when there was a great migration to São Paulo, begins to

212	
  

undergo transformation of its physical and functional characteristics. Landed,

213	
  

subdivided and occupied by a low-income population, who found in the low cost,

214	
  

hostile environment, forgotten by the authorities, a place to solve their housing urgency,
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215	
  

the floodplain shelters workers and migrants in urban clusters of precarious conditions.

216	
  

From the time when sand was extracted from the Tiete River and lagoons and

217	
  

brickyards occupied the area, later by some industries, only vestiges remained - an old

218	
  

factory, walled, currently abandoned.

219	
  

Nowadays, the floodplain of Tiete has urbanized, better structured areas, where

220	
  

the health center, day care, preschool and a public school are installed and where there

221	
  

are lots with larger dimensions and streets that allow the circulation of automobiles

222	
  

(Jardim São Francisco), and also newly occupied areas, with poor self-construction, no

223	
  

electrical connection or basic sanitation, where garbage collection needs to be done

224	
  

manually, since the width of the roads do not allow the circulation of cars (Sapo).

225	
  

Between San Francisco and Sapo is situated Jardim Piratininga, the result of an

226	
  

unplanned occupation, that has narrow streets, several dead ends, and a lack of

227	
  

connection between the internal roads and the neighboring settlements. Although there

228	
  

are discrepancies in the quality of construction, title to land tenure and urban

229	
  

infrastructure, there is an inadequate flow of cars and pedestrians throughout the

230	
  

floodplain area, self-constructions housing a number of families, and precarious,

231	
  

informal commerce that predominantly occurs along Olga Artacho Street, located

232	
  

parallel to the railway line, on the side of the floodplain.

233	
  

However, the greatest discrepancy in this area lies in the territories that border,

234	
  

but barely touch each other, since they are separated by the railway line, which runs

235	
  

elevated, parallel to Dr. Assis Ribeiro Avenue, walled on both sides of the rails. On one

236	
  

side, the formal city on Cangaíba Hills; on the other, the Tiete floodplain area, which is

237	
  

precariously occupied by low-income population. With only unsatisfactory connections

238	
  

- narrow passages, underneath the railway line, that allow the passage of one vehicle at

239	
  

a time, and high passages, for pedestrians, located at the ends of the territory, formal

240	
  

and informal city connect in a fragile, deficient way.

241	
  

242	
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243	
  

Figs.3 and 4: One of the existing accesses to Jd. Piratininga – passage under the railway line for cars and

244	
  

pedestrians. Source: Urban Issues Research Group, 2016

245	
  

246	
  
247	
  

Fig. 5: The railway and the rupture of the territory. Source: Urban Issues Research Group, 2016

248	
  

The several kilometers of the protection wall that runs along the railway line

249	
  

impede the mobility of the residents, compromise any possible relation of permeability

250	
  

between the territories, while hiding from the formal city, a reality that tends to be

251	
  

forgotten by the Municipality. The barrier, transposable by small vehicles in only two

252	
  

points, distant from each other, and by pedestrians, through two footbridges located at

253	
  

longitudinal ends of the area, is responsible for the territorial and social exclusion that,

254	
  

as observed by Rolnik, goes far beyond the concept of poverty or social disparities

255	
  

(ROLNIK, 2000).

256	
  

257	
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258	
  

Figs. 6 and 7: One of the two existing footbridges. Source: Urban Issues Research Group, 2016

259	
  
260	
  

Another spatial discontinuity occurs at the other end of the territory, along its

261	
  

longitudinal axis, at its northern boundary, where it borders a large green area, the Tiete

262	
  

Ecological Park, with an area of 14.1 million sq. meters, designed to receive the floods

263	
  

of the Tiete River. With areas destined to leisure, sport, culture and the preservation of

264	
  

flora and fauna, is widely used by locals, especially on weekends.

265	
  

The park is inaccessible from Jd. Piratininga and other irregular occupations. A

266	
  

watercourse - which functions to intercept rainwater galleries, streams and clandestine

267	
  

connections - ensures that continuity is only visual and the entry of residents can only

268	
  

occur at the far end of the territory, distant and difficult to access. Since there is no

269	
  

direct gateway from the community to the park, young people and children venture

270	
  

across the stream on makeshift bridges and jumping rocks to enjoy the green area.

271	
  

272	
  

273	
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274	
  

Fig. 8: Precarious construction invading the newly opened street at the edge of the watercourse.

275	
  

Figs. 9 and 10: Residents crossing the stream where clandestine sewage is dumped. Source: Urban Issues

276	
  

Research Group, 2016.

277	
  
278	
  

Thus, the floodplain area is bounded by two barely penetrable boundaries, which

279	
  

conform themselves as linear ruptures in the continuity of the urban network - the walls

280	
  

on both sides of the railway line and the watercourse - with reduced number of

281	
  

transpositions between both sides.

282	
  
283	
  
284	
  

2.1 Results and discussion: The possibility of modifying the barrier and creating

285	
  

nodal points

286	
  
287	
  

In neighboring territories, violently separated by built or natural barriers, authors

288	
  

such as Panerai and Arroyo affirm that the modification of these obstacles embedded in

289	
  

the urban network, which characterize their landscape, happens mainly through its

290	
  

transposition, since its elimination is not even considered. (PANERAI, 2006;

291	
  

ARROYO, 2007)

292	
  

In the metropolitan region of São Paulo, these changes occur, in most cases, as

293	
  

specific interventions along the borderline, which conform, for example, on bridges,

294	
  

underpasses or intersections. Thus, disruption of the urban fabric remains, as this type

295	
  

of intervention does not promote an overall relationship between the two sides. The

296	
  

major objective when constructing such crossing elements is only to enable exchanges

297	
  

at certain points, often using cars or public transport, which does not actually promote

298	
  

an interaction between the different urban fabrics along the axis.

299	
  

Therefore, the exchange occurs only at certain levels - it becomes possible only to

300	
  

cross the barrier, either by car or on foot, but the exclusive relation between both

301	
  

territories subsists, since there is no intention that these crossings are transformed into

302	
  

spaces that, in addition to allowing articulation with another territoriality, may also

303	
  

become true nodal points of quality, which would broaden relations between territories

304	
  

(PANERAI, 2006).

305	
  

According to Lynch, nodal points are strategic places within a city, which may be

306	
  

penetrated by the observer, "(...) they are the intensive foci to which or from which

307	
  

people move around" (Lynch, 2011, p. 52). They can either act as junctions or
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308	
  

connections, in the case of a crossing or convergence of pathways, bridges, passages

309	
  

from one tissue to the other, or as concentration spaces, which become important

310	
  

because they offer some kind of specific use, or have some striking physical

311	
  

characteristics. In these cases, these spaces become true meeting places, such as train

312	
  

stations or squares. (LYNCH, 2011)

313	
  

In contemporary cities, often the nodal points - urban elements of connection or

314	
  

concentration - are used exclusively as connecting means between two points, so, the

315	
  

character of concentration of people approached by Lynch is not applied. This happens,

316	
  

according to the author, because of the flow infrastructures that seek ever more the

317	
  

velocity of displacement, and for that, these elements end up having fewer interruptions,

318	
  

connection points or crossing, which transforms the barrier into a slightly penetrable

319	
  

axis. With this, we can consider that the nodal points of connective character act here as

320	
  

the only elements that transpose the barrier and, by doing so, modify it, even minimally.

321	
  

However, for Lynch, as soon as this limit or barrier starts to exert some spatial

322	
  

quality at the moment of its transposition, both visual and through movement, that is,

323	
  

(...) provided it is structured in some depth with the regions on both sides "(LYNCH,

324	
  

2011, p. 111), this limit ceases to be a simple barely penetrable barrier, acting as a seam

325	
  

or a line of interchange, over which two areas, in addition to being physically

326	
  

connected, also establish deeper exchanges between them. In these cases, the limit

327	
  

becomes an organizing element from which the urban fabric can be structured. The

328	
  

author states that one way of intensifying the relationship between urban fabrics from

329	
  

the boundary is to diversify their use and to improve their conditions of access, thereby

330	
  

ensuring that both sides enjoy the benefits that such interventions may bring (LYNCH,

331	
  

2011).

332	
  

In these cases, nodal points of connection and concentration points are found in one

333	
  

place; the modification of the barrier can result in spaces that, while acting as

334	
  

connecting elements between different territories, also enable other uses and become

335	
  

real public urban spaces of coexistence and leisure, making the exchanges between each

336	
  

side, not limited to the crossing of the barrier, but directed towards the deepening of

337	
  

spatial and social relations between distinct but neighboring regions.

338	
  

In the floodplain of Jd. Piratininga, works are being carried out to further

339	
  

increase the level of the railway line, which will enable the two existing car accesses to

340	
  

be extended, allowing not only the passage of larger vehicles, but also, two cars at the

341	
  

same time. However, the works were started without research and development of an
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342	
  

urban design project, aiming at the modification of the barrier and the creation of

343	
  

quality nodal points, which would expand the relationship between the territories.

344	
  

345	
  

346	
  
347	
  

Fig. 11, 12 and 13: Elevation works of the railway line; construction of a wider connection underneath the

348	
  

railway line and the elevation of the existing wall. Source: Urban Issues Research Group, 2016.

349	
  
350	
  

If, on the one hand, the lifting of the railway line makes it necessary to build an

351	
  

even higher wall, hiding the community from Jd. Piratininga along the entire extension

352	
  

of Dr. Assis Ribeiro Av., it enables the visual and physical sewing of both territories,

353	
  

through the connection of the various transverse routes to Dr. Assis Ribeiro Av., located

354	
  

on Cangaíba Hill, to the streets of the floodplain area.

355	
  

Improving the conditions for access to the floodplain area and the creation of

356	
  

attractions in the informal territory would create a flow of "non-residents" into the
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357	
  

community, which would bring new vitality to the area, just as it would allow the

358	
  

inhabitants of Jd. Piratininga to have better access to goods and services located on the

359	
  

Cangaíba Hill.

360	
  

In order to guarantee the flow of cars, pedestrians and bicycles, to widen the

361	
  

green areas in the floodplain area and to encourage the character of meeting and

362	
  

concentration of people, by expanding the existing nodal points and creating new ones,

363	
  

some expropriations should be studied in the urban project. The territory, which was

364	
  

organized spontaneously, without a project of land subdivision and urbanization,

365	
  

blocked roads, created alleys and cul-de-sacs and now presents areas where the width of

366	
  

the roads is so narrow that it does not allow the passage of cars. Still, it does not enable

367	
  

the road, which runs parallel to the watercourse, to go around the whole territory, being

368	
  

interrupted by wooden shacks, recently built at the edge of the creek, in the most

369	
  

vulnerable area of the community. On the other hand, the area has two areas of low

370	
  

density, two walled urban voids in the densely built area of the floodplain: the "Gaúcho

371	
  

site", located at the edge of the partially canalized stream, which runs perpendicular to

372	
  

Dr. Assis Ribeiro Av. and the watercourse, with significant vegetation, and a factory,

373	
  

located at the edge of the territory, next to the watercourse, deactivated.

374	
  

375	
  
376	
  

Fig. 14: Location of the urban voids and possible connections between the territories. Source: Bisterzo,

377	
  

2017.

378	
  

The existing waste areas - Gaúcho site and the factory - are, as stated by Leite, the

379	
  

living presence of an immense potential "of reconstruction, renovation, revitalization, of

380	
  

change." (LEITE, 2000, p.13). They are configured as privileged spaces, which bring
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381	
  

the hope of something new and promising. Aimed at settling the residences of those

382	
  

who will need to have their homes removed and, above all, to the accommodation of

383	
  

collective coexistence, these urban voids could gain new meaning, opposing the

384	
  

massively constructed territory, which lacks free areas and community spaces.

385	
  

With the reconfiguration of existing boundaries - opening of several passages

386	
  

under the elevated railway line and the construction of pedestrian bridges over the

387	
  

watercourse - the floodplain area, now porous, could become an intermediate field

388	
  

between the formal city and Tiete Ecological Park, which, although it is the great green

389	
  

area existing in this region of the city, is not accessible from the community. In addition

390	
  

to becoming a passage area, the floodplain area could also become a destination, with

391	
  

the requalification of the urban voids, which could become communal spaces. New

392	
  

collective life could occupy these residual spaces, without introducing violent

393	
  

transformations, or an oppressive architecture, but configuring spaces capable of

394	
  

assimilating different uses over time. As Lynch says, the boundary would cease to be a

395	
  

mere barely penetrable barrier, acting as a seam or a line of interchange, along which

396	
  

two areas, in addition to being physically connected, would also establish deeper

397	
  

exchanges between them.

398	
  
399	
  

3.1

Conclusion:

400	
  
401	
  

The case study Jardim Piratininga sought to discuss the possibilities of

402	
  

transformation of the existing physical and social barriers and to analyze the benefits

403	
  

that a greater permeability between formal city and informal territory could bring to the

404	
  

residents of this peripheral area of the city. Therefore, based on the reading of the area

405	
  

and the understanding of the problems imposed by the borders located at both ends of

406	
  

the informal territory - the elevated railway and the watercourse -we investigated the

407	
  

possibility of transformation of the barriers and construction of new urbanity, by

408	
  

ensuring good access and mobility within the territory and creating nodal points that

409	
  

could acquire the character of concentration of people.

410	
  

The problem of the presence of the infrastructures of flow that section the city

411	
  

and in the peripheral regions, often configure the territory, is a recurring issue in São

412	
  

Paulo city, which grew enormously based on the center-periphery model. The territorial

413	
  

analysis and the urban proposals for Jardim Piratininga does not focus on one

414	
  

comprehensive strategy for the area, but on the study of some interventions that could
	
  

15	
  

415	
  

improve the quality of life of the inhabitants of peripheral areas of the city, which

416	
  

urgently need effective transpositions and physical connections, that in fact allow urban

417	
  

seams between disparate realities.

418	
  
419	
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Resumo
Este artigo discute a formação urbana da região da Penha no contexto da colonização
portuguesa da região de São Paulo, sobreposta à implantação da ferrovia, na segunda metade do
século XIX, convertendo-se progressiva e predominantemente ao modal automobilístico, no
decorrer do século XX, e alcançando sua forma atual e complexa, no início do século XXI.
Demonstra como o sitio urbano original se consolida a partir de atributos específicos do relevo, e
como esses mesmos atributos vão sendo descaracterizados em função de demandas de outras
ordens. Espera-se assim contribuir para um entendimento mais preciso acerca dos processos que
moldaram o tecido urbano em questão, buscando definir uma periodização e elencar os padrões e
singularidades de alguns dos seus elementos constituintes.
Palavras chave: Urbanismo de Colinas; Urbanização Luso-brasileira; Penha; São Paulo; Forma
Urbana
Introdução
Este artigo1 discute os problemas decorrentes do processo de urbanização de um setor da
cidade de São Paulo, que tem em suas origens o modelo de urbanização português, e os conflitos
ambientais relacionados a ocupação de suas áreas de várzeas, decorrentes da implementação de
infraestruturas que visavam modernizar a cidade, transformando o sítio urbano original. A região
da Penha2, Zona Leste do município, foi escolhida como estudo de caso, pois é um exemplo de
ocupação urbana de colinas, encostas e fundos de vales. Sua ocupação urbana ao longo do
tempo materializa um processo de transformação de um trecho da cidade, no qual a ocupação
1

O artigo é fruto de pesquisa desenvolvida da Dissertação de Mestrado intitulada Entre hidrografia e
infraestruturas urbanas: a microbacia hidrográfica do Tiquatira no município de São Paulo (1930-2015)
desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie com bolsa Capes - Prosup, sob orientação da Prof. Dra.
Angélica Aparecida Tanus Benatti Alvim.
2
Atualmente, a Penha se caracteriza como Subprefeitura, mas também como distrito, centro histórico e bairro.
Neste estudo, evidenciamos a colina da Penha como interface entre esses diferentes limites.

1

inicial a partir de um topo de colina representa um modelo específico de apropriação do relevo
para formar o sítio urbano.
A bacia hidrográfica pode ser considerada como uma unidade fundamental do território e,
consequentemente, da cidade, uma vez que condiciona o movimento terrestre do ciclo hidrológico
em função de uma configuração do relevo, entre áreas altas, chamadas de cumeeiras, de
encosta, onde se encontram os anfiteatros de nascentes, e áreas baixas, fundos de vale, que
comportam rios maiores. Os períodos de chuva aumentam o movimento e o volume das águas
nessas áreas, mas o sentido é sempre o mesmo, de cima para baixo. O sítio urbano, por sua vez,
porção do relevo ocupada por uma cidade, instaura o problema de um assentamento urbano
sobre um sítio precedente ou original.
No contexto da colonização portuguesa da região de São Paulo, são os preceitos de uma
tradição luso-brasileira de construção de novas urbes que vão definir os elementos fundadores de
ocupação urbana de várias regiões da cidade. No entanto, a estruturação original que produz o
traçado urbano, rarefeito no início, se multiplica continuamente com o tempo, ocasionando
conflitos que impactam suas áreas de várzea e deterioram suas águas.
Penha: Ocupação Urbana e a Influência do Urbanismo de Colinas Português
Uma abordagem oportuna para a análise de como se dá o processo de ocupação urbana
consiste em considerá-la enquanto uma apropriação do relevo e, mais especificamente,
considerar o assentamento humano como uma ocupação urbana sobre colinas, encostas e fundos
de vales. No contexto da colonização portuguesa da região de São Paulo, tal enfoque remete a
toda uma tradição do fazer construtivo. Localizada como um entreposto do sítio histórico de São
Paulo de Piratininga e os assentamentos coloniais de Nossa Senhora da Conceição dos
Guarulhos, à norte, e São Miguel do Araraí (Figura 1), à leste, a ocupação da região da Penha
principia como um urbanismo de colinas de tradição luso brasileira (COSTA LOBO E SIMÕES
JÚNIOR, 2012, p. 17-18).

2

Figura 1 – Freguesia da Penha, entre São Paulo e o aldeamento de São Miguel do Ururaí
Fonte: elaborado pelo auto (ref. Jesus, 2006, p. 30)

São os preceitos da tradição luso-brasileira de construção de novas urbes, portanto, que
vão definir os elementos fundadores de ocupação urbana da região da Penha. O topo da colina da
Penha e a rota com os outros núcleos – seja por terra, pelo caminho dos tropeiros, seja por água,
seguindo o curso do rio Tietê, apresentam-se como os elementos originais de estruturação desse
sítio. É a partir dessa estruturação original que se vai produzir o traçado urbano subsequente e
local, rarefeito no início, mas que vai se multiplicando continuamente com o tempo, ocasionando
ora mudanças de caráter nas suas partes ou conjunto, ora tendo sua resiliência demonstrada na
persistência de certos estratos.
O topo da colina: o núcleo urbano original da Penha
O primeiro descortinar da colina da Penha na história da colonização portuguesa do
planalto paulista se dá no contexto das missões jesuíticas e bandeirantes, que principiam com a
fundação do Colégio de São Paulo em 24 de Janeiro de 1554. A primeira missão consiste na
bandeira defensiva de 1561, liderada pelo padre Manuel de Paiva e o bandeirante irmão Gregório
Serrão, uma força ideológica de convencimento e persuasão dos povos ameríndios, visando sua
3

catequização, e uma força bruta de violência e dominação a fim de conquistá-los e submetê-los a
um regime de escravização (BONTEMPI, 1969; JESUS, 2006).
Duas questões centrais para o sucesso deste assentamento se combinaram para fazer
dessa colina o entreposto fundamental para conquista das terras ao leste do sítio histórico de São
Paulo de Piratininga. A primeira consistiu de uma necessidade não apenas de defesa local do
assentamento, mas, sobretudo, de suas cercanias, a começar por “Piratininga”, ou seja, a área
baixa das várzeas do rio Tamanduateí, e também mais além, nas planícies do Anhembi, nome
pelo qual era conhecido o Rio Tietê3. A segunda questão, inversamente, diz respeito à subida do
rio, num movimento de avanço e ataque, no encalço e captura de índios, onde o serpentado Rio
Tietê, não caudaloso, mas navegável, possibilitou a entrada estratégica no território. A ocupação
da colina formou o núcleo urbano original que viria a caracterizar e agremiar os diversos
assentamentos que principiaram por ocorrer na região da Penha. Tal formação pode ser definida,
conforme Bointempi (1969, p. 21-104) a partir de dois momentos precursores principais –
formação e consolidação, e dividida em cinco fases (Figura 2).

Figura 2 – Fases de formação e consolidação da região da Penha
Fonte: SILVA, 2016.

No primeiro momento, destaca-se o fenômeno de “auto-transladação indicativa”, como
definiu Bontempi (p.34), que consiste na lenda que consagrou a Virgem de Nossa Senhora da
Penha no local. De todo modo, tal evento passou a ser conhecido como invocação à Nossa
Senhora Penha de França e, entre a lenda e a história, o que se pode inferir dessa narrativa é a
consolidação de um marco religioso que teria por função institucionalizar uma das duas instâncias
de poder4, segundo as quais se organizou a progressiva ocupação desse território. Assim, podese dizer que a origem jesuítica e bandeirante de muitas vilas e povoados teve esse duplo aspecto,
de principiar por um curral e uma ermida, onde o culto à Virgem ou Nossa Senhora congregava o
nome do conjunto de povoações fundadas nessa região.
O segundo momento precursor da ocupação da região da Penha a partir do outeiro5 da
3

Tietê, em tupi, “água verdadeira”.
A outra estância de poder, militar, era desempenhada pelos bandeirantes.
5
Altar, do latim autāre.
4

4

Penha caracteriza-se pelas seguintes fases: a quarta fase, com integração do povoado às ordens
e posturas da Câmara de São Paulo, entre 1687 a 1796, e a quinta fase, com caracterização civil,
entre 1796 a 1901, quando o bairro torna-se freguesia e assume um caráter próprio e peculiar.
A fundação da freguesia Nossa Senhora Penha de França é circunstancial enquanto
evento fundador de um modo de vida calcado nas diretrizes e fundamentos ditados pela Igreja
Católica Apostólica Romana, cujas estruturas e práticas concretas “estabeleceram as relações de
compadrio, de parentesco, de vizinhança, com toda a cumplicidade que implicam” (JESUS, 2006,
p.17). Por um lado, em termos regionais, havia uma hierarquia de mando, centrada na supremacia
eclesiástica e no poder do papado; por outro, no aspecto local, as paróquias e freguesias
circunscreveram um plano de existência cotidiana nos bairros em que eram fundadas, orientando
os costumes, a moral e mesmo a ordenação física do lugar.
Entre os séculos XVII e XIX, a colina se tornaria caminho obrigatório para bandeirantes,
tropeiros e viajantes que se deslocavam entre São Paulo, Vale do Paraíba e Rio de Janeiro. A
condição de lugar de passagem transformaria a colina em pouso para os viajantes, com serviços
de comércio e aluguel de animais de carga e montaria, hospedagem, alimentação e fornecimento
de viveres. O desenvolvimento dos núcleos originais da cidade de São Paulo – Penha, Freguesia
do Ó, Santana e Pinheiros, complementares e concomitantes ao centro histórico (Figura 3), teve
por aspecto comum este fator de atração propiciado pela disposição de equipamentos de serviços
diferenciados, ainda que fossem considerados modestos (LANGENBUCH, 1971, p. 128).

5

Figura 3 – O Plano de Avenidas sobre o Mapa SARA Brasil
Fonte: elaborado pelo autor (ref. De Bem, 2009)

De todo modo, até meados do século XIX, a Penha era um bairro rural, um aglomerado
economicamente isolado da Vila de São Paulo6, de pequena população, com algumas casas de
taipa ao redor da capela, algumas vendas e serviços. E para além do pequeno núcleo existiam
lavouras e pastagens, onde se desenvolvia uma prática agropastoril de subsistência. O excedente
dessa produção, “cana de açúcar, algodão, vinha, trigo, mandioca, milho, café, hortaliças, entre
tantos outros, e criar gado bovino, porcos, aves, equinos” (Jesus, 2006, p. 82), era comercializado
com o centro da Vila de São Paulo, à qual chegava no lombo de mulas.
Em suma, as condicionantes espaciais garantiram à região da Penha certa autonomia em
relação ao centro de São Paulo, e primeiro se consolidaram enquanto conjunto de propriedades
rurais, ao mesmo tempo em que o topo da colina da Penha era considerado como centro religioso
da região. Esse ajustamento determinou tanto os processos sociais que dinamizavam o território,
quanto os produtos espaciais resultantes desse modo de produção, hegemônico na colônia,
fundado basicamente em um patriarcado

rural e caracterizado por processos sociais de

subordinação e acomodação (FREIRE, 1936, p. 11). A chegada da ferrovia vai alterar
6

Separados por uma distância de aproximadamente dez quilômetros, passando pelo vale do rio Aricanduva,
caminho do Tatuapé (atual Av. Celso Garcia), várzea do rio Tamanduateí e ladeira do Carmo.

6

profundamente este quadro, levantando a questão: quais foram os aspectos determinantes
ocasionados pela implantação dessa infraestrutura ao mesmo tempo local e regional, vetor de
crescimento urbano e industrial, e como esta transformou a região?
Fundo de vale: a implantação da infraestrutura ferroviária
A partir do século XIX, toda a província de São Paulo, até então predominantemente rural,
será impactada por dois eventos determinantes, um político e um técnico. O primeiro, em 1822,
ocorre a mudança de regime do Brasil, e a vila colonial de São Paulo se torna cidade imperial. Na
transição para o Império, o centro de gravidade desse modo de produção desloca-se,
paulatinamente, para as cidades, que se tornam "um ambiente incipiente conflitos e
diferenciações, com novas subordinações" (FREIRE, 1936, p. 15).
Segundo, a inauguração da ferrovia estadual São Paulo Railway Company, 1867, frente à
expansão do ciclo econômico do café. A ferrovia, que ligava São Paulo ao interior da província,
também alcançava o porto de Santos, no litoral. Infraestrutura de caráter regional, sua
implantação foi impulsionada pelo sucesso da então economia cafeeira de exportação no interior
paulista, atividade essa que determinou as mudanças políticas na passagem do Brasil colônia
para o império, bem como a consolidação da conquista do planalto paulista pela cultura da
civilização ocidental.
Em 18757, foi inaugurado o trecho da ferrovia entre São Paulo e Mogi das Cruzes,
chamada na época de Estrada do Norte de São Paulo, que passou a servir vários bairros ao leste
do centro, sendo um deles a Penha, contemplada com a estação Guaiaúna (Figura 4). Além disso,
foi construído um ramal que ia da estação até o topo da colina, servindo tanto ao interesse
religioso, pois “a construção do ramal da Penha era justificada pelo grande fluxo de romeiros em
finais de semana durante as festividades na localidade” (JESUS, 2006, p. 90-91), quanto
econômico, dado que o ramal possuía uma conexão direta com o Palacete do Coronel Rodovalho,
à época industrial de destaque na região (Figura 5).

7

Em 1890, por não apresentar lucros significativos, a ferrovia foi resgatada pelo Governo Federal
Provisório e incorporada à Estrada de Ferro Central do Brasil. A implantação da ferrovia ocasionou uma
valorização dos terrenos das áreas de várzea, razão essa também pela qual o ramal da Penha adquiriu um
caráter economicamente estratégico de integrar a colina a esse novo circuito de desenvolvimento imobiliário.
Em consonância à nova tecnologia, foi instituída a primeira legislação de posturas relativas à mensuração e
regularização dos lotes, na qual a diretriz básica concernia ao alinhamento imediato das terras de ordem
comunal.
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Figura 4 – Estação Guaiaúna, com fábrica ao fundo, 1940
Acervo: Memorial Penha de França

A presença da ferrovia nas planícies do rio Tietê estimulou a implantação de olarias e
indústrias de mineração, ambas atividades de extração e transformação de material geológico das
áreas de várzea, afim de atender a crescente mercado de material de construção local.
Sobrepondo-se aos assentamentos rurais da região, principiou-se uma ocupação ao longo da
linha férrea, articulada à nova demanda produtiva que se consolidava, urbana e industrial, por
conta da reconfiguração do território estimulada pela infraestrutura ferroviária. Por outro lado, no
caso das colinas do Tiquatira, essa nova dinâmica impactou algumas atividades econômicas
anteriormente estabelecidas, principalmente as que se beneficiavam dos viajantes e transeuntes
que passavam pelo caminho de São Miguel.

8

Figura 5 – Palacete Rodovalho, igreja da Penha e a passarela do ramal ferroviário, 1905
Acervo: Memorial Penha de França

Em 1926 foi inaugurada a variante Poá da ferrovia Central do Brasil, bifurcando à nordeste
do ramal principal, antes da estação Guaiaúna e margeando as colinas da Penha e do Cangaíba,
seguindo pela várzea do rio Tietê até a cidade de Mogi das Cruzes, onde tornava a se encontrar
com o ramal principal. Assim, pela primeira vez, a região da Penha encontrava-se envolta por um
sistema infraestrutural ferroviário, que viria a impulsionar a ocupação dos fundos de vale. No
entanto, o ramal da Penha, que primeiro fortaleceu a centralidade da colina frente às novas
prerrogativas de transporte, perdeu importância com a chegada dos bondes elétricos na região,
em 1902, e foi desativado em 1904.
Com a ferrovia e os bondes, as relações comerciais entre o centro e o bairro da Penha se
intensificaram: a produção de hortifrutigranjeiros das chácaras da colina chegava aos mercados
do centro de São Paulo por trens e bondes. Para grande parte da população, o bonde era o
transporte prioritário, pois ia do topo da colina até o centro da cidade, ao contrário do trem, situado
no sopé da colina e que só chegava até o bairro do Brás. À medida que a relação centro - bairro
se intensificava, os sistemas produtivos locais se alteravam: a agricultura familiar deu lugar à
assalariada e as chácaras foram progressivamente loteadas, forçando a migração dos espaços de
cultivo para áreas mais distantes.
Condição metropolitana: o papel dos automóveis
A consolidação do sistema de bondes na cidade de São Paulo se deu quase que
9

simultaneamente à outro modal de transporte, o ônibus. Em 1935, já havia 62 linhas municipais,
número superior ao de linhas de bonde. A chegada desse modal teve impacto direto na expansão
da ocupação urbana da Zona Leste de São Paulo, com ônibus ligando a Penha ao Centro de São
Paulo e a Guarulhos, Vila Esperança, Vila Matilde, Jardim Popular e São Miguel Paulista,
estruturando relações funcionais entre os “subúrbios-estação” (LANGENBUCH, 1971, p. 228),
onde o adensamento urbano residencial é determinado em função da ferrovia.
Na Penha, a partir da década de 1930 e no contexto da cidade de São Paulo, se torna
cada vez mais explícita a escolha por um modal determinante para sua expansão, no caso o
modelo baseado no automóvel – rodoviarista – seja individual ou coletivo. Segundo Franco (2005,
p. 147):
A máquina automotiva concretiza o desejo de liberdade e mobilidade ilimitada.
Permite uma nova comunhão com a natureza a partir do momento em que
viabiliza o acesso aos locais onde os sistemas restritivos não chegam.
Proporciona uma possibilidade de se afastar, momentaneamente, da grande
cidade. O automóvel inicia, portanto, uma nova etapa de construção da autonomia
do ser humano em relação às formas de estar no espaço. Foi um passo
importante para a construção de uma condição de independência, iniciada pelo
sistema
de
locomoção
e,
posteriormente,
complementada
pelas
telecomunicações.

A escolha desse modelo rodoviarista, junto com a expansão industrial, vai impactar
profundamente o conjunto da região da Penha, lançando as bases para a transformação do
território, antes predominantemente rural, em urbano e metropolitano. A ocupação da região da
Penha, impulsionada pelos dois modais de transporte, trem e ônibus, e pela progressiva
implantação das infraestruturas ferroviárias e viárias, ocasionou uma dinâmica imobiliária na qual
várias chácaras que compunham o quadro rural da região passaram ora a ser loteadas para
habitação, ora convertidas em plantas industriais.
Nas bases e encostas das colinas assentaram-se populações de baixa ou nenhuma renda,
enquanto o topo da colina da Penha, especialmente, concentrava boa parte dos equipamentos
institucionais, comerciais e de serviços que a diferenciavam das outras colinas circundantes.
Porém, esse avanço na capacidade de mobilidade e a expansão das áreas ocupadas e da
população da região não se converteram automaticamente em incremento do conjunto de
infraestruturas urbanas (JESUS, 2006, p. 143-159).
A partir da década de 1930, com o incremento dos processos de industrialização e
urbanização implicaram novas formas de sociabilidade, que em muito diferia da concepção
católica e tradicional que havia anteriormente caracterizado e orientado as dinâmicas do antigo
núcleo rural. Agora, em contraposição, despontava a Era do cinema e do rádio, do footing aos
10

fins de semana, dos esportes. O futebol invadia todos os espaços: portas de fábricas, quintais,
ruas, terrenos e várzeas. Além do futebol, muito do lazer dos paulistanos estava nas várzeas e
nos rios: piqueniques, brincadeiras, passeios de barco, remo, natação (Figura 6). Os inúmeros rios
garantiam a diversão, e a Penha se tornaria famosa pelo “côcho do Tietê”, a primeira piscina do
rio, criada no Centro Esportivo da Penha (Figuras 7 e 8), em 1929.

Figura 6 – Centro Esportivo da Penha, 1934
Acervo: Memorial Penha de França

Com a expansão dos loteamentos, os ônibus se fortaleceram como transporte coletivo pois o bonde só chegava ao centro da colina - e firmaram a tendência à dispersão. A Penha
tornou-se o ponto de chegada e saída de ônibus que acessavam localidades vizinhas, como
Guarulhos e São Miguel Paulista, onde não havia trens ou bondes. Ao longo das vias que levavam
a essas localidades, como as Avenidas Amador Bueno da Veiga, Gabriela Mistral e Cangaíba,
surgiam mais loteamentos. A condição de ponto de ligação com outras localidades transformaria a
Penha progressivamente em um sub-centro, provocando crescimento e diversificação do comércio
e serviços que, até meados do século XX, voltaram-se ao turismo religioso.

11

Figura 7 – Centro Esportivo da Penha, 1934
Acervo: Memorial Penha de França

Figura 8 – Centro Esportivo da Penha e Côcho do Tietê, 1949
Acervo: Memorial Penha de França

Até a década de 1940, parte da atividade agrícola sobrevivia nas várzeas, onde o capital
imobiliário ainda não via vantagens para investir (Tiquatira, baixo Aricanduva, oeste da Estrada do
Cangaíba, Vale do Guaiaúna e parte da planície da Av. Celso Garcia). Havia ainda outras
atividades econômicas consolidadas nas várzeas do Tietê, como portos de extração de areia e
cascalho, olarias, estaleiros para construção e manutenção de barcos (Figuras 9, 10 e 11).
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Figura 9 – Olaria no Vale do Tietê, década de 40
Acervo: Memorial Penha de França

Figura 10 – Olaria na região do Vale do Tietê, década de 40
Acervo: Memorial Penha de França

Entre as décadas de 1950 e 1980 a população da região da Penha (compreendendo Arthur
Alvim, Cangaíba, Penha e Vila Matilde) passaria de 105.000 para 475.000 habitantes (JESUS,
2006). A intensa industrialização da cidade de São Paulo, as correntes migratórias e o modelo
urbanístico adotado por sucessivas administrações, intensificariam a dicotomia centro-periferia, a
ausência de infraestrutura e ocupação proletária e irregular.
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Figura 11 – Atividades Econômicas nas várzeas do Tietê na região da Penha, 1941
Acervo: elaborado pelo autor (ref. documento Memorial Penha de França)

Durante esse período, a Penha viveria a consolidação decorrente das transformações
ocasionadas pela política rodoviarista do prefeito Francisco Prestes Maia. As avenidas de ligação
entre a Penha e o centro (Rangel Pestana e Celso Garcia) já enfrentavam grandes
congestionamentos. A solução adotada por Prestes Maia foi a criação de uma via axial que
cruzaria todo o eixo leste da cidade até o centro, a Radial Leste. As obras foram iniciadas em
1957, mas só em 1966 a Radial Leste8 alcançaria a região da Penha. Boa parte das áreas

8

A Radial Leste é, depois da Marginal Tietê, o principal eixo viário de conexão entre a Zona Leste e a Zona
Central. No sentido oeste-leste, é composta pela Avenida Alcântara Machado, pela Rua Melo Freire, pela
Avenida Conde de Frontin, pela Avenida Antônio Estevão de Carvalho, pela Rua Dr. Luis Aires, até chegar ao
Terminal Corinthians Itaquera. Na sequência, continua como Avenida José Pinheiro Borges, depois Rua
Copenhague, quanto encontra a Estrada de Poá.
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utilizadas para a construção da avenida fazia parte da faixa patrimonial da Estrada de Ferro
Central do Brasil, o que facilitou sua construção. A implantação dessa via estimularia a
especulação imobiliária e a ocupação da região leste, que se tornaria a mais populosa da cidade.
Em 1957, com a retificação do rio Tietê, também seria concluída a Marginal Tietê9, via expressa
margeando o rio, que interligaria as regiões oeste, norte e leste da cidade.
Na década de 1970, segundo Jesus (2006), apenas 40% das ruas da região eram
asfaltadas, os sistemas de ensino, saúde e transporte eram precários e o saneamento básico
deficiente. As migrações e o loteamento de todos os terrenos disponíveis provocaram a fixação da
população pobre em favelas, sob viadutos, na beira de córregos, em áreas sujeitas a erosão – ao
longo do Córrego Tiquatira, trechos da Avenida Gabriela Mistral, sob o viaduto Cangaíba, ao longo
da avenida Assis Ribeiro e trechos da Av. Cangaíba. O centro histórico da Penha, inversamente,
mantém seu caráter comercial, com intenso fluxo de pessoas e veículos (Figura 12).

Figura 12 – Rua Padre Antônio Benedito, 1979
Acervo: Memorial Penha de França

Em 1975 tiveram início as obras da Ponte Aricanduva, concluídas em 1979, conectando a
Vila Maria na zona norte com a Penha na zona leste, infraestrutura essa que vai alterar
radicalmente o sentido da paisagem. Ainda, durante a década de 1980, foram implementados
projetos urbanísticos de impacto regional e metropolitano, como a canalização do córrego
Tiquatira e a criação da avenida que o margeia, Avenida Governador Carvalho Pinto, ligando a
marginal Tietê à Estrada de São Miguel (hoje Avenida São Miguel), com destaque ao projeto
urbano e paisagístico, que resultou no Parque Tiquatira. Numa escala macro, a inauguração da

9

A Marginal Tietê é uma via expressa que conecta as Rodovias Presidente Castelo Branco, Anhanguera e
Bandeirantes, à oeste, e as Rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna da Silva à leste. Além das pistas
expressas centrais, a Marginal Tietê se conecta à várias avenidas paralelas à via expressa, e é transposta por
diversas pontes.
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Rodovia dos Trabalhadores (hoje Rodovia Ayrton Senna da Silva), em 1982, alternativa para o
trajeto entre São Paulo, Vale do Paraíba e Rio de Janeiro, e a criação do Parque Ecológico do
Tietê, indicaram uma nova inserção da Penha em escala regional.
Em 1986, foi inaugurada a estação Penha do metrô, ao lado do ramal ferroviário já
existente e como parte da primeira linha que se direcionou para a zona leste da cidade. E, em
meados de 1980, o bairro começou a se verticalizar, com o surgimento de muitos prédios
residenciais e comerciais, além de condomínios fechados. Na década de 1990, observa-se uma
mudança significativa na colina da Penha, fruto de um aumento dos índices de ocupação do solo,
com construções muito mais altas do que as tradicionais edificações de um a dois pavimentos. O
outeiro, antes marco indiscutível na topografia, começava a ser escondido pelos prédios (Figura
13).

Figura 13 – Colina da Penha, 2014
10
Foto: André Lopes

Na atualidade, a região da Penha está inserida numa rede de infraestruturas
metropolitanas (Figura 14), onde os aspectos locais estão sujeitos às prerrogativas das demandas
regionais. E o caráter autônomo e rural de uma tradição portuguesa se sobrepõe com uma
inovação inglesa – a ferrovia – dos vetores regionais de tráfego de mercadorias, e uma
multiplicação extensiva de um modo de vida calcado, predominantemente, no automóvel individual
– american way of life.

10

Disponível em <http://www.ocaodeguardanoticias.com.br/2014/03/historia-de-sao-paulo-bairro-dapenha.html>. Acesso: 26 novembro 2015.

16

Figura 14 – Rede de infraestruturas metropolitanas na região da Penha, 2016
Acervo: elaborado pelo autor.

Considerações Finais
Este estudo buscou demonstrar como, no decorrer do século XX, se deu a ruptura entre a
riqueza do sítio precedente e o caráter de convivência entre o núcleo urbano da região da Penha
e o conjunto do relevo, do topo da colina às planícies e várzeas dos cursos d’água. Atualmente, a
colina da Penha, antes um marco emblemático e fato urbano notável da região, foi sendo
descaracterizada tanto pela implantação de infraestruturas viárias quanto por uma ocupação
urbana que desconsiderou parâmetros de gabarito para empreendimentos privados. O resultado
disso é uma sobreposição complexa e conflituosa entre diversos períodos históricos, distintos e
concorrentes entre si, uma vez que a paisagem síntese destes é confusa e contraditória.
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A peculiaridade do sítio urbano da região da Penha reside justamente nos moldes de uma
tradição lusófona de estabelecimento de um curral e uma ermida, de um outeiro e uma capela,
mas também de um pequeno porto, quando possível, com um bom caminho de alto a baixo na
encosta da colina. Um assentamento privilegiado que se consolidou na curva de um grande rio,
tanto como entreposto regional quanto núcleo urbano original, dotado de memória e de
particularidades.
Todavia, esse caráter original encontra-se hoje fragmentado, e em parte perdido, em
decorrência de outras forças que também tencionaram o espaço, no sentido de transformarem o
tecido urbano dessa região. E o que se observa é uma constelação de situações urbanas, ora
banais e ordinárias, ora inusitadas e excêntricas, concorrentes entre si por efetivarem demandas
de temporalidades diversas entre si, como um ônibus metropolitano virando a esquina de uma rua
colonial.
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Este artigo é fruto de uma parceria entre o grupo de pesquisa Questões Urbanas: Design,
Arquitetura, Planejamento e Paisagem – Q.URB, e o Grupo de Estudos da Forma Urbana no Brasil
– FU.bá, ambos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana
Mackenzie. Tem como objetivo contribuir para alternativas de desenho urbano no bairro Jardim
Piratininga, localizado na Zona Leste do Município de São Paulo, e oferecer subsídios para futuros
Projetos de Intervenção Urbana - PIU, uma vez que esta área foi definida pelo Plano Diretor
Estratégico de 2012, como Zona Especial de Interesse Social - ZEIS. Parte-se da hipótese que a área
de estudo, considerada como um estrato de tecido urbano emergente e desprovida em boa parte da
sua área de infraestruturas básicas de urbanização, guarda em si o potencial para uma futura
readequação e complementação do seu traçado viário. A metodologia que será utilizada na
abordagem analítica da forma urbana, conhecida como Space Syntax, busca fornecer: suporte para
as tomadas de decisão; ferramental para calibrar estas decisões; avaliar cenários propostos; bem
como conjugar outros métodos e ferramentas. Tal metodologia busca confirmar algo que já sabemos
– a necessidade de completar o desenho de malhas em áreas urbanizadas que tem, nas cidades
contemporâneas, uma constituição diversa daquela observada em áreas mais sedimentadas e
estáveis (cidade tradicional). Como resultado, serão apresentadas possibilidades de transformação
do traçado segundo parâmetros específicos e diversos, mas fundamentados de acordo com a própria
dinâmica do lugar, e também com o tecido urbano circundante.

Referências
Carlos Dias Coelho (2013). Os Elementos Urbanos (Argumentum, Lisboa).
Font, Antonio (2004). The Explosion of the City. Morphologies, Observatios and Motions (A. G. Orient, Barcelona).
Hillier, Bill. (1996) Space is the machine (Cambridge University Press, Cambridge).
Viganò, Paola (2006). Prototypes of idiorrhythmical conglomerates and shared spaces (Officina Edizioni, Milan).

Valencia, September, 27th -29th 2017, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, Universidad Politécnica
de Valencia, España
www.valencia2017isufh.com

