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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo analisar a conformação da Avenida
Dr. Ricardo Jafet, a partir de seu caráter infraestrutural e dos traços urbanos e sociais que constituíram esse território. Portanto, pretende-se
compreender o histórico dos bairros que a margeiam – a Vila Mariana e
o Ipiranga; a maneira como a várzea foi ocupada por grandes equipamentos comerciais destituídos de relações urbanas; e os patrimônios
ambientais que envolvem esse lugar, sendo eles o Córrego Ipiranga e
o Incinerador Vergueiro. No mais, a pesquisa alcança conceitos imediatamente rebatidos tanto nas análises do território, como na proposta
de projeto: os tempos na cidade contemporânea, a paisagem urbana e
a dimensão humana. A tese apresentada no presente trabalho é que,
para além do espaço do fluxo e da austeridade, as áreas lindeiras à
Avenida também devem ser lugar para permanência e alteridade, em
defesa da dimensão pública e do direito à cidade.
Palavras Chave: Avenida Dr. Ricardo Jafet. Córrego Ipiranga. Incinerador Vergueiro. Cidade Contemporânea. Paisagem Urbana. Dimensão
Humana.

ABSTRACT
This paper aims to analyze Dr. Ricardo Jafet Avenue’s territorial shaping,
as of its infrastructure features, as well as its urban and social traits, that
have built this territory. Therefore, it intends to understand the history
of bordering neighborhoods – Vila Mariana and Ipiranga; the way the
meadow was occupied by big commercial establishments deprived of
urban relations; and the environmental heritage that involves this place,
such as Ipiranga Stream and Vergueiro Combuster. In addition, the research reaches concepts immediately reflected in both territory analysis
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and project proposal: times in the contemporary city, urban landscape
and human dimension. The thesis presented in this work is that, beyond
the space of flow and austerity, the neighborhood areas of the Avenue
must also give room to otherness and gatherings, in defense of public
dimension and city rights.
Key Words: Dr. Ricardo Jafet Avenue. Ipiranga Stream. Vergueiro
Combuster. Contemporary City. Urban Landscape. Human Dimension.
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INTRODUÇÃO
Reflexões de uma terça-feira à tarde.
Era uma tarde comum. Saio do edifício onde moro, dentre outros dez
existentes na rua, e sigo caminho para a Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo. Atravesso a Rua Santa Cruz, uma das principais vias
que constituíram o bairro. Em um caminho sinuoso, com topografia
em declive, sigo para a várzea do Córrego Ipiranga pelas ruas Maria
Bucalém e Miguel Haddad. Ambas foram batizadas em função da
Fábrica Haddad de tecelagem, posteriormente ocupada pela Indústria
Arno e demolida após a implantação da estação Santos Imigrantes do
Metrô. O terreno, vazio e sem função social, esconde-se, juntamente
com toda sua história operária, atrás de um conjunto de pequenos
galpões. Provavelmente à espera de um condomínio murado, com
quatro torres, cinco subsolos e sem relações urbanas, suponho.
A estação do metrô foi inaugurada antes que eu me mudasse para a
região. Reconheço, aqui, que morar no centro expandido e o correlato
acesso à infraestrutura urbana é uma questão de privilégio.
De volta ao percurso, ouço silêncio e calmaria, em um bairro residencial
horizontal, os altos prédios ficaram para trás. Passo, então, pela escola.
Sei que é uma escola, pois ouço gritos e brincadeiras por trás daquele
muro colorido.
Ainda neste mesmo percurso, observo a chaminé em alvenaria, que
desponta conforme me aproximo da várzea - é o Incinerador Vergueiro.
Tem dias que tem cheiro, outros não tanto, depende da chuva e do
vento. Mas tem cheiro não porque o Incinerador esteja em uso, ele
foi desativado, e sim, pois ao seu lado funciona o Transbordo. Um é
memória de um tempo ambientalmente vulnerável. O outro é realidade
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e ali persiste, transborda. Dia após dia, o incinerador, enquanto objeto,
elucida o abandono e representa, mesmo com certa imponência, a
história do destino dos resíduos sólidos, a memória de um bairro e a
emergência de uma nova possibilidade.
Ao chegar na rua de acesso ao metrô, vejo a minha frente a avenida que
margeia e oprime um córrego com a grande quantidade de automóveis
que a percorre. Junto à ela, os objetos desse território compõe uma
paisagem inserida na lógica do abastecimento. Estacionamentos, lojas
de construção, grandes hipermercados, motéis, desmanches, postos
de gasolina e concessionárias. Atrás de toda essa profusão de cores
e grandes volumes desconexos, sobem os altos e imponentes prédios
do Klabin, aqueles que poderíamos chamar de “enclaves sofisticados”.
Dizem que na Avenida Fábio Prado havia a tal Favela do Vergueiro,
mas que ela foi “pacificamente retirada dali, então não há porque se
preocupar”. Se eu me aproximo da avenida, vejo um resquício de
vitalidade, agora escondido por muros: o Conjunto Residencial Santa
Cruz.
Por fim, percorro até a entrada da estação. De dentro do metrô, a
caminho do centro, enquanto o trem cruza aéreo a avenida, defino a
questão deste trabalho: entre restos e traços, subsiste a infraestrutura
urbana da Avenida Ricardo Jafet.
Este trabalho se inicia a partir de inquietações pessoais. O assunto é a
memória, constantemente construída, e trata de uma reflexão sobre a
constituição da paisagem da cidade, a partir da análise de um território
determinado e dos objetos que o compõem.
Encarar o passado e questionar o presente talvez seja uma forma
de refletir a formalização da paisagem paulista - outrora baseada no
rodoviarismo e cada vez mais respaldada pelo acúmulo do capital e
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pela supressão dos espaços públicos.
Dessa maneira, introduzo o cerne da questão urbana tratada: a Avenida
Ricardo Jafet, que se constituiu como um limite, o eixo metropolitano,
baseado em grandes fluxos de automóveis e na macroescala.
Uma grande rua, com sua natureza ambígua
tanto em termos de limites quanto de via
propriamente dita, pode penetrar numa região
e, desse modo, deixá-la visualmente exposta,
ao mesmo tempo que contribui para sua
desintegração. (LYNCH, 1980, p.93)

O objetivo é estudar a estruturação dessa via, visando compreender
seu papel infraestrutural, baseado em megaprojetos comerciais, e as
transformações urbanas que tem desencadeado uma ação incidente
do mercado imobiliário nas imediações do eixo.
O trabalho busca refletir que tais áreas lindeiras à Avenida também
podem ser compreendidas como o lugar para exercer a vida pública
e o direito á cidade, ou seja, o lugar do encontro, do caminhar, do
observar, do incluir e não apenas dos fluxos, das altas velocidades,
do abastecimento, do descarte e, atualmente, das lógicas imobiliárias.
Em termos gerais, pretende-se depreender as questões exaltadas no
texto acima, como: os traços urbanos, um breve panorama histórico
de São Paulo, e como se deu a ocupação dos bairros da Vila Mariana
e do Ipiranga; os traços sociais, a partir de uma análise do Conjunto
Residencial Santa Cruz e da extinta Favela do Vergueiro, elementos de
caráter habitacional que compõe/compuseram esse território.
Além disso, a pesquisa trata de questões ambientais e de infraestrutura
urbana, sendo o Córrego Ipiranga e o Incinerador Vergueiro elementos
eleitos também como permanência e memória.
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O terceiro capítulo faz uma explanação teórica que envolve alguns
conceitos como: espacialização das cidades no tempo, memória,
paisagem, orientação espacial e escalas, que amparam a reflexão
sobre as transformações urbanas e as emergências das cidades
contemporâneas.
Por fim, almeja-se explorar o partido de dois arquitetos - Héctor
Vigliecca e Lina Bo Bardi – no que concerne aos enfrentamentos
urbanos e as relações com o existente, respectivamente, uma vez que
tais perspectivas, assim como os conceitos estudados, auxiliam na
conformação de um partido urbano e arquitetônico.
O último capítulo trata de um exercício prático de reflexão sobre o
território estudado, a partir de intervenções públicas ao longo do eixo
da Avenida Ricardo Jafet.
Dessa forma, a pesquisa se justifica pelas diferentes abordagens
desencadeadas pelo território estudado, visto que possuem um viés
histórico, social, econômico e ambiental que incidem diretamente no
plano urbano e arquitetônico.
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Entre dois. Estar entre não quer dizer ser uma coisa ou outra, quer
dizer ser temporariamente uma coisa e outra. Estar no meio de [en train
de]… Em transformação. (CARERI, 2002, p.10)
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Em menção ao título “Entre Restos e Traços: a infraestrutura urbana
da Avenida Ricardo Jafet”, este primeiro capítulo tem como intenção
elucidar o que constitui os traços e os restos do território definido.
O eixo viário da Avenida Ricardo Jafet, administrativamente, separa
as Prefeituras Regionais da Vila Mariana e do Ipiranga e bairros com
diferentes características, desde o tecido urbano até as conformações
socioeconômicas. Dada suas características de fluxo e a maneira como
reforça uma ocupação de várzea – a do Córrego Ipiranga – pode-se
dizer que a via desestruturou lados.
Por traços, subentende-se tudo aquilo que constitui um tecido social,
no tempo.
Portanto, o escopo deste trabalho se inicia com uma breve
caracterização da formação de São Paulo, em dois tempos - antes da
modernização e a constituição da metrópole rodoviarista - e a maneira
como a população, mediante suas características socioeconômicas, se
espraiou pela cidade, utilizando como referências primeiras os livros
“A Cidade que não pode parar”, de Nadia Somekh e Cândido Malta
Campos, e “Territórios em Conflito”, de Raquel Rolnik.
Concomitantemente e de maneira cronológica, o conteúdo se amplia
para o histórico do bairro da Vila Mariana e do Ipiranga e, dessa forma,
identifica-se os traços urbanos de um centro expandido - o que nem
sempre foi.
Outro parâmetro que nos esclarece a história desse território, assim
como aborda o direito à cidade, as transformações urbanas e os
episódios de gentrificação, decorrentes da expansão do centro de São
Paulo, é a história da Favela do Vergeiro. Isso porque se localizava
transversalmente à Avenida Ricardo Jafet, a oeste, na porção do distrito
16

Figura 1 - Legenda: Eixo viário
conector da rodovia dos Imigrantes até Avenida do Estado
que é composto pelas Avenidas Prof. Abraão de Morais, Dr.
Ricardo Jafet e Teresa Cristina,
na zona sul de São Paulo, 2018

da Vila Mariana, onde hoje se localizam os edifícios de alto padrão
do bairro Chácara Klabin, que conformam um eixo de adensamento
reforçado pela implantação da linha verde do Metrô.
Ainda, pretende-se analisar o Conjunto Residencial Santa Cruz, antigo
IAPb, correspondente à outro tipo de condição de habitação que foi
implantado às margens do Córrego Ipiranga e se transformou com a
construção da avenida.
Ambas questões habitacionais não se correlacionam, porém ilustram
partes da história desse locus e sucitam, assim como a densidade
habitacional e o atual crescimento vertical, os traços sociais.
Por restos, define-se tudo aquilo que marca o território pela imponência.
Desde a ocupação dos empreendimentos residenciais destituídos de
relações urbanas até a maneira como os megaprojetos comerciais,
grandes galpões, ocupam amplas extensões longitudinais frente à
avenida e reforçam prioritariamente o uso do automóvel.
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Figura 2 - Legenda: Eixo Avenida Ricardo Jafet, em São
Paulo, 2018
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ANTES DA MODERNIZAÇÃO
Entre 1770 e 1800 falava-se apenas em algumas vilas e freguesias que
rodeavam a Vila Piratininga. A área onde hoje está compreendida a Vila
Mariana era conhecida apenas como “caminho do carro” e fazia divisa
com o Ribeirão Ipiranga. (MASAROLO, 1969)
O reconhecimento da região do Ipiranga, por sua vez, ocorreu por
volta de 1850 com as constantes indagações sobre a construção de
um monumento que representasse a proclamação da independência,
realizada às margens do ribeirão Ipiranga. (BARRO, 1979)
Nessa época, a cidade de São Paulo, propriamente dita, estava inscrita
na colina triangular (conventos de São Francisco, São Bento e do
Carmo). Após 1850, outros deslocamentos começaram a formar um
sistema de caminhos, tendo em vista o cultivo de café. Nesse sentido,
o marco importante para a expansão da cidade foi a construção da São
Paulo Railway, em 1876, a fim de ligar áreas de produção de café ao
porto de Santos e os vales passaram a ser atravessados por ferrovias.
(CAMPOS E SOMEKH, 2002)
Entre 1880 e 1890, fala-se no surgimento de dois tipos de cidades:
o centro histórico e expandido (nobres) e a aglomeração operária. O
centro nobre se expande no sentido oeste, a partir da criação de novos
loteamentos, como Higienópolis, Santa Cecília e Av. Paulista, ao passo
que as ocupações operárias, majoritariamente de imigrantes, se deram
nas proximidades das fábricas e galpões implantados nas várzeas e
nas ferrovias, principalmente nos bairros da Lapa, Bom Retiro, Brás,
Pari, Mooca e Ipiranga.
Em decorrência do aumento demográfico e do surto industrial, surge a
necessidade de implantação de serviços públicos – água, iluminação,
20

Figura 3 - Legenda: São Paulo
Railway Company, Alto da Serra, 1906.

Figura 4 - Legenda: São Paulo
Railway - Túneis ferroviários
conectores da cidade até a
Serra do Mar, 1906.
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Figura 5 - Legenda: Paisagem
dos bairros operários, característica da Mooca, Brás, Ipiranga e Lapa. Na imagem, Parque Industrial das Indústrias
Reunidas Francisco Matarazzo
(IRFM), 1920.
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transporte – cujo investimento era prioritário em áreas centrais. Essa
característica demarcava e, ainda hoje, determina a geografia social da
cidade. (ROLNIK, 2017)
Mediante essa conjuntura apresentada, pode-se dizer as terras que
constituíram ambos os bairros ficavam às margens do riacho Ipiranga,
sendo que, a Vila Mariana, a oeste, se formalizou entre a várzea e o
espigão da Av. Lins de Vasconcelos (atual bairro da Aclimação). Não
era um bairro operário, como se tornou o Ipiranga, e se posicionava de
maneira marginal à expansão do centro.
Conforme Masarolo (1969), na baixada da Rua Santa Cruz, instalaramse os portugueses, em meados de 1890, que costumavam ocupar
zonas como Pinheiros e, então, formaram um núcleo chamado Tanque
Sant’Ana, nomenclatura originária da condição do Ribeirão Ipiranga.
Atualmente esse núcleo é a Vila Gumercindo – um dos bairros
pertencentes à Prefeitura Regional do Ipiranga, na parte baixa (várzea).
A Rua Santa Cruz demarca o cruzamento do vale do Córrego Ipiranga
e da Avenida Ricardo Jafet, conectando os lados da Vila Mariana, a
oeste, e do Ipiranga, a leste. Hoje, o cruzamento ocorre pelo Viaduto
Eduardo Saigh, em continuidade a Rua Loefgreen.
Com o passar dos anos, os portugueses que constituíram a Vila
Gumercindo, se espalharam por todo vale do Ipiranga e, gradativamente,
essas chácaras foram dando lugar as habitações. (MASAROLO, 1969)
Outro conteúdo relevante no que tange o histórico desses bairros é
o monopólio da Família Klabin, que, em meados de 1884, era uma
das maiores acionistas de uma companhia chamada Banco União.
Responsável pelos melhoramentos na cidade, o banco adquiriu várias
terras do vale do Ipiranga, desde o Museu até a atual Rua Luís Góis,
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no bairro da Vila Mariana. Ocorre que, a companhia encerrou a suas
atividades e coube à Família Klabin a posse das terras. Por muitos
anos essas terras não foram ocupadas à espera que o progresso da
cidade atribuísse valor à elas. Segundo Masarolo (1969), quando o
livro “História dos Bairros - O bairro da Vila Mariana” foi escrito, muitas
terras ainda estavam vazias. É importante contextualizar que em parte
desseas terras vazias, instalou-se a Favela do Vergueiro, assunto
explorado no capítulo “Traços Sociais - A Habitação”.
Segundo Barro (1976), uma lei promulgada em 1895 determinou a
criação do bairro da Vila Mariana em si, delimitando-o pela Av. Paulista,
Rua do Paraíso, Casa da Pólvora e “no Ipiranga até o Monumento”.
Nota-se como o Ipiranga era dependente do bairro da Vila Mariana até
então.
A partir da segunda década do século XVII, a região do Ipiranga
era majoritariamente ocupada por chácara e sítios, o que era uma
desvantagem para seus proprietários, uma vez que as terras não eram
férteis e, portanto, não proporcionavam nenhum retorno agrícola. O
preço do metro quadrado era um dos mais baratos de toda capital. Em
termos gerais, o Ipiranga era composto por terras vazias e as primeiras
ocupações foram de comércios e pousadas nas margens da estrada do
Mar, responsável pela conexão entre São Paulo e Santos – conexão
substituída muitos anos depois pela própria Avenida Ricardo Jafet após
o surto rodoviarista e a construção do sistema de rodovias AnchietaImigrantes.
Em meados de 1920, no bairro do Ipiranga, a ocupação ocorreu no
sentido Cambuci-Santos, entre as Ruas Bom Pastor e Silva Bueno.
Posteriormente, começou-se a ocupar o território no sentido da atual
Rua Santa Cruz, na porção mais próxima ao bairro da Vila Mariana,
24

Figura 6 - Legenda: Ribeirão Ipiranga,
aspecto rural. Ao fundo, à esquerda,
desponta Museu Paulista, 1905. As
águas do córrego do Ipiranga serviam
quase que exclusivamente para matar
a sede dos animais.

Figura 7- Legenda: Margens do Ribeirão Ipiranga em seu curso natural, com
entorno pouco constrúido. Ao fundo, o
Museu Paulista e à esquerda o Instituto
Bom Pastor (atualmente inexistente),
1914.

Figura 8 - Legenda: Travessia
conformada pela Rua Loefgreen anteriormente a implantação da Avenida Ricardo Jafet,
em meados de 1960. A imagem
mostra ocupação de habitações na porção da Vila Gumercindo e o cruzamento entre os
bairros mencionados.
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conforme relatado acima. Ainda assim a região era bem desocupada e
rodeada por mata.
A população com mais renda ocupava as terras mais altas do Ipiranga,
nas imediações da Av. D. Pedro e próximas ao Museu Paulista, ao passo
que a população mais pobre começou a se alojar na várzea do Rio
Tamanduateí e do Riacho Ipiranga, terrenos mais sujeitos à enchentes.
Os sírios das grandes tecelagens ocuparam a porção mais alta e
privilegiada desses territórios e nos quarteirões da rua Bom Pastor
surgiram muitas mansões com a pretensão de “recriar a Avenida
Paulista”.
O bairro do Ipiranga começa a se tornar operário a partir da instalação
dessas industrias, sendo a mais significativa a Indústria dos Jafet propriedade da firma Nami Jafet & Irmãos - fábrica de fiação, tecelagem
e estamparia. A concentração fabril fixou os operários no local. (BARRO,
1979)
Uma das características da paisagem do Ipiranga é a regularidade
do desenho urbano. O traçado é hipodâmico, principalmente na parte
alta do bairro, próximo ao Museu Paulista. As quadras possuem
aproximadamente 100 metros de extensão.
Por sua vez, na baixada do córrego do Ipiranga, à margem direita,
o traçado urbano é sinuoso, irregular e ocupa uma topografia em
ascensão, o que é possível verificar no mapa topográfico do Sara
Brasil, datado de 1930.
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Figuras 9 e 10 - Legenda: À
esquerda, Palacete dos Jafet, entre 1920/1930, na porção indicada como nobre no
bairro, pertencente à Família
dos Jafet, de origem libanesa, cujo padrão de construção
tem a pretenção de recriação
da Avenida Paulista. À direita,
Casarão de Amin Andraus, na
Avenida Paulista, 1947.

Figura 11- Legenda: Rua Bom
Pastor, bairro do Ipiranga. Denota-se o tipo de construção
elitizada, para época, e infraestrutura urbana como bonde, iluminação pública e pavimentação, tendo em vista a imagem
datar de 1957.

Figura 12 - Legenda: Tecido urbano hipodâmico referente ao
Ipiranga. Verifica-se o eixo da
atual Avenida Nazaré e a consolidação residencial do bairro,
1930.
27
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CONSTITUIÇÃO DA METRÓPOLE
RODOVIARISTA
Uma das questões da cidade de São Paulo, mediante a ascensão da
indústria e o consequente aumento demográfico era a ausência de
infraestrutura de transporte correspondente à demanda.
A formalização do bairro do Ipiranga foi correspondente à expansão da
malha urbana de São Paulo e da ascensão da indústria, o que pode ser
descrito em três momentos: 1930 - crise do café e revolução política;
1954 - pós segunda guerra mundial, em que se definia tendências
industriais; 1963, com o “advento” da escala metropolitana. (SAIA, 1972
apud BARRO, 1979)
Na época, para solucionar a questão da infraestrutura de transporte
frente ao aumento do contingente populacional, a Light propôs um
sistema de bondes e iniciou a ideia de implantação do metrô, entretanto,
o monopólio da empresa estava entrando em decadência. (ROLNIK,
2017)

Figura 13 - Legenda: Mapa do
eixo da Avenida Ricardo Jafet
ainda inexistente e marginal
ao crescimento dos bairros.
Compreende-se o Museu Paulista, a consolidação do bairro
do Ipiranga à leste e da Vila
Mariana a oeste e verifica-se o
curso natural do Riacho Ipiranga, 1930.

Questão importante para compreender o território em questão é a
maneira como, em meados de 1940, em função do plano de Avenidas
de Prestes Maia, por exemplo, as tendências rodoviaristas e a
ascensão automóvel foram tomando os espaços da cidade. De acordo
com Campos e Somekh (2002), a proposta ia de encontro a imposição
de qualquer limite para o crescimento da cidade. O Relatório Moses –
outro postulado - também defendia a ideia de conexão com subúrbio
e propunha a necessidade de vias expressas para articular as novas
rodovias (Anchieta, Anhanguera, São Paulo-Rio-Dutra), na emergência
da metrópole.
Além disso, começou-se verificar o distanciamento das zonas
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industriais, que passaram a ser instaladas ao longo das rodovias, o
que gerou uma expansão populacional mais periférica. (ROLNIK, 2017)
No tocante ao bairro do Ipiranga, pode-se dizer que, em meados 1950,
a população aumentou, novas indústrias se estabeleceram na região,
paralelamente ao comércio e a demanda de novas moradias. O espaço
cresce de maneira horizontal. A infraestrutura urbana não acompanhava
o crescimento demográfico do bairro. (BARRO, 1979)
Isso porque, como citado anteriormente, os investimentos da cidade se
concentravam nas áreas mais centrais, muito embora a área do Museu
Paulista tenha se valorizado a partir de sua implantação em 1926.
Em meados de 1954, com base na leitura do mapa topográfico do Vasp
Cruzeiro (Figura 15), é possível perceber a expansão das ocupações no
sentido da várzea, tanto na porção da prefeitura regional da Vila Mariana,
a oeste do eixo, como na do Ipiranga, a leste. Com a retificação do
córrego Ipiranga, seus meandros deixaram de existir, entretanto ainda
não havia sido implantada a Avenida. Outro elemento que desponta é o
IAPb Santa Cruz, conjunto habitacional do INSS implantado, em 1947,
na várzea dos córregos Ipiranga e Embuaçu, outro assunto explorado
no capítulo “Traços Sociais - A Habitação”. Também é possível notar a
implantação da Fábrica Haddad de Tecelagem, no bairro Vila Firmiano
Pinto, posteriormente ocupada por uma das Indústrias Arno (Fábrica 3),
em destaque no mapa a seguir.
A partir dessa lógica de expansão da cidade de São Paulo e da
formalização dos bairros da Vila Mariana e do Ipiranga, conceituadas
acima, no que concerne ao enfoque dessa pesquisa, é importante
verificar que a implantação da Avenida Ricardo Jafet, na época
denominada Avenida Água Funda, se deu em 1967, de maneira tardia,
se comparada à implantação das marginais e das grandes avenidas
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Figura 14 - Legenda: São Paulo - metrópole Rodoviarista. Na
imagem, avenida Sao João
vista a partir da Praça Antonio
Prado, no sentido centro-bairro, 1970.
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Figura 15 - Legenda: Mapa do
eixo da Avenida Ricardo Jafet
ainda inexistente e marginal ao
crescimento dos bairros, mais
consolidado no sentido do eixo,
1954. Destaca-se o Conjunto
Residencial Santa Cruz e a Fábrica Haddad de Tecelagem posterior Indústria Arno, ambos
centrais ao eixo indicado.

mais centrais a cidade. Foi implantada às margens do córrego Ipiranga,
do mesmo modo que outras grandes vias, como a Avenida do Estado às margens do Tamanduateí - e a Aricanduva - às margens do córrego
Aricanduva, o que reitera a prática convencional de ocupação das
margens de córregos ou rios retificados, tanto em relação aos grandes
fluxos da cidade, como no uso e ocupação do solo que permeia essas
vias.
Em 1972, decreta-se que a delimitação do Ipiranga faz divisa com os
municípios de Diadema, São Bernardo (ao sul) e São Caetano (ao leste)
até encontrar o Rio Tamanduateí. À essa altura, já é citada enquanto
divisa a Avenida Água Funda, que margeia o riacho Ipiranga, por onde
segue até o Parque do Estado. O Ipiranga fica situado a sudeste de São
Paulo e fica distante 6 km do centro da cidade, fazendo divisa também
com as administrações regionais da Sé e da Mooca, ao norte, além da
Vila Mariana, a oeste, como já citado. (BARRO, 1979)

Figura 16 - Legenda: Vista aérea da Av. Ricardo Jafet, 1970.
À direita, avista-se o bairro
Chácara Glória, na porção referente a Vila Mariana.
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Figura 17 - Legenda: Indicações da Favela do Vergueiro,
Conjunto Habitacional Santa
Cruz, Fábrica Haddad de Tecelagem e Cerâmica MKF, objetos elucidados no decorrer do
capítulo, 1958.
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FAVELA DO VERGUEIRO
Para a pesquisa sobre a Favela do Vergueiro foi utilizada como fonte
primária a Dissertação de Mestrado “Modernização e Desenvolvimento:
Formação das primeiras favelas de São Paulo e a Favela do Vergueiro”
de Fernão Lopes de Lara (2012).
É necessário retomar a questão do crescimento populacional de São
Paulo, em meados de 1900, em função da produção cafeeira no interior
do Estado. Nesse momento de expansão, tanto o mercado de terras
como a produção da infraestrutura urbana tornam-se investimentos
de interesse. Isso porque, como já mencionado, começa-se a habitar
novos bairros lindeiros ao centro, como Higienópolis, Campos Elísios e
os bairros jardim.

Figura 18 - Legenda: Parte da Favela
do Vergueiro, onde é possível aferir
algumas construções localizadas na
várzea, 1961.

De maneira simultânea, as terras rurais e chácaras começam a ser
ocupadas, progressivamente, por usos urbanos, o que também leva ao
aumento do preço da terra.
O Banco União tornou-se proprietário da gleba da Chácara Klabin. O
grupo se iniciou apenas como banco e, posteriormente, adquiriram a
Companhia de Melhoramentos de São Paulo e ficaram responsáveis
pela construção de edifícios, compra e parcelamento do solo, abertura

Figura 19 - Legenda: Localização Favela do Vergueiro. 1 - Estrada do Vergueiro, 2 - Rua Dionísio da Costa, 3 Domingos de Morais, 4 - Avenida Pref.
Fábio Prado.
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de estradas, entre outras melhorias. Na época, a terra era o modo de
preservar a riqueza.
Dado o interesse do Banco União em investimentos industriais, o
mesmo se desfez das terras, em meados de 1904, as quais foram
adquiridas por Maurício Klabin.
O investidor atuou primeiramente no ramo comercial e, posteriormente,
no setor industrial, de onde destaca-se a cerâmica MKF. Consta,
segundo Lara (2012), em entrevista contida na dissertação de mestrado,
que a cerâmica MKF ficava onde hoje existe o hipermercado Extra na
Av. Ricardo Jafet.
Concomitantemente, as terras em que posteriormente se estabeleceu
a Favela do Vergueiro, continuaram vazias e pertencentes ao grupo.
A área era considerada fora da cidade, entre o recém loteamento da
Vila Mariana, a Chácara Glória, o bairro do Ipiranga e da Estrada do
Vergueiro até o Córrego Ipiranga.
Como anteriormente explicitado, de acordo com Barros (1969), a gleba
permaneceu vazia a espera que a expansão da cidade atribuísse valor
à ela.
Conforme o exposto por Lara (2012), o surgimento dessas ocupações
ocorreu em meados de 1949, e rapidamente constituíram uma grande
favela. Na imagem a seguir é possível compreender a localização da
gleba que depreendia a Favela do Vergueiro.
Uma questão importante, enquanto funcionamento dessa ocupação,
é que a mesma era baseada em relações de aluguel, numa cadeia
de sublocações por arrendamento, que, por fim, chegavam a própria
família Klabin. Ou seja, aconteciam algumas explorações financeiras
em relação à essas terras.
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O surgimento da favela do Vergueiro foi em parte pelo despejo
de outras favelas e sua ocupação se intensificou no processo de
migração. É importante ressaltar que o entorno imediato a Favela não
se caracterizava como zona industrial, despontando apenas algumas
fábricas na região, principalmente dada a proximidade dessa gleba com
a Vila Mariana.
Os moradores trabalhavam como pequenos comerciantes, na industria
da construção, com serviços domésticos e como catadores de lixo.
No final dos anos 60, a existência da favela começou a ser questionada
principalmente pelo entorno relativamente consolidado, uma vez que o
preço da terra disparava. Além disso, verificava-se o início das obras da
Linha Norte-Sul do Metrô, nos anos 1960, e a consolidação do trecho
da estação Vila Mariana, em 1970.
Falava-se, portanto, no desfavelamento, não somente no território
estudado, mas também em outras favelas que ocupavam terras de
interesse econômico. Esse processo, por sua vez, era responsável
pela própria criação de mais ocupações irregulares nos cantos isolados
e cada vez mais ausentes de infraestrutura, na metrópole que se
expande.

Figura 20 - Legenda: Colagem
- Favela do Vergueiro, eixo
consolidado do Klabin avistado
de dentro do metrô e manchete do Diário Oficial quando do
processo de despejo dos moradores da favela (1969).

Existiram dois movimentos de desfavelamento - MUD (Movimento
Universitário de Desfavelamento) e MOV (Movimento das Organizações
Voluntárias para a Promoção do Favelado) - intensificados por uma
atuação política da própria Prefeitura, na década de 1970.
Havia algumas distinções políticas entre eles. O MUD fez alguns
trabalhos de levantamentos cadastrais, jurídicos, médicos e de
planejamento habitacional, em relação aos moradores da Favela do
Vergueiro, desde 1961 e encerrou suas atuações em 1967, após o
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golpe militar de 1964.
Já os movimentos posteriores tiveram uma atuação muito mais
opressora e autoritária, nos anos decorrentes. Em 1962 foram
despejadas 102 famílias e em 1969 determinou-se o despejo final.
Uma transcrição do Oficial de Justiça que atuou no despejo da Favela
do Vergueiro, elucida a maneira como a desocupação desse território
ocorreu de maneira autoritária.
“Olha, essa gente tem de sair mesmo, não
tem jeito, é ordem da Justiça. E se tiver onde
morar, muito bem, acabou a dor de cabeça.
Mas se não tiver, azar, vai ficar embaixo da
ponte até se arrumar. Dessa vez a favela do
Vergueiro acaba.” (Oficial de Justiça que atuou
no Vergueiro, FSP, 21/05/1969 apud LARA,
2012, p.330)

Após 20 anos de ocupação, disponibilizou-se uma imensa gleba vendida somente nos anos 70 - que permitiu uma verticalização em
velocidade muito rápida. Encarando a área atualmente, pode-se dizer
que o centro do Klabin, onde se erguem altos edifícios, murados,
coincide com o local em que a favela do Vergueiro se localizou - nas
redondezas da Avenida Fábio Prado.
Como já explicitado, essa porção edificada do Klabin é transversal
ao eixo da Avenida Ricado Jafet, onde foi construída a linha verde do
Metrô, entre as estações Chácara Klabin e Santos Imigrantes.
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Figura 21 - Legenda: Imagem
aérea com destaque do local
onde estava a desocupada Favela do Vergueiro, 2018.
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Figura 22- Legenda: Vista do
Conjunto Residencial Santa
Cruz a partir do Córrego Ipiranga.

Figura 23 - Legenda: Fachada
do Conjunto Residencial Santa
Cruz.
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CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA CRUZ
Localizado atualmente entre a Av. Ricardo Jafet, Rua Embuaçu, Borebi e
Santa Cruz, este Conjunto Residencial foi projetado em uma conjuntura
histórica e urbanística que difere da atualidade, principalmente pois a
consolidação do projeto foi anterior a implantação da Avenida Ricardo
Jafet. Além disso, houve alteração do sistema de gerenciamento,
iniciada pelo Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários.
Segundo Imbronito (2016), o conjunto residencial foi projetado em 1947
pelo arquiteto Marcial Fleury de Oliveira, em um momento de transição
entre o plano rural para uma situação efetivamente urbana.
O projeto previa 49 edifícios, sendo 47 destinados à habitação, um
clube, comércio e um ambulatório médico, e depreendia 61.933 m².
Na época, a área não era urbanizada e o conjunto ficava entre o córrego
do Ipiranga e o Córrego Ana Couto - atual Embuaçu -, perpendiculares
entre si. As terras, assim como a gleba da Favela do Vergueiro, também
eram propriedade de Maurício Klabin.
Foram projetadas as vias de acesso aos edifícios habitacionais, que
consideravam a melhor orientação solar (leste-oeste), por isso foi
proposto um traçado irregular em relação a malha existente. Também
foi pensado pelo arquiteto que houvessem vias para carros e alamedas
para pedestres, paralelas à essas vias, arborizadas e entre os prédios.
A rua principal do conjunto tem ligação direta com a Rua Santa Cruz e
conforma o acesso principal.
Após o golpe militar, em 1964, o órgão gestor do conjunto se desfez,
o que foi problemático no tocante à administração das áreas livres,
arruamentos e equipamentos criados. Foi instituído um condomínio,
mas havia dificuldades em relação as áreas comuns, uma vez que o
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conjunto era horizontal, com apenas três pavimentos, portanto, pouco
denso.
Uma vez que a área comum é atribuída no cálculo da cobrança de IPTU,
foi garantido o cercamento da área, restringindo as vias e passagens
de pedestre aos moradores do conjunto, em 1996, com causa ganha
jurídicamente. (IMBRONITO, 2012)
Atualmente, a área habitacional é compartilhada com a EMEI Oswaldo
Cruz e com a UBS Bosque da Saúde.
Conclui-se que, por mais que o conjunto residencial Santa Cruz
tenha sido projetado para que suas áreas comuns fossem públicas,
a dificuldade de gerenciamento, mas mais do que isso, o próprio
comportamento da sociedade induziu aos cercamentos.
Sobre condomínios murados, Caldeira, 2011, p. 258 e 259, relata:
“(...) são proriedade privada para uso coletivo
e enfatizam o valor do que é privado e restrito,
ao mesmo tempo que desvalorizam o que é
público e aberto na cidade. São voltados para
o interior e não em direção à rua, cuja vida
pública rejeitam explicitamente.”

A esse respeito poderiamos dizer até que o território é praticamente
inerte de vida pública, cuja relação entre externo e interno é fragilizada
pelas lógicas da via expressa. O conjunto não se relaciona com a
Avenida Ricardo Jafet em uma extensão de aproximadamente 250
metros, murados, cuja calçada possui apenas 1,90 metros de largura.
A vitalidade do caminhar pelo conjunto se perdeu pela priorização do
privado em detrimento ao público.
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Figura 24 - Legenda: Imagem
aérea com destaque para o
Conjunto Residencial Santa
Cruz, 2018.
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Figura 25 - Legenda: Indicações gerais sobre os restos urbanos que compõe a Avenida
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Em continuidade a leitura do território, este subcapítulo dispõe sobre
a ocupação da várzea do Córrego Ipiranga por “restos urbanos”. A
ausência de referências bibliográficas relacionadas a construção e
ocupação dessa Avenida fez com que esse trecho da pesquisa tratasse
de uma análise urbana pautada em dados oficiais da Prefeitura
Municipal de São Paulo e de percepção do lugar.
Primeiramente, é importante pontuar que a Avenida Dr. Ricardo Jafet
possui uma extensão de aproximadamente 3,5 km, usando como
referência a sua nomenclatura. Entretanto, o eixo viário, correspondente
à toda a margem do Córrego Ipiranga, conecta a Rodovia dos
Imigrantes (SP-160) até a Avenida do Estado através de duas outras
vias, contíguas a Av. Dr. Ricardo Jafet, sendo elas: a Prof. Abraão de
Morais, a sul, e a Teresa Cristina, a norte, e conforma, no total, 7,5 km
de extensão.
Sobre o território é válido ressaltar a ocupação tardia das margens
do Córrego Ipiranga, em relação aos centros das atuais prefeituras
regionais da Vila Mariana e do Ipiranga, decorrência da implantação do
eixo viário e da retificação do córrego, em 1967.
Atualmente, a área que envolve o eixo pode ser considerada centro
expandido, tendo em vista principalmente a expansão do sistema de
transporte metropolitano, com a implantação da linha verde do metrô.
Os fluxos de automóveis e o tipo de uso e ocupação também estão
relacionados à condição metropolitana do local, reforçada pela conexão
com a Rodovia dos Imigrantes, a sul, que, por sua vez, conecta a cidade
de São Paulo à baixada Santista e ao litoral sul, através do sistema de
rodovias Anchieta-Imigrantes. A pista norte contígua à Av. Prof. Abraão
de Morais foi implantada em meados de 1976 e a pista sul foi finalizada
apenas em 2002.
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O trecho norte da Rodovia é composto por quatro faixas, totalizando de
13 a 14 metros de leito carroçável em cada sentido, onde é permitido
percorrer uma velocidade equivalente a 110 km/h para automóveis e
90 km/h para ônibus e caminhões. É importante retratar as dimensões
das faixas de veículos, uma vez que, tais parâmetros rodoviários são
repercutidos nas Avenidas Prof. Abraão de Morais, Ricardo Jafet e
Teresa Cristina, que, em alguns momentos possuem até 15 metros
totais de leito carroçavel, o que implica em faixas ainda mais largas.
À respeito desse tema, Speck (2016) conceitua que a larga dimensão
de uma faixa de trânsito, por ser mais cômoda ao automóvel, induz
ao tráfego mais rápido. Concluímos, assim, que o eixo estudado se
caracteriza por uma dinâmica de fluxos e conexões rodoviárias dentro
da cidade.

OCUPAÇÃO NO TERRITÓRIO
A priori, a pesquisa objetiva analisar o eixo da Avenida Ricardo Jafet
em si, que se inicia na Praça José Augusto Velloso, contígua a Av.
Prof. Abraão de Morais, e finaliza-se na Praça do Monumento (Museu
Paulista), onde encontra a Av. Teresa Cristina. Além disso, como já
abordado, faz divisa administrativa entre a Prefeitura Regional da Vila
Mariana, a oeste, e do Ipiranga, a leste, e compreende os Distritos da
Vila Mariana, Saúde, Ipiranga e Cursino, de acordo com os mapas a
seguir (Figuras 26 e 27).
Ao analisar o uso e ocupação do solo (Figura 28), que se refere
à predominância de uso por quadra, é possível verificar enquanto
característica de ocupação certa diversidade nas margens da Avenida,
sendo recorrentes usos comerciais, de serviços e algumas indústrias e
armazéns. Quando verificamos usos mistos, a porção das quadras com
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Figura 26 - Legenda: Prefeituras Regionais do Ipiranga
(a leste) e da Vila Mariana (a
oeste).
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Figura 27 - Legenda: Distritos
do Ipiranga e do Cursino (a
leste) e da Vila Mariana e da
Saúde (a oeste).
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uso residencial, geralmente, faz frente para a rua paralela, de caráter
mais local, ao passo que os comércios fazem frente para a própria
Avenida.
Em sua maioria, trata-se de pequenos comércios como desmanches,
lojas de peças de automóveis, mecânicos ou grandes concessionárias
que por vezes ocupam uma quadra inteira; grandes equipamentos
infraestruturais como hipermercados, pet-shops, lojas de construção,
postos de gasolina e motéis; e, ainda, verifica-se alguns estabelecimentos
abandonados. É importante salientar o caráter do comércio que faz
frente para a via tanto em relação à Avenida Ricardo Jafet, como nas
contíguas avenidas Teresa Cristina e Prof. Abraão de Morais, uma vez
que demonstram a utilização prioritária de automóveis.

Figura 28 - Legenda: Hipermercado
Extra - modelo de megaprojetos comerciais implantados na Avenida.

Talvez essa seja a clássica paisagem do século XX e início do XXI, como
já teria dito Rolnik (2017), que aborda como a cidade de São Paulo foi
sendo, gradativamente, confinada por seus shopping, condomínios e
megaprojetos comerciais - como os supracitados. Isso porque fala-se
em um incremento do setor terciário à cidade dominada pelo automóvel
e pela circulação privada, em detrimento à vida pública.
Além disso, os equipamentos de manejo dos resíduos sólidos também
habitam as grandes avenidas, principalmente as de várzea. Este tema
será retratado no próximo capítulo, entretanto, frisa-se que, no trecho
da Avenida Ricardo Jafet, localizam-se, hoje, o desativado Incinerador
Vergueiro, uma Estação de Transferência de Resíduos - o transbordo e
dois Ecopontos (Saioá e Santa Cruz).
No tocante à questão da ocupação, é oportuno destacar as tipologias,
muito embora não possuam uma característica marcante. Pode-se falar,
principalmente, da tipologia dos hipermercados, lojas de construção e
concessionárias, pois tratam de grandes galpões pré-fabricados que
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Figura 29 - Legenda: Uso e Ocupação
do solo na porção lindeira a Avenida
Ricardo Jafet, com predominância de
usos mistos e comerciais - específicos.
O uso residencial nas quadras da Avenida são horizontais de baixo padrão e
a medida que se afasta da várzea edifícios altos de médio a alto padrão.
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tendem a ocupar longitudinalmente a frente da Avenida com fachadas
de até 150 metros. Também é possível aferir certa horizontalidade nas
construções rentes à via.
Por vezes, esses estabelecimentos possuem as dimensões ideais de
quadras inteiras, o que nos mostra um padrão de ocupação que não
prioriza o caminhar e o pedestre.
Também é possível transcorrer sobre as esquinas, tão potenciais
aos centros urbanos, símbolos de legibilidade na cidade, quase que
negligenciadas nesse território. Como acontece na quadra em que se
localiza um hipermercado, na altura da Av. Prof. Abraão de Morais,
em que a esquina é ocupada por uma rampa helicoidal de acesso aos
automóveis, completamente gradeada.

Figura 30 - Legenda: Imagem da Rampa helicoidal de um hipermercado, em
uma esquina da Av. Prof. Abraão de
Morais.

Constantemente, as esquinas também são ocupadas por postos de
gasolina e, nesses casos, na imagem mental criada para o lugar, uma
esquina é quase como qualquer outra. (Figura 31)
Muros extensos e grades também são frequentes, principalmente em
equipamentos que possuem grandes recuos para estacionamento ou
no caso dos motéis que comumente ocupam quadras inteiras.
As quadras são, em sua maioria, largas no sentido da avenida e mais
curtas em relação ao bairro e possuem até 250 metros de extensão,
principalmente, na altura da Avenida Ricardo Jafet. Uma das maiores
quadras da área de estudo possui 600 metros de extensão, próxima
à Escola Estadual Professor Teotônio Alves de Pereira, uma das
situações mais impactantes deste recorte urbano.
Acerca do uso residencial, pode-se dizer que, em sua maioria, ocupa
as quadras conforme elas se distanciam da margem. A gradação
residencial também ocorre em relação ao padrão das moradias, a
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Figura 31 - Legenda: Imagem de uma
esquina ocupada por um Posto de Gasolina.

Figura 32 - Legenda: Densidade habitacional. Verifica-se uma densidade
baixa nas imediações do eixo da Avenida e uma densidade relativamente
mais alta, a medida que se afasta da
área da várzea, principalmente na porção oeste, referente a Prefeitura Regional da Vila Mariana.

55

56

Figura 33 - Legenda: Zoneamento - Lei
n. 13.885/04. Diferentes perspectivas
de zona para a Vila Mariana e para o
Ipiranga.

tipologia e a densidade habitacional, como podemos verificar através
do uso Residencial Vertical de Médio/Alto Padrão, no mapa de Uso
e Ocupação do Solo Predominante (Figura 29), como no mapa de
Densidade Demográfica (Figura 32).
Tendo em vista a análise sobre a ocupação do eixo da Avenida e de
seu entorno imediato, é importante assinalar as propostas do antigo
e do novo Zoneamento. De acordo com o mapa ao lado (Figura 33),
pertencente à Lei nº 13.885, promulgada em 2004 e revogada em
2016, a margem oeste da Avenida, no sentido da Vila Mariana, estava
localizada em ZCPb gradativamente seguida por ZM3a ao adentrar o
bairro.
A primeira zona mencionada previa coeficiente de aproveitamento
básico equivalente a 2, possivelmente alterado para 4, mediante
pagamento de contrapartida financeira. As áreas ZCP, no geral,
condiziam a porções de território destinadas à atividades típicas de
áreas centrais e subcentros regionais, de usos mistos com prevalência
de usos não residenciais. Já as zonas mistas eram destinadas a usos
residenciais e não residenciais, inclusive no mesmo lote.
Na margem leste, a maior parte da área estava indicada como ZM-2, o
que corresponde à zonas mistas de densidade construtiva baixas, com
coeficiente de aproveitamento básico e máximo equivalentes a 1.

Figura 34 - Legenda: Avenida Ricardo
Jafet, 2018. É possível aferir os edifícios de alto gabarito e uma porção de
alta densidade no sentido do Distrito da
Vila Mariana.

Conclui-se um incentivo de construção muito superior na porção oeste,
na Vila Mariana, do que no sentido da Prefeitura Regional do Ipiranga,
nos bairros da Vila Gumercindo e Vila Firmiano Pinto.
As alterações entre os zoneamentos são claras ao analisar o mapa
condizente à Lei n° 16.402/16, promulgado posteriormente à instalação
das Estações Chácara Klabin e Santos Imigrantes, cujas diretrizes
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caracterizam esse território, na porção central, mais a norte, como
“territórios em transformação”, de acordo com o Art. 6 da lei supracitada,
o qual transcrevo:
“I - territórios de transformação: são
áreas em que se objetiva a promoção do
adensamento
construtivo,
populacional,
atividades econômicas e serviços públicos, a
diversificação de atividades e a qualificação
paisagística dos espaços públicos de forma a
adequar o uso do solo à oferta de transporte
público coletivo, compreendendo: a) Zona Eixo
de Estruturação da Transformação Urbana
(ZEU); (…)”

Portanto, é possível notar a maneira como eixo de adensamento da
Chácara Klabin é correspondente a linha verde do metrô, prolongada
no novo zoneamento, transversalmente a Avenida Ricardo Jafet, em
função da Estação-Santos Imigrantes.
Para as Zonas Eixo de Estruturação da Transformação Urbana fica
definido um coeficiente de aproveitamento máximo equivalente a 4,
com taxa de ocupação de 70% para lotes maiores de 500 m2 e sem
limites de gabaritos.

Figura 35 - Legenda: Zoneamento - Lei n. 16.402/16. Consolidação de parâmetros para
o eixo longitudinal que acompanha a Av. Ricardo Jafet e um
eixo de adensamento transversal à avenida que corresponde
à ZEU.

Ainda, tendo em vista o incentivo ao transporte público, foi
regulamentada, nos usos residenciais, apenas uma vaga por unidade
habitacional, observada a cota de garagem máxima de 32 metros
quadrados por vaga.
Também há incentivos como área não computável para fachada ativa
mínima de 25% em cada testada com no mínimo 3 metros de extensão
para usos não residenciais (permitidos na zona) até o limite de 50%
da área do lote. Da mesma maneira, a nova legislação garante maior
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Figura 36 - Legenda: Indicação
da linha verde do metrô e Estação Santos Imigrantes que
consolidam eixo transversal.

amplitude nas calçadas ao definir largura mínima de 5 metros para tais
zonas de uso, mediante doação.
Diferentemente da proposta de zoneamento de 2004 para o eixo da
Av. Ricardo Jafet, é possível aferir uma maior constância em relação
a ambos os lados da avenida, que são classificadas como Zona de
Centralidade.
Por sua vez, essas se caracterizam por comportarem atividades de
abrangência regional, com coeficiente de aproveitamento 2, taxa de
ocupação de 70% e gabarito máximo equivalente a 48 metros. Podemos
verificar, portanto, no que tange à tipologias, uma maior permissividade
em relação ao gabarito nas quadras imediadas à Avenida Ricardo Jafet,
o que alteraria consideravelmente o padrão horizontal das construções
existentes. Ao passo que os miolos de bairro ficam restritos à 28 metros
de gabarito, uma vez que tratam de Zonas Mistas. Salienta-se que
a restrição de gabarito não é diretamente proporcional a densidade
habitacional, se considerarmos uma maior taxa de ocupação.

Figura 37 - Legenda: Avenida
Ricardo Jafet com ênfase no
caráter rodoviarista da Avenida
e altos prédios que despontam
ao fundo e demarcam a chegada do interesse imobiliário na
região.
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CENTRALIDADE - ESTAÇÃO SANTOSIMIGRANTES
Permito-me, aqui, centralizar a abordagem para o entorno da Estação
Santos-Imigrantes, infraestrutura urbana que trouxe transformações
significativas tanto para o locus, como a valorização imobiliária, quanto
para a paisagem, já que a linha verde cruza aereamente a Avenida.
A Estação é acessada pela Av. Ricardo Jafet, Rua Engenheiro
Guilherme Winter e pelo Viaduto Saioá e foi inaugurada em 2006. A
linha verde conecta a estação Vila Madalena, passa pelas estações da
Avenida Paulista, centrais à cidade como um todo, e percorre até a Vila
Prudente.

Figura 38 - Legenda: Estação Santos
Imigrantes. Demarca paisagem urbana
ao cruzar aereamente a Avenida Ricardo Jafet.

Desde então, o entorno possui um fluxo de pedestres muito maior e, em
contrapartida, é destituído de conectividade, qualidade e quantidade de
espaços públicos. É importante colocar, também, como a Av. Ricardo
Jafet suprimiu o Córrego Ipiranga e possui poucas transposições que
conectem os dois lados da avenida, principalmente próximo à estação.
Vale apontar uma extensa área verde, atualmente gradeada e ausente
de vitalidade urbana, paralela à Rua Engenheiro Guilherme Winter, com
potencial para se tornar um espaço público e abrigar a quantidade de
pessoas que circulam por esse lugar.
Destaca-se que os equipamentos de manejo dos resíduos sólidos
supracitados ficam ao lado da estação de metrô. A abertura da plataforma
da estação, intencionalmente ou não, enquadrou perfeitamente a
fachada nordeste do Incinerador Vergueiro e o reforçou enquanto
elemento na paisagem.
No entanto, esse equipamento atua de maneira imponente ao local
por ser destituído de relações urbanas, já que atualmente, encontra-se
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Figura 39 - Legenda: Imagem da área
verde gradeada lindeira à estação Santos-Imigrantes.

Figura 40 - Legenda: Centralidade decorrente da implantação da Linha Verde do Metrô.
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Figura 41 - Legenda: Enquadramento Estação Santos Imigrantes.

Figura 42 - Legenda: Imagem
do Terreno Vazio da antiga indústria Arno.
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abandonado, dada sua desativação, em 2002. De qualquer modo, é um
marco histórico da região com potencial para transformações de uso e
apropriação.
Uma das questões importantes a ser rememorada é a existência da
antiga Fábrica de Tecelagem Haddad, posteriormente ocupada pela
Indústria Arno, que evidencia, no imaginário, parte da história operária
do local.
Não há muitas informações sobre a fábrica que, fatalmente, foi
demolida, após a implantação da Estação Santos Imigrantes e, hoje,
é um grande terreno vazio, imediatamente ao lado do metrô, que não
exerce nenhuma função social. A demolição da fábrica, por mais que
tardia se comparada à expulsão de outras fábricas que ocupavam
bairros operários, elucida o movimento de desindustrialização da
cidade de São Paulo e, até mesmo, do bairro do Ipiranga, muito embora
a concentração operária desse bairro estivesse mais ao norte.
O terreno com amplas dimensões, que claramente incitam muros e
ausência de fruição pública, espera um empreendimento residencial de
médio/alto padrão de uma grande construtora. Isso demonstra o poder
de aquisição do mercado imobiliário, o que se faz preocupante, uma
vez que a contemporaneidade é marcada por uma tipologia frequente:
edifícios de alto gabarito, com grandes recuos, inseridos em uma lógica
privada que perpetua o automóvel e o enclausuramento. Generosidade
urbana e acessibilidade são parâmetros raramente contemplados.
O novo zoneamento trouxe algumas mudanças benéficas para cidade,
se considerarmos o incentivo a fachadas ativas, fruição pública, o
mecanismo da “cota parte” que reduz a metragem por habitação – o
que, teoricamente, poderia ser mais inclusivo, ou talvez apenas menos
exclusivo – a desobrigatoriedade de vagas de garagem, entre outros
65

intrumentos.
Entretanto, questiona-se a que parcela da população a cidade tem
direcionado seu olhar, já que áreas privilegiadas pelo transporte público
são constantemente adensadas por tipologias de alto padrão, como se
apenas o adensamento bastasse. Também é válido pontuar a maneira
como a valorização imobiliária do local é responsável por processos de
gentrificação.
A esse respeito, verificamos que as transformações urbanas, de acordo
com Harvey (2014), estão diretamente relacionadas a produção do
capital, tendo em vista a ação dos empreiteiros e o aparato estatal
respaldado nos negócios, o que implica quase sempre em uma
dimensão de classe, onde os pobres, desprivilegiados e marginalizados
do poder político são os que mais sofrem com o processo através da
desapropriação das massas urbanas de todo e qualquer direito à
cidade.
Harvey (2014) questiona se não é possível reverter essas opções
políticas mercadológicas e afirma que o processo de urbanização é um
dos principais meios de estabelecimento do controle democrático, ou
seja, do direito à cidade, a partir da utilização dos excedentes. Ainda,
coloca que, em muitas partes do mundo, são abundantes as inovações
urbanas que consideram a sustentabilidade ambiental, a incorporação
cultural dos imigrantes e o desenho urbano dos espaços habitacionais
públicos.

66

Figura 43 - Legenda: Iconográfico representa a desigualdade
na metrópole.
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Ao clamar “infraestrutura” no título deste trabalho podemos citar desde
os equipamentos de abastecimento (hipermercados, postos de gasolina,
lojas de departamento), o metrô, os equipamentos de residuos sólidos
localizados nas margens da avenida até o córrego e suas necessidades
de ampliação de vazão.
Entretanto a pretenção deste capítulo é tratar sobre dois “objetos” infraestruturais imediatamente relacionados ao eixo da Avenida Ricardo Jafet: o
Córrego Ipiranga e o Incinerador Vergueiro. Ambos remetem a conceitos
mais amplos – as águas na cidade e o manejo do lixo. Tais assuntos se
correlacionam, uma vez que, historicamente, ocupamos nossas várzeas
com os resíduos e seus equipmanetos de gerenciamento.
São evidenciados nesse trabalho, uma vez que são lidos enquanto marcos históricos – patrimônios – e não apenas questões a se denegar na
cidade, o que se reflete no partido urbano na atividade projetual exposta
no último capítulo.
Em um primeiro momento, pretende-se conceituar a maneira como as
águas foram negligenciadas, ao terem suas várzeas ocupadas por grandes avenidas de fluxos intensos, o que originou problemas efetivos de
transbordamentos, salientando a condição atual do Córrego Ipiranga e
possíveis medidas para atenuação das problemáticas existentes.
Posteriormente, foi realizado um breve histórico do manejo do lixo na
cidade de São Paulo, elucidando como as transformações urbanas originaram, ao longo do tempo, diferentes métodos de destinação para os
resíduos, dentre os quais pode-se enfocar o Incinerador Vergueiro – atualmente desativado.

68

Figura 44 - Legenda: Indicações dos aspectos infraestruturais consolidados no eixo, a
partir da compreensão Infraestrutura Urbana e Patrimônio.

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança:
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.
(Sonetos, Luiz Vaz de Camões)
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Figura 45 - Legenda: Eixo Avenida Ricardo Jafet, em São
Paulo, 2018. Em destaque,
Córrego Ipiranga.
70

71

Como já exposto anteriormente, o Córrego Ipiranga possui determinada
carga histórica, assim como a Praça do Monumento à Independência
– ou atual Museu Paulista, e, dessa forma, é encarado enquanto
patrimônio hídrico. Além disso, desempenha uma função estrutural
significativa, uma vez que é um dos principais afluentes do Rio
Tamanduateí.Uma vez canalizado foi suprimido pelas pistas da Avenida
Ricardo Jafet, em 1967, e é alvo de constantes enchentes.
Nesse sentido, Pellegrino e Becker (2017), colocam que as paisagens
das cidades tem sido cada vez mais caracterizadas pelo tráfego de
veículos, pela poluição atmosférica, declínio do espaço público e
ausência de relações com a natureza - exceto quando exposta a
desastres naturais como deslizamentos e transbordamentos. Isso
porque, em nome da infraestrutura, rios e córregos foram retificados,
canalizados ou enterrados.
Por volta de 1920, a cidade de São Paulo ainda possuía algumas
relações básicas com a geografia natural, embora a geografia social
já demarcasse a desigualdade que persiste até hoje. Entretanto,
os grandes rios - Tietê, Anhangabaú, Tamanduateí, e Pinheiros,
começaram a sofrer um processo de retificação por meio da construção
de canais retilíneos, perderam suas curvas e meandros e tiveram suas
várzeas ocupadas, o que foi mote para uma série de enchentes no
verão. (ROLNIK, 2017)
Tais problemas foram desdobramentos da formalização da cidade
moderna, pautada em um planejamento urbano orientado pela
engenharia civil. As cidades foram construídas desprezando os
processos naturais da paisagem, alterando radicalmente o sistema
hídrico. São manifestação de um pensamento econômico baseado no
capital, em que os recursos naturais são tratados como infinitos.
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Figura 46 - Legenda: Marginal
Pinheiros exemplifica a maneira como São Paulo ocupou
suas áreas de várzea com
grandes vias de alto fluxo. A
esquerda, Jockey Clube, 1970.
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Figura 47 - Legenda: Córrego
Ipiranga em trecho da Av. Ricardo Jafet.

Figura 48 - Legenda: Córrego
Ipiranga em trecho da Av. Teresa Cristina, contígua a Avenida
Ricardo Jafet. Afere-se uma
seção mais ampla e a contenção em concreto.
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O crescimento populacional, adensamento das cidades e deslocamento
das atividades industriais evidenciaram a fragilidade do sistema
de retificação de córregos e rios, tendo em vista as enchentes que
impedem a circulação de pessoas pelo espaço. A degradação ambiental
e a segregação socioespacial comprometeram a qualidade de vida da
população marginalizada, que padece com a falta de saneamento e
com a ausência de espaços públicos e áreas de lazer. (PELLEGRINO
E BECKER, 2017)
É possível verificar que o entorno do Córrego Ipiranga, cuja área de
contribuição equivalente à 23,1 km2, é urbanizado em 82%, enquanto
os outros 18% correspondem às áreas verdes do Parque do Estado (ou
Parque da Água Funda), localizado a sul, onde se inicia o curso d’água.
Segundo o setor de Infraestrutura Urbana e Obras da PMSP, o percurso
do córrego se inicia em uma galeria até desaguar na Lagoa Aliperti,
próximo à Rua Doutor José Bento Ferreira. O canal aberto só se inicia
a partir da jusante do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro, próximo à
Avenida Fagundes Filho e se extende pelas Avenidas Professor Abraão
de Morais, Ricardo Jafet, Teresa Cristina até desaguar, à norte da bacia,
no Rio Tamanduateí, totalizando 9 km de extensão.
Atualmente, o Córrego Ipiranga é objeto de um processo de requalificação
da macrodrenagem, uma vez que tem sido alvo de constantes
inundações nas proximidades da Avenida Teresa Cristina - “trecho de
jusante, que sofre efeito de remanso do próprio Rio Tamanduateí” - e
em alguns pontos críticos ao longo da Avenida Ricardo Jafet.
A Prefeitura Municipal de São Paulo, juntamente ao Governo Federal,
em 2014, propôs projeto que consiste em duas bacias de detenção, a
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fim de aumentar a capacidade de contribuição da Lagoa Aliperti para
110 mil m³. O segundo reservatório fica próximo às duas alças do
Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro, com capacidade total de 200 mil m³.
A proposta para o trecho da Avenida Ricardo Jafet é trocar a seção
trapezoidal de muros de arrimo por uma seção retangular a fim de
aumentar a área de vazão.
De acordo com Pellegrino e Becker (2017), as bacias de detenção
enquanto método de contenção das enchentes surgiram nas últimas
décadas do século XX. Funcionam como suplementos ao sistema de
condução das águas pluviais. A intenção é reduzir o pico de vazão em um
evento, entretanto, tais bacias fracassam em evitar inundações. Ainda
que se considerasse uma ampla bacia de detenção com as dimensões
adequadas, eficientemente manuseada, apenas se contemplaria o
volume da vazão.
O uso do solo, a eliminação da cobertura vegetal, a impermeabilização
e a poluição das águas ainda seriam fatores não atendidos. Sem contar
que tais bacias geralmente ficam isoladas e ausentes de urbanidade,
sempre inseridas em escalas metropolitanas baseadas em grandes
infraestruturas.
Questiona-se, portanto, quais poderiam ser alternativas que contemplem
infraestrutura, paisagem e urbanidade.
Em resposta à esse quadro de negligência, a relação entre natureza
e cidade começa a entrar na pauta das cidades contemporâneas.
Paisagens naturais/naturalizadas são reconhecidas como importantes
para a qualidade de vida no ambiente urbano, como indica Pellegrino e
Becker (2017, p.4):
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Figura 49 - Legenda: Projeto
Rio Madri. Na imagem, trecho
do projeto na Avenida de Portugal, realizado 2007. Trata de
um projeto de infraestrutura
hídrica atrelado a criação de
espaços públicos, a partir de
um parque linear.
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Figura 50 - Legenda: Wetlands
(ou alagados construídos) em
Le Parc du Chemin, na França.

Figura 51 - Legenda: Jardins
de chuva atuando como isolamento em relação à via. Trata-se de infraestrutura hídrica
de pequeno porte e influência
local, em Dandenong, na Austrália.
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(…) por serem indispensáveis, e em alguns
casos, insubstituíveis, emerge a noção de que
a paisagem também pode ser entendida como
infraestrutura.

O entendimento da paisagem como infraestrutura condiz com a ideia de
que a infraestrutura verde é “uma maneira de reconhecer e aproveitar os
serviços que a natureza pode realizar no ambiente urbano.” (CORMIER
e PELLEGRINO, 2008 apud PELLEGRINO E BECKER, 2017)
Portanto, trata-se de uma rede de áreas verdes interconectadas,
através de um planejamento sistemático e estratégico de conservação
da natureza e do uso do solo, com alguns princípios importantes, dos
quais se destaca: conectividade de sistemas e de atividades do entorno,
contextualismo, embasamento cientifico e planejamento.
Projetar uma infraestrutura verde requer trabalhar com diversas
escalas, desde um jardim de chuva - método que facilita a infiltração
da água no solo - até o planejamento de corredores verdes ou parques.
Na escala intermediária - a que talvez mais nos importe no contexto
em questão - a infraestrutura ecológica regional deve ser integrada
a estrutura interna da cidade, através de áreas verdes urbanas que
desempenhem funções como mobilidade, proteção ao patrimônio
histórico e lazer. Isso pode ser realizado através de tipologias como
alagados construídos (os wetlands), jardins de chuva, lagoas pluviais
ou qualquer oportunidade de revelar percursos naturais das águas e os
pontos de sua concentração. (PELLEGRINO E BECKER, 2017)
Conclui-se que tais objetos infraestruturais devem estar inseridos
em espaços atraentes, que valorem a dimensão pública, através de
projetos-piloto que testem novas abordagens sustentáveis e vão ao
encontro da realidade urbana existente, incluindo rios e córregos no
imagiário das cidades .
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Figura 52 - Legenda: Incinerador Vergueiro, 1972. Ao fundo,
é possível perceber áreas vazias e alguns edifícios, no lugar
da antiga Favela do Vergueiro.
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O Incinerador Vergueiro, localizado às margens da Avenida Ricardo
Jafet, conta uma história - dos resíduos, do crescimento demográfico,
do hábito do consumo e da ocupação de grandes infraestruturas na
cidade - e é lido, no presente trabalho, como patrimônio. Não representa
um estilo arquitetônico renascentista ou eclético, contudo esse objeto
infraestrutural revela uma técnica e um tempo.
À esse respeito, Santos (2006, p.48) coloca que:
Na realidade, toda técnica é história embutida.
Através dos objetos, a técnica é história
no momento da sua criação e no de sua
instalação e revela o encontro, em cada
lugar, das condições históricas (econômicas,
socioculturais, políticas, geográficas), que
permitiram a chegada desses objetos e
presidiram à sua operação. A técnica é tempo
congelado e revela uma história.

No século XIX, quando a cidade de Paris foi tomada por lixo, surge a
figura do lixeiro com papel simbólico importante e heróico. Entretanto,
anos depois, a atividade de coleta de lixo foi atribuída a parcela
segregada do convívio da sociedade (loucos, velhos, doentes, presos e
pobres). (FIALHO 1998)
De acordo com Caodaglio; Cytrynowicz (2012), no Brasil, em meados
de 1800, na época da Independência, São Paulo ainda possuía
características rurais.O descarte dos resíduos urbanos era feito nas
encostas das margens direita e esquerda do Rio Tamanduateí.
Em São Paulo, foi inaugurado o primeiro Incinerador – o do Araça - em
1912, ao lado do cemitério.Entretanto, foi desativado e demolido em
1940, dada as transformações e expansão urbana de São Paulo.
Como já visto, cidade se expandia nos sentidos Oeste, Norte e Sudoeste
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que correspondiam às direções das áreas de destino dos resíduos
(lixão da Quarta Parada no Belenzinho e lixão da Rua Anhanguera, na
Barra Funda, por exemplo).
Pode-se dizer que os resíduos sólidos preencheram alguns vazios da
cidade, como a várzea do Tietê, após sua retificação. O lixo era utilizado
como material para conter áreas alagadiças. O primeiro grande aterro
foi o do Bairro do Limão (ás margens do Rio Tietê), que, por sua vez,
substituiu os lixões da Barra Funda e do Belenzinho mencionados
acima.

Figura 53 - Legenda: Caminhão da Coleta de Lixo, em 1936.

Entre 1950 e 1960, a cidade de São Paulo sofreu grandes transformações
a partir da consolidação da metrópole industrial. A individualização do
transporte foi decorrência da construção de autoestradas, como as vias
Anchieta e Dutra. (CAODAGLIO; CYTRYNOWICZ, 2012)
Como mencionado no capítulo anterior, os bairros de classe operária
foram se instalando ao longo de caminhos próximos à ferrovias, como
a São Paulo Railway e a coleta domiciliar na cidade abrangia tanto
bairros de ricos, como os bairros em que os pobres viviam. À esse
respeito, Fialho (1998, p.79) expõe:
O século XIX se caracterizou, portanto, pela
convivência da população com o lixo produzido
que era lançado próximo das extremidades da
área então ocupada. Esta prática, segundo
Rodrigues (1995) carrega um traço medieval,
que a consolidação da cidade capitalista se
encarregaria de apagar.

Não apenas a sociedade se transformou no período industrial, mas
também seus hábitos de consumo. A ampliação do consumo resultou,
ainda, em subprodutos - as embalagens, que substituíram a venda a
granel, introduzieram o plástico e aumentaram, portanto, o volume de
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Figura 54 - Legenda: Lixões a céu
aberto eram frequentes pela cidade,
principalmente nas áreas de várzea,
meados de 1960 e 1970.

resíduos sólidos residenciais. (FIALHO 1998)
Respaldados pelos novos hábitos de consumo surgem no final
da década de 1950 os hipermercados e lojas de departamento.
(CAODAGLIO; CYTRYNOWICZ, 2012)
No que tange ao papel da técnica, Fialho (1998) afirma que as mudanças
tecnológicas transformam as relações politicas e as necessidades de
reprodução do capital. A técnica é um meio para atingir um fim. Nesse
sentido e em relação ao caso do lixo na cidade, pode-se dizer que
o plástico gerou um benefício à indústria no tocante aos custos com
transporte. Entretanto, uma vez descartado, se torna um impasse: ou
é encaminhado para o aterro ou é incinerado liberando substâncias
nocivas.
Após a acumulação de problemas, a sociedade capitalista busca
soluções alternativas, o que leva a novas fontes de lucro. Surge, como
exemplo, a empresa de coleta de lixo, a que vende o incinerador, a que
vende o filtro para o incinerador e assim por diante.

Figura 55 - Legenda: Paisagem do
centro de São Paulo, nas imediações
do Viaduto do Chá, onde é possível verificar a quantidade de arranha-céus e
o crescimento demográfico.

De acordo com Jorge Americano (1959 apud CAODAGLIO;
CYTRYNOWICZ, 2012), São Paulo era ao mesmo tempo cidade
grande e aldeia. Enquanto as cidades italianas eram compostas por
torres e cúpulas renascentistas, Pittsburgh por chaminés e Nova York
por arranha-céus, São Paulo era uma mistura de todas.
Os lixões demarcaram uma “paisagem de margens”, ao ocupar as
marginais do rio Pinheiros, Tamanduatéi e Tietê.
Diante de um quadro de expansão urbana, crescimento populacional e
industrialização, foram instalados três incineradores na cidade de São
Paulo, sendo estes o Pinheiros, Ponte Pequena e Vergueiro iniciados,
respectivamente, em 1949, 1959 e 1967.
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Figura 56 - Legenda: Funcionários manejando o Forno do
Incinerador Vergueiro para
queima dos resíduos, 1972.
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Dada a relação de afastamento entre o ser humano e o lixo que ele
produz, o método de incineração é muito confortável para a sociedade
capitalista em ascensão. De acordo com Fialho (1998), o incinerador é
um “meio mágico de desaparecimento do lixo”.
Tanto o Incinerador Ponte Pequena quanto o Incinerador Vergueiro
se instalaram lindeiramente à grandes avenidas de fluxos intensos, a
Avenida do Estado, às margens do Tamanduateí, e a Avenida Ricardo
Jafet, às margens do Córrego Ipiranga, respectivamente. Pode-se
aferir, portanto, um padrão de ocupação de várzeas. Primeiramente, os
lixões surgem às margens dos rios. Posteriormente, os incineradores e,
então, os transbordos - estações de transferência de lixo.

Figura 57 - Legenda: Técnica de prensa do material a ser incinerado.

Conforme exposto por Miziara (2008), os incineradores de lixo são
estruturas que eliminam os resíduos através de um processo de
queima, que, em alguns países, é utilizado para produção de energia.
Sobre essa questão, Fialho (2011) aborda que devem ser considerados
os altos custos para manutenção dessa infraestrutura, o que faz sentido
em países como França, Alemanha e Japão, que, além de capital para
os investimentos, apresentam demanda por energias alternativas.
Segundo Waldman (2013), quem defende esses equipamentos,
enquanto empreendimento técnico, argumenta que a incineração
propicia a esterilização, desintoxicação e dissipação dos restos de
resíduos, reduzindo a massa e o volume dos mesmos. Esse benefício
não se consolida nos aterros, que funcionam com base nos ciclos do
meio natural e, portanto, demandam tempo e espaço.
Nesse sentido, D’Almeida et. al (2004) coloca ainda que a queima do
lixo reduziria o impacto ambiental, sob o ponto de vista da contaminação
dos lençóis freáticos.
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Entretanto, os métodos incineratórios também são muito criticados
por estudiosos que alegam, por sua vez, a produção de componentes
tóxicos presentes nos gases de combustão. (WALDMAN, 2013).
Ainda em relação às desvantagens, pode-se dizer que esse método
exige um alto custo de instalação e operação e necessita de áreas
adequadas.(D’ALMEIDA, 2004)
Nesse momento, é importante conceituar especificamente as questões
do Incinerador Vergueiro, uma vez que é o objeto principal de abordagem
desse subcapítulo.

Figura 58 - Legenda: Processo de incineração do lixo - etapa: separação do
material, 1972.

Sobre a constituição formal do Incinerador enquanto construção, Fialho
(2011) coloca que, de acordo com a planta, o projeto teve inicio em
15 de abril de 1966 e foi finalizado em 11 de junho do mesmo ano.
Entretanto, só foi de fato iniciado em 1967.O projeto foi realizado pelo
escritório Lucks u. Co, da cidade de Koln, na Alemanha. (FIALHO, 2011)
O equipamento foi instalado à margem direita do riacho do Ipiranga,
entre as Ruas Engenheiro Guilherme Winter, Breno Ferraz do Amaral,
para onde faz acesso, e Avenida Ricardo Jafet. Foi implantado em
terreno de alto declive, tendo em vista a região da várzea, o que
construtivamente permitiu a alocação do fosso de lixo sem que fossem
realizados manejos excessivos de terra.
Os dados técnicos obtidos na planta do projeto do Incinerador Vergueiro
relatam: alvenaria do corpo da chaminé em tijolos normais; revestimento
em tijolos refratários com argamassa refratária; 60 metros de altura e
3,80 de diâmetro superior interior em relação à chaminé; as fundações
eram feitas em pilares de concreto cravado; fora denominado “São
Paulo II - Brasilien”. (FIALHO, 2011)
A partir dos desenhos técnicos obtidos e conforme exposto por Fialho
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Figura 59 - Legenda: Processo de
incineração do lixo - etapa: descarte
do material recebido no fosso de lixo,
1972.

Figura 60 - Legenda: Fachada
Nordeste do Incinerador Vergueiro, avistada da atual Rua
Engenheiro Guilherme Winter.
Enquadramento assemelha-se
a paisagem demarcada pela
estação elevada do metrô, atualmente.
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Figura 61 - Legenda: : Incinerador e Transbordo Vergueiro,
frente para a Avenida Ricardo
Jafet. Ao fundo, pode-se aferir a Indústria Arno, demolida
após a implantação do Metrô
Santos Imigrantes, mencionada no capítulo anterior, 2000.

Figura 62 - Legenda: Incinerador Vergueiro, anteriormente
à implantação do Transbordo,
1968. Depreende-se a Avenida Ricardo Jafet; na margem
esquerda a consolidação do
bairro da Vila Gumercindo e a
Escola Estadual Raul Humaitá
ao fundo; a Indústria Arno; o
terreno baldio ao lado do equipamento de resíduos, onde foi
construída a Estação Santos
Imigrantes; na margem direita,
o Conjunto Residencial Santa
Cruz.
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(2011), a chaminé do Incinerador não ultrapassou 30 metros de altura,
embora o projeto tenha previsto 60 metros.
Tanto o Incinerador Vergueiro, quanto o Ponte Pequena apresentavam
as mesmas características no tocante à materialidade e construção.
Cada incinerador possuía dois fornos com capacidade de 150 toneladas
cada, o que totalizava 300 toneladas por incinerador. (CAODAGLIO;
CYTRYNOWICZ, 2012)
Uma questão a ser observada é que, inicialmente, os incineradores
foram concebidos para queima de resíduos domiciliares, que possuem
menor calor específico, dada a umidade da matéria orgânica, e, em
1982, passaram a receber apenas resíduos de serviços de saúde (lixo
hospitalar), que, por sua vez, possuem uma composição diferente.
Menos matéria orgânica simbolizava, no entanto, maior calor específico
e as temperaturas mais altas levaram a uma operação menos regular,
já que os próprios tijolos refratários não previam tamanha resistência
para queima desse tipo de lixo. Uma alternativa para essa problemática
foi a mistura dos resíduos de saúde e domiciliares, para reduções do
calor especifico.
Essa alteração da queima de tipologias de lixo diferentes se deu em
função de uma lei municipal, datada de 1982, que determinou que os
resíduos de saúde considerados infectantes não deveriam mais ser
incinerados no próprio estabelecimento (hospital, creches, sanatórios).
(FIALHO, 2011)
Pode-se dizer o sistema de incineração possuía diversos desafios
tecnológicos, dificultados pela falta de investimento. Também é
necessário ressaltar que, nesse período, houve uma transição no
modelo de gestão da limpeza e dos resíduos urbanos, que passaram a
ser terceirizados. (CAODAGLIO; CYTRYNOWICZ, 2012)
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Figura 63 - Legenda: Transbordo Ponte Pequena em operação, recebendo lixo domiciliar.
No caso do Transbordo Vergueiro, a operação é realizada
quase que a céu aberto.
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Ao lado do Incinerador Vergueiro foi instalado o Transbordo - Estação
de Transferência de Resíduos, que opera desde 1970 até os dias
atuais. Com a alteração do tipo de lixo incinerado - que passou a ser
hospitalar, os transbordos tornam-se um mecanismo para o destino dos
resíduos domiciliares.
Segundo a Prefeitura Municipal de São Paulo, os transbordos são
pontos de destinação intermediários dos resíduos sólidos domiciliares
da cidade coletados diariamente. Essas estações são decorrência da
distância entre a área de coleta e o aterro sanitário, que, por sua vez,
desempenha o papel de destino final do lixo. Atualmente, a cidade de
São Paulo possui também outras duas estações: Transbordo Ponte
Pequena (onde atuava o Incinerador Ponte Pequena), localizado na
Avenida do Estado, no bairro do Bom Retiro e o Transbordo SantoAmaro, situado na Avenida Miguel Yunes.
Nos locais, a empresa recebe, armazena por pouco tempo e depois
transporta os resíduos. No caso do Transbordo Vergueiro, os resíduos
são direcionados para o Aterro Sanitário Central de Tratamento Leste
(CTL). Essas unidades de tratamento geram conflitos no que tange
a emissão de odores e poeira, ruídos nas operações de manobra e
circulação dos caminhões, segundo Fialho (2011).
Na década de 1970, começa a entrar na pauta a questão do meio
ambiente nos discursos e projetos políticos. Conforme Miziara (2008
apud CAODAGLIO; CYTRYNOWICZ, 2012), o incinerador é exemplo
de um método criado e proposto por engenheiros que, no momento,
começam a se envolver e atuar no manejo e cuidado do lixo, o que
começou a alterar os posicionamentos e discursos da engenharia,
principalmente em volta da questão da poluição.
Além das questões teóricas acerca do método de queima do lixo e da
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ausência de manutenção adequada em relação à esses equipamentos,
a consolidação do entorno urbano também foi fator influente para a
desativação dessas infraestruturas.
Em matéria do Estadão, consta que, após a desativação do Incinerador
Vergueiro, em 2002, parte desse lixo passou a ser incinerado em São
Bernardo do Campo, no ABC paulista.
O Incinerador Vergueiro foi o último a ser desativado, ao passo que o
Incinerador Pinheiros operou durante nove anos, até 1991, e o Ponte
Pequena até 1997. (FIALHO 2011)
Ainda, é possível correlacionar dois dos objetos estudados acerca
desse locus - o Incinerador e a Favela do Vergueiro - reportada no
capítulo anterior. Isso porque ambos simbolizam as transformações
urbanas da região, que passou a se tornar um centro urbano expandido
e consolidado. A extinção da favela e a instalação e iniciação do
equipamento às margens da Avenida Ricardo Jafet foi quase que
concomitante, em meados de 1969. A favela situa-se à oeste da avenida
e o incinerador à leste, conforme Fialho (2011).
Tanto o crescimento vertical do loteamento Chácara Klabin e o
prolongamento da linha verde do metrô - estações Santos Imigrantes
e Alto do Ipiranga - transversalmente à Avenida, foram indutores
da valorização imobiliária na região, o que pode ter aumentado a
pressão para a desativação dessa infraestrutura, exatamente como a
desocupação da Favela do Vergueiro.(FIALHO,2011)
Sobre a gestão dos resíduos sólidos, Fialho (2011) afirma ser um
grande desafio para o planejamento urbano, isso porque possui uma
dimensão metropolitana. Nesse sentido, não nos cabe uma abordagem
ampla. Entretanto, é relevante compreender que a partir de outubro de
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Figura 64 - Legenda: Estado da edificação após desativação em 2002. Mata
crescendo ao redor do equipamento,
caixilhos e vidros deteriorados.

Figura 65 - Legenda: Vista Interna do
Incinerador Vergueiro na porção do antigo fosso de lixo. Entrada de luz pelos
vidros.

2004, as concessionárias Loga e Ecourbis são introduzidas no sistema
de planejamento e gerenciamento de resíduos, responsáveis pela
coleta, transporte, tratamento e destinação final do lixo domiciliar e dos
serviços de saúde. A Loga é responsável pelos distritos à Noroeste da
capital, ao passo que a Ecourbis detém a responsabilidade sobre os
distritos à Sudoeste. (CAODAGLIO; CYTRYNOWICZ, 2012)
Por fim, é relevante pontuar que o desenvolvimento da sociedade
moderna decorreu no aumento do consumo, hábito refletido e
intensificado na sociedade contemporânea, o que acarreta em uma
produção excessiva e, por vezes, não consciente do lixo.
No que concerne ao consumo, Marx (1983 apud FIALHO, 1998) afirma
que a riqueza das sociedades capitalistas trata de uma coleção de
mercadorias, que satisfazem as necessidades humanas e, para Santos
Figura 66 - Legenda: Perspectiva do
Incinerador Vergueiro.

Figura 67 - Legenda: Fachada Sudoeste do Incinerador Vergueiro desativado.
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(1990 apud FIALHO, 1998), o consumo acende energias, gera novas
demandas que envolvem o indivíduo ciclicamente.
A minimização dos resíduos, apesar de ser complexa, pode ser
desenvolvida a partir de três princípios: redução da fonte, reutilização
e reciclagem. A redução da fonte diz respeito aos processos industriais,
ao passo que a reciclagem é um processo atribuído ao usuário e ao
consumidor. A reutilização difere-se de reciclagem como conceito, pois
fala sobre o aproveitamento do resíduo sem que este sofra alteração ou
processamento. (SERRA, 1998)
Para Dias (2006), a educação ambiental é fundamental para o
desenvolvimento das sociedades pós-industriais, com o objetivo de
alterar os padrões de consumo, reduzindo a quantidade de rejeitos e
alcançando o desenvolvimento sustentável.
Ademais, as técnicas se alteram conforme o desenvolvimento da
sociedade e, através do percurso da história, deixa um legado construtivo
simbólico. Santos (1988, p.92) questiona, mais uma vez, a relação dos
objetos no tempo:
O que vale hoje uma rede de irrigação
construída no século passado, ou que significa
uma estrada vicinal? Ambas podem ter a
mesma realidade aparente, ontem e hoje, mas
não a mesma significação, que mudou, pelo
fato de que têm outro papel na economia e na
sociedade. Isso, aliás, é válido para qualquer
que seja o objeto de que estejamos tratando.

Assim, pode-se afirmar que o Incinerador Vergueiro simboliza essa história
e pode ser palco para novas possibilidades, oriundas das constantes
transformações urbanas. Tanto em relação à este equipamento enquanto
patrimônio, como no tocante a relação entre o ser humano e o lixo, Fialho
(1998) expõe uma frase de um poema de Brecht que nos diz muito:
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Figura 68 - Legenda: Chaminé
do Incinerador Vergueiro é um
marco no território, dada sua
verticalidade, materialidade e
história.

“Fossemos infinitos, tudo mudaria, como somos finitos, muito permanece.”
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A conformação da Avenida Ricardo Jafet enquanto elemento urbano caracteriza-se como espaço de fluxo, como já mencionado anteriormente.
Destinado à utilização prioritária de automóveis, pode-se dizer que esse
eixo viário é o espaço do “entre”, local de transição, destituído de encontros e permanências.
Muito embora a força desse território, atualmente, se dê pelo próprio fluxo,
responsável pela constituição de uma paisagem de velocidades aceleradas, a tese defendida nesse trabalho é a de que o espaço do entre - o
meio lugar - também pode ser um elemento de sociabilidade e suporte à
vida urbana, a partir da criação de espaços orientados por outra velocidade: a do pedestre.
Pode-se refletir esse território a partir da noção de que os espaços do
entre são os espaços opacos, sempre abertos à criação, que se opõe aos
espaços luminosos, fechados pela sua exatidão e racionalidade. (SANTOS, 1996 apud JACQUES, 2013)
Uma rua, espaço público por excelência, faz parte da identidade e induz a
orientação espacial, mas também pode e deve ser o espaço para o convívio e realização de atividades cotidianas.
Três palavras-chave preconizam os conceitos a serem explorados: tempo,
paisagem e escala humana.
Os subcapítulos a seguir tem como objetivo depreender alguns assuntos
referentes às cidades e a formalização de seus espaços públicos no tempo, sendo estes: a espacialização territorial e sua relação com as transformações da sociedade e a ideia do caminhar sob duas óticas, enquanto
prática estética e/ou orientação espacial - evocando a ideia da paisagem
- e a partir da dimensão humana - evocando a escala do pedestre.
Tais conceitos podem ser explorados a fim de analisar o território de estudo sob outra perspectiva. Além disso, auxiliam na configuração de um
partido de projeto, tanto na escala urbana, como arquitetônica.
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Encontra o destino um lugar, envolto de chuva, enquanto um rio se faz,
sob seus pés, um novo edifício se ergue, um velho lar se desfaz.
(Música “Todos os Lugares”, Versos que Compomos na Estrada)
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Santos (1988) coloca que a cidade capitalista, advento da revolução
industrial, é elemento “do desenvolvimento e aperfeiçoamento
de técnicas”, o que decorreu no excedente de produtos e,
consequentemente, do capital. (SANTOS, 1988, p. 61)
Ascher (2010), em seu postulado, pontua três momentos históricos
importantes de ser identificados: a cidade industrial, a cidade pósindustrial e o neourbanismo. De acordo com o autor, a cidade industrial,
caracterizada pelo avanço tecnológico, proporcionou o deslocamento
de pessoas/informações, o que decorreu na gradativa diminuição do
interesse pela escala local. Nesse período, o urbanismo moderno
pregava arquiteturas e formas urbanas inseridas em uma lógica
funcionalista e generalizada, que considerava o território uma “tábula
rasa”.
Consequentemente, a vida urbana desenvolveu-se em outra escala,
baseada no deslocamento por meios de transportes individualizados,
o que determinou outra maneira de organização no espaço e tempo.
(ASCHER, 2010)
O avanço tecnológico fez com que os tempos (da produção, circulação
e consumo) mudassem. Mais objetos são transportados em menos
tempo e o consumo é imediato. (SANTOS, 1988)
Segundo Ascher (2010), o crescimento das cidades se correlaciona
com a emancipação dos limites espaciais e temporais, na transição
do período industrial e pós-industrial. A tendência ao deslocamento
induziu a não obrigatoriedade do “lugar” enquanto prática social, o que
simbolizou o enfraquecimento das relações locais e de proximidade.
É nesse contexto pós-industrial que surge a metrópole e, com ela, a
sociedade hipertexto, caracterizada pela constante renovação de
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interesses coletivos, diversidade cultural, territórios sociais múltiplos e
diferentes escalas.
A contemporaneidade é marcada pela terceira revolução urbana
moderna ou o neourbanismo, responsável por transformações nas
formas das cidades e na vida cotidiana de seus cidadãos, no tocante à
comunicação, deslocamento, meios e motivos.
O conceito de neourbanismo caracteriza-se pela precaução
(desenvolvimento sustentável), multiplicidade de atores, diversidade
das dinâmicas sociais e busca por uma estética não funcionalista, em
contraposição aos ideais modernos. (ASCHER, 2010)
Tendo em vista a relação entre espaço, tempo e desenvolvimento da
sociedade, por fim, chegamos ao conceito intitulado nesse texto: a
cidade-território.
Ideia explorada por Cacciari (2004) ao definir a cidade contemporânea
(ou território pós-metropolitano, segundo o autor), a cidade-território se
caracteriza pelo desenraizamento, onde o espaço está condicionado às
relações temporais, ou seja, são indefinidos e homogêneos. O território
é uma geografia de acontecimentos, paisagens híbridas e fronteiras
artificiais, “cuja métrica já não tem qualquer sentido espacial, mas
quanto muito unicamente temporal.” (CACCIARI, 2004, p.56)
A partir dessa citação, Cacciari (2004) afirma que nossas contas já não
se referem mais às distâncias, ao espaço. O que interessa saber é
“quanto tempo demora para chegar a determinado lugar”. Além disso,
os lugares já não se satisfazem como na antiga pólis ou na metrópole
industrial e estão condicionados a mobilização universal.
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Figura 69 - Legenda: “Drive in
Theater” mostra o espírito da
época e a ascensão do automóvel.
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Figura 70 - Legenda: Os tempos da produção, no período
industrial. Imagem do filme
Tempos Modernos de Charles
Chaplin, que coloca a ideia da
industrialização em massa e
as condições de trabalho dos
operários.
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A formalização da cidade contemporânea introduz gradativamente uma
nova condição que envolve a dimensão temporal – a relação com o
existente.
É assim que nos é dado, a um só tempo,
refazer a história, à medida que somos levados
a olhar para o passado, segundo um critério
coerente, mas sobretudo também nos permite
descobrir a tendência, isto é, volver-nos para
o futuro e tentar imaginar o que vai se passar.
(SANTOS, 1988, p.93)

Santos (1988) compreende o lugar como um conjunto de objetos
autônomos que compõe os tempos e motivam as relações sociais.
Esses objetos podem ser ruas, edifícios ou indústrias.
Permito-me, aqui, fazer um parênteses para colocar que essa ideia é
relevante enquanto metodologia de investigação do território, elaborada
nesse trabalho, uma vez que se baseia em uma análise de objetos que
construiram a história desse lugar - a favela, o córrego, o incinerador, a
estação do metrô, por exemplo. Combinados, esses elementos compõe
as camadas de um lugar, as camadas da cidade.
Uma situação geográfica, ou seja, o que um
lugar é, num determinado momento, sempre
constitui o resultado de ações de diversos
elementos, que se dão em diferentes níveis.
Esses elementos são variáveis, pois mudam
de significação através do tempo.(SANTOS,
1988, p.103)

A esse respeito, Ascher (2010) fala sobre a ideia de patrimonialização
de um quadro construído existente, refletindo que é possível fazê-lo
de dois modos: museificando ou integrando certo(s) objeto(s) à nova
economia cultural a partir de novos usos.
Santos (1988) coloca algumas dualidades sobre espacialização e
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Figura 71 - Legenda: Metropolis 1923, por Paul Citroen.
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noção temporal, das quais é válido ressaltar: o externo e o interno e o
novo e o velho.
O interno é tudo que está presente, possui as características próprias de
um lugar. O externo, por sua vez, possui escalas e dimensões maiores
e impactam um lugar, em um processo chamado espacialização ou
internalização.
Determinado elemento, seja ele um shopping center, uma escola
superior ou uma estrada impactam de maneira distinta em territórios
diversos. Isso porque convergem com a história e condições de um
lugar “no momento da internalização (quando o que é externo a uma
área se torna interno).” (SANTOS, 1988, p.54)
O lugar possui variáveis de tempos diferentes. Não existe um lugar
em que só haja coisas novas ou tudo seja velho. A combinação das
diferentes idades determina uma situação geográfica. Uma variável, ao
ser introduzida em um lugar, altera relações preexistentes. (SANTOS,
1988)

Figura 72 - Legenda: Colagens
arquitetônicas, por Anastasia
Savinova, em série intitulada
como Genius Loci.
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Figura 73 - Legenda: Colagem
- Os tempos da Avenida Ricardo Jafet. O caráter rodoviarista,
a chaminé do Incinerador, os
edifícios do Conjunto Residencial Santa Cruz e a recente imposição do mercado imoiliario.
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Considerando o exposto no subcapítulo anterior sobre a cidade ser
composta pela sobreposição de diferentes tempos, este texto busca
tratar do caminhar como prática estética - o que transita na desorientação
- e da legibilidade urbana enquanto orientação espacial. Ambas teorias
elucidam questões de formalização da paisagem urbana.
Para tratar sobre o caminhar enquanto produção estética e da
paisagem, utiliza-se como referência primeira o postulado de Careri
(2002). À luz dessa teoria, o termo “percurso” indica três parâmetros:
o caminhar como ação, a linha como objeto arquitetônico e o relato
do espaço atravessado como estrutura narrativa. A ideia central é o
caminhar como um instrumento estético de descrição e modificação
dos espaços metropolitanos. Prática esta, “que deve ser compreendida
e preenchida de significados, antes de ser projetada e preenchida de
coisas.” (CARERI, 2002, p.32)
Conceitualmente, o caminhar foi experienciado, no início do século XX,
como forma de antiarte (antiwalk), iniciado pelo movimento dadaísta em
Paris, através das visitas aos lugares “banais” da cidade.
Os espaços de trânsito, segundo Careri (2002), são lugares em constante
transformação, que necessitam do caminhar, do atravessamento para
elaboração de novas possibilidades na cidade. Pode-se, aqui, fazer
referência ao espaço do “entre” abordado no começo do capítulo.
O caminhar, por mais que não represente uma construção física do
espaço, transforma o lugar e seus significados. A presença física do
homem refere-se à um modo de transformação, compreendendo que o
caminhar produz lugares. (CARERI, 2002)
Enquanto prática, o caminhar permite o encontro com o outro urbano.
Mesmo que não falemos com ninguém,
a fruição individual da cidade é vivida no
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ambiente coletivo. E o ambiente coletivo
é o ambiente do outro, da alteridade, da
diversidade. (CALLIARI, 2016, p.65)

A deambulação é um termo que refere-se à desorientação, ao
abandono, desenvolvido no vazio. A partir das primeiras deambulações
surgiu a ideia de formalizar o espaço através de mapas, como as
cartografias situacionistas. Esses mapas baseavam-se nas percepções
obtidas durante o percurso de determinado ambiente urbano, buscando
compreender o que a cidade provoca no pedestre.
Os conceitos acima expostos buscam explorar a questão do percurso,
podendo este ser ao caso, desorientado, nas dobras da cidade (nos
espaços do “entre”), responsáveis pela criação de novas suposições,
mas para além disso, são métodos de descrições e análises territoriais
que servem de parâmetro para este trabalho.
De outra maneira e enaltecendo, agora, a orientação, Lynch (1960)
foi referência para compreensão do conceito de legibilidade urbana e
paisagem. Um cenário vivo e integrado produz uma imagem mental
coerente, o que, por sua vez, desempenha um papel social. A imagem
da cidade é definida por três elementos: identidade, estrutura e
significado, o que pode, inclusive, variar entre diferentes observadores
com realidades diversas.
Perder-se completamente pode ser uma experiência angustiante, o que
demonstra como a orientação é imprescindível para o equilibro e bem
estar, segundo o autor (1960).
Dessa maneira, estabelece-se uma diferença entre o espaço habitual,
do cotidiano, que transmite segurança, e o objeto desconhecido, algo
visto pela primeira vez. Por vezes, neste último caso, um espaço/objeto
pode ser identificado e considerado familiar simplesmente por ajustar112

Figura 74 Legenda: Alteridade
na cidade, conceito de Renato
Rocha Mendes, Ilustração por
Juliana Russo.

Figura 75 - Legenda: Conceito
da imagem da cidade interpretado na obra “As cidades e a
Memória – a Arquitetura e a
Cidade” de Marta Vilarinho de
Freitas.
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se ao estereótipo já estabelecido pelo próprio observador. (LYNCH,
1960)
Também podem ser exemplos de legibilidade os próprios detalhes dos
espaços públicos, desde postes de iluminação até a materialidade de
edificações. As particularidades em determinada paisagem ou trajeto
auxiliam o pedestre a se orientar no espaço e transmitem a sensação
de pertencimento. (CALLIARI, 2016)
Acerca da figura do observador, Lynch (1960) coloca que a percepção
da cidade não é abrangente e, sim, fragmentária. Aponta-se como uma
imagem é percebida pelo observador por uma combinação de todos os
sentidos, não apenas a visão.
Santos (1988), por sua vez, correlaciona o domínio do visível à definição
de paisagem. Mas afirma que a paisagem é formada por volumes, cores,
movimentos, odores e sons, logo, elucida a dimensão da percepção.
Cada pessoa enxerga uma realidade diferente, muito embora ela seja
apenas uma. Assim, a visão das coisas materiais é sempre deformada.
Toda paisagem deve ser atribuída por um significado.
O traçado das ruas tem um papel importante no imaginário da cidade.
Nesses termos, Schumacher (1971 apud NESBITT, 2013, p.335) cita
a malha urbana de Manhattan como exemplo da falta de orientação
espacial, tendo em vista as ruas serem todas similares e ortogonais. “O
sentido de lugar, se perde, porque nenhum lugar é diferente do outro.”
Gordon Cullen (1961) aborda a paisagem urbana a partir de três
princípios: a visão, o espaço e o conteúdo - as questões do tecido
urbano como cor, textura, escala, estilo, caráter, unidade entre outras.
É a partir da visão seriada, que o avanço da paisagem permite a
identificação de elementos e a sua progressão no espaço.
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Oliver Morgan, de maneira análoga, descreve o olhar do homem sobre
a cidade:
A prática do transeunte é a marcha, mas esta
é uma experiência rente ao chão que exige
lentidão e paciência, porque ela desconfia
do olho que quer captar longe demais, alto
demais. Caminhando, não se vê grande coisa,
mas se muda de perspectivas incessantemente
(…) Começa-se a entender por que uma
caminhada ao longo de um muro continuo
gera menos reações emocionais do que a
caminhada por uma calçada emoldurada por
casas de alturas diferentes, vitrines, contrastes
de cores e planos. (MORGAN, 2009, p.62 apud
CALLIARI, 2016, p.65)

A partir da compreensão da paisagem em decorrência do caminhar,
podemos destacar os elementos que constituem a imagem da cidade,
sendo eles: vias, limites, bairros, pontos nodais e marcos. Entretanto,
a imagem de uma realidade pode ser alterada de acordo com as
circunstâncias em que os observadores as encaram. Uma via expressa
pode ser um canal de circulação para o motorista e um limite para o
pedestre. (LYNCH,1960)
As vias são canais de circulação dos observadores. Podem ser
percorridas habitualmente, ocasionalmente ou ainda potencialmente.
São as ruas, alamedas, córregos ou ferrovias, por exemplo, e podem
se tornar importantes tendo em vista qualidades espaciais, um hábito
ou alguma atividade especial. Nota-se a procura por ruas principais,
geralmente mais largas, do que as ruas laterais, mais estreitas.
Os bairros possuem grandes dimensões na cidade, áreas nas quais o
observador penetra mentalmente, ou seja, de maneira bidimensional.
Essas áreas geralmente são reconhecidas por suas caraterísticas
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comuns, como texturas, espaços, formas, tipos de construção, usos e
atividades, entre outros elementos.
Geralmente, um bairro possui uma espécie de gradiente temático,
ou seja, suas características principais vão desaparecendo aos
poucos. Além disso, também pode-se criar uma espécie de bairro, no
imaginário mental, a partir da existência de um ponto nodal numa área
de características padronizadas, tendo em vista a sua proeminência.
(LYNCH, 1960)
Os pontos nodais podem ser considerados focos, em que o observador
adentra. São pequenos pontos na imagem da cidade, mas também
podem ser grandes praças ou até bairros inteiros mediante uma análise
mais abrangente do território.

Figura 76 - Legenda: Central Artery,
Boston, elucida o conceito de via que
atua como limite, tendo em vista o isolamento de áreas.

Nem sempre uma forma física forte que define um ponto nodal,
entretanto, o impacto dessa estrutura pode ser maior quando se tem
uma forma de destaque. Assim como os bairros, os pontos nodais
podem ser introvertidos ou extrovertidos, o que depende da quantidade
de orientação e direção atribuída à esses espaços/objetos.
As estações ferroviárias são quase sempre consideradas pontos nodais
urbanos, por exemplo.
Já os marcos são elementos físicos externos ao observador, isolados,
com escala variável. São definidos pela singularidade, pela memória
em determinado contexto e pela importância/proeminência de sua
forma. Geralmente, se impõe mediante o contraste da figura em seu
plano de fundo, sendo o momento crítico de um trajeto. (LYNCH, 1960)
Sobre as abstrações figura-fundo Schumacher (1971 apud NESBITT,
p.334) cita que tanto os edifícios, como os grandes espaços “(…)
tendem a dividir a cidade numa série de campos fenomenicamente
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Figura 77 - Legenda: Catedral de S.
Maria del Fiore – Florença, reporta ao
conceito de marco na paisagem.

transparentes, cuja organização lembra a de uma pintura cubista.”
Isso porque, a pintura cubista simboliza a colagem de elementos
superpostos e incompletos.
“Pensar num espaço urbano famoso sem o apoio da massa sólida que
lhe serve de “fundo” é obter um quadro incompleto.” (SCHUMACHER,
1971 apud NESBITT p.330)

Figura 78 - Legenda: Cityscape
por Agustin Vaquero, remete a
ideia dos planos da cidade.
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Figura 79 - Legenda: Colagem
- A paisagem da Avenida Ricardo Jafet.
119

120

Segundo Jacobs (2000), as ruas, para além do suporte a automóveis,
são elementos que revelam se uma cidade é monótona ou interessante,
pois são os locais notoriamente públicos.
No entanto, a rua como identidade da cidade já foi tema esgotado no
subcapítulo anterior e este texto objetiva, agora, abordar um outro
elemento urbano, que se relaciona imediatamente à escala humana:
as calçadas. Elas desempenham papel importante na sociabilidade,
urbanidade e caminhabilidade das cidades.
As abordagens a seguir elencam, de maneira mais pragmática, as
possibilidades para uma cidade com mais espaços públicos, de melhor
qualidade, além de reflexões necessárias em relação à mobilidade
urbana e conectividade. As dimensões espaciais reportadas, tanto
em relação aos automóveis, bicicletas e, principalmente, no tocante
ao pedestre, são parâmetros para o desenvolvimento do projeto,
principalmente na escala urbana.
Como vimos, em meados do século XX, a ideologia modernista aplicada
ao planejamento das áreas urbanas pregava uma lógica espacialmente
funcionalista e juntamente à ascensão do automóvel predestinaram
determinada espacialização. “Cada cidade tinha exatamente tanto
tráfego quanto seu espaço permitia.” (GEHL, 2010, p.9)
De acordo com Speck (2016), o automóvel foi responsável pela
transformação tanto do estilo de vida das pessoas, como da própria
paisagem. Seus relatos, assim como nos textos de Jacobs (2000) e
Lynch (1960), se destinam a analisar as cidades americanas, principais
precursoras do rodoviarismo, mas tais conceitos e parâmetros são
rebatidos facilmente em qualquer grande capital, como São Paulo.
Os padrões rodoviários foram aplicados, pela engenharia de tráfego,
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Figura 80 - Legenda: As escalas de Brasília demonstram
o protagonismo do automóvel
na formalização das cidades
modernas.
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à ruas urbanas, bairros residenciais e estradas municipais de maneira
desenfreada e equivalente. Nas maiores cidades europeias, americanas
e asiáticas, o carro foi acomodado na vida urbana, em detrimento da
própria urbanidade, e os novos eixos viários cortaram a comunicação
entre bairros. (SPECK, 2016)
Além disso, o crescente número de vias permitiu um deslocamento
diário em massa, com contigente e abrangência metropolitanos, que
intensificaram o movimento pendular - baseado nas relações afastadas
das atividades de trabalho e moradia.
Pode-se dizer que a cidade contemporânea ainda se caracteriza pela
perda do simbolismo dos centros urbanos, prevalência de fluxos em
detrimento dos lugares e o sobressalente interesse privado em função
do público. (CALLIARI, 2016)
Ocorre que, ao longo dos anos, algumas medidas foram pensadas a
fim de diminuir o tráfego de automóveis. A demanda reduzida prevê
que a remoção de vias arteriais importantes faz com que, de maneira
proporcional, o tráfego diminua. (SPECK, 2016)
Parece que o desejo por retomar os espaços públicos nas cidades é
proporcional ao esgotamento do modelo viário ascendido na cidade
industrial. “Talvez seja mesmo o “espirito do tempo”: as pessoas estão
nas ruas e parecem mais felizes com isso.” (CALLIARI, 2016, p.21)
Ainda, na cidade de São Paulo, é possível observar a emergência de
espaços públicos de fácil acesso, por parte da população. A abertura da
Avenida Paulista para os pedestres aos domingos e feriados, em 2015,
é exemplo disso, dada a rápida apropriação do espaço.
Contudo, é importante salientar que nem toda medida relacionada a
criação de espaços públicos e caminhabilidade condiz ao fechamento
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de grandes vias de tráfego.
Speck (2016) coloca que os automóveis também são necessários
para a própria vitalidade das ruas, principalmente, em escala local.
É importante atraí-los em quantidade e velocidade adequados. Uma
área comercial destinada apenas a pedestres, em um local de baixa
densidade residencial, por exemplo, torna-se ausente em vitalidade e
os comércios, por consequência, não se sustentam.
Dessa maneira, também é relevante afirmar que as calçadas das cidades
grandes se tornam mais seguras a medida que são ocupadas por mais
pessoas. Jacobs (2000) aborda a maneira como as metrópoles se
diferem de pequenos subúrbios por serem repletas de desconhecidos,
presentes desde um local de abrangência metropolitana até qualquer
vizinhança.
A presença dos “desconhecidos” na rua garante, de certo modo,
a segurança, mas para que isso aconteça, a rua deve ter três
características principais: a nítida separação entre espaço público e
privado; a vigilância indiscreta, ou seja, os proprietários naturais da
rua; e usuários na calçada, ininterruptamente, tanto para aumentar os
olhares entre si, como para induzir as pessoas de dentro dos edifícios a
observar as calçadas - já que ninguém gosta de ficar na janela olhando
uma rua vazia. (JACOBS, 2000)
Outros indutores de diversidade são vitais ao espaço público, como
usos combinados, quadras curtas e prédios antigos.
(…) O distrito e sem duvida o maior numero
possível de segmentos que o compõe, deve
atender a mais de uma função principal; de
preferencia, a mais de duas. Estas devem
garantir a presença de pessoas que saiam
de casa em horários diferentes e estejam
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Figura 81 - Legenda: Elevado Presidente João Goulart - Minhocão, nos
anos 70, denota a clássica paisagem
rodoviarista.

Figura 82 - Legenda: Shopping Iguatemi, 1966, ilustra a maneira como, nessa época, a paisagem de São Paulo se
consolida ao redor do transporte individualizado e do consumo

nos lugares por motivos diferentes, mas
sejam capazes de utilizar boa parte da
infraestrutura. (JACOBS, 2000, p.167)
Os usos principais são aqueles que atraem pessoas a um determinado
lugar. Podem ser escritórios, fábricas e moradias ou até mesmo locais
de diversão e educação. (JACOBS, 2000)
Figura 83 - Legenda: Elevado Presidente João Goulart - Minhocão, atualmente, aberto aos finais de semana
e feriados como parque elevado. Na
imagem, artista do grupo de teatro Esparrama, que se apresenta na via.

De maneira análoga, Gehl (2010) classifica as diferentes atividades
no espaço, como: as obrigatoriamente necessárias (trabalho, estudo,
esperar o ônibus, deslocar mercadorias), as quais acontecem sob
qualquer condição, e as atividades opcionais, como caminhar na
calçada, olhar para a cidade ou apreciar o tempo.
Quanto mais complexa a mistura de grupos de usuários, maior será o
número de pessoas atraídas para os lugares na cidade. A eficiência de
uma rua se dá pela diversidade de pessoas em determinado momento
do dia, o que deve ser proporcional ao número de pessoas em outros
horários.
Outra questão importante no que diz respeito a relação entre
caminhabilidade e diferentes usos é a diversidade em si, de tipos
de pessoas, que usam a rua em diferentes horas do dia. Assim, há
rotatividade e atividade constante. (SPECK, 2016)

Figura 84 - Legenda: Apresentação de
artista na Avenida Paulista, aberta aos
pedestres aos domingos e feriados.

Gehl (2010) cita Veneza por possuir uma configuração urbana
interessante, caracterizada por percursos e espaços baseados em
curtas distâncias, térreos ativos e mistura de usos. A caminhabilidade
é potencializada pela observação de acontecimentos e por ações
expontâneas.
Também nesse sentido, Cacciari (2004) critica a postura monofuncional
de políticos e arquitetos que continuam a projetar “compartimentos
estanques” (a escola, o hospital, o teatro, entre outros elementos
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contenedores). Introduz uma outra variável, alegando que os edifícios
devem ser polivalentes em si, combinando mais funções na construção
de lugares na pós-metrópole.
No que concerne a caminhabilidade, o tamanho das quadras é um
assunto preciso. Isso porque, quanto maior uma quadra for, menos
habitada uma rua é. Quanto mais quadras por quilometro quadrado,
mais escolhas e possibilidades o pedestre terá de encontrar endereços
úteis.
Outro fundamento para a necessidade de quadras curtas, e talvez
o mais importante, é que quadras maiores significam menos ruas e,
consequentemente, ruas mais largas. (SPECK, 2016)
As quadras curtas e as ruas frequentes propiciam uma rede de usos
diversos, já que as ruas não são um fim em si mesmas, são apenas
um meio para atingir um fim. Todavia, “se esse fim for limitado por um
zoneamento repressivo ou construções padronizadas que obstruam
o livre desenvolvimento da diversidade, não se obterá nada de muito
significativo com quadras curtas”, trata-se portanto de uma combinação
de condições. (JACOBS, 2000, p. 205)
A cidade deve ser pensada sob diversas óticas, tendo em vista seus
inúmeros atores, fluxos e escalas.
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Figura 85 - Legenda: Caminhabilidade em Veneza. Denota-se
as calçadas e a interação dos
transeuntes com os acontecimentos no canal.

Figura 86 - Legenda: Rua Augusta, em Lisboa. Via peatonal
caracterizada pelas fachadas
ativas e apresentações artísticas.
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Figura 87 - Legenda: Colagem
- Ausência e emergência da escala huma na Avenida Ricardo
Jafet.
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O princípio que norteia este capítulo, baseado em um conceito exposto
por Vigliecca (2017), é que o projeto não deve ser relativizado “a resposta
de um problema”, tampouco deve ser instrumento metodológico de replicabilidade. Ler a realidade é compreender os conflitos e contradições, sujeitos a interpretação de um lugar, privando-se de modismos e repetições.
Ao compreender que a hipótese de projeto é uma decorrência da leitura
de um lugar, as referências investigadas a seguir visam elucidar conceitos
aplicados por dois arquitetos no exercício de projeto, que servem de embasamento para a elaboração de um partido arquitetônico e urbano, sem
restringi-los a similaridades.
A primeira abordagem são os enfrentamentos de caráter urbano dos projetos realizados por Héctor Vigliecca, que compreende que a ação no território deve acontecer a partir da concepção de arquiteturas que equilibrem
os seguintes atores e parâmetros: Estado, Mercado, Sociedade e Razão.
Serão analisados brevemente os projetos urbanos para a Rua 25 de Março, Rua Oscar Freire, em São Paulo, e Alameda Providência, no Chile,
a luz da ideia de que o projeto se satisfaz mediante a simultaneidade de
ações - políticas, legislativas e mudanças de suporte físico.
Em um segundo momento, o enfoque é a noção do tempo imbuída na
arquitetura de Lina Bo Bardi, a partir do enquadramento da paisagem, da
valorização da cultura e da preservação e readequação da antiga Fábrica
de Tambores a novas dinâmicas de uso, no projeto do Sesc Pompéia.
O subcapítulo não tem como pretensão explorar minuciosamente as obras
da arquiteta, entretanto busca exaltar em projetos já familiarizados a questão do tempo, o que também aparece na própria dimensão arquitetônica,
através de percursos internos e externos.
Fala-se, portanto, em permanências e transformações, uma vez que a
história constantemente se refaz, em acordo com novas perspectivas sociais, econômicas e políticas que são influências diretas ao âmbito urbano
e arquitetônico.
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A arquitetura é um ofício complexo porque o momento expressivo formal é – como dizer? – um momento de síntese, que por
sua vez é fecundado por tudo aquilo que está por trás da arquitetura: a história, a sociedade, o mundo real das pessoas, suas
emoções, esperanças e expectativas. (...) (PIANO, 2011, p.20)
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De acordo com Vigliecca (2017), a história da urbanidade é difícil de
compreender, pois possui diferentes causas e condicionantes que levaram a decisões que geram desde admiração até aversão. O meio
urbano é reflexo da civilização, é expressão autentica da sociedade.
Em seu artigo “A Ilusão da Ordem”, explica que o valor do privado é
diferente entre culturas do ocidente. Em São Paulo, o privado define-se
pelo excludente e pelo exclusivo. A vida no âmbito coletivo é resultado
de fatos pontuais, é difícil encontrar um desenho urbano suficiente pra
estabelecer novos laços.
Héctor Vigliecca se dedica a produção de habitações sociais respaldadas por um cenário urbano inclusivo e salienta que o problema construtivo e quantitativo não são o cerne da questão. O que devemos refletir
é como construímos a cidade, fator determinante para a qualidade do
habitar. A produção do arquiteto também abrange desde edificações
institucionais até projetos urbanos em larga escala.
Ao falar em desenho urbano, Vigliecca (2017) estatele cinco parâmetros básicos: reestruturar a malha urbana, hierarquizando uma rede
viária; realizar remoções por necessidades urbanas, desde as áreas
de risco - quando se trata da cidade informal - ou até pra determinação
de uma nova condição urbana representativa; promover legibilidade, já
que se trata de uma condição de cidadania, que abrange o desenho da
malha viária, apropriação da geografia e as conectividades; propõe a
integração e redescoberta do corpo hidrográfico para estruturação dos
espaços públicos; e, por fim, coloca que os novos edifícios devem ser
empáticos ao entorno consolidado, agrupando-se ao contexto existente.
A partir da leitura urbana, estabelece-se uma hipótese de cidade, sem
que se respalde em um modelo especifico. É a observação do lugar que
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revela as hipóteses.
Conceito explorado por Lynch (1960), já mencionado em outros capítulos, e reforçado por Vigliecca é a legibilidade urbana, ou seja, a possibilidade do individuo estabelecer mentalmente o mapa de sua localização
em determinado território. É a imagem mental, importante e necessária
para a apropriação e estabelecimento de sentidos em um lugar. Todo
lugar deve ser compreendido como paisagem, seja ela natural ou artificial. O projeto é um todo, que compreende desde as questões do
paisagismo como arborização viária até o ato construído.
Introduzir uma estrutura em determinado lugar significa juntá-la ao existente. É uma linha de reflexão que não se baseia no culto ao objeto
- herança modernista enraizada na produção arquitetônica. O desenho
urbano e a arquitetura são suporte físico para apropriação dos espaços,
incorporando o sentido de lugar e a legibilidade urbana.
A luz dos conceitos explorados pelo arquiteto, é possível destacar dois
projetos que se assemelham entre si: a readequação do território das
Ruas 25 de Março e Oscar Freire.
Consolidado historicamente como área comercial, o território da Rua
25 de março necessita de suporte físico para continuar exercendo sua
vocação.
O investimento em espaços urbanos impõe, ciclicamente, na disputa
pelos espaços, onde a exclusão pode se tornar um problema. É o que
Harvey (2014) chama de “destruição criativa”. A atuação no território
não deve ser produto da economia imobiliária para satisfação dos comerciantes, apenas. A ideia é que o projeto seja integrado e abrace
“os habitantes, comerciantes formais e informais como parceiros e não
apenas beneficiários.” (VIGLIECCA, 2017) O excesso de homogenei134

Figura 88 - Legenda: Perspectiva de um dos eixos trabalhados no projeto, onde podemos
aferir o partido de configuração
de boulevares em via peatonal,
iluminação pública e vegetação.

Figura 89 - Legenda: Perspectiva de uma das ruas, com calçadas ampliadas que abrigam
comércio informal característico da região e massa arbórea
densa.
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dade de usos já se mostrou fator originário de decadências.
A combinação de usos foi um partido adotado para repensar o território
da Rua 25 de março, para onde devem ser criados diferentes tipos de
atividades, como escolas técnicas de comércio, costura, habitação, hotelaria e atividades culturais, que façam com que os usuários percorram
as ruas ao longo do dia.
Primeiramente, estabelece-se a hierarquia viária e a configuração de
lugares de estar propícios ao encontro - como duas praças no entroncamento de ruas paralelas à Rua 25 de março.
As ruas e calçadas terão um pavimento único, a fim de dar unidade e
qualificar as áreas públicas. A solução construtiva é “monomatérica”
e monocromática, pois o valor estético está na essência das infraestruturas. A proposta também contempla a criação de um boulevard de
comércio informal, forte característica desse território, e ruas elevadas

Figura 90 - Legenda: Imagem
da Rua Oscar Freire após consolidação do projeto, onde podemos notar mobiliário urbano
e acessibilidade das calçadas
em relação a faixa de pedestre.
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que reforçam o caráter público e permitem transposições entre ruas de
topografia acentuada.
Da mesma maneira, o projeto para cinco quarteirões da Rua Oscar
Freire também tem como finalidade melhorar o suporte físico de uma
área já economicamente ativa, para onde se propõe: nova pavimentação, alocação de equipamentos urbanos, comunicação visual para os
usuários - postes semafóricos com indicações para veículos e pedestres -, arborização viária - utilização do Ipê Roxo como marco visual -,
iluminação pública e sistema de redes e cabos subterrâneos.
De acordo com Vigliecca (2017), as ações de desenvolvimento urbano
presumem uma ação infraestrutural e na dinâmica do uso do solo.
Outro projeto urbano elaborado pelo arquiteto é o Eixo Alameda Providencia, na Região Metropolitana de Santiago, no Chile. Trata-se de
uma intervenção em 12 km de extensão, o que condiz a uma escala
superior aos projetos mencionados acima.
O eixo compreende as vias Libertador Bernardo O’Higgis, Providencia e Nueva Providencia e se caracteriza pelo fluxo de pessoas. Para
tanto, o projeto prevê a implantação de um corredor de transporte – no
sistema BRT - e a requalificação de espaços públicos para indução de
novos usos e atividades, haja vista que há potencial para desenvolvimento de uma centralidade de empregos, em função do adensamento
existente e dos equipamentos de abrangência regional.
Os critérios de ação projetual foram: compreender a estrutura física,
dinâmica de uso do solo existente e seu potencial para desenvolvimento; priorizar elementos que deverão ser consolidados ou renovados em
função do sistema de transporte público; dar legibilidade às ações públicas ao longo da centralidade por meio de um sistema de circulação
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que integre transporte público, ciclovia, vias peatonais, largos, praças e
parques, a fim de definir uma unidade para o Eixo.
Foram identificados três setores urbanos – Poniente, Central e Oriente
- que possuem propostas específicas para cada, tendo em vista possuírem conformações diferentes em relação à disponibilidade de espaços
públicos e atividades lindeiras.
O primeiro trecho, correspondente ao setor Poniente, fica entre as Ruas
Pajaritos e República. Possui a maior densidade populacional, porém
menor concentração de empregos, se comparado aos outros trechos,
como é possível aferir no mapa de gradação de atividades econômicas
acima. Entretanto, possui grande potencial para desenvolvimento, dada
a disponibilidade de áreas para renovação do solo.
O projeto tem como premissa a constituição de uma escala local, voltada à dinâmica dos pedestres e visando a integração de bairros.
No corte esquemático a seguir, podemos aferir a proposta de ampliação
das calçadas, realocação da ciclovia, duas faixas de rolamento para
veículos e uma exclusiva para ônibus. Além disso, identificamos como
partido, a transformação do canteiro central em área efetivamente pública, onde serão implantadas estações para o sistema de ônibus, mas
também locais de estar. Outra prerrogativa é a extensão da calçada
para os térreos dos edifícios, o que gera valorização tanto do espaço
público, como do privado.
O segundo trecho refere-se ao setor Central, região em que estão
instalados equipamentos institucionais, universidades e edifícios considerados patrimônio histórico, como a Casa da Moeda e a Universidade Católica do Chile. Para tanto, pretende-se fazer a manutenção da
estrutura urbana associada ao corredor de transporte público criado,
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Figura 91 - Legenda: Imagem do Projeto para Alameda Providencia, no Chile.
No corte esquemático, nota-se as alterações no desenho urbano.

considerando as atividades existentes.
Nesse trecho, serão propostas duas faixas de rolamento para ônibus,
tendo em vista o maior fluxo das linhas vindas de outros bairros.
Por fim, o terceiro setor – Oriente – pode ser caracterizado como polo
de comércio e serviços. Também se verificam algumas atividades de
caráter local e regional, como universidades, equipamentos culturais
e de lazer. Dessa forma, o projeto visa requalificar espaços urbanos
existentes, a fim de dar legibilidade à estrutura pública atual.
Em termos gerais, enfatiza-se a maneira como o arquiteto valora a dimensão pública seja pela implantação de mobiliário urbano e desenho
de praças ou pelo projeto de grandes infraestruturas de conexão.

Figura 92 - Legenda: Imagem
do Projeto para Alameda Providencia, no Chile. Nas imagens,
é possível notar o eixo subdivido em setores e análise do
perfil comercial da área.
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As obras de Lina Bo Bardi estabelecem diálogos com outras disciplinas
como as artes, filosofia e antropologia.
Se por um lado é certo que sua obra referese continuamente aos mestres e aos ideais
sociais propagados por aqueles (modernos),
por outro, Lina não padece do otimismo
utópico daquela época, onde a ideia de
progresso sobrepujou a dimensão histórica
e acabou legitimando concepções apolíticas
destruidoras. (OLIVEIRA, 2006, p.16)

Segundo Oliveira (2006), Lina se enquadra na geração que revisa
criticamente o moderno. Seus projetos demonstram preocupação com
aspectos culturais, de tradição e históricos.
A história enquanto passado e memória é um pressuposto assumido
em sua arquitetura. Equivale-se à ideia de tempo, não linear, tampouco
homogêneo. De acordo com Lina Bo Bardi:
“o tempo linear é uma invenção do Ocidente,
o tempo não é linear, é um maravilhoso
emaranhado onde, a qualquer instante, podem
ser escolhidos pontos e inventadas soluções
sem começo nem fim.”

Para Lina, arquitetura e política fazem parte de uma única realidade. Sua
arquitetura age dentro de uma dimensão real e valora a simplicidade,
espontaneidade, o lixo, o impuro, a austeridade e o efêmero.
A obra de Lina Bo Bardi se satisfaz em contraponto ao pensamento
maniqueísta e dualista – entre bem e mal, ordem e caos, moderno e
vernacular, passado e presente. Dessa forma, para além da noção do
tempo, ela admite outros conceitos em sua arquitetura: compactação,
narração, revolução e superação do antagônico.
Na Casa de Vidro, inaugurada em 1951, por exemplo, Lina busca a
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aproximação com o entorno, em respeito ao existente, sem querer
necessariamente transformar, a partir da valorização da vista (externo)
e da vida (interno). Além disso, é como se a casa moderna e a tradicional
compusessem uma única.
O projeto do MASP, de 1957, por sua vez, se organiza em duas partes
longitudinais – uma elevada e outra semi-enterrada. A paisagem da
cidade e do parque são enquadradas e preservadas pelo vão. Além
de valorizar o existente, o vazio é um lugar de possibilidades e abriga
diversas dinâmicas da cidade, desde apresentações a manifestações.
É um ato político, um intervalo silencioso e o lugar da liberdade.
A atitude radical de suspender o edifício
faz com que toda a historia do lugar seja
representada, o que significa dizer que por
meio da suspensão do bloco, o em-cimaembaixo, mas também o passado e o presente,
dialogam vertiginosamente entre si. Tempo
sincrônico, isto é, ruptura, contrário ao tempo
sucessivo. (OLIVEIRA, 2006, p.295)

O Sesc Pompeia talvez seja o projeto que melhor expresse os temas de
Lina Bo Bardi e os que pretende-se destacar.
O centro de lazer, nas próprias palavras de Lina, é uma ”cidadela”,
um ambiente urbano. A palavra cidadela, traduzida do inglês, referese ao lugar de proteção, mas também de ataque, “(…) assumindo o
exato sentido situacionista, enquanto crítica e subversão dos ideais
burgueses de prazer.” (OLIVEIRA, 2006, p.202)
Assume uma dimensão urbana, pois seu desenho induz a continuidade
da calçcada. “Um lugar para coletividade, feito pela coletividade, a ser
reinventado por essa mesma coletividade.” (OLIVEIRA, 2006, p.205)
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Figura 93 - Legenda: A relação
do Masp com a cidade.
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Figura 94 - Legenda: Fábrica de Tambores incorporada
no projeto do Sesc Pompeia.
Salienta-se a construção de
caráter industrial em alvenaria,
cujas intervenções são demarcadas pela cor vermelha.
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A ideia da criação da “cidadela” vem das próprias observações de
Lina aos fins de semana, principalmente em relação à atividade das
crianças no lugar. O debate arquitetônico feito pelo Team 10 faz alusão
ao movimento na cidade:
“Uma cidade para ser realmente uma cidade,
deve ter um ritmo composto baseado em
muitos tipos de movimento, humano, mecânico
e natural. O primeiro é paradoxalmente
suprimido, o segundo, tiranicamente
enfatizado, o terceiro, inadequadamente
expresso. (…) Preocupar-se com o pedestre
significa preocupar-se com a criança. Uma
cidade que subestima a presença da criança
é um lugar pobre. Seu movimento será
incompleto e opressivo. a criança não pode
redescobrir a cidade, a menos que a cidade
redescubra a criança.” (SMITHSON, p.53 apud
OLIVEIRA, 2006, p.221)

Enquanto partido, essa arquitetura abriga o efêmero, a vida cotidiana.
Nenhum objeto fixo predestinava os espaços internos.
O projeto situava-se em um bairro industrial, sem opções de lazer,
onde moravam trabalhadores e uma classe média baixa. Ao optar por
preservar a antiga fábrica de tambores, Lina resguarda história e o
próprio ambiente de convívio que se manifestava dentro da fábrica.
Lina mantém tudo relativo à arquitetura industrial, as paredes de tijolos
a vista, a estrutura de concreto, a pavimentação da rua interna em
paralelepípedos, as telhas de cerâmica dos sheds e as portas. Os
tambores da antiga fábrica são pintados com cores vivas e tornam-se
lixeiras.
O edifício novo é composto por dois blocos verticais afastados,
conectados por passarelas que demarcavam onde a galeria de águas
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pluviais passava, para onde foi previsto um solarium.
A galeria pluvial é, portanto, uma condicionante para implantação e
conformação volumétrica do edifício. As passarelas são a essência
da expressão desse conjunto, que também possui uma torre de
reservatório de água, que simbolicamente representa a antiga chaminé
destruída.
Conclui-se que, a obra de Lina está diretamente relacionada à noção de
tempo, empregada nos seus elementos de transição, percursos, água,
paisagem natural e paisagem da cidade.
O tempo refere-se, simultaneamente, à relação com o passado e o
movimento no espaço arquitetônico. O homem dimensiona o tempo
através da sua vivência com o lugar, por meio do imaginário e da
sua própria memória. A memória sempre esta ligada ao coletivo e é
um instrumento político. Não se trata de nostalgia, “pois o nostálgico
relembra coisas que não lhe pertencem como memória” (OLIVEIRA,
2006, p.354) A história é sinônima do passado vivo, da memória
pessoal. Lina reinventa o passado, insere-o em uma nova ordem.
“Arquitetura para funcionar, precisa ter vida”. (OLIVEIRA, 2006, p.357)

Figura 95 - Legenda: Imagem
do interior do edifício novo proposto para o Sesc Pompeia.
Perlo orifício irregular característico da fachada brutalista,
encara-se a cidade.
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Figura 96 - Legenda: Lina nas
passarelas do edifício novo
proposto para o Sesc Pompeia.
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O mundo moderno, baseado na ideia do espetáculo e do culto ao objeto,
levou ao distanciamento, a ausência de participação. (JACQUES, 2002)
O ato de movimentar-se desorientado pela cidade, o que Careri (2002)
coloca como deambulação, levou a ideia de formalização do espaço
através das cartografias situacionistas, agrupamentos das próprias
percepções de um percurso no ambiente urbano.
O caminhar tornou-se metodologia para investigação territorial e criação
de novas suposições.
O projeto não tem como pretensão responder às problemáticas do local,
mas, em harmonia e respeito ao existente, elaborar uma hipótese em que
se reflita a maneira como “ocupamos” a várzea do Córrego Ipiranga e
como “poderíamos ocupar” - através da construção de novas situações de
espaço público que fomentem a apropriação e a vivência dos pedestres.
Embasada no conteúdo exposto até o presente capítulo, a hipótese
projetual considera e elege a ideia de patrimônio - os traços da Avenida
Ricardo Jafet, seu aspecto infraestrutural e a emergência de uma nova
possibilidade de vida pública.
Defende-se que o espaço do fluxo e da austeridade possa ser lugar da
permanência e, assim, da diversidade e da inclusão.
O Eixo como um todo depreende três avenidas contíguas - Prof. Abraão de
Moraes, Ricardo Jafet e Teresa Cristina. Para fins projetuais foi escolhido
um trecho de aproximadamente dois quilômetros na altura da Avenida
Ricardo Jafet que se inicia, a sul, em uma Praça¹- elemento público por
excelência, se finaliza em um Hipermercado² - elemento característico da
infraestrutura de consumo local e tem como centralidade a Estação de
Metrô³ - elemento propulsor de fluxos, diversidades e possibilidades.
No subcapítulo “Restos Urbanos – O eixo da Avenida Ricardo Jafet” foi
possível aferir aspectos pragmáticos, como densidade habitacional, uso
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Figura 97 - Legenda: Recorte
urbano de trecho do eixo da
Avenida Ricardo Jafet para
proposta projetual.

A imagem de uma realidade se altera de acordo com quem a observa: é um segmento de fases, sem resultado final, uma construção em larga escala, na relação espaço/tempo... (LYNCH, 1960)
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do solo predominante e as propostas de zoneamento para a área.

Entretanto, é o subcapítulo “as cartografias” que direciona ao partido.
Baseadas nas percepções do lugar e embasadas na teoria de Kevin
Lynch sobre a imagem mental e legibilidade, buscou-se evidenciar:
onde estão as pessoas; quais sãos limites e as barreiras; onde as águas
“se escondem”; e os pontos nodais e marcos desse locus. Através da
técnica do pontilhismo em camadas que se sobrepõe, identificamos
uma estruturação para o eixo, para onde são propostas cinco situações,
espaços - que configuram os novos traços urbanos.
Dessa forma, a hipótese de projeto consiste na estruturação da Avenida
Ricardo Jafet, como um todo, através da construção de um cenário
receptivo ao pedestre. São desenvolvidas diretrizes de uso e ocupação
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Figura 98 - Legenda: Corte transversal
demonstra a maneira como os edifícios aumentam em gabarito e padrão
à medida com que nos afastamos da
área da várzea, na porção oeste condizente com a Chácara Klabin; a chaminé como elemento vertical em meio
a horizontalidade marcante nas áreas
imediatamente lindeiras a avenida; a
gleba da antiga Indústria Arno; a linha
do metrô cruzando aérea e demarcando a paisagem da Avenida.

de alguns vazios nas áreas lindeiras, bem como cinco espaços
que configuram uma rede ao longo do eixo, através da linguagem
arquitetônica e paisagística. Cada espaço foi projetado em função
das condicionantes espaciais imediatas e dos pontos nodais que o
referenciam.
Espaço, à luz de Santos (1988), é a relação entre sociedade e paisagem,
onde há movimento. A espacialização é o momento da inserção
territorial dos processos sociais e o espaço é o dado resultante do
próprio processo social. O espaço é, então, uma síntese da paisagem
por meio da espacialização. Nos tempos, a paisagem é o passado precede a história ou acolhe uma inovação, a espacialização é sempre
o presente e o espaço é a decorrência.
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5.1 AS CARTOGRAFIAS
Ainda à luz de Lynch (1960), em cartografias que direcionam ao partido,
pode-se classificar as ruas, avenidas e alamedas, através de alguns
parâmetros explicitados pelo autor.
As vias são os canais de circulação pelos quais o observador se locomove, habitualmente ou potencialmente. Pode ser lido como os traços
urbanos, àqueles que contribuem de algum modo ao imaginário mental.
Já os limites ou barreiras são elementos lineares e também fazem parte
do sistema viário, na interpretação em questão. Se classificam dessa
forma, pois atuam como costuras, referências laterais que os tornam
impenetráveis: muros, usos, empenas, comprimentos e alturas. O próprio córrego, da maneira como se encontra, ausente de transposições
e conexões, torna-se um limite. Na Figura 99, podemos observar referencias laterais tracejadas e com preechimento cheio que representam,
respectivamente, barreiras laterais menos incisivas ou imponentes.
Através dos “pontilhismos urbanos” (Figura 100), demonstra-se a gradação de áreas mais adensadas ou mais utilizadas pelas pessoas.
Ao caminhar, é raro encontrar pedestres nas calçadas imediatas a
Avenida Ricardo Jafet, isso porque, como já exposto ela não abriga
a escala humana e local. Ao sobrepor essa ideia com a leitura sobre
o reconhecimento das vias no imaginário, nem sempre as interpretações são diretamente proporcionais. Lugares muito adensados podem
representar grandes barreiras urbanas assim como referencias laterais
com caráter menos incisivo também não simbolizam diretamente uma
grande quantidade de pessoas, principalmente nas ruas. Tanto o Córrego Ipiranga quanto seus afluentes são explorados enquanto patrimônio, dada a carga histórica e ambiental que os precede; é força
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enquanto partido porque conforma uma paisagem outra para aos espaços propostos e, além disso, atua de maneira infraestrutural para
atenuar a questão das enchentes - causada pela própria ocupação da
várzea (Figura 101).
Ao lidar com a ideia de partido, elegendo a paisagem e a legibilidade
enquanto temas foram aplicados à área, de maneira interpretativa, os
conceitos de “pontos nodais ” e “marcos”.
Os pontos nodais são focos estratégicos, em que o observador adentra,
pontos na imagem da cidade ou do bairro, dado seu uso, impacto ou até
mesmo forma. Nessa leitura, os pontos nodais são as instituições de
ensino, o metrô, um equipamento de esportes apropriado pelo bairro,
todos localizados nas imediações da avenida, demarcados com certa
gradação conforme sua importância.
Por sua vez, um marco é a forma em si, são fáceis de identificar dada
sua proeminência formal, demonstra a relação figura e fundo dentro da
relação tempo e espaço. Pode-se considerar a chaminé do incinerador
enquanto marco da história e da própria paisagem, tendo em vista se
tratar de um elemento estritamente vertical mediante uma paisagem
demarcada pela horizontalidade (Figura 102).
Todos os elementos explorados foram condutores para o partido urbano, uma vez que direcionaram a escolha de lugares para implantação
de espaços públicos ao longo da avenida.
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Figura 99 - Legenda: Cartografia indica vias e limites.Os tracejados são as vias
que não conformam barreiras laterais, ao passo que as linhas cheias deatuam
como limites a partir de muros e espaços destituídos de relações urbanas.

Figura 100 - Legenda: Cartografia indica onde estão as pessoas, a dimensão
humana na Avenida, através de gradaçao de pontilhismo.
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Figura 101 - Legenda: Cartografia indica onde estão as águas ocultas que
escoam para o Córrego Ipiranga.

Figura 102 - Legenda: Cartografia indica os polos propulsores que atuam
como pontos nodais – como instituições de ensino, equipamento de esportes
e estação de metrô e a chaminé do Incinerador enquando marco na paisagem.
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5.2 O MASTERPLAN
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Figura 103 - Legenda: Mapa de leitura urbana. Subentende-se os três trechos
apresentados a seguir e as principais condicionantes que direcionaram ao partido projetual, reflexo das cartografias exibidas no subcapítulo anterior.
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nida Ricardo Jafet.
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Como já exposto, o Masterplan consiste em um conjunto de propostas
para uma parte do eixo da Avenida Ricardo Jafet. Trata-se um projeto
piloto, que poderia ser replicado para o restante das vias, nesse
contexto.
Primeiramente, foram estabelecidas diretrizes gerais, das quais
podemos destacar: redução de uma faixa de rolamento destinada a
veículos, restando apenas 3 faixas com pouco mais de 3 metros de
largura cada; alargamento das calçadas para 5 metros; ciclovias de
1,20 metro que margeiam o Córrego Ipiranga - visando um percurso
menos interrompido ao ciclista; alocação de novas transposições do
córrego, em nível, sendo uma delas para carros e outras duas para
pedestres, aumentando as possibilidades de atravessamento do eixo;
adequação e qualificação das travessias existentes, as quais também
são em nível; e retraçado viário quando necessário e possível.
No que tange a paisagem e a constituição de uma unidade para a
Avenida foi proposta uma nova paginação de piso, mobiliário urbano
- bancos, lixeiras, pontos de ônibus e jardins de chuva paralelamente
as calçadas, o que serve enquanto infraestrutura das águas em escala
local e composição paisagistica.
Tanto para isolamento da via em relação à calçada, como em relação à
ciclovia foram dispostos dois novos eixos de arborização, que utilizam
a cor amarela enquanto linguagem, através das espécies Ipê Amarelo
(Tabebuia spp) e Chuva de Ouro (Cássia Fistula).
Conforme exposto por Lynch (1960), mobiliários urbanos e vegetação
podem ser símbolos de legibilidade, pois garantem unidade, o que
também é possível verificar nas propostas elaboradas por Vigliecca
para as Ruas 25 de Março e Oscar Freire.
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Figura 105 - Detalhe Urbano
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O recorte urbano foi divido em três trechos para melhor compreensão
da largura da via expressa, do uso e ocupação do solo e tipologias
das áreas lindeiras. Cada trecho possui uma situação diferenciada e,
consequentemente, propostas específicas de uso.
O primeiro deles se inicia na Praça José Augusto Velloso e termina
na Rua Santa Cruz - eixo de conexão importante entre os bairros.
Nesse trecho, mais a sul, podemos aferir uma dinâmica diferente,
pois as tipologias são menores do que os grandes equipamentos de
abastecimento e o local possui comércios mais ativos. Entretanto, há
uma quadra entre as Ruas Prof. Guaraciaba Mourão Trindade e Rua
Santa Cruz, anteriormente composta por lojas de peças de automóveis
que, hoje em dia, encontram-se abandonadas. Objetiva-se, no entanto,
manter as construções existentes, promovendo a recuperação, para
posteriormente adequação de novos usos comerciais.

Figura 106 - Legenda: Diagrama referente a diretriz de ativação de fachadas.

O segundo trecho corresponde a uma situação central e compreende
uma área habitacional, com tipologias residenciais horizontais a leste e
os altos edifícios do Klabin a oeste. Esse trecho fica entre a Rua Santa
Cruz e o Viaduto Saioá e nele se encontram o Conjunto Residencial
Santa Cruz, a Estação Santos Imigrantes do Metrô - que fomenta o
eixo transversal residencial do Klabin - e os equipamentos de manejo
de resíduos sólidos (Incinerador e Transbordo Vergueiro).
Como mencionado no capítulo “Restos Urbanos - O Eixo da Avenida
Ricardo Jafet”, atrás da estação do metrô existia a Indústria Arno,
demolida em função da chegada da infraestrutura de transporte. Tratase hoje de um grande terreno de aproximadamente 20 mil metros
quadrados para onde há um projeto de edifícios de alto padrão da
construtora Cyrella.
Entretanto, para essa hipótese de projeto, a ideia é desmembrar o
162

Figura 107 - Legenda: Propostas de
arruamento, habitação de interesse
social com embasamento comercial e
prolongamento da praça do metrô Santos Imigrantes para a gleba da antiga
Industria Arno.

terreno, criando duas novas vias, uma delas contínua a Rua Engenheiro
Guilherme Winter, com propostas de espaços para feiras para ativação
de muros decorrentes do parcelamento proposto, um prolongamento
da praça do metrô e melhor aproveitamento dessa área verde, a qual
se encontra atualmente desativada. Além disso, também há proposta
de habitação de interesse social, tendo em vista a memória da Favela
do Vergueiro e a tentativa de redemocratização de um cenário urbano.
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O terceiro e último trecho se inicia no Viaduto Saioá e termina na Rua
Rodrigo Vieira, a oeste. Caracteriza-se pela grande quantidade de
galpões utilizados para hipermercados, petshops e concessionarias.
Entre as Ruas Mary Baida Salem e Rua Vergueiro havia uma grande
área destinada à feira de automóveis - para onde também está em
trâmite um projeto de empreendimento residencial. Nessa quadra, há
proposta para retraçado viário e adensamento habitacional de interesse
social. A proposta consiste em não verticalização incidente, tendo em
vista se tratar de quadra imediata a avenida, a fim de preservar as
características horizontais da várzea.
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Essa hipótese buscou trabalhar com o equilíbrio entre o existente e as
possibilidades para outras diretrizes.
Ademais, a proposta de projeto para a Avenida prevê cinco situações
- os respiros desse lugar - em que a ideia é valorizar a dimensão do
espaço público. Os locais destinados ao automóvel - postos de gasolina,
concessionárias e estacionamentos - dão lugar a espaços destinados
prioritariamente ao pedestre e a vida pública, sendo esses: o espaço do
repouso, do fazer, do (re)conhecimento, do encontro e da criação.
A forma urbana é condicionante para a inserção das arquiteturas que
visam destacar, seja em plano vertical ou horizontal, as esquinas e as
possibilidades de fruição, trazendo legibilidade urbana para esse território.
A unidade entre as arquiteturas das cinco situações propostas se dá pela
água, por uma cota pública elevada que configura uma marquise no
térreo, pela materialidade, corroboração com o entorno imediato e pela
continuidade da calçada que adentra os projetos.
Essas arquiteturas são elementos contendores que evidenciam a
horizontalidade, característica marcante da várzea, quase sempre com
dois pavimentos. O partido das circulações verticais se estrutura na lógica
“Uma escada, um vazio”.
Tais situações são compostas por elementos de linguagem, uso propulsor
e suporte.
Figura 108 - Criação de viário
subdivindo a gleba em duas
quadras menores e proposta
de habitação de interesse social com embasamento comercial.

A água que percola esses espaços são desvios dos córregos
afluentes que desaguam no Córrego Ipiranga para limpar a água e reter
o movimento, enfrentando, mesmo que brandamente, a questão das
enchentes. Quando o córrego se amplia em espécies de bolsões são
os alagados construídos - wetlands, como forma de limpeza da água
desses córregos. Tais diretrizes são embasadas no conteúdo exposto no
subcapítulo “As águas – Córrego Ipiranga” no tocante as possibilidades
que conciliam infraestrutura verde e urbanidade.
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ESPAÇO DO REPOUSO
O Espaço do Repouso fica localizado no primeiro trecho, em uma área
comercialmente ativa e próxima a um Centro de Formação Profissional,
em dois terrenos: um deles na esquina da Rua Ouvidor Peleja - por
onde passa o córrego do Ouvidor - e o outro na esquina da Rua Vigário
Albernaz. Foram propostos elementos contendores, de caráter público,
que abrigam essas esquinas e conformam uma travessia para a
Avenida. O programa trata de um pequeno café, uma área para leitura e
descanso, um sebo e um biciletário, no térreo. Já no pavimento superior
há uma área para coworking, juntamente a uma cota pública acessada
por escadarias. A ideia é que o partido dessa arquitetura fosse a
valorização das esquinas, a partir do estabelecimento de usos e do
reforço a forma urbana pela própria cota pública elevada, ao mesmo
tempo que encosta nos limites das construções vizinhas.

Figura 109 - Legenda: Corte
Transversal - Espaço do Repouso. Evidencia-se a horizontalidade do conjunto e a atuação da cota pública elevada.

Figura 110 - Legenda: Implantação - Espaço do Repouso.
Trata-se de dois terrenos de
esquina interpolados que se
comunicam e são evidenciados
pela proposta de transposição
do córrego.

Figura 111- Legenda: Plantas
dos Segundos Pavimentos
(cota 4.0) - Espaço do Repouso. O programa compreende
área de coworking e cota pública para permanência e contemplação.
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ESPAÇO DO FAZER
Já o partido do Espaço do Fazer, também localizado no primeiro
trecho do Masterplan, é a fruição pública. O terreno fica localizado
entre um baixo de viaduto e um edifício residencial de gabarito baixo.
Os limites são reforçados pela água e por uma linha de arborização.
A ideia é um térreo parcialmente livre, cuja ocupação da arquitetura
seja elevada e desmembrada em dois blocos que se alinham e se
adéquam volumetricamente em relação ao viaduto e são unidos por
uma passarela. O programa consiste em um café e um bicicletário no
térreo e espaços para pequenos artesãos no pavimento superior. É
válido ressaltar um Clube, bastante apropriado por pessoas do bairro,
e quadras localizadas ao lado, que atuam como polos propulsores
para a nova espacialidade. Um programa que fomente uma economia
solidária, de caráter mais local, seria uma maneira de propor uma
logística diferente da existente ao longo da via (voltada para a escala
da metrópole).
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Figura 112 - Legenda: Corte
Transversal - Espaço do Fazer.
Evidencia-se a horizontalidade
do conjunto e a composição
volumétrica junto ao viaduto.
A direita, podemos aferir a proposta de fachada ativa referente ao diagrama 106.

Figura 113 - Legenda: Implantação - Espaço do Fazer. O
projeto tem como partido fruição pública a partir do térreo
livre.

Figura 114 - Legenda: Planta
dos Segundo Pavimentos (cota
4.0) - Espaço do Fazer. O programa compreende área para
pequenos artesãos.
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ESPAÇO DO ENCONTRO
O Espaço do Encontro fica localizado no terceiro trecho, para onde é
proposta a demolição de um dos galpões de uma concessionária. O
terreno é central em uma quadra extensa e também tem como partido
fomentar a fruição através do espaço criado e da própria arquitetura,
uma vez que há um desnível de quatro metros. Chama-se “Espaço do
Encontro”, pois visa ser o próprio polo de atração, tendo em vista a
ausência de pontos nodais próximos e, para tanto, tem como programa
áreas de estar, lojas e restaurantes. As arquiteturas são unidas pela
cota pública e encostam nas construções lindeiras existentes (galpões
de outras concessionárias), o que conforma um vazio central no térreo.

Figura 115 - Legenda: Corte
Transversal - Espaço do Encontro. Pode-se aferir a edificação proposta a esquerda, bem
como o projeto que permite a
transposição entre as cotas 0.0
– Avenida Ricardo Jafet – e 4.0
– R. Arcipreste Ezequias.
Figura 116 - Legenda: Implantação - Espaço do Encontro. A
cota pública elevada observa
o encontro no térreo e áreas
comerciais fomentam o uso do
lugar, como uma galeria, cuja
escala é local.
Figura 117 - Legenda: Planta
dos Segundo Pavimento (cota
4.0) - Espaço do Encontro. O
programa compreende áreas
comerciais.
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ESPAÇO DA CRIAÇÃO
Por fim, por estar localizado ao lado da Escola Estadual Professor
Teotônio, o Espaço da Criação visa abrigar as crianças a partir da
concepção de uma arena pública para apresentações juntamente a área
para oficinas, projeção de filmes, salas de artes e camarins. Tendo em
vista a forma do teatro de arena, a arquitetura se posiciona centralmente,
no alinhamento, e faz a transposição de cotas entre o nível da Avenida
Ricardo Jafet e o da Rua Arcipeste Ezecrias. A cota pública elevada
permeia a área de apresentações para gerar visibilidade, curiosidade e
diversos ângulos de visão. Os limites desse espaço se dão, de um lado,
pelo córrego - que originalmente passa pelo terreno - e do outro por
uma linha arbórea. As mesmas espécies de árvores propostas para o
eixo da Avenida adentram as espacialidades, exatamente como o piso,
dando unidade e gerando extensões da dimensão pública.

Figura 118 - Legenda: Corte
Transversal - Espaço da Criação. Verifica-se a cota pública
que permeia o teatro arena.

Figura 119 - Legenda: Implantação - Espaço da Criação. A
cota pública elevada observa
a criação no térreo e há áreas
de suporte como camarins e
sanitários. A própria arquitetura
serve de transposição e fruição
em relação às cotas de nível.

Figura 120 - Legenda: : Planta
dos Segundo Pavimento (cota
4.0) - Espaço da Criação. O
programa compreende áreas
para oficinas.
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Figura 121 - Legenda: Masterplan completo. Evidencia-se as
espacialidades propostas e as
diretrizes “parcelar, ocupar e
incluir” e “ativar fachadas”.
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5.3 O ESPAÇO DO (RE)CONHECIMENTO

Figura 122 - Legenda: Imagem
da Passarela induzindo ao volume da cooperativa de reciclagem.
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O projeto contempla o desenvolvimento mais aprofundado de uma das
arquiteturas, sendo esta, o Espaço do (Re)conhecimento. Localizado
no segundo trecho de análise, entre as Ruas Breno Ferraz do Amaral,
Engenheiro Guilherme Winter, Maestro Batista Julião e Avenida Ricardo Jafet, onde hoje, fica o Transbordo Vergueiro. É necessário ressaltar
que se trata de uma hipótese, onde essa infraestrutura de resíduos
sólidos esteja localizada em uma área mais propícia, com dimensões
adequadas e entorno urbano menos consolidado.
Esse espaço tenta articular à questão infraestrutural dos resíduos
juntamente a um programa de caráter público, de lazer, reiterando que
não é necessário ser “uma coisa, ou outra”, mas uma sinergia de usos.
Dessa forma, o programa proposto é uma Midiateca e uma Cooperativa
de Reciclagem.

Figura 123 - Legenda: Imagem da fachada Noroeste, referente à Avenida
Ricardo Jafet.

Figura 124 - Legenda: Imagem da
proposta para arquibancadas internas
interpoladas dentro do Incinerador Vergueiro.
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Figura 125 - Legenda: Diagrama do
Partido .

O objeto do Incinerador Vergueiro, desativado desde 2002, é condicionante para a implantação da arquitetura e configuração desse espaço
público. Em tijolos refratários, essa construção de caráter industrial,
marcante pela chaminé, foi parâmetro em relação à materialidade e
proporções, além de ser ocupada por áreas de permanência, apresentações e oficinas. O Incinerador Vergueiro possui pé direito de 20
metros, onde atualmente estão dois grandes fornos, para os quais proponho a retirada.
O desnível de 9 metros entre a cota da Avenida Ricardo Jafet e da Rua
Breno Ferraz do Amaral é transposto pelo próprio volume do Incinerador, o que, na época, permitiu a alocação do fosso de lixo. Internamente, pretende-se ocupar o Incinerador com duas grandes arquibancadas
que induzem a momentos livres para apresentação, permanência e
estar, além de áreas para realização de oficinas.
Os espaços são livres para fomentar a apropriação, sem necessariamente predestinar um uso. As divisórias dos ambientes são baixas
e não segregam espaços, tanto no volume do incinerador, como nas
áreas de acervo da Midiateca – em alusão aos espços dinâmicos explorados por Lina no Sesc Pompeia.
A arquitetura proposta consiste em três blocos que proporcionalmente
remetem as dimensões do Incinerador, com exceção do gabarito que
por ser mais baixo se adequa melhor a composição da paisagem horizontal da Avenida. Dada a longitudinalidade do terreno, a arquitetura
assume a ideia de transversalidades no térreo, enfatizada pelos volumes dos blocos, a fim de não reiterar a prática convencional de ocupação das construções com grandes frentes ao longo do eixo.
Ao desmembrar essa arquitetura em blocos, a vitalidade está na composição do conjunto realizada através de uma cota pública elevada que
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atua, ao mesmo tempo, como marquise e como passarela, que leva a
áreas públicas e de cunho educacional (acervo midiateca e biblioteca)
e adentra o volume da cooperativa de reciclagem para concretização
da visibilidade que o tema fomenta: o lixo.
Outra condicionante para reflexão do programa foi a Escola Estadual
Coronel Raul Humaitá, lida enquanto ponto nodal ou polo propulsor,
localizada na quadra ao lado, e a própria estação do metro que permite
que esse espaço tenha um caráter menos local do que os outros, não
em termos arquitetônicos, mas programáticos.
O metrô, como exposto em capítulos anteriores, enquadrou perfeitamente a fachada nordeste do Incinerador. Para tanto, o início da passarela, a partir de uma escadaria, está localizado junto a Rua Engenheiro
Guilherme Winter, fazendo a amarração longitudinal do projeto pela
cota pública elevada que percorre os blocos.

Figura 126 - Legenda: Imagem
da Fachada Nordeste.
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Figura 127 - Legenda: Imagem
da esquina em escadaria-arquibancada. A ideia está na
indução de um enquadramento
da chaminé pela própria vista
da esquina.

As esquinas também são partido. Ora ocupadas por um café, por uma
escadaria que serve de arquibancada ou então por um volume que faz
a amarração do objeto solto do Incinerador com a outra rua de acesso
– Breno Ferraz do Amaral.
Para além disso, os espaços espaços públicos no térreo permeiam a
infraestrutura das águas – desvio do córrego Embuaçu juntamente à
alagados construídos. O desenho da água também tem como partido permear sinuosamente o desenho retilíneo da cota pública elevada
para que seja avistado de diferentes perspectivas.
O projeto foi estruturado em pilares de concreto e vigas de aço. Enquanto partido, os fechamentos criam “caixas recortadas” internamente. No momento das dobras, os fechamentos são em vidro e os brises-solei de eixo vertical, em fibra de vidro cobre, surgem como elemento
de proteção solar, mas também como ritmo à fachada e contraposição
a horizontalidade proposta pelo volume.
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Figura 128 - Legenda: Imagem
do espaço público no térreo,
permeado pela água e observado pela cota pública elevada.
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Figura 129 - Legenda: Implantação Térreo. Podemos observar os caminhos
transversais ao terreno, a continuidade da calçada, os espaços de permanência e os usos de caráter público.
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Figura 130 - Legenda: Planta Segundo Pavimento (Cota 4.0). É possível aferir a
cota pública elevada que permeia os blocos e corre solta no bloco da cooperativa
de reciclagem, o qual possui pé direito duplo.
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Figura 131 - Legenda: Planta Terceiro Pavimento (Cota 9.0). Compreende áreas de acervo, administrativas e mostra o bloco de amarração proposto para o
Incinerador Vergueiro.
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Figura 132 - Legenda: Corte A-A (existente). Mostra como o Incinerador Vergueiro se comporta atualmente. Possui 2 fornos internos.
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Figura 133 - Legenda: Corte A-A (proposta de projeto). Alocação de 2 arquibancadas no lugar dos fornos sem determinismo de usos.
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Figura 134 - Legenda: Elevação Nordeste. Refere-se ao enquadramento feito
pela Estação Santos Imigrantes.
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Figura 135 - Legenda: Corte B-B. É possível verificar a relação do projeto com
a Avenida e o Córrego.

Figura 136 - Legenda: Corte C-C. Nota-se a passarela em corte e a estrutura
com vãos de 15 metros no bloco da cooperativa.
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Figura 137 - Legenda: Corte E-E. Corte longitudinal mostra a relação do projeto com as ruas laterais e a horizontalidade do conjunto.

Figura 138 - Legenda: Elevação Noroeste. Trata da elevação da Avenida Ricardo Jafet. Exalta-se a volumetria horizontal e a composição dos materiais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como o próprio título do trabalho elucida, a pesquisa se baseia em
duas questões amplas sobre um determinado território: as transformações urbanas ao longo do tempo e o caráter infraestrutural desse lugar.
Como vimos, o primeiro capítulo teve como norte a compreensão desse
território a partir de aspectos históricos e contemporâneos.
Ao analisar os traços urbanos é possível compreender como uma área
periférica ao crescimento de dois bairros centrais – Vila Mariana e Ipiranga -, ao longo dos anos, se tornou consolidada, mas ainda assim
isolada.
O subcapítulo traços sociais, por sua vez, colocou como a relação entre
a habitação e o locus é fragilizada. Em tempos de ausência de valor
da terra, a favela se consolidou nas imediações do eixo estudado e
à medida que a área se transformou e se tornou alvo da especulação
imobiliária ocorreram episódios de gentrificação. Episódios esses consumados e intensificados na contemporaneidade, a partir da atribuição
progressiva do valor da terra, em decorrência da expansão da infraestrutura de transporte.
A legislação urbana, por mais que contemple aspectos que, de maneira
positiva, incitam uma relação mais harmoniosa entre arquitetura e cidade, ainda é respaldada em uma lógica de produção do capital, baseada
em trocas e benefícios entre o Estado e o mercado.
Em memória e enquanto correção histórica, grandes terrenos vazios
nas imediações da antiga Favela do Vergueiro talvez devam ceder lugar à habitações mais inclusivas, principalmente em vista da consolidação de uma área com acesso a infraestrutura de transporte. Trata-se da
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democratização dos espaços da cidade e é nesse sentido que o projeto
se sustenta, principalmente no plano urbano.
A análise sobre o caráter infraestrutural da Avenida Ricardo Jafet apareceu em dois momentos. Primeiramente, no capítulo “Restos Urbanos”, ao compreender que a ocupação dessa várzea correspondeu à
lógica do mundo moderno que segregou áreas de fluxo e estar.
A avenida é puro fluxo, automóvel e abastecimento, desde os grandes
estabelecimentos comerciais até os próprios equipamentos de resíduos
sólidos. Os extensos muros, as grandes quadras, as calçadas estreitas,
a ausência de conectividade em função do Córrego Ipiranga e da largura da via expressa e a inexistência de legibilidade das esquinas são
parâmetros que não contemplam a escala humana, conformam barreiras e desestruturam os “lados” da via. É o que chamei, conceitualmente,
de espaço do “entre”, aquilo que sobra e impõe. Fala-se na supressão
do espaço público pelas lógicas privadas e pelo individualismo.
O segundo capítulo explorou dois objetos – o Córrego Ipiranga e o Incinerador Vergueiro, e, com eles, dois assuntos de abrangência metropolitana – as águas e os resíduos sólidos. Em um sentido amplo
são brevemente analisados e, de maneira simplista, pode-se dizer que
ambos assuntos até se correlacionam. O crescimento da cidade impôs
padrões de ocupação das várzeas, que deram lugar à grandes avenidas. Uma vez que são indutoras de fluxo, tais vias expressas tiveram
suas áreas lindeiras ocupadas por equipamentos de caráter metropolitano, como Incineradores e Estações de Transferência, por exemplo.
Mas, para além da gestão, na escala local, tanto o Córrego Ipiranga,
como o objeto do Incinerador Vergueiro são marcas do tempo. Lidos
enquanto patrimônio histórico são contemplados na dimensão do projeto urbano e arquitetônico.
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No caso do Córrego Ipiranga, há uma demanda a ser enfrentada, já
que a área padece com os recorrentes transbordamentos. Salienta-se
como infraestruturas verdes podem e devem estar atreladas a espaços
públicos, de estar e de lazer.
Já o Incinerador Vergueiro, à luz das teorias de Milton Santos, exploradas principalmente no terceiro capítulo, demonstra a história de uma
técnica. É preservado e inserido à novas dinâmicas da sociedade. Por
incitar a questão dos resíduos sólidos, um dos espaços projetados e
desenvolvido no âmbito arquitetônico – o espaço do (re)conhecimento
– trata de uma hipótese que valora a convivência, a simbiose, entre
um equipamento público (midiateca) e uma infraestrutura de resíduos
(cooperativa de reciclagem).
Os conceitos como caminhabilidade, paisagem urbana e escala local,
contemplados no terceiro capítulo deste trabalho, induzem ao partido
urbano do projeto, seja em termos pragmáticos como dimensões ideais
para calçadas, incorporação de ciclovias enquanto proposta de mobilidade urbana, quadras curtas, usos híbridos e fachadas ativas. Seja em
termos conceituais como a elaboração de um partido a partir de cartografias que consideram as dinâmicas do existente ao caminhar pelo
território. Ou ainda, a questão da paisagem e da legibilidade urbana.
O quarto capítulo explorou o partido de dois arquitetos como Hector
Vigliecca e Lina Bo Bardi, no tocante aos enfrentamentos urbanos e a
relação entre arquitetura, cidade e dimensão temporal. Considerou-se
o exposto por Vigliecca sobre o projeto não ser relativizado a resposta
de um problema e a ideia de que a interpretação de um lugar revela a
proposta. A concepção arquitetonica está imediatamente relacionada
ao equilibrio entre os atores e os parâmetros da sociedade.
Posteriormente, foi abordada a noção dos tempos na cidade, sob a
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perspectiva de projeto de Lina Bo Bardi, seja pela incorporação da Fábrica de Tambores na dinâmica de um espaço cultural do Sesc Pompeia, seja pelo próprio enquadramento de paisagem almejado no Masp.
Os conceitos explorados pelos arquitetos na escala urbana e arquitetônica também direcionaram ao partido e demonstram o valor e o papel
do arquiteto na construção de espaços mais democráticos na cidade.
Nesse sentido, a hipótese de projeto é embasada na ideia de que as
cidades contemporaneas devem ser mais caminháveis, legíveis e inclusivas.
Como um todo, a proposta de projeto não faz do território um grande vazio, destituído de lugares e motivos. O projeto urbano deve contemplar o existente, seja ele qual for. E por existente talvez possamos
compreender não apenas o Córrego Ipiranga e o Incinerador Vergueiro,
mas também os próprios equipamentos comerciais, as concessionarias, os viadutos e as instituições de ensino localizadas nas imediações
da avenida – sendo essas aquilo que Kevin Lynch teria chamado de
pontos nodais.
Para tanto, a proposta articula a questão infraestrutural e a emergência
da dimensão pública.
Em meio ao fluxo, permanência. Em meio à austeridade, alteridade.
Em meio à infraestrutura urbana, os restos, mas também e sobretudo
os traços.
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Reflexões de outra terça-feira à tarde.
Talvez este trabalho represente os últimos cinco anos. Talvez não. Mas
certamente muito me acrescentou enquanto experiência acadêmica.
Achar referências bibliográficas que condiziam com o tema desenvolvido nem sempre foi tarefa fácil, tampouco amarrar ideias e conceitos
com a história de um lugar - supostamente tão conhecido, mas completamente não explorado.
Eu trouxe à tona um território pouco falado, mas ainda assim parte de
uma condição urbana de privilégios. Um território com tantas questões...
Me levou a procurar sobre história - de São Paulo, dos bairros, do lixo,
das águas. Então, descobri sobre a favela e, inquieta, o território me
levou a questionar as altas torres, a gentrificação e as lógicas privadas.
No mais, muito do que aprendi sobre cidades se revelou nos conceitos
explorados: os tempos da metrópole, a formalização da paisagem - a
que temos e a que queremos - e a dimensão humana.
Pensar, desenhar, refletir e então desenhar de novo. Até encontrar a
resposta certa. Resposta certa? A cidade é cheia de incertezas para
uma única resposta, no entanto, elaborar uma hipótese daquilo que ela
poderia ser foi tão instigante quanto incerto. Talvez este trabalho represente os últimos cinco anos. Talvez represente os que estão por vir.
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