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Resumo
O crescimento desordenado de São Paulo
gerou uma cidade que se expande de forma
setorizada e com baixas densidades, o que reflete
diretamente na exclusão social e qualidade
ambiental do município. Consequente de uma
política de planejamento urbano que se focou no
uso e ocupação do solo a partir da perspectiva do
automóvel, a capital paulista procura atualmente
alternativas de estratégias de planejamento e
desenho urbano para reverter esse quadro e
favorecer a interação social.
Adotando a região do centro de São Paulo como
pano de fundo, este trabalho se desenvolve a partir
do direito de acesso a cidade, com recorte em
grupo específico da população (estudantes
universitários) que se desloca ativamente pelo
território. Além da pesquisa histórica da expansão
horizontal do município e seus impactos nas
distâncias percorridas por certos grupos de
habitantes, serão abordados os diferentes planos
de mobilidade propostos durante diferentes
governos municipais até a implantação e expansão
de uma rede de transporte metroviário, e analisado
o impacto que esse sistema teve e pode ter na
orientação do crescimento da cidade.
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Abstract
The disorderly growth of São Paulo has
created a city that expands in a segregated way and
with low densities, which directly reflects in the social
exclusion and environmental quality of the city. As a
result of an urban planning policy that focused on
land use and occupation from the perspective of the
automobile, the city of São Paulo is currently looking
for alternatives to urban planning and design
strategies to reverse this scenario and foster the
social interaction of the population.
Adopting the center region of São Paulo as a
background, this work develops from the right of
access to the city, with focus on a specific group of
the population (university students) that is actively
moving through the territory. In addition to the
historical research of the horizontal expansion of the
city and its impacts on the distances traveled by
certain groups of population, the several mobility
plans
proposed
during
different
municipal
governments will be addressed until the deployment
and expansion of a subway transport network and
analyzed the impact that this system had and has in
guiding the growth of the city
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Introdução

O
crescimento
das
cidades
contemporâneas sempre esteve diretamente
relacionado com a oferta de infraestruturas de
transporte,
que
além
de
garantir
a
acessibilidade ao território urbano também têm
um papel fundamental pelas suas possíveis
características estruturadoras de uso do solo e
indutoras de desenvolvimento econômico e
social. São Paulo é um exemplo da definição do
desenho urbano pelo seu sistema de
mobilidade, já que a cidade foi planejada a
partir de políticas que não somente estruturam
sua forma a partir de seu sistema viário, como
também reforçaram distâncias e problemas
sociais que persistem no cotidiano de seus
moradores anos após o início de sua expansão.

Diante desse cenário este trabalho irá
abordar no seu primeiro capítulo as questões
de planejamento urbano da cidade de São
Paulo partindo da perspectiva da oferta de
transportes e opções de modais para a
população residente de áreas mais afastadas
do centro, e buscará analisar o histórico da
implantação de uma malha metroviária na
cidade e seus impactos tanto na questão de
mobilidade quanto no desenvolvimento da
área em que a mesma foi implantada.
A partir do histórico das políticas de
mobilidade da capital paulista será abordado
no capítulo seguinte (capítulo 2) questões dos
fluxos
migratórios,
apresentando
as
consequências de um crescimento horizontal
desordenado nos deslocamentos diários dos
moradores da cidade, com foco na mobilidade
dos estudantes universitários, a fim de
identificar as opções de acessibilidade de um
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grupo que se move ativamente no território
urbano, e busca oportunidades de estudo em
regiões centrais da cidade, afastado de suas
moradias e dependendo de infraestruturas de
transportes tanto por questões de educação
quanto pela necessidade de ingresso ao
mercado de trabalho.
O terceiro capítulo deste trabalho aborda
algumas alternativas de planejamento urbano
que ofereçam soluções ao modo de
crescimento e situação atual da mobilidade em
de São Paulo, fazendo um recorte no modelo
didático “Desenvolvimento Orientado pelo
Transporte” (DOT), como opção para uma nova
ideologia de organização do território, e
buscará
entender
possibilidades
de
adensamento no entorno de infraestruturas de
transporte e seus benefícios para a cidade.
Serão apresentados em seguida, nos
capítulos 4 e 5, referências de projetos tanto
com programas relacionados ao uso mais ativo
do entorno de estações de metrô e trem,

quanto projetos de moradias estudantis, ambos
buscando embasar o tema da proposta
projetual desenvolvida.
No sexto capítulo, buscou-se aprofundar
na região escolhida como área de intervenção
dentro da cidade de São Paulo, em que foi
analisado o histórico e situações urbanas,
econômicas e sociais atuais do bairro da
Consolação, local onde se implantará a
proposta projetual, que por sua vez será
apresentada no sétimo capítulo deste trabalho.
A proposta projetual busca atender as
necessidades da sociedade, sobretudo de
estudantes universitários, com base nesta
pesquisa, em um projeto de residência
estudantil próximo a Universidade Presbiteriana
Mackenzie.
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1.

A estruturação urbana e o
papel do metrô

A necessidade de deslocamento dentro
das cidades sempre foi um aspecto essencial
para
a
estruturação
espacial
e
desenvolvimento urbano. Dessa forma os
sistemas de circulação e transportes assumem
um papel importantíssimo na organização e
qualificação do espaço, vencendo as grandes
distâncias dentro da cidade em expansão,
atuando diretamente sobre um quadro de
relações sociais que por sua vez definem as
condições e a oferta desse mesmo sistema.
No primeiro capítulo deste trabalho
analisou-se o papel do transporte de massas,
em específico a rede metroviária de São Paulo,
e como as decisões políticas e relações sociais
a respeito da mobilidade urbana estruturaram a
metrópole paulista.

A partir do contexto histórico dos
primeiros planos para a expansão de São Paulo,
e análise do protagonismo dos automóveis
sobre outras opções de transportes, introduzse o impacto da adoção do transporte de alta
capacidade (o metrô) no desenvolvimento da
cidade que cresce em direção a periferia.
A existência de planos e projetos para o
metrô de São Paulo e seu consequente
abandono por longos períodos apontam para a
supremacia do automóvel sobre o coletivo,
principalmente no período de 1968 até 1983,
época do início da implantação desse
transporte. Dentre os diversos projetos para o
metrô paulista, será feito um recorte para a
análise do projeto para a nova linha do sistema,
Linha-6 Laranja, que foi escolhida como objeto
de estudo para a proposta projetual deste
trabalho.
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1.1

O modelo rodoviarista:
o planejamento urbano para a
cidade de São Paulo

O município de São Paulo na década de
1920 presenciava uma expansão horizontal
acelerada para além do Triângulo Central
(ANELLI, 2007). Nesse período a cidade era
atendida por um sistema de transporte coletivo
sobre trilhos; o bonde, gerido pela empresa
anglo-canadense The São Paulo Tramway Light
and Power Co. (Companhia Light), responsável
também pelos serviços de energia e telefones
da cidade. (ROLNIK, 2003 p.20)
Até os anos 20, São Paulo mantinha uma
urbanização concentrada, limitada pela malha
das linhas e estações de bonde, mantendo
certa relação com sua geografia natural e
sendo servida por um transporte público na
maior parte de sua extensão (ROLNIK, 2003
p.25). Entretanto, com a expansão da cidade, o

investimento do transporte coletivo oferecido
pela empresa Light se concentrava em bairros
nobres, deixando as novas concentrações de
moradias operárias sem acesso ao centro
(ANELLI, 2007). Desse modo, os moradores
desses novos bairros populares, afastados dos
serviços de bonde, lançam mão dos primeiros
ônibus da cidade, um serviço clandestino que
entra em competição com o transporte sobre
trilhos da Light, agravando a crise que a
empresa já enfrentava na época, junto com o
congelamento das tarifas do bonde, que não
passava por correção desde 1872 quando o
serviço havia estreado na cidade (SILVA, 2018)
Entre 1924 e 1927 a companhia Light, ao
tentar renovar seu contrato com o governo
municipal, apresentou seu Plano Integrado de
Transportes (Imagem 1.1-1; Imagem 1.1-2), no
qual propunha modos de complementar os
serviços de transporte público: com uma rede
de metrô, e a articulação bonde-ônibus. A
empresa previa aumentar a frota de ônibus
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para aproximadamente 200 veículos, com a
condição do monopólio desse meio de
transporte, além do aumento das tarifas até
então estacionadas (PEREIRA, 2001, p. 38 apud
ANELLI, 2007). Após um longo período de
discussão sobre a proposta, o poder municipal
recusa a oferta da empresa. De acordo com
Meyer (1991), um dos principais motivos para a
oposição ao transporte sobre trilhos foi a
flexibilidade, que o sistema de ônibus, por si
próprio, já oferecia à mobilidade de São Paulo,
tanto nos seus bairros centrais, quanto na
periferia.

Imagem 1.1-2. Proposta do Plano
integrado da Light.
Imagem 1.1-1 Projeto da Light para o Metrô de São Paulo de 1927.
Os trens circulariam sob o viaduto do Chá.
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Nesse período São Paulo abrigava cerca
de
oitocentos
mil
habitantes,
e
simultaneamente à elaboração da proposta da
empresa Light, os engenheiros Francisco
Prestes Maia e João Florence D’Ulhôa Cintra,
publicam em 1924 o estudo intitulado “Um
problema atual: Os grandes melhoramentos de
São Paulo”, um projeto que propunha uma rede
de vias principais formando uma malha radialperimetral, influenciados pelo trabalho teórico
dos urbanistas europeus Stübben e Eugène
Hènard (OSELLO, 1983 p. 113).

Imagem 1.1-3 Esquema teórico de Paris segundo
Eugène Hénard. As vias da cidade formam um sistema
radial-perimetral, com vias princiais chegando ao
centro e vias radiais que
cruzam as primeiras.
Imagem 1.1-4 Esquema teórico de São Paulo segundo
Ulhôa Cintra. Percebe-se clara semelhança ao projeto
Paris de Hénard, seguindo a lógica radial-perimetral.
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Imagem 1.1-5. Esquema teórico do Plano de Avenidas segundo Prestes Maia.

O trabalho elaborado pelos dois
engenheiros foi mais tarde desenvolvido por
Prestes Maia que publica em 1930 um dos
principais planos urbanísticos já feitos para a
cidade de São Paulo: o “Plano de Avenidas”
(Imagem 1.1-5). O projeto de Maia apresentavase como uma opção que, a princípio, venceria
qualquer obstáculo físico para o crescimento
da cidade, além de incluir aspectos como a
legislação de uso de solo e áreas verdes,
definindo um conjunto de diretrizes capazes de
ordenar o crescimento da cidade (OSELLO,1983
p. 113; ROLNIK, 2003 p.31).
Alguns pontos do Plano Integrado de
Transportes da Light se opunham com os
conceitos do Plano de Avenidas (Imagem 1.1-6)
que, de acordo com Maia, iria necessitar de um
investimento menor do que para a abertura de
um transporte subterrâneo sobre trilhos (SILVA,
2018). Desse modo, com a rejeição do sistema
sobre trilhos e a adoção da proposta de Maia, o
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modelo “rodoviarista” foi estipulado em São
Paulo, e a prioridade do transporte sobre pneus
acabou por definir a estrutura urbana básica da
cidade (ROLNIK, 2003 p.33).
O Plano de Avenidas incorporou diversos
projetos que o governo municipal já previa para
a cidade (como a retificação do Rio Tietê e
soluções viárias para a região central) dessa
maneira o projeto de Maia, se caracterizou
como sendo uma continuação das propostas
anteriores realizadas ou previstas para São
Paulo. Nesse cenário, o plano propôs que o
crescimento da cidade seria estruturado
principalmente pelas vias de tráfego, que
possibilitaria a movimentação ágil entre as
áreas centrais (de caráter administrativo e
comercial), áreas residenciais e áreas industriais
de São Paulo. De acordo com a proposta a
expansão da cidade não seria limitada, e sim
estruturada de forma a ser capaz de absorver o
seu crescimento urbano espontâneo (ANELLI,
2007; OSELLO, 1983).

Imagem 1.1-6 Versão final perímetro de irradiação, São Paulo
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A possibilidade ilimitada da expansão
horizontal da cidade contribuiu com a
ocorrência de autoconstrução em loteamentos
mais afastados do centro, um resultado da
crise imobiliária da época, permitindo à
trabalhadores de baixa renda a aquisição de
terrenos e construção de casas num longo
prazo, a medida que conseguiam poupar
dinheiro e construir por conta própria. Assim,
crescia na cidade a oferta de moradias de baixa
renda em lugares distantes, dispersos e com
falta de infraestrutura, tornando São Paulo,
antes densa e em maior parte suprida de
equipamentos básicos, em uma cidade de
baixa
densidade,
mal
atendida
por
investimentos públicos nas concentrações
populares (ROLNIK, 2003 p.34).
A adoção do “rodoviarismo” foi também
um reflexo da forte relação do país, em
especial a capital paulista, com os Estados
Unidos e seus princípios industriais. A ideia de
que o culto ao automóvel representaria um

avanço em direção à modernidade, e que o
transporte de passageiros sobre trilhos
representava um atraso tecnológico, são
questões simultâneas a escolha da adoção do
Plano de Avenidas, e demonstram a relevância
da ideologia, do contexto histórico, técnico e
econômico para as decisões de políticas
urbanas da época. (LAGONEGRO, 2003)

Imagem 1.1-7 Projeto de túnel ligando a Avenida São João à Rua 25 de
Março, São Paulo.
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O automóvel se encaixou muito bem ao
cotidiano da elite paulistana, que se beneficiou
de imediato do Plano de Avenidas, por esse ter
dado prioridade à acessibilidade das regiões
mais caras de São Paulo, ao executar
primeiramente a Avenida São João (Imagem
1.1-7) e a Avenida Nove de Julho, primeiras vias
perimetrais radiais que ligaram o centro aos
bairros nobres como Higienópolis, Pacaembu,
Jardim América, etc. (OSELLO, 1983 p. 135)
O projeto original de 1930 do Plano de
Avenidas sofreu alterações até sua efetivação
que ocorre a partir de 1938, ano que Prestes
Maia torna-se prefeito da cidade. Dentre os
motivos para isso destaca-se o significativo
aumento do número de automóveis que
rapidamente sobrecarregou as novas avenidas
da cidade, resultando em diversos problemas
urbanos que não foram previstos na imagem
cosmopolita do plano original (ANELLI, 2007).
Em 1945, ano em que Prestes Maia deixa
a prefeitura, São Paulo estava claramente

estruturada,
apresentando
as
suas
características urbanas definitivas: o centro
com função predominante administrativa e
comercial, os bairros populares deslocados
para a periferia, e o setor sudoeste como polo
de melhores infraestruturas, e onde habitava a
elite. Tais condições foram tão delineadas
graças ao Plano de Avenidas que permanecem
até hoje, 88 anos após o início da implantação
do projeto. Com a saída de Maia da prefeitura
algumas das obras previstas em seu projeto
acabaram deixando de ser executadas, e o
modelo
radial-perimetral
não
fora
completamente implantado. (OSELLO, 1983 p.
134 ibid. p. 139).
Em 1949 a prefeitura contrata o
engenheiro norte-americano Robert Moses
para liderar o “Plano de Melhoramentos
Públicos para São Paulo”, projeto que traz para
a capital paulista o modelo Highway Research
Board, com o objetivo de adaptar a cidade e
integrar a expansão horizontal como no caso
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dos subúrbios norte-americanos, local das
residências de uma classe média motorizada
dependente do
automóvel para
seus
deslocamentos cotidianos ao centro urbano
(ANELLI,
2007).
Em
contrapartida
aos
problemas resultados do Plano de Avenidas, e
opondo-se também a modelo de Moses, surge
a concepção defendida por Anhaia Mello de
uma cidade de expansão limitada, constituída
de um centro urbano principal cercado por
núcleos urbanos, semelhante aos subúrbios
americanos, entretanto com sua autonomia,
sendo capaz de oferecer comércio, serviço e
habitação, desse modo evitando teoricamente
a necessidade de deslocamentos diários, uma
concepção que segundo Feldman (2005, apud.
ANELLI, 2007) daria origem ao modelo de
cidade jardim, e que na realidade a execução
mais próxima dessa seria exatamente o
“subúrbio jardim” das cidades americanas, um
modelo urbano que depende bastante do
automóvel e continuou a alimentar a

necessidade deslocamentos diários, o modelo
de cidade que Jane Jacobs (2011) se opõe ao
defender o resgate à rua como espaço público
(assunto retomado no capítulo 3 deste
trabalho).
Inúmeras são as abordagens e histórias
da implantação do modelo rodoviarista nas
cidades brasileiras, e seus efeitos nas relações
sociais do cenário urbano, porém no contexto
deste trabalho, optou-se por focar nas
questões referentes aos transportes de massa,
em especial ao metrô e suas relações com a
estruturação urbana, desse modo esse
contexto deixado pelo rodoviarismo culminou
na necessidade da implantação do metrô, que
volta a pauta para contribuir com a solução do
deslocamento dentro de São Paulo.
Em 1956, a convite da Prefeitura, Prestes
Maia realiza o “Anteprojeto de um Sistema de
Transporte Rápido Metropolitano” (Imagem 1.18), propondo no estudo uma rede de metrô,
entretanto Maia ainda defendeu e priorizou
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Imagem 1.1-8 Esquema geral das linhas do Plano de Metrô
contratado pela Prefeitura em 1956.

nesse projeto a continuidade de seu Plano de
Avenidas. Na proposta foi reconhecido que o
primeiro anel perimetral (resultado do Plano de
Avenidas) não tinha mais capacidade de
acolher todo o trânsito do entorno do centro,
ainda sobrecarregando a região, então junto
com a implantação do segundo anel, uma linha
de metrô auxiliaria a suportar o volume de
deslocamento do sentido Leste-Oeste, que

impactava diretamente no congestionamento
do centro (ANELLI, 2007).
Em 1959, a nova administração municipal
de Adhemar de Barros (1957-1961) ignora o
anteprojeto de Maia e prevê um trecho
reduzido da rede metroviária com 140 metros
de extensão, apelidado na época de
centímetro”, que mais tarde seria reduzida
novamente, e caindo logo em seguida no
esquecimento
(SILVA,
2018;
SOMEKH,
CAMPOS, 2008 p.138)
A instabilidade política e a crise
financeira da época impediram a estruturação e
investimentos de um sistema de transporte de
massa em São Paulo (SILVA, 2018). Desse
modo apesar das condições de superlotação
na região central a estruturação do sistema
viário da cidade continuava a seguir as
definições do Plano de Avenidas. Com o
retorno de Prestes Maia ao cargo de prefeito
em 1961, a cidade continua a priorizar as obras
viárias e adiar a implantação das linhas do
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metrô. (ANELLI, 2007; SOMEKH, CAMPOS, 2008
p.138)
Na década de 1960 o município tinha
aproximadamente 500 mil veículos circulando
em suas vias. Nesse momento a expansão
horizontal já começava a atingir a escala
metropolitana, e a questão da mobilidade
urbana se agravava ainda mais. (ROLNIK;
KLINTOWITZ, 2011, p. 94)
Em 1965, ao ser eleito prefeito, José
Vicente Faria Lima, diferentemente de seu
antecessor Prestes Maia, começa seu mandato
em uma condição financeira boa, recebendo
recursos financeiros do governo federal, o que
possibilita a chance de executar as obras de
transporte público que ficaram durante tanto
tempo paradas, dentre elas: a extinção do
serviço de bondes (que naquela época viravam
sucatas na cidade) e a criação do Grupo
Executivo Metropolitano (GEM), responsável
pela coordenação e elaboração do Plano
Urbanístico Básico (PUB) desenvolvido em

1968, o passo inicial para que o projeto da rede
metroviária fosse finalmente colocado em
prática em São Paulo. Ao propor o grupo, Faria
Lima declarou: “Já está mais do que provado
ser o metrô a melhor e a única solução para os
transportes coletivos em nossa capital. A
população deverá duplicar em 15 anos e
impõem-se medidas efetivas para resolver o
grave problema dos transportes coletivos”
(ANELLI, 2007; SILVA, 2018).

Imagem 1.1-9 Fim da circulação de bondes em São Paulo e inauguração do
Metrô por Faria Lima.

23

1.2

Redes de mobilidade e a
apropriação do espaço urbano:
O início do metrô em São Paulo, situação atual
e projeções para o transporte sobre trilhos

A administração de Faria Lima (19651969) aplica de forma decisiva a implantação
da rede de metrô para São Paulo, criando a
empresa estatal, Companhia do Metropolitano
(Metrô) em 1968. Através de uma análise
detalhada do crescimento da cidade e das
possíveis maneiras de controlá-lo, o projeto do
metrô, elaborado pelo consórcio HMD
(Hochtief-Montreal-Deconsult),
teve
que
considerar a disponibilidade e racionalidade no
uso dos espaços viários, e portanto, criar uma
rede predominantemente subterrânea, para
não ocupar as vias onde já circulavam o

crescente
número
de
automóveis,
diferentemente dos projetos do metroviário
elaborados anteriormente nos quais a rede
acompanharia as avenidas que também
estavam
sendo
projetadas
na
época
(VASCONCELLOS,
1999
p.16;
SOMEKH,
CAMPOS, 2008 p.138).
A proposta do grupo HMD foi implantada
no momento do “milagre econômico”, período
de postura tecnocrática, auge do regime militar
no Brasil. Uma das características que
marcaram a atuação do Estado naquele
momento, foi o investimento em planos de
caráter investigativo e análises para as
proposições de projeto urbanos, e desse modo,
com base na primeira pesquisa Origem-Destino
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(OD) feita para a cidade em 1967, foram
identificados os pontos principais a serem
atendidos em relação às carências de
mobilidade e transporte público (ISODA, 2013 p.
62).
O projeto de transportes para atender as
necessidades da cidade, numa previsão para
os 20 anos que se seguiriam, se estruturava em
torno da rede de metrô que, por sua vez, seria
articulada ao quadro ferroviário existente,
dessa forma sendo considerado um “sistema
integrado”, no qual estavam previstos
benefícios tanto pela redução de custos e
tempo de viagem no transporte, quanto pela
expectativa da eliminação do trânsito de ônibus
nas principais vias arteriais (SOMEKH, CAMPOS,
2008 P.139).
Antes do início da operação do metrô,
entre 1960 e 1973, o sistema de ônibus era o
modo de transporte coletivo quase exclusivo
de São Paulo, considerando a pequena

participação dos trens urbanos. De acordo com
a pesquisa OD de 1967, os ônibus eram
responsáveis
por
59%
de
todos
os
deslocamentos na cidade e por 93% dos
deslocamentos em transporte público. E
mesmo após a implantação do metrô, 81% dos
deslocamentos
em
transporte
público
continuaram a serem feitos pelo transporte
sobre pneus na cidade até a década de 1980
(VASCONCELLOS, 1999, p.158-9).
A integração do sistema de transportes
articulado pelo metrô previa também uma
tendência de valorização imobiliária, o que
resultaria na inserção urbana de novas regiões,
áreas até então rurais e pouco desenvolvidas,
para além do limite metropolitano de São
Paulo. Desse modo o projeto do transporte
metroviário visava um desenvolvimento
extramunicipal, sendo também essencial no
desenvolvimento e industrialização da cidade
(SOMEKH, CAMPOS, 2008, p.139-141)
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O projeto da rede proposta no fim da
década de 1960 foi um resultado de uma soma
da comparação e avaliação de 3 redes de
caráter radial, influenciadas claramente pelo
“Anteprojeto de um Sistema de Transporte
Rápido Metropolitano” de 1956 de Prestes Maia,
mantendo em comum a esse uma linha nortesul (posteriormente Linha 1 – Azul), dois arcos
(sudoeste-sudeste e nordeste-noroeste), e uma
linha tangente ao eixo da Avenida Paulista, e
introduzindo
no
novo
plano
linhas
complementares (Imagem 1.2-1). O resultado da
rede era apresentado como uma malha de
quatro linhas e dois ramais totalizando 66,2 km,
com meta de finalização para 1986, ano que se
projetava uma população de 12,1 milhões de
habitantes em São Paulo, prevendo oferecer
até essa data 5,7 km de rede para cada milhão
de habitante da cidade (ISODA, 2013 p. 63).
A primeira linha do metrô, Norte-Sul, foi
concluída somente em 1974, inaugurando o
sistema que tinha um alto e moderno padrão,

Imagem 1.2-1 Rede básica da proposta elaborada pelo consórcio HMD.
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porém de extensão limitada, abrindo mão do
alcance a periferia, já que o sistema só chegaria
aos bairros mais populares com a inauguração
da segunda linha (Leste-Oeste), iniciada em
meados da década de 1970. Esse novo trecho
(região Leste) foi feito em superfície, e se
tornou rapidamente o mais utilizado de toda a
rede (SOMEKH, CAMPOS, 2008 p. 143).
A clareza do projeto na definição das
linhas e ramais fez com que, após o início da
construção da linha Norte-Sul em 1968, a
execução do restante do traçado passou a ser
cobrada com exatidão, de acordo com o que
estava no plano denominado rede básica do
metrô. Dessa forma o projeto passou a ser um
ente político, usado como um modo de medir a
eficiência
ou
não
das
administrações
municipais que dariam continuidade a sua
implantação. Entretanto, a rede do consórcio
nunca foi totalmente concluída e, mesmo a
segunda linha a ser entregue (a Leste-Oeste,

hoje chamada Linha 3 - Vermelha), já se
divergia do projeto original (FREDERICO, 2001).
Em consequência do desejo de
restrições de despesas e financiamentos, a
Companhia do Metropolitano propõe o
conceito de “rede mínima”, acompanhada pela
dramática diminuição da implantação do
sistema original (SOMEKH, CAMPOS, 2008 P.
143).
Em 1986 o estudo intitulado “Evolução
da Rede Básica” foi realizado pela companhia
estadual, no qual foi apresentando as novas
propostas que sucederam e divergiram em
alguns pontos o plano da rede básica de 1968.
Os mapas a seguir (Imagem 1.2-2) ilustram as
diferenças dos quatro planos apresentados no
estudo (datados de 1968, 1975, 1982 e 1985),
sendo possível notar significativas mudanças e
a clara diminuição da extensão da rede num
intervalo entre os projetos de 17 anos (ISODA,
2013 p. 63; Evolução da Rede Básica, p. 41).
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Imagem 1.2-2 Evolução da Rede Básica de Metrô.

No fim da década de 1980 houve um
abandono no processo de planejamento de
novas linhas e uma pausa na construção
destas, retomado somente em meados de
1990, quando se inicia investimentos tanto no
projeto da rede metroviária, quanto de trens, e
voltou-se a priorizar linhas subterrâneas na
região central, com a execução do ramal sob a
Avenida Paulista (ISODA, 2013 p. 68; p. 71).
Desviando do conceito original da rede
dentro de um sistema interligado de
transportes é possível notar que com a redução
nos investimentos e, portanto, redução no
número de linhas do metrô o plano original da
rede metroviária paulista deixou de ser
uniforme e consistente e passa a ser
fragmentado e circunstancial. Por muito tempo
os projetos para as linhas de metrô obedeciam
a uma lógica de atendimento da demanda
exclusiva da cidade, desintegrada de outros
modais do município como o sistema de
ônibus. A fim de oferecer uma solução a esse

28

quadro o governo do Estado instituiu uma série
de projetos urbanos. Visando organizar o
planejamento dos transportes várias propostas
foram se estabelecendo, e vêm dando base a
diversos programas debatidos nas últimas
décadas. A tabela na página a seguir
(Imagem1.2-3) reúne alguns dos planos
elaborados a partir de 1996 a respeito da
evolução da rede metroviária de São Paulo.
Muitos dos projetos foram modificados ao
longo de sua execução e/ou tiveram a
previsão de conclusão adiada. (SOMEKH,
CAMPOS, 2008 P. 143; FREDERICO, 2001).
O sistema atual de transportes de alta
capacidade da Região Metropolitana de São
Paulo (RMSP) possui 273 km de trens
metropolitanos
e
88
km
de
metrô,
considerando a população atual de 12,11
milhões de habitantes na capital, a relação
entre extensão da rede e quantidade de
pessoas na cidade é de 29,81 km por milhão de
habitantes, sendo 22,54 km da rede da CPTM e

7,27 km por milhão de habitantes para o Metrô.
Já o transporte por ônibus totaliza 9,8 milhões
de viagens diárias distribuídos em 19 mil pontos
de parada e 28 terminais municipais controlada
pela SPTrans - São Paulo Transportes S.A. Por
sua vez o número de carros particulares chega
a 7,4 veículos para cada 10 habitantes
(MENEZES,2018). A generalização desse tipo de
transporte passou a corresponder à limitação
de investimentos públicos em equipamentos
de infraestrutura urbana. Essa diferença entre o
transporte coletivo e o individual afeta
diretamente funções econômicas e sociais do
município; enquanto a relação entre a
quantidade de passageiros por quilômetro de
transporte público diminui em comparação ao
transporte individual, há um aumento no valor
das passagens e uma queda na quantidade de
passageiros (SOMEKH, CAMPOS, 2008 p. 178).
A necessidade de expansão da rede de
transporte em massa persiste em São Paulo
desde o início da sua expansão horizontal no
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século XX até o atual sistema de transporte
público. A rede metroviária passa por
atualizações com previsões de novas linhas e
integração com novos modais, como o
monotrilho (linhas 15 e 17). Nesse cenário,
dentre as novas linhas planejadas e com obras
iniciadas para atender as demandas da
população, destaca-se a Linha 6 - Laranja,
objeto de estudo deste trabalho, projetada em
2010, com suas obras iniciadas em meados de
2013, e paralisadas (por motivos financeiros,

administrativos e políticos) em setembro de
2016, após as desapropriações dos terrenos e
início da implantação de diversas estações.
Esse projeto que interligará a zona norte de São
Paulo (com extremo no bairro Vila Brasilândia),
passando pela zona oeste e região central,
chegando a estação final no bairro de São
Joaquim tem diversas características que
impactarão a mobilidade da cidade, e serão
abordadas no subcapítulo 2.2 deste trabalho.

Imagem 1.2 -3 Resumo dos planos e publicações da rede metroviária de São Paulo a partir de meados de 1990
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2. São Paulo: distâncias sociais e espaciais

Como visto, o crescimento urbano de
São Paulo foi resultado de um processo
acelerado e fragmentado, o que gerou uma
cidade onde se prevalece um forte modelo de
exclusão territorial, com um gradativo
desaparecimento dos espaços públicos,
atendendo a interesses imediatos do mercado
imobiliário (FRÚGOLI JR.; ROLNIK, 2001 p. 44).
As metrópoles brasileiras são, em geral,
marcadas pela segregação dos bairros pelas
classes sociais que os habitam. No país, o
padrão mais comum desse fenômeno é a
dinâmica centro-periferia. É possível observar
uma clara concentração de serviços e
infraestrutura urbana nas regiões centrais, onde
as classes de renda mais alta moram; enquanto
nas margens dessas metrópoles há a ocupação
das classes populares, e uma precariedade de

equipamentos e serviços públicos e privados
(VILLAÇA, 2001, p. 143).
O segundo capítulo deste trabalho
aborda a situação do deslocamento no
território de São Paulo, com base no
crescimento do município e nas características
de quem migra diariamente pela falta de
oportunidades em seus municípios e bairros
onde residem, caracterizando o fenômeno da
migração pendular. São apontados também a
natureza
dos
fluxos
dos
estudantes
universitários de São Paulo, e como se
caracteriza o perfil desses alunos reféns de
grandes deslocamentos diários.
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2.1 Migração pendular em São Paulo
Nossas
metrópoles
foram
se
estruturando sob o impacto da força mais
poderosa (mas não única) atuante sobre a
estrutura urbana: as condições de
deslocamento. Como parte de uma
interação de forças, de um movimento
fruto de interações de forças, o centro
principal se deslocou e se transformou,
os subcentros se formaram em função da
inacessibilidade socioeconômicos das
camadas populares, o centro principal
“decaiu”, o sistema viário se aprimorou
em determinada região, [...] enfim foi-se
definindo o que era “bom ponto” e o que
era “fora de mão” em todo o espaço
urbano (VILLAÇA,1996, p.2).

Desde a década de 1950, São Paulo é o
centro de grandes deslocamentos motivados
por questões de trabalho e educação,
realizados diariamente. Esse
fenômeno,
chamado migração pendular, tem relação com

diversos aspectos ligados ao crescimento da
cidade, tanto espacial quanto populacional,
que
influenciaram
na
criação
da
heterogeneidade do território urbano (ÂNTICO,
2005).
A problemática desses deslocamentos
diários está relacionada tanto à mudança das
atividades
econômicas
da
Região
Metropolitana de São Paulo (antes com uma
oferta maior de empregos no setor industrial,
passando por um crescimento nas atividades
terciárias, que transformou o modo de
absorção da força de trabalho no mercado),
quanto por questões sociais situadas num
cenário de valorização de algumas regiões
específicas da cidade. Segundo Villaça (2001)
esse contexto é resultado do controle que as
classes mais ricas têm sobre três principais
pontos: o aspecto econômico (relacionado a
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mercado imobiliário), os processos políticos e o
aspecto ideológico (relacionado às mídias).
A relação do mercado imobiliário com a
exclusão social pode ser observada na
valorização da terra e na dinâmica do capital,
muito mais elevadas nas regiões da cidade
onde se concentram as classes de alta renda.
Já em relação ao aspecto ideológico busca-se
naturalizar a desigualdade no espaço urbano,
tentando justificar esse fenômeno artificial de
concentração de diversos tipos de benesses
em um mesmo lugar por meio do controle
midiático que essas classes mais altas
possuem.
Justamente quando a maioria toma conta
do centro, cria-se a ideia de que esse não
é mais o centro da cidade, e que essa
teria um novo centro. Esse ter-se-ia
mudado para a Av. Paulista, ou para a Av.
Faria Lima [...] A realidade é que a classe
dominante considera que o centro que
for seu (e não o da maioria) será o centro
da cidade. (VILLAÇA, 2011, p. 48)

O processo de exclusão territorial
também teve participação do poder público
principalmente
pela
concentração
de
investimentos que esse priorizou no centro
expandido de São Paulo, enquanto os
principais investimentos na periferia, em geral,
podem ser resumidos por um sistema viário e
transporte público sobre pneus, que seriam a
principal opção de mobilidade da população
residente dessas áreas para os espaços que
oferecem emprego e educação (FRÚGOLI JR.;
ROLNIK, 2001 p.45). A prioridade de
investimentos no sistema viário também
reforça a existência do benefício dado às
classes sociais mais altas, tendo em vista que
esse grupo tem mais facilidade na aquisição de
automóveis particulares (VILLAÇA, 2001 p.49).
Desse modo a segregação espacial de
São Paulo é claramente resultado de uma
dimensão de organização de atividades
econômicas, e outras funções urbanas, que se
divergem pelo território e se direcionam a um
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grupo específico, sendo, portanto, o local de
moradia o principal fator que determina a
qualidade de vida urbana (SILVA, 2012. p. 63).
Os conflitos pelo território, a fim de
residir e ter acesso a locais com infraestrutura,
aumentam à medida que a população cresce, e
nas últimas décadas há um descompasso
desse
fenômeno
com
índices
desse
crescimento populacional residente das favelas
urbanas bastante superiores em relação ao
crescimento da população do restante da
cidade. Em São Paulo, no ano 2000, de acordo
com o IBGE, existiam 612 favelas, já em 2009, a
Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB-SP)
registrou 1636 favelas. Para Raquel Rolnik
(2003) essa crise social é evidente: “Em uma
cidade dividida entre a porção legal, rica e com
infraestrutura e a ilegal, pobre e precária”.
Morar próximo ao trabalho também é um
fator que indica toda a circunstância de
exclusão social criada através do espaço, os
mais ricos conseguem morar em locais com

oferta de empregos com salários mais altos do
setor terciário (comércio e prestações de
serviços), enquanto os empregados de “baixo
salário” têm várias áreas de concentração de
trabalho, que além de atuarem no setor
terciário, também desempenham cargos na
área industrial (VILLAÇA, 2011, p.56).

Imagem 2.1-1 Comparação entre
deslocamento e atividade diária

o

tempo

gastado

no
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Toda essa dinâmica fica evidente ao se
observar a relação entre o tempo de
deslocamento entre moradia e trabalho (e/ou
escolas) dessas diferentes classes sociais. São
Paulo, de maneira geral, passa por um
processo de crescimento do tempo médio
gasto para se locomover no trânsito (Imagem
2.1-1), e esse tempo evidentemente é maior à
medida que as distâncias aumentam.
Além da separação entre moradia e
trabalho há também outras distâncias rotineiras
da vida urbana, como afirma Villaça: “Além
disso, os deslocamentos entre moradiacomércio
e
moradia-serviços
(shopping
centers, academias, parques, diversões,
cinemas, restaurantes, bancos, salões de
beleza, pet-shops etc.) são muito maiores entre
os mais ricos do que entre os mais pobres”
(VILLAÇA, 2011, p. 55).
Para Villaça (2011, p. 56) a produção do
espaço urbano como um todo, e o modo de
distribuição da população e seus locais de

trabalho, educação, serviços, lazer, etc, é a
maneira que o homem encontrou de atuar
indiretamente sobre o tempo. Desse modo
percebe-se que as condições de mobilidade
pelo espaço são determinadas pelas formas de
acesso ao solo urbano, uma questão que
transpõe limites municipais.
A forma de ocupação, não só da capital
paulista, mas da Região Metropolitana de São
Paulo (RMSP) como um todo é, resultante de
sua de expansão em direção às periferias, tal
processo, além de causar o distanciamento de
lugares do cotidiano e as moradias refletem
também na necessidade de transportes e
facilidade de acessos em escala metropolitana.
A intensificação dessa mobilidade
[intrametropolitana] certamente foi um
dos condicionantes do surgimento e/ou
crescimento
das
formas
de
movimentação populacional bastante
típicas de regiões com grande nível de
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integração, como é o caso da migração
pendular. Esta não só reflete o
distanciamento progressivo entre o lugar
de moradia e o de trabalho, fruto da nãocoincidência dos padrões de distribuição
da população e da atividade econômica e
social dentro da Região Metropolitana,
mas também elementos ligados à forte
segregação espacial da população
(CUNHA, 1994, p. 122)

No início da década de 2000 havia no
Brasil 7,4 milhões de pessoas que trabalhavam
ou estudavam em municípios diferentes
daqueles onde residiam, no Estado de São
Paulo eram 2,1 milhões de pessoas (29,2% do
total do país), já na RMSP eram cerca de 1,1
milhões (54,8% do total do estado) de
habitantes que se deslocavam diariamente
para fora do seu município, dentre as cidades
com maior transição de pessoas destacava-se
na época, Osasco (116 mil), São Paulo (114 mil),
Santo André (95 mil) e Guarulhos (94 mil)
(Imagem 2.1-2) (Censo, 2001).

Imagem 2.1-2 Fluxo de pessoas dentro do arranjo de São Paulo.
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2.2 Fluxo de estudantes universitários na
capital paulista
Os deslocamentos pendulares se
tornaram um importante aspecto na dinâmica
urbana da metrópole paulista e um reflexo de
suas condições sociais. Numa sociedade tão
heterogênea, para se opor à atual situação
urbana é necessário um novo paradigma no
qual o bem-estar individual não se sobreponha
ao coletivo, e o direito de ir e vir seja
democrático. Num cenário ideal o setor de
transporte deve garantir o acesso a cidade para
toda população com fluidez, segurança e
sustentabilidade, e para tanto é necessário que
se reverta o modelo das políticas públicas
focadas e projetadas para o automóvel.

O movimento pendular é um fenômeno
que, como dito anteriormente, é motivado não
só por questão de trabalho, mas também pela
oportunidade de estudo. E assim como ocorre
com a oferta de empregos há também uma
concentração na localização de universidades
dentro da cidade, com polos de ensino superior
nas regiões centro, sul e oeste de São Paulo.
O ensino superior no Brasil desde sua
origem se caracteriza pela restrição de acesso
direcionado a atender prioritariamente à elite
do país. Somente nas últimas décadas, a partir
de 1960 e 1970, que esse caráter sofreu
mudanças com uma reforma no sistema
educacional que regulamentou a criação de
universidades particulares e estabeleceu
exames (vestibulares) que possibilitam o
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acesso à essas instituições, de acordo com um
modelo norte americano seguido até hoje.

Imagem 2.2-1 Evolução do número de matrículas em cursos de
graduação (presencial e a distância) no Brasil.

Desse modo observou-se um crescente
número de ingressantes em universidades por
estudantes que divergem da classe social mais
rica do país (Imagem 2.2-1), surgindo um
fenômeno de transposição de barreiras sociais

com jovens que saem diariamente da periferia
de cidades a fim de ter acesso à educação
superior (CARDOSO E SAMPAIO, 1994).
Esses
novos
universitários
por
emergirem de classes mais baixas têm, muitas
vezes, a necessidade de cumprir jornadas
duplas;
além
do
deslocamento
casa/universidade há também a questão do
trabalho que aumenta o tempo de locomoção
cumprido por esses indivíduos e os distanciam
ainda mais de suas casas. Para Zago (2006),
garantir a permanência desses estudantes até
o fim do curso é um desafio tão complexo
quanto o próprio acesso que eles têm ao
ensino em primeiro lugar. A necessidade de se
responsabilizar pelo pagamento da faculdade,
que é imposta à alguns jovens, os direcionam a
empregos mal remunerados durante a época
em que estudam, inserindo esses novos
profissionais sem qualificação no mercado de
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Imagem 2.2-2 Concentração de universidades na região central de São
Paulo.

trabalho, e obrigando-os a enfrentar períodos
longos e mal remunerados de trabalho ao
mesmo tempo que frequentam a universidade.
(CARDOSO E SAMPAIO, 1994)
Desse modo, esse novo estudante
universitário é o morador urbano que mais
gasta tempo com deslocamentos diários, ao
cumprir
uma
rotina
“casa-trabalhouniversidade-casa” que o obriga a se mover
mais ativamente pelo território da cidade. Em
São Paulo, esse trajeto é condicionado
diretamente pela estrutura do crescimento
urbano, que, como mencionado, concentra as
instituições
universitárias
em
regiões
específicas (Imagem 2.2-2) reforçando o fluxo
migratório desses indivíduos, que é definido
claramente pela oferta de modais de
transporte.

39

Imagem 2.2-3 Comparação de número viagens realizadas por diferentes modais de transporte.

Dentre os modais de transporte público
oferecidos na capital paulista o sistema de
ônibus é, como já visto, a opção com mais
linhas e que atravessam o território urbano de
forma mais permeável e uniformemente,
entretanto esse modo apresenta uma
qualidade bastante ruim com constante
superlotação e longo tempo de espera.
Enquanto o sistema sobre trilhos, tanto o trem
quanto o metrô, são redes pequenas, e embora
o primeiro (trem) ser capaz de alcançar áreas
mais distantes do que o centro, o sistema

apresenta também atrasos, interrupções de
serviço e superlotação. Esse quadro, reflexo do
direcionamento de investimentos que as
políticas de mobilidade têm dado as viagens de
veículos individuais para os grupos de renda
mais alta e um sistema de transporte público
extremamente dependente de ônibus para o
grupo de baixa renda, pode ser observado na
parcela modal medida pela Pesquisa OrigemDestino (Imagem 2.2-3), da Companhia do
Metrô do Estado de São Paulo, na qual se
percebe que a participação do transporte
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público tem sido em geral estável, não atraindo
passageiros de carro para o sistema
(SANTORO; HARKOT; LEMOS, 2019).
A fim de contribuir com o suprimento da
evidente necessidade de expansão da rede
metroviária, foi planejada a Linha 6 - Laranja do
Metrô (Imagem 2.2-4), que embora, até o
momento do desenvolvimento desta pesquisa,
se encontrar sem previsão para inauguração ou
continuidade nas obras, foi escolhida como
foco para o desenvolvimento projetual e
estudo teórico deste trabalho por prever a
ligação entre a zona noroeste da cidade à
região central, ter acesso a duas outras linhas
metroviárias (linhas 1 e 4) e da CPTM (linhas 7 e
8), e a um futuro corredor de ônibus (Corredor
Nove de Julho), além da grande importância
para
o
deslocamento
de
estudantes
universitários. Sobre o impacto dessa nova
linha, o consórcio Move São Paulo, responsável
pela obra, afirma: “O tempo médio de viagem

para todo o trecho da Linha 6-Laranja, que
atualmente é feito de ônibus em 1h30, será
realizado em cerca de 23 minutos. Com o início
da operação, previsto para
2020, o
deslocamento para quem reside na região
noroeste da cidade e precisa se dirigir à região
central será muito mais rápido e seguro.”
Uma das características mais relevantes
desse novo projeto é a interligação que a linha
fará entre diversas universidades da cidade,
como
Universidade
Paulista
–
UNIP;
Faculdades Unidas Metropolitanas – FMU;
Fundação Getúlio Vargas – FGV; Pontifícia
Universidade Católica – PUC; Fundação
Armando Álvares Penteado – FAAP; e
Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM
(além de outras universidades um pouco mais
distantes das estações, mas ainda na região
central da cidade), característica que será
abordada novamente mais adiante, no sexto
capítulo deste trabalho.
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Imagem 2.2-4 Projeto da Linha 6Laranja do Metrô de São Paulo
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Essa
proximidade
entre
grandes
universidades e estações de metrô impactam
diretamente nas condições que a mobilidade
dos universitários da RMSP. Santoro, Harkot e
Lemos (2018) afirmam que é possível presumir
que alunos das instituições do centro da
cidade, utilizam o metrô com mais frequência
enquanto o trem e o ônibus seriam usados
mais por aqueles que estudam em locais mais
periféricos. Embora não haja um recorte
específico para a educação superior e modais
de transporte na pesquisa OD de São Paulo,
pode-se perceber na tabela ao lado (Imagem
2.2-5) o crescimento mais expressivo do uso de
transporte público para viagens por motivo de
educação, enquanto o uso de veículos
particulares para a mesma finalidade se
manteve quase constante no período entre
1997 e 2007, revelando o aumento na
necessidade de uma oferta de transporte de
massa de qualidade para quem precisa se
deslocar pela cidade para estudar.

Com isso percebe-se que, além do
impacto urbano no trânsito, barulho e poluição
causado por um alto fluxo de pessoas que
dependem diretamente do sistema ônibus, é
possível notar também o impacto que esses
deslocamentos provocam na qualidade da
formação do estudante que procura acesso à
um ensino de nível superior de qualidade.
Portanto, identificar as questões que envolvem
o modo como os estudantes se locomovem e
aplicar uma política de planejamento integrado
de transporte e uso do solo que lhes
proporcione maior facilidade na jornada casatrabalho-faculdade-casa com segurança é
vislumbrar um cenário futuro, refletindo
também na diminuição da exclusão social e
evasão escolar (SILVA, 2011).
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.

Imagem 2.2-5 Viagens por
motivo 1997 e 2007.
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3. Urbanismo contemporâneo:
A reivindicação da cidade para pessoas

Estamos, agora, na presença de um
espaço
indefinido,
homogêneo,
indiferente nos seus lugares, onde se dão
acontecimentos que se baseiam em
lógicas que já não correspondem a um
desígnio unitário de conjuntos. E estes
acontecimentos,
enquanto
tais,
modificam-se com uma rapidez incrível.
(CACCIARI, 2004 p.33)

As cidades contemporâneas apresentam
um caráter dinâmico de constantes mudanças
que, junto ao processo de globalização e a
rapidez na circulação de informações e
pessoas, tornam o controle do seu crescimento
urbano uma atividade difícil e ineficiente. No
caso
de
cidades
de
países
em
desenvolvimento, onde há precariedade de

infraestruturas de base, a eficiência de
planejamentos estratégico rígidos e decisivos –
como os superplanos dos séculos XIX e XX – e
que ao mesmo tempo mantenham um nível de
preocupação para espaços sociais e qualidade
estética torna-se uma questão ainda mais
complexa e árdua, o que, muitas vezes, resulta
no esquecimento da escala humana na cidade
(MONTEIRO, 2016 p. 35).
O território dessas cidades caminha em
direção a um modelo com fronteiras indefinidas
e permeáveis, abrangendo uma escala urbana
cada vez mais ampla. Essa extensão espacial
pode ser interligada por um sistema de
transporte articulado e diverso, entretanto por
muitas décadas (como visto nos capítulos
anteriores) o planejamento urbano focou-se
principalmente no trânsito de automóveis que
entra em competição pelo espaço da cidade
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com às áreas para os pedestres e de
transportes de alta capacidade (GEHL, 2015, p.
6).
Estratégias mais flexíveis e integradas
podem permitir intervenções múltiplas mais
abertas a mudanças na cidade, assim, tornando
possível uma eficiência na estruturação urbana
capaz de atender as demandas da população
por um espaço com significado, segurança, e
mais democrático para a sociedade em geral, e
especificamente para estudantes universitários
que experimentam ativamente a cidade, como
visto no subcapítulo 2.2 deste trabalho
(MONTEIRO, 2016 p. 36). Para isso as cidades
devem preocupar-se com áreas para pedestres
reforçadas pelos arquitetos e urbanistas,
através de uma política urbana capaz de
produzir a cidade como local de encontro
(GEHL, 2015, p. 6).

O terceiro capítulo deste trabalho aponta
para as características da produção e gestão
urbana atuais que resultaram de uma ideologia
do movimento moderno e 'desumanizaram' as
cidades, e assim buscará a compreensão do
papel do indivíduo como agente participativo
no urbanismo contemporâneo.
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3.1

A reintegração das pessoas na cidade

São Paulo, assim como outras cidades
globais, enfrenta questões econômicas, sociais
e culturais que afetam sua arquitetura e o seu
planejamento urbano, do mesmo modo que
esses dois também podem influenciar essas
questões de modo recíproco. Algo comum às
cidades contemporâneas é a falta de
identidade cultural e afetiva que alguns
espaços do cotidiano urbano têm, algo que o
antropólogo Marc Augé (1992) define como
“não-lugares”. Esse conceito pode ser definido
como espaços nos quais as pessoas
permanecem em trânsito, em espera ou
apenas de passagem, como aeroportos,
estradas, hipermercados, shoppings centers e
estações de metrô. Para Rem Koolhaas (1997) é

possível ampliar a questão de não-lugar para a
cidade como um todo – cidades formadas por
estes grandes equipamentos e que perdem o
conceito de identidade e se tornam, segundo o
autor, cidades genéricas.
Koolhaas (1997) defende que, num
momento em que há na sociedade uma cultura
de excessos, esses “não-lugares” se tornam
cada vez mais constantes e necessários para a
vida urbana. Entretanto é possível analisar
esses espaços sob a ótica de Michel Certeau
(1998) que defende compreender “o espaço
como a prática do lugar”, ou seja, atribuir aos
sujeitos a capacidade de transformar os “nãolugares” a partir das suas ocupações,
apropriações e vivências. No caso do metrô,
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essas ocupações, em geral, se restringem a sua
principal função, isto é, a locomoção dentro do
tecido urbano, mas a estação metroviária
também possui um papel de transformador
local, sendo, portanto, um equipamento de
mobilidade, acessibilidade e espaço público,
dessa forma a argumentação teórica de
Certeau será adotada neste trabalho, atribuindo
a potencialidade do conceito de “lugar” à
estações de metrô, e outros modais de
transporte semelhantes.
O senso de lugar remete ao que há de
essencial no espaço, um reflexo dos usuários
da cidade, suas atividades e história, que deve
ser traduzido por urbanistas e arquitetos,
transpostos em projetos urbanos e edifícios
que compõem a paisagem, aspectos que
devem ser levados em consideração desde os
primeiros
traços
do
desenho
urbano
(MONTEIRO, 2016, p. 42).

Para que se desenvolva um senso de
lugar é necessário que se construa certa
permanência, um espaço ativo, para que as
pessoas assimilem significados a ele, e para
isso, a conquista de identidade desses “nãolugares” (e da cidade, de maneira geral) pode
ser alcançada através da ocupação feita pelo
pedestre. (GEHL, 2015 p.3).
Por décadas a dimensão humana tem sido
um tópico do
planejamento
urbano
esquecido e tratado a esmo, enquanto várias
outras questões ganham mais força. Como a
acomodação do vertiginoso aumento do
tráfego de automóveis. Além disso,
as
ideologias dominantes de planejamento –
em especial, o modernismo – deram baixa
prioridade ao espaço público, às áreas de
pedestres e ao papel do espaço urbano
como local de encontros (GEHL, 2015, p. 3)
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A ocupação do espaço urbano, a partir
do século XX, passou a ser prioritariamente
feita pelos automóveis, substituindo as pessoas
que antes o habitava e que se tornaram
gradativamente atores coadjuvantes na cidade,
limitadas ao espaço das calçadas (GEHL, 2015,
p. 5).
Jane Jacobs (1961, p. 236) apresenta os
sintomas da realidade das cidades atuais,
consequências da ideologia do Movimento
Moderno que instaurou políticas como a
“separação
das
funções/zoneamento”,
estabelecendo uma relação de mobilidade que
exalta o sistema viário e que, junto aos edifícios
isolados e autônomos, projetados na época,
poriam fim a vida das cidades, esvaziando-as
de pessoas. E para lidar com essa a invasão
crescente de automóveis, todo espaço urbano
livre foi preenchido por veículos em movimento
ou estacionados. Essa oferta de espaço para
automóveis influencia diretamente o volume
de tráfego existente nas cidades, essa relação

é bastante clara para Jan Gehl, que afirma:
“sempre encontraremos novas formas de
aumentar o uso do carro; construir vias
adicionais é um convite direto à aquisição e ao
uso de mais automóveis” (GEHL, 2015 p. 9).
Com a instauração do automóvel no
cotidiano a mobilidade se tornou a principal
questão do planejamento urbano, e passou a
se sobrepor às demais funções da cidade. Isso
agravou questões sociais de interação entre
indivíduos. A cidade passou a estar em
constante movimento, essa seria sua principal
razão de existência, deixando de lado o
encontro das pessoas, que foram isoladas
umas das outras (GEHL, 2015, p.10). Esse
quadro impacta diretamente na ocupação do
território, o uso de veículos particulares se
contrasta
diretamente
ao
espaço
compartilhado, de convivência com outras
pessoas, além de ser uma oposição à eficiência
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do uso do espaço. A pé uma pessoa
ocupa 0,8 m² do espaço viário, de
bicicleta ocupa 4,5 m², num ônibus a
razão é de 9,8 m² por passageiro,
enquanto em um veículo particular
com 5 assentos ocupados seria
usado 20 m² por pessoa, ou na
situação habitual em que há
somente com o motorista no veículo
a ocupação do espaço é de
aproximadamente 60m² por pessoa
(NAVARRO,
1985).
Situação
representada na imagem abaixo, em
que o mesmo número de pessoas é
colocado em 3 situações, 3
diferentes modais de transporte,
para revelar a diferença entre o uso
do espaço entre os casos.

Imagem 3.1-1 Pôster do Departamento de Trânsito de Munique em 2001
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Desse modo, é possível notar como a
cidade contemporânea resulta de um
dinamismo e imediatismo constante, e uma
ansiedade de ultrapassagem e conquista de
toda métrica espacial, que mais uma vez
reforça o esvaziamento de significado e a
vivência do espaço, coletiva ou ainda
individualmente, visto que isolados ou não as
pessoas
na
sociedade
atual
estão
continuamente em trânsito, seguindo uma
lógica para garantir o direito ao deslocamento e
vencimento de barreiras num território cada
vez mais extenso (CACCIARI, 2004, p.47).
Assim, estabeleceu-se um modelo
urbano inóspito e anti espacial, no qual limites e
barreiras são cada vez mais mutáveis, e
definem um caráter desordenado do território,
características que reafirmam os conflitos pelo
espaço entre os grupos sociais que o habitam.
Fica evidente, portanto, que há uma clara
relação entre o gradativo desaparecimento do
espaço público com o modelo forte de

exclusão social que prevalece em cidades com
São Paulo, no qual se busca atender a
interesses específicos do capital imobiliário
(FRÚGOLI JR; ROLNIK, 2001; CACCIARI, 2004, p.
33).
Para estabelecer um novo paradigma
urbano uma das principais questões a ser
abordada é, portanto, a troca entre o incentivo
de políticas que abrem espaço para os
veículos, para projetos que encurtem as
distâncias a pé, ofereçam espaços públicos
convidativos e atividades nos espaços de
encontro entre lugar público e privado, nos
térreos dos edifícios. Tendo em vista que a
mobilidade urbana é um dos principais
problemas enfrentados nas grandes cidades,
essa substituição dos automóveis como
principal modo de transporte muitas vezes é
enfrentada
com
uma
preocupação
generalizada de que com a diminuição do
espaço para o carro, aumentaria o volume de
trânsito. Essa lógica revela-se equivocada para
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Jeff Speck (2013) que argumenta que, em
questões econômicas, de saúde pública e
ambiental, a diminuição do uso do carro traria
uma série de benefícios para a vida nas
cidades. Speck (2013) afirma que uma cidade
mais caminhável é um fator que atrai novos
investimentos
ao
mesmo
tempo
que
economiza
gastos
desde
abertura
e
manutenção de vias, ao valor do combustível,
entre outros. Em relação a saúde, há uma
significativa diminuição do sedentarismo e de
doenças relacionados a ele, além de
diminuição de acidentes de trânsito. Por fim o
autor ainda revela como o impacto no meio
ambiente seria reduzido; com a redução da
poluição atmosférica causada pelos veículos.
Diante desse âmbito a reconquista do
espaço é almejada atualmente por grandes
cidades pelo mundo, onde a população se

conscientiza e deseja experimentar a cidade de
uma nova maneira, criando relações afetiva
com o lugar onde habitam, usufruindo de
espaços públicos, que se tornariam novamente
palco de encontro, acessível e seguro para
todos, com o potencial de promover o
sentimento de comunidade e derrubar
preconceitos
(ROGERS,
2001,
p.152).
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3.2 Um novo planejamento urbano:
Mobilidade e direito à cidade

Como observado até então, os
argumentos para melhoria da vida urbana vêm
direcionando o pensamento do urbanismo
contemporâneo
para
as
questões
de
mobilidade urbana e acesso democrático dos
pedestres à cidade. A população urbana
brasileira corresponde a 85% do total do país
(IBGE, 2010), destes são mais de 172 milhões de
habitantes que diariamente enfrentam grandes
deslocamentos, e quanto maiores essas
distâncias,
maior
a
geração
de
congestionamentos causados principalmente
pelos automóveis particulares (HIDALGO, 2015).

A alteração desse cenário, como
apresentado anteriormente, pode ser feita a
partir da colocação do pedestre e ciclista como
integrantes principais da mobilidade e desenho
urbano, articulando uso do solo e transporte, e
aumentando a densidade populacional em
regiões importantes da cidade, como no
modelo
metodológico;
Desenvolvimento
Orientado pelo Transporte (DOT) disseminado
principalmente por meio do livro The Next
American Metropolis: Ecology, Community and
the American Dream de Peter Calthorpe (1993) e
do livro The Transit Metropolis: A Global Inquiry,
de Robert Cervero (1998).
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A metodologia do DOT (ou DOTS Desenvolvimento Orientado pelo Transporte
Sustentável) visa a organização e planejamento
do território a partir do uso e ocupação do solo
de acordo com a rede de transporte público.
Dessa forma, esse modelo propõe garantir
menores
deslocamentos
e
melhor
acessibilidade buscando a construção de
bairros compactos e de alta densidade,
priorizando o vínculo com uma malha de
transporte de alta capacidade, além da maior
qualidade dos espaços públicos, valorizando os
entornos de modais, qualificando calçadas e
passeios públicos (Imagem 3.2-1).
Esse conceito, ilustrado no diagrama
DOT (Imagem 3.2-2), delimita um raio de 600
metros a partir de um ponto central, uma
estação modal, onde nas áreas adjacentes,
limitadas
pelo
sistema
viário
arterial,

Imagem 3.2 1 Oito elementos do DOTS e seus benefícios.
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Imagem 3.2 2 Diagrama baseada no conceito DOT

há um núcleo comercial e de serviços
(empregos) junto à área residencial primária
numa zona mista, ambas permeadas por
espaços públicos abertos (HIDALGO, 2015).
Embora o termo DOT ser recente, desde
o século XIX já havia referências deste tipo de
planejamento nos EUA, como por exemplo em
Chicago, que em 1868 passava por um
processo de especulação em terrenos
próximos às estações de trens em Riverside,
local projetado pelo arquiteto Frederick Law
Osted, que previa padrões de ocupação como
uso misto em núcleo comercial próximo da
estação ferroviária cercado
por áreas
residenciais e espaços públicos, respeitando
princípios que mais tarde seriam elementos
básicos do DOT (FONSECA, 2016).
No caso de São Paulo, como
apresentado no subcapítulo 1.2 deste estudo, a
cidade teve diversos planos de mobilidade
metropolitanos que buscavam contribuir para o
desenvolvimento da ocupação do espaço. E ao
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longo dos anos esses diferentes projetos foram
ora combinados, mesmo sendo pouco
relacionados e, portanto, sendo pouco eficazes,
ora iniciados e em seguida deixados de lado
evidenciando o desenvolvimento descontínuo
do planejamento da cidade de São Paulo.
Essas condições expõem a
necessidade de uma organização urbana a
partir da mobilidade que seja eficaz e efetivada.
Em 2012, tendo em vista essas questões, o
Ministério das Cidades criou a Lei nº 12.587/12,
que instituiu a Política Nacional de Mobilidade
Urbana, estabelecendo a obrigatoriedade de
um plano de mobilidade para cidades com
população superior a 20 mil habitantes. Essa
política nacional, que deu origem ao
PlanMob/SP20151 (plano da cidade de São

Paulo), tanto revela a importância do assunto
para as cidades de todo o país, como busca
alcançar
um
desenvolvimento
urbano
integrado, articulando a questão da mobilidade
com setores da habitação, saneamento básico
e gestão do uso do solo (CAVALCANTI;
BRANCO; BRUNA, 2018).
Os planos diretores se relacionam
diretamente aos planos de mobilidade urbana.
O Plano Diretor Estratégico (PDE) de São Paulo
de 2002, por exemplo, implantou o conceito de
“Áreas
de
Intervenção
Urbana”
(AIU),
caracterizadas como áreas ao longo dos eixos
de transporte coletivo, onde surgem diretrizes
como a melhoria das linhas por meio da
outorga onerosa do potencial construtivo
adicional, delimitadas por faixas de até 300m
de cada lado dos alinhamentos do sistema e
um raio de até 600m a partir de estações de

1

PlanMob/SP é a referência técnica e a proposta estratégica que orienta
toda a política de mobilidade urbana, indicando os princípios, diretrizes e
ações dessa política, apontando ações e medidas futuras
complementares.

Fonte:<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/cha
madas/planmob-texto-base_1424729529.pdf>
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Imagem 3.2-3 Diagrama das Áreas de Intervenção Urbana (AIU).

Imagem 3.2-3 Diagrama dos Eixos de Estruturação da Transformação
Urbana

transporte ferroviário e metroviário (Imagem
3.2-3) (FONSECA, 2016).
A
estratégia
da
AIU
contribui
diretamente com a revisão do PDE de 2014,
que instituiu o conceito “Eixos de Estruturação
da Transformação Urbana” (proposta analisada
novamente no sexto capítulo deste trabalho).
Os “Eixos” assim como as AIUs demarcam
áreas de influência próximas às infraestruturas
de transporte (Imagem 3.2-4), no caso de
estações a área é formada pelas quadras
contidas num raio de 400m, além das atingidas
e internas a um segundo raio de 600m, e em
relação aos corredores de ônibus no nível do
chão, são incluídas as quadras contidas em
uma faixa de 150m, paralela ao eixo e
simultaneamente atingidas e contidas em outra
de 300m (FONSECA, 2016).
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As duas principais diferenças entre os
“Eixos” do PDE de 2014 e a AIU de 2002 são: a
divisão na área de influência, com uma região
primária e secundária no conceito de 2014
(considerando a primária capaz de suportar
maior adensamento); e diferentemente da AIU
os Eixos de Transformação se tornaram
instrumentos independentes de outras leis,
capazes de regulamentar por si mesmos a
mobilidade e o desenvolvimento urbano. O
objetivo de ambas propostas é além de
estimular o uso do transporte de alta
capacidade também orientar a construção da
cidade com o incentivo de fachadas ativas,
fruição pública, aumento da densidade
populacional, espaços públicos e calçadas de
qualidade, etc., elementos fundamentais do
modelo metodológico DOT, e as diretrizes da
proposta projetual desenvolvida, que será
apresentada mais adiante.
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4. Referências de estações de transporte
Como será apresentado no sétimo
capítulo deste trabalho, um dos aspectos
iniciais para a elaboração da proposta projetual,
foi a escolha de um terreno onde está prevista
a implantação uma estação de metroviária, e
que fosse capaz de receber um edifício com
uma função independente do metrô, a fim de
questionar aspectos de fluxos urbanos e o
modo como as estações impactam no território.
Partindo desse pressuposto, foi considerado de
grande importância pesquisar referências de
projetos que se mostraram bem-sucedidos em
unir a função de passagem, de deslocamentos,
das estações de transportes de massa, a novos
usos e dar uma nova identidade a esses
espaços.
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4.1

Utrecht Central Station

Imagem 4.1 1 Estação central Utrecht - Plataforma de trens.

Arquitetos: Benthem Crouwel Architects
Localização: Utrecht, Holanda
Área: 26.030 m2
Ano do projeto: 2016
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Contexto urbano
Durante anos a Estação Central da
cidade de Utrecht, na Holanda, era pequena
demais para acomodar todas as pessoas que a
usavam, e esse foi um dos principais motivos
para que ela fosse revitalizada. Originalmente
construída para cerca de 35 milhões de
usuários, após a expansão a estação passou a
receber cerca de 88 milhões de pessoas, com
previsão de ser capaz de acolher cerca de 100
milhões até 2020.
A nova Estação Central do munícipio de
Utrecht faz parte de um grande plano de
requalificação da cidade, um dos principais
projetos de transformação no país, que contou
com a participação em conjunto de diferentes
atores urbanos interessados (o poder público,

os moradores da cidade, a empresa privada
Klepierre – proprietária do shopping center
Hoog Catharijne, e as empresas de trem, metrô
e ônibus).

Imagem 4.1-1 Vista aérea da estação.

61

Imagem 4.1 3 Localização da estação Utrecht

Desde a década de 1970, com a
construção do shopping Hoog Catharijne, o
município enfrentava alguns problemas de
planejamento. Houve um atraso e certa
negligência na manutenção da estação, e um

número crescente de passageiros, além do
desejo recorrente de levar água para o antigo
canal da cidade, que fora coberto para dar
espaço a vias para carros. Todas essas
questões foram abordadas de uma única vez,
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com a construção de uma área nova e
renovada, com o projeto urbano CU2030.
O projeto urbano faz parte do
plano Novos Projetos-Chave (New Key Projects),
que desde 1997 transformou intensamente os
meios de transporte e estações ferroviárias da
Holanda. Seis estações centrais - Utrecht, Haia,
Roterdã, Arnhem, Breda e Amsterdã Sul foram
objetos de planos em que não apenas as
estações de trem seriam transformadas (para a
chegada da linha de alta velocidade), mas
também o local de conexão ao redor delas.
Para Utrecht um dos principais objetivos
do plano é a conexão da própria cidade, já que
seu centro histórico e a área da estação eram
duas partes separadas, com o projeto a nova
estação buscaria tornar a região central um
tecido coerente novamente.

Implantação
O projeto da estação de Utrecht é o
terceiro do plano de reurbanização na Holanda
realizado pelo escritório Benthem Crouwel
Architects, responsável também pela Estação
Central de Roterdã e pela Estação Central de
Haia. A nova estação faz parte do tecido urbano
garantindo uma melhor conexão entre os
diferentes bairros da cidade, e é a penúltima
estação completa do projeto urbano.
O projeto abriga múltiplas formas de
transporte público (trens, ônibus e bondes) sob
o mesmo teto, o que permite transferências
entre os modais. Acomoda também lojas e
restaurantes, em um dos lados do salão
principal, próximo a parede de vidro,
intercalando espaços cheios e vazios das lojas,
o que permite que a luz natural alcance o outro
lado da estação.
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Imagem 4.1-2 Perspectiva explodida da estação

Buscou-se com o projeto oferecer em
um mesmo espaço um lugar de cultura, lazer,
e, principalmente, mais acessível, tanto por
transporte público, como por bicicletas, carros
particulares, e por pedestres.
A nova central de Utrecht, ao contrário
da antiga estação que continuava para o outro
lado do shopping Hoog Catharijne, é um edifício
independente autônomo, com duas praças
elevadas em ambas as entradas, do lado do
Jaarbeurs (pavilhão de eventos) e do lado
oposto, voltado para a cidade.

Sob a praça do lado da cidade, foi
previsto o maior estacionamento de bicicletas
do mundo com capacidade de acomodar
12.500 bicicletas, que garantem que as ruas ao
redor da estação não sejam mais dominadas
por elas, como era o contexto anterior.
Localizado em frente à estação, um
calçadão (uma rua pública para pedestres)
atravessa os trilhos do trem e conecta as
praças, possibilitando a transição a pé entre os
lados oeste e leste do centro, sem que seja
necessário entrar no edifício, e pagar o valor do
bilhete dos transportes para transpor os trilhos.
A estação tem impacto em diferentes
escalas urbanas, incluindo seu caráter
internacional, pois recebe pessoas de países
vizinhos graças aos trens da Inter City Express,
principalmente das cidades de Frankfurt
(Alemanha) e Basileia (Suíça), além de oferecer
transporte nacionais para as regiões norte e sul
da Holanda, e locais com os serviços
suburbanos a todos que chegam a Utrecht.
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Imagem 4.1-3 Corte perspectivado da estação Utrecht

Volumetria e programa
O volume da estação é resultado
principalmente da cobertura que unifica as
diversas atividades, o edifício é essencialmente
um plano horizontal, coberto por uma estrutura
com forma de ondas, que dá ao projeto um
caráter dinâmico, um movimento ao edifício,
tornando-o
marcante
na
paisagem.

Como é possível observar no corte do
projeto (Imagem 4.1-6), a cobertura tem três
"ondulações" que marcam os locais de cada
meio de transporte: a mais alta (central) acima
da estação de trem e as mais baixas (das
laterais) acolhem as estações de bonde e
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ônibus. Essas diferenças entre as alturas,
também reflete a distribuição lógica de
funções na estação.

Imagem 4.1 6 Corte da estação de Utrecht.

Para receber mais luz natural no
terminal, foram projetadas claraboias de vidro,
que também funcionam como escotilhas de
fumaça. O movimento ondulante é enfatizado
pelas luzes LED contínuas no teto. Graças à
forma ondulada significativa do telhado de aço
- e um edifício relativamente baixo (18 metros
de altura) - a estação é claramente
reconhecível entre os edifícios e escritórios
vizinhos.

Restaurantes, lojas e um mercado
previsto dão a “rua” projetada que liga as
praças de acesso um caráter mais urbano,
criando uma atmosfera mais próxima de uma
rua comum da cidade. As grandes paredes de
vidro, servem como fechamentos suspensos a
partir do teto com uma medida total de 235 por
85 metros, que torna a estação um mirante em
qualquer um de seus ambientes, com vistas
amplas da cidade.
O projeto é a maior estação ferroviária
dos Países Baixos, com 14 plataformas e mais
de 900 trens que a cruzam diariamente. É
também a maior estação em relação ao
número de passageiros e a maior estação com
transferências na Holanda, revelando sua
importância para a mobilidade da cidade e do
país.
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Relevância para o estudo
O projeto é um exemplo de uma estação
intermodal com caráter de catalisador de
atividades urbanas, oferecendo a cidade
diversas opções de uso além do fluxo de
pessoas.
Esse
encontro
de
funções
(mobilidade, estar, compras, trabalho, etc.) é o
principal ponto de referência para o trabalho
projetual
desenvolvido,
que
parte
do
questionamento do uso do solo urbano nas
estações de metrô.
O modo como a estação de Utrecht
intervém no seu entorno imediato e como foi
possível a colaboração de diversos atores
urbanos também foi usada como modelo para
o trabalho, já que o caso da estação holandesa
foi bem-sucedido em colocar em concordância
diferentes pontos de vista.

Outro aspecto interessante é a relação
das escalas de transporte e de pedestres, que
tornou possível o encontro de diferentes tipos
de fluxos, desde as pessoas que utilizam
alguma das opções de transporte, até aquelas
que simplesmente precisam transpor a ferrovia.

67

4.2

Centro Empresarial Itaú Conceição

Arquitetos: Aflalo e Gasperini; João De Gennaro, Javier Judas y
Manubens e Jaime Marcondes Cupertino
Localização: Jabaquara, São Paulo | Ano do projeto: 1990

Imagem 4.2 1 Centro Empresarial Itaú Conceição. Torres e embasamento do complexo.
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Contexto urbano
O projeto da estação Conceição da Linha
1- Azul do Metrô é um caso atípico na cidade
de São Paulo, uma Parceria Público-Privado
(PPP) com o Banco Itaú, o metrô estabelece
uma ligação direta com o complexo
empresarial, integrando a estação as atividades
locais e ao solo onde se implanta.
A PPP com o banco foi uma das
primeiras iniciativas do gênero feita no
município, inovando em aspectos legais e
urbanísticos, acontecendo antes mesmo que
esse tipo de transação fosse discutida e
legislada no país.
Para dar origem ao projeto, uma lei
municipal específica concedeu a gestão do
complexo à Emurb (Empresa Municipal de
Urbanização), uma empresa pública, que
garantiria o entendimento entre os interesses
públicos; responsáveis pela implantação da

estação de metrô, e os privados, representados
pelo banco, proprietário do terreno, e
investidores imobiliários.
O empreendimento foi realizado em
duas fases, a primeira pelo grupo da Itauplan,
sob a liderança dos arquitetos João De
Gennaro, Javier Judas y Manubens e Jaime
Marcondes Cupertino, quando foi desenvolvido
o embasamento do conjunto, conciliando a
presença da estação no subsolo, sua relação
com a praça externa e os acessos diversos às
áreas públicas e privadas. E a segunda pelo
escritório Aflalo e Gasperini, na qual foram
realizadas as torres corporativas.
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Implantação
Os acessos à estação Conceição são
precedidos por uma praça ampla (Praça
Alfredo Egídio de Souza Aranha) que oferece
lugares para permanência e outras atividades,
com grande detalhe para o paisagismo, uma
rica variedade em vegetação, e caminhos
ordenados por espelhos d´água e esculturas.
Junto à saída em frente ao Parque Lina e
Paulo Raia, há a conexão direta às catracas das
torres do Itaú, permitindo que os funcionários
do banco cheguem ao metrô abrigados por
uma cobertura a todo momento.

Imagem 4.2-2 Entrada da estação Conceição junto aos acessos ao centro
empresarial.

Imagem 4.2-3 Implantação da cobertura. Nota-se as 4 primeiras
torres do conjunto e os acessos.

Imagem 4.2-1 Entrada da estação Conceição no nível da Av. Eng.
Armando Arruda Pereira.
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O embasamento do projeto é onde
ocorre a integração das atividades urbanas,
com a relação direta entre a praça pública e
passagem de pedestres por dentro do
conjunto. O projeto apresenta um caráter
extremamente urbano comum em centros de
grandes
cidades
desenvolvidas,
onde
passagens particulares se tornam extensão da
rua.
Imagem 4.2-5 Terminal de ônibus sobre a estação

O centro empresarial é distribuído em 5
torres, todas projeto do escritório Aflalo e
Gasperini, sendo as três primeiras alinhadas à
rua Carnaubeiras, e as duas restantes com
acesso pela Avenida Dr. Hugo Beochi e pela
Avenida Eng. Armando de Arruda Pereira, nessa
mesma avenida, sobre o metrô há um terminal
de ônibus existente desde antes do
desenvolvimento da estação e das torres.

Imagem 4.2-4 Plantas do embasamento do Complexo Itaú.
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Volumetria e programa
A solução volumétrica dos edifícios
corporativos buscou dar a sensação de que o
prédio pousa sobre os espelhos d’água. As
torres têm formato cúbico, com pilares
aparentes nas fachadas e um núcleo rígido
onde estão os elevadores, escadas e banheiros.
Os fechamentos intercalam faixas
opacas e transparentes, com algumas
diferenças nas proporções na torre da Avenida
Dr. Hugo Beochi, e na torre da Av. Eng.
Armando de Arruda Pereira, que é totalmente
envidraçada e conta com estrutura central
O embasamento por sua vez se
contrasta com a ortogonalidade dos edifícios,
ao ser resolvido com formas orgânicas, uma
referência, segundo os arquitetos, das obras de
Oscar Niemayer. Essa solução foi tomada
também a fim de criar uma boa articulação
com as áreas públicas ao redor do conjunto.

Imagem 4.2-5 Fachadas das cinco torres empresariais e corte do embasamento.

Imagem 4.2-8 Praça de acesso ao metrô.
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Relevância para o estudo
O complexo do Itaú foi escolhido como
referência para o estudo pela sua relação com
a estação Conceição, e o modo como a união
dos dois projetos integrou e ativou o local onde
está inserido.
Tanto estações de metrô, quanto
edifícios
corporativos,
são
locais
que
acomodam um número grande de pessoas
diariamente, portanto o conjunto Itaú e Metrô
Conceição, além de permitir a união de dois
polos urbanos, também assegura comodidade
e uma opção mais sustentável de mobilidade
aos próprios empregados do edifício do banco.

A solução dos arquitetos de integrar a
entrada da estação ao embasamento do
edifício é uma das principais referências
projetuais para o trabalho. Ao oferecer espaços
públicos junto as entradas e saídas da estação,
a implantação do metrô no tecido deixa de ser
protagonista do terreno, e o deslocamento de
pessoas por meio de uma infraestrutura de
transporte não é necessariamente a única
função do espaço, dando uma nova identidade
ao espaço.
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5. Referências de moradias estudantis
Aproximando-se do trabalho projetual
desenvolvido foram analisados como
referência para a arquitetura proposta
alguns projetos de edifícios para moradias
estudantis, selecionados e estudados a
seguir.

Imagem 5-1 Perspectiva externa noturna do projeto.

5.1 Concurso Nacional- Moradia Estudantil da
Unifesp Osasco
Arquitetura: H+F Arquitetos
Local: Jardim das Flores, Osasco - SP
Ano do projeto: 2015
Área do terreno: 10.000,00 m²
Área construída: 9.286,30 m²
Classificação: 1º lugar
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Contexto Urbano
O terreno destinado à moradia
estudantil, de 10 mil m², faz parte do plano
urbanístico
do
Campus
Osasco
da
Universidade Federal de São Paulo, integrando
uma área total de 211 mil m². A gleba, entre a
Rua Marechal Edgar de Oliveira, Avenida
Eucalipto e Rua General Newton Estilac Leal,
por suas dimensões, e por estar numa região
predominantemente residencial de baixa e
média densidade, é usado pela comunidade
local como área de lazer, o que a universidade
levou em consideração propondo um projeto
de Alameda-Parque, que irá articular
longitudinalmente os dois lados do terreno e
os novos usos previstos (nova área de
esportes, parque, e a habitação estudantil).

Imagem 5.1-2 Localização do terreno em relação a cidade.

Imagem 5.1-1 Localização do terreno em relação ao Campus universitário.
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Implantação
A partir dos elementos existentes no
bairro, o projeto do escritório H+F Arquitetos
propôs a criação de uma praça pública ao
longo da Rua General Newton Estilac Leal, com
o propósito de articular os fluxos urbanos, e
possibilitar a instalação de equipamentos de
recreação e esporte destinado ao público em
geral.
O projeto, de acordo com os arquitetos
“oferece a oportunidade de configurar uma das
‘portas’ de entrada ao novo campus” e parte da
dimensão pública da vida dos estudantes, ao
mesmo tempo que se preocupa com a
privacidade dos mesmos, garantido um caráter
acolhedor. Esses pontos são abordados na
implantação por meio da disposição dos
espaços vazios e do programa, definindo com
clareza os setores públicos e privados.

Imagem 5.1-3 Diagrama da proposta de articulação do projeto com o
entorno urbano, por meio da praça lateral.

magem 5.1-5 Diagrama com as conexões entre o pátio interno do projeto e
a praça.
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O modo como as 6 lâminas do conjunto
(A, B, C, D, E e F) foram organizadas criando
um pátio interno, permitiu a condição de “dupla
fachada”, que se volta tanto para o pátio interno
quanto para a praça pública projetada ao lado.
A topografia acidentada do terreno (com
declividade da sua face Nordeste à face
Sudoeste de 15 metros) permitiu a criação de
múltiplos níveis, que resultaram em terraços
acessíveis na cobertura.

Imagem 5.1-6 Diagrama da solução projetual em relação a topografia do
terreno.

Volumetria e programa
Predominantemente
horizontal,
o
programa é atendido nos 6 blocos em um total
de oito pavimentos, mas, graças a solução
encontrada por meio da topografia, são na
verdade resolvidos com a altura dos
segmentos ora entre térreo mais dois, ora entre
térreo mais quatro pavimentos. Tornando,
desse modo, a acessibilidade do conjunto
como um todo mais simples, com apenas dois
elevadores (junto às entradas), e com rampas
internas e externas.
Os blocos A/D/E/F que fazem limite
com os espaços públicos, possuem no térreo
os programas de uso coletivo geral,
aproveitando a possibilidade de acesso tanto
externa, quanto interna, pelo pátio. Desse modo
o projeto propõe espaços que oferecem novos
programas: “largos do cineclube/teatro, da
biblioteca, do ateliê comunitário, da academia e
do salão multiuso”.
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Os núcleos de moradias (individual,
duplo e familiar) e dos espaços de uso coletivo
intermediário
(estar
e
estudo)
foram
organizados junto as circulações de modo que
se permita uma utilização flexível, mesmo
atendendo o número de núcleos solicitados no
edital do concurso. Assim se evita a
“configuração de unidades de vizinhança
estática”, dando aos moradores a chance de
escolher o espaço que desejam utilizar.

Imagem 5.1-8: Perspectiva dos níveis térreos e a relação com os espaços públicos.

Imagem 5.1-7 Planta térreo – Nível 0
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Imagem 5.1-9 Plantas dos níveis de acesso

Imagem 5.1-10 Plantas pavimentos dos núcleos de moradia
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Imagem 5.1-11 Corte transversal do projeto

Sistemas estruturais e núcleos de moradias
O projeto prevê uma construção lógica, a
partir da modulação, proporcionando o uso de
diversos elementos pré-fabricados e prémoldados desde a estrutura até os
fechamentos e detalhes dos armários e
bancos, a fim de produzir pouco lixo e
desperdícios no canteiro. Na fase do concurso
os
materiais
adotados
não
foram
especificamente definidos, deixando em aberto

a possibilidade de usar para a estrutura
peças pré-fabricadas de geopolímero ou
argamassa armada, e para as vedações, pisos e
laje; painéis regulares cerâmicos préfabricados, e painéis pré-moldados na obra.
A estrutura é modulada com vãos pequenos,
possibilitando o uso de peças econômicas,
disponíveis comumente no mercado, lógica
também aplicada aos painéis leves do sistema
de vedação.
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Imagem 5.1.12 Ampliações dos núcleos de moradias.
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Relevância para o estudo
A proposta vencedora do Concurso
Nacional da Unifesp para Osasco, foi escolhida
como referência pelas soluções do escritório
ao cumprir o programa de necessidades
proposto pela organização (programa que
serviu também a esse trabalho como modelo
para o desenvolvimento da atividade projetual).
Os espaços projetados pelos arquitetos,
além de funcionais, buscaram assegurar o
conforto, convívio e privacidade dos moradores
ao prever a orientação dos fluxos de visitantes
e do público em geral, e oferecer espaços
públicos amplos e livres para diversas
atividades. Essa solução auxiliou na direção
adotada para a atividade projetual, de modo o
trabalho desenvolvido tentou-se aproximar da
oferta de espaços públicos para todos os
usuários da região, assim como na referência,

com atenção para a área privativa dos
residentes.
Outra solução espacial que o escritório
propôs e que serviu de parâmetro para o
projeto foram as unidades de moradias, e suas
disposições nos pavimentos. Com múltiplas
opções de layout para poder atender os
diferentes perfis de moradores, a presença de
diferentes tipologias em um único andar e em
todos os blocos possibilita um convívio mais
diverso entre os estudantes.
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5.2 Concurso Nacional- Moradia Estudantil da
Unifesp São José dos Campos

Imagem 5.2 1 Perspectiva do conjunto

Arquitetura: Dal Pian Arquitetos
Localização: São José dos Campos - SP, Brasil
Ano do projeto: 2015
Área do projeto: 7.920 m² | Área do terreno: 12.929,89 m²
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Contexto Urbano
O terreno de 12.930 m² dentro do
Campus da Unifesp, destinado à moradia
estudantil, faz parte de um plano urbanístico da
instalação da universidade na cidade de São
José dos Campos. Numa gleba de 214.832,51
m², com algumas características rurais; cercado
por áreas descampadas e de proteção
ambiental (APP), o terreno é acessado
principalmente pela pela Rodovia Presidente
Dutra (Km 128).
Localizado na numa região da cidade de
característica residencial de baixa e média
densidade, o local é classificado pela Prefeitura
como Zona de Uso Predominantemente
Industrial (ZUPI). O lote onde o edifício de
moradias será implantado está no centro do
terreno pertencente à Universidade, envolta
pela área de APP de leste a oeste, com um
declive de até 20 m descendente na direção
norte é também cortado por um curso d´ água.

Imagem 5.2-2 Localização do terreno
Imagem
5.2-1
Perspectiva
do
conjunto.
Fonte:
,
<http://www.dalpian.arq.br/pt-BR/projetos/moradia-estudantil-unifesp8> Acesso em: 28 de abril de 2018
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Implantação

Imagem 5.2-3 Implantação do projeto

Imagem 5.2-4 Diagrama de eixos de acessos e fluxos

O formato longilíneo do terreno, a
declive e sua condição delimitada por áreas de
proteção ambiental foram as condições, que
junto a proximidade das vias e dos acessos
previstos, levou o escritório à implantação
de um complexo divido em duas lâminas
paralelas, com uma praça interna, que se
define também pela topografia do lugar.
O principal acesso estabelece um eixo
público de circulação que transpassa a praça
de convivência, se conecta a via leste/oeste e
define percursos para “jogging” e espaços de
lazer na área verde ao norte do terreno. A
proposta da implantação procurou também
demarcar um segundo eixo transversal de
circulação que conecta o edifício de habitação
ao complexo esportivo preexistente no
campus.
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Volumetria e programa
A praça interna, chamada pelos
arquitetos de “palco urbano”, tem um papel
importante no projeto, com a função de
receber os fluxos externos além articular os
percursos do edifício. Esse espaço, por ser
delimitado pelas duas lâminas de moradias, foi
pensando para que tivesse uma boa
iluminação, e permitisse usos diversos.
Parcialmente coberto os ambientes
coletivos de uso geral das habitações se
voltam para o pátio, que possui uma escadaria,
pensada para ser utilizada como arquibancada,
e conectar os térreos superior e inferior da
praça de convivência. Esse espaço também é
destinado
à
atividades
coletivas
de
aglomeração, e segundo os arquitetos a praça
transpõe para o interior do edifício algumas
características da cidade: “organicidade,
continuidades
espaciais,
variedades
volumétricas e a riqueza das perspectivas
visuais que seus cheios e vazios proporcionam”.

Imagem 5.2-5 Diagramas de circulações e praça de convivência

Imagem 5.2-6 Perspectiva interna do conjunto.

Fig. 4: Diagrama dos eixos de circulação sobre a implantação do projeto. Disponível em
<http://www.dalpian.arq.br/pt-BR/projetos/moradia-estudantil-unifesp-8> Acesso em: 28 de abril de 2018
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Voltados para o vazio da praça, foram
propostos
corredores
e
passarelas
configurados como ruas de pedestres, que
além de conectar os edifícios e direcionar os
fluxos, servem também como lugares de
encontro e permanência, anexando ambientes
externos aos corredores a fim de reforçar o
caráter urbano e coletivo do complexo.
Alinhados a essas passarelas os núcleos de
moradia definem o partido linear dos dois
blocos ao mesmo tempo que marcam as
fachadas externas com suas varandas
individualizadas para cada grupo. O pavimento
superior é ocupado parcialmente com
moradias e com um teto-jardim de uso coletivo
para os moradores. Os edifícios e a praça
recebem
uma
cobertura
metálica
de
coroamento que unifica o complexo e evita
ações diretas do sol, graças a um sistema em
“sheds” e pérgolas que permitem uma
ventilação natural e a entrada de uma luz
filtrada.

Imagem 5.2-7 Perspectiva Externa do conjunto.
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Imagem 5.2 8 Planta térreo superior.
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magem 5.2-9 Corte AA.

Imagem 5.2-10 Corte BB.
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Sistemas estruturais e núcleos de moradias
Os núcleos de moradia foram projetados
para serem espaços flexíveis, apenas com as
prumadas hidráulicas e elétricas fixas, a fim de
poder se necessário receber alterações no
número de unidades. A solução estrutural
adotada é um sistema misto (concreto e
metálico) que permite uma construção rápida e
de
baixo
impacto
no
canteiro.
No
embasamento do complexo foi proposto uma
estrutura de concreto com lajes sobre vigas,
armadas ou protendidas, dependendo do vão.
Já para os pavimentos superiores foram
previstas lajes mistas tipo “steel-deck”, que se
apoiam em perfis “L” metálicos. Contribuindo
para o contraventamento do edifício as paredes
dos núcleos de circulação foram propostas em
concreto armado. A cobertura sobre a praça de
convivência é composta por perfis metálicos
apoiados sobre um sistema de pilares de seção
circular também metálico.

Imagem 5.2-11 Planta dos núcleos de moradias.

Imagem 5.2-12 Perspectiva do sistema estrutural do conjunto.
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Relevância para o estudo
O projeto do escritório Dal Pian
Arquitetos foi estudado como referência
principalmente pela relação que o edifício
estabelece com o terreno e seu entorno. O
ponto de partida da proposta, segundo os
arquitetos, foi a intenção de transpor
características urbanas para o conjunto, que é
alcançada principalmente pela valorização das
áreas coletivas no térreo, com uso de
transparências e a relação constante com a
paisagem.
Outro elemento forte do partido que
reforça o caráter público do conjunto é a praça
central com arquibancadas, uma referência
direta adotada na parte projetual deste
trabalho, reforçando a flexibilidade de usos do
espaço.

O modo como o projeto prevê fluxos
diferentes dentro do terreno (o eixo público de
circulação sobre a praça central, e o eixo que
conecta o edifício de habitação ao espaço
preexistente no campus) também é um ponto
importante tido como modelo para o trabalho
projetual, que enfrenta a questão do uso do
terreno como cruzamento de quadra, nesse
aspecto o projeto para o campus universitário
de São José dos Campos revelou-se uma forte
influência.
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6.

Aproximação com o território

Para compreensão das questões de
mobilidade, ocupação do solo e acesso e
oferta de infraestruturas na cidade de São
Paulo, este capítulo apresenta a escolha do
local onde será proposto o objeto projetual,
além das justificativas dessa escolha e
observações particulares dessa região da
cidade estudada, entendida como área
potencial para aplicação das questões
estudadas neste trabalho.
6.1

Imagem 6.1-1 Localização do terreno em relação ao munícipio de
São Paulo e ao distrito da Consolação.

6.1 Delimitação espacial – A escolha do
local
A escolha do recorte espacial para
intervenção foi baseada nos seguintes critérios:
● Proximidade com uma estação de metrô;
● Intenso fluxo de pessoas por mais de um
modo de transporte;
● Diversidade de usos do solo urbano;
● Oferta de transportes público;
● Presença de instituições de ensino nas
proximidades;
● Lugar identitário, com forte caráter social
e histórico e
● Com previsão de expansão da rede
metroviária.
A partir desses parâmetros, a nova linha
de metrô prevista para São Paulo, Linha 6 Laranja, apresentará algumas características
singulares, interessantes para a proposta deste
estudo. Conhecida como a futura “linha dos
estudantes”, devido ao fato de muitas estações
se localizarem próximas a universidades e
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escolas (como já mencionado), o trecho
escolhido para a intervenção projetual fica
junto a futura estação Higienópolis-Mackenzie.
Essa estação, que será implantada na região
central de São Paulo, no distrito da Consolação,
em um terreno de aproximadamente 7.500 m²,
possui potencial para inserção de diversos usos
voltados para os estudantes e habitantes do
bairro que é fortemente influenciado pelo fluxo
de universitários e trabalhadores.
A leitura da região escolhida, partirá de
análises históricas, legislativas, sociais e
econômicas.

6.2

Crescimento do Bairro
As mudanças urbanas na região da
Consolação, apesar de ser um caso específico
na história da expansão de São Paulo, em
diversos aspectos, confunde-se com a história
da própria cidade. (ANTONUCCI, 2005)
O crescimento de São Paulo é um
resultado direto de um processo de escolhas
de política pública tomadas em períodos
determinantes de sua história, sendo, portanto,
um “produto de milhões de ações individuais e
coletivas” (ROLNIK, 2003). No caso da região da
Consolação não é diferente, a área é hoje
resultado de uma série de questões
econômicas e legais, iniciada desde a época
das sesmarias, quando o bairro era parte da
gleba de Fernão Dias, em 1584. (JORGE, 1987)
O desenvolvimento da Consolação foi
determinado inicialmente pela Igreja, que
estabelecia vida comunitária graças ao culto e
pela promoção de festas, além também do fato
de muitas pessoas de realce social do bairro
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fazerem parte da Ordem Terceira do Carmo.
(JORGE, 1987)
Até a chegada do sistema ferroviário, a
cidade de São Paulo apresentava somente seu
centro
(o
“Triângulo”
histórico)
mais
consolidado e adensado, rodeado por duas
áreas concêntricas onde ocorriam atividades
de caráter semiurbano ou rural. A primeira área,
chamada de “cinturão das chácaras”, era
composta por grandes glebas, que serviam
principalmente para residirem os fazendeiros
do café, possuindo também algumas
instalações como cemitérios, hospitais, pouso
de tropas, etc., servindo mais tarde como
suporte para a expansão da cidade. (AMADIO,
2004)

Para Villaça (1978), com a proclamação
da República (1889) ocorre um processo de
urbanização em toda a região vizinha a cidade
de São Paulo. Os donos das chácaras dos
atuais bairros centrais (Santa Efigênia, Bom
Retiro, Brás, Consolação, Liberdade, Cambuci,
Higienópolis, etc.) começaram a abrir ruas e
avenidas em suas propriedades dando início ao
período de parcelamento do solo.
O bairro da Consolação e seus arredores
passavam por um grande aumento de
densidade habitacional com o crescimento
demográfico, graças a maior natalidade e a
vinda
de
imigrantes
para
a
cidade.
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Imagem 6.2-1 Sara Brasil 1930 (Terreno da proposta projetual em destaque em
vermelho) | Nota-se a predominância de lotes e edificações pequenas em
quadras, em geral, largas, com destaque para as mais próximas do Cemitério
da Consolação (noroeste da imagem)

Segundo Antonucci (2005), após um
período de crise, seguido pelo abandono dos
palacetes e dos grandes terrenos inicia-se na
década de 1930 a verticalização da região
centro-oeste (ver Imagem 6.2-1), resultado da
mudança na legislação que até então só
permitia edifícios no centro da cidade, a partir
de prédios encomendados e financiados pelos
proprietários dos lotes. Junto a verticalização
vieram novos usos que tornaram a região mais
diversa, antes o bairro era estritamente
residencial, com exceção de algumas
instituições de ensino (Escola Americana –
futura Universidade Mackenzie, 1870), saúde
(Santa Casa de Misericórdia, 1884), e cemitérios
(Consolação 1858; Araçá, 1887; Santíssimo
Sacramento, 1899). Na mesma época os
estabelecimentos comerciais começaram a ser
implantados nas bordas dos loteamentos, em
pequenos terrenos. (ANTONUCCI, 2005)
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Imagem 6.2 2 Foto aérea 1940 (Terreno da proposta projetual em destaque em
vermelho) | Na imagem acima nota-se um aumento das ocupações das
quadras, que em geral, principalmente próximo ao cemitério (a noroeste da foto)
mantiveram-se quadras largas. É possível observar também a importâncias de
três grandes eixos no território; a Avenida Paulista (a sudoeste da imagem); a Rua
da Consolação (noroeste) e a Avenida Nove de Julho

A presença de instituições de ensino na
área é de relevância tanto para os bairros do
entorno imediato, quanto para a cidade de uma
maneira mais ampla. Essas instituições
educacionais que surgiram a partir do século
XIX prevaleceram e se fortaleceram ao longo
do tempo, tornando a área um polo para
estudantes de diferentes idades e áreas de
estudos, sendo ainda hoje uma das áreas de
São Paulo que mais recebe estudantes de
outras regiões do estado.
Na década de 1940 os primeiros prédios
passaram a ser construídos com um interesse
dos empreendedores imobiliários partidos de
um caráter empresarial, e a região começou a
ser ocupada por uma classe média emergente,
perdendo sua predominância horizontal,
passando também por mais dois processos; a
supressão das áreas verdes (antes parte dos
palacetes) e o aumento do problema de
abastecimento de água (questão sempre grave
na região), mas apesar dessas mudanças, em
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geral, o desenho das quadras se manteve (ver
Imagem 6.2-2). (ANTONUCCI, 2015).
Esse novo caráter imobiliário se
intensificou em 1972 com a Lei Geral de
Zoneamento, em que a maior parte da região
se tornou Z4 (zona mista de maior densidade
com coeficiente de aproveitamento2 máximo),
com exceção dos casos da Rua da Consolação
e da Avenida Paulista, classificadas como Z5
(zona mista central de alta densidade com
coeficiente máximo), zona em que se supunha
que receberia também os terminais e principais
estações da futura rede metroviária. (CAMPOS
E SOMEKH, 2008).
Simultaneamente ao período da nova Lei
Geral de Zoneamento, a criação e a
participação do BNH (Banco Nacional da
2Coeficiente

de aproveitamento: É a relação entre a área edificada, excluída a área
não computável, e a área do lote, que determina o potencial construtivo, ou seja,
quantos metros quadrados se pode construir tendo como base a área do terreno.
Disponível
em:
http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/coeficiente-deaproveitamento-ca/ Acesso em: 18 de abril de 2018

Habitação, 1964), e junto ao “milagre
econômico”, gerou o aumento na produção das
edificações residenciais e uma mudança em
sua tipologia. (SOMEKH, 1997). Antes, no início
da verticalização na década de 1930, os
edifícios eram de um único dono e se
implantavam no terreno com alta taxa de
ocupação do solo, sem garagem no subsolo,
com apartamentos no térreo e, em geral, sem
áreas coletivas. Na fase seguinte (de 1933 a
1964), as edificações, com apartamentos
destinados a venda ou aluguel, eram produtos
da arquitetura moderna, podendo ser
sintetizados como volumes isolados elevados
do térreo por pilotis (com o térreo livre de
vagas de carros, agora subterrâneas),
valorizando a integração entre os espaços
público e privado graças a marquises, rampas e
outros elementos (mas, que mais tarde não
manteria esse caráter em razão da recorrente
instalação de grades nos edifícios).
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Imagem 6.2 3 Bairro da Consolação e entorno em 2018 (Terreno da
proposta projetual em destaque) | Nota-se a diminuição de áreas vazias nos
lotes em comparação a 1940, e a estruturação mais definida das quadras
próximo aos principais eixos viários

Em 1972, os novos prédios da região já
passavam a oferecer áreas livres de lazer,
obtendo dessa forma maior aproveitamento do
terreno para os moradores. (ANTONUCCI,
2005). Nesse mesmo ano, iniciava-se na cidade
uma outra mudança a respeito da questão de
mobilidade
urbana;
a
Companhia
do
Metropolitano de São Paulo realizou a primeira
viagem do Metrô entre as estações Jabaquara
e Saúde, marcando o início desse novo meio de
transporte de massas em São Paulo. A rede
metroviária continuou se expandindo e, 15 anos
após essa primeira viagem (em 1987), o Metrô
chegou ao centro financeiro e cultural de São
Paulo, com a inauguração da Linha 2-Verde
(Vila Madalena-Vila Prudente), com o início das
obras das estações na Avenida Paulista
(Estação
Consolação,
Trianon-Masp
e
Brigadeiro). (COMPANHIA DO METROVIÁRIO DE
SÃO PAULO, 2018).
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Em 1991 foram enfim inauguradas as
quatro primeiras estações metroviárias da
Linha-2 (Paraíso; Brigadeiro; Trianon-Masp;
Consolação) que conectavam a linha das zonas
Norte-Sul de São Paulo ao centro expandido da
cidade. Nessa década a região da Consolação
e seus arredores possuíam grande parte dos
principais empreendimentos novos da cidade,
eram quase exclusivamente prédios de
construtoras voltadas para o alto padrão, com
habitações para classe média e alta, escritórios
e
conjuntos
médicos
e
comerciais.
(ANTONUCCI, 2005)
Com a valorização do solo na área, o
mercado imobiliário voltou-se, por um
momento, para terrenos mais baratos em
outros bairros da cidade, mas atualmente
(década de 2010) retorna aos bairros com
melhor atendimento de equipamentos e
acesso, produzindo habitações com áreas
reduzidas para moradores sozinhos, casais e
pequenas famílias, nessas áreas bastante

consolidadas, com uso intenso do solo (ver
Imagem 6.2-3). Essa área de São Paulo
caracteriza-se até hoje pela forte identidade
afetiva que os moradores da capital carregam,
independente da faixa etária (mesmo com
grande presença da população jovem), seus
habitantes usufruem do espaço público,
caminham, fazem compras e frequentam
escolas,
igrejas,
restaurantes,
etc.
(ANTONUCCI, 2005)
A região recebe uma grande quantidade
de pessoas que moram em outros bairros e
cidades, sendo um grande polo de lazer e
emprego do país. Seus espaços públicos são
habitados constantemente (como ilustrado nas
imagens 6.2-4 a 6.2-7), independente do horário
e dia da semana.
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Imagem 6.2-4 Passagem literária entre Rua da Consolação e Av. Paulista

Imagem 6.2-5 Praça Roosevelt

Imagem 6.2-6 Parklet na Rua Maria Antônia

Imagem 6.2-7 Bares e restaurantes Rua Augusta
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Por ser uma das áreas mais bem
abastecida de infraestrutura e serviços a
qualidade ambiental e a gestão de seus
espaços é uma necessidade comum de seus
habitantes e usuários, que se preocupam
também com a adequação do tecido urbano e
com o processo de renovação e intensificação
do uso do solo urbano. Um caso recente que
exemplifica esse contexto ocorreu em 2011,
quando a proposta de uma nova estação de
metrô (Estação Angélica da Linha 6-Laranja)
preocupou os moradores do bairro de
Higienópolis com a possível desvalorização
imobiliária, que poderia popularizar a área e,
por fim, contribuiu para que o Metrô relocasse
o projeto antes do início das obras. Essa
situação levantou diversos debates em relação
ao planejamento da cidade e de suas áreas
melhor supridas de equipamentos e reforça o
de Raquel Rolnik (2003) afirma sobre a
formação de São Paulo no início desse capítulo.
De acordo com a autora, revela-se com esse

caso que o Metrô, assim como outras
instituições de planejamento e gestão urbanas,
não segue um planejamento estável no
munícipio de São Paulo, onde grandes
decisões, como a localização de uma estação
de transporte de massa, são resultantes de
pressões de interesses específicos (ROLNIK,
2011).
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6.3

Economia e contexto social
Na década de 1970, com a mudança do
setor empresarial da Região Central em direção
ao eixo sudoeste, o centro tradicional de São
Paulo começa a entrar em decadência,
entretanto, mesmo nessas condições novas, a
região continua sendo uma grande impulsora
da economia da cidade, geradora de grande
parte dos empregos do munícipio.
De acordo com o IBGE 2010 o IDH3 da
Subprefeitura da Sé (0,89) é o quarto maior da
cidade de São Paulo, atrás apenas das
Subprefeituras Lapa (0,91), Pinheiros (0,94) e
Vila Mariana (0,94).
Observando-se a
educação, um dos pontos considerados para
constituir o índice, constata-se o elevado nível
de escolaridade da população residente, onde
30% possui nível superior completo e 28% nível
3

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): concebido pela ONU
(Organização das Nações Unidas) para avaliar a qualidade de vida de
uma determinada população considerando três dimensões do
desenvolvimento humano: renda, educação e saúde.

médio completo ou superior incompleto. O
distrito da Consolação, se destaca na região
com aproximadamente 44% dos domicílios com
rendimento nominal mensal superior a 10
salários mínimos, sendo 22% superior a 20
salários mínimos, e da população com 20 anos
ou mais de idade, 87% possui nível médio
completo e 55% nível superior completo.
Outro aspecto que comprova a forte
economia da região, ilustrado no gráfico abaixo
(Imagem 6.3-1), é que na subprefeitura da Sé,
aproximadamente 11% dos domicílios possuem
rendimento nominal mensal superior a 20
salários mínimos e 18% dos domicílios
rendimento nominal mensal superior a 10
salários mínimo e inferior a 20 salários mínimos.
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De acordo com levantamentos da
Embraesp (Empresa Brasileira de Estudos de
Patrimônio), entre 2002 e 2014, ocorreram 3.442
lançamentos de empreendimentos residenciais
verticais e 287
lançamentos comerciais
verticais no município de São Paulo, dentre
esses na Subprefeitura Sé foram lançados 260
residenciais e 35 comerciais, com destaque
para os distritos de Consolação e da Liberdade,
em que foram inaugurados 11 novos
empreendimentos comerciais em cada local, e
55 e 56 novos prédios de habitação,
respectivamente, conforme se observa no
gráfico abaixo (Imagem 6.3-2).
O gráfico ao lado (Imagem 6.3-3) mostra
a relação dos empregos formais na
Subprefeitura da Sé, com os distritos que a
compõe, onde é possível observar a grande
oferta de postos de trabalho e os setores com
mais atividade. A Subprefeitura tem mais 726
mil postos formais, o que corresponde a 17% do
total de empregos do munícipio. O distrito da

Imagem 6.3 1 Gráfico Rendimento Mensal domiciliar (salários mínimos).

Imagem 6.3-2 Gráfico Número de Lançamentos Subprefeitura Sé.

Imagem 6.3-2 Gráfico Número de Lançamentos Subprefeitura Sé.
Fonte: Caderno de Propostas dos Planos Regionais das
Subprefeituras
Quadro
Analítico.
Disponível
em:
<https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/planosregionais/arquivos/>. Acesso em 18 de abril de 2018

Imagem 6.3-2 Gráfico Número de Lançamentos Subprefeitura Sé.
Imagem 6.3-2 Empregos formais na Subprefeitura da Sé
Fonte: Caderno de Propostas dos Planos Regionais das
Subprefeituras
Quadro
Analítico.
Disponível
em:
<https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/planosFig. 5.10: Número de Lançamentos residenciais e comerciais na Subprefeitura
da Sé entre 2002 a Acesso
2014 – em 18 de abril de 2018
regionais/arquivos/>.
Fonte: Embraesp
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Imagem 6.3-4 Mapa empregos formais versus maior vulnerabilidade
social em São Paulo

Consolação é o terceiro da região da Sé com
mais oferta de empregos formais, atrás dos
distritos República e Bela Vista, onde
encontram-se aproximadamente 40% dos
empregos da região e aproximadamente 7%
dos empregos formais do município. Dos
postos de trabalho formais na Consolação,
cerca 90 mil encontram-se no setor de
serviços, seguido pelos setores de comércio e
construção civil, e com pouca participação no
setor de indústria de transformação.
A concentração de empregos formais
em São Paulo é representada também no
mapa ao lado (Imagem 6.3-4) em que se pode
observar a relação entre a quantidade de
postos formais de trabalho e o índice de
vulnerabilidade social na área metropolitana de
São Paulo. Nota-se que a empregabilidade se
concentra na região Centro-Oeste da cidade,
opostamente à localização das áreas com
maior vulnerabilidade social, que se adensa nas
áreas periféricas da Região Metropolitana.
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6.4

Infraestrutura e mobilidade
Devido à rede viária radioconcêntrica da
cidade, à conexão do sistema viário estrutural
com as principais rodovias que chegam ao
município e às redes metroviária e ferroviária, a
região centro-oeste de São Paulo (onde se
encontra a Subprefeitura Sé) tem maior
possibilidade de acessibilidade a qualquer
ponto da cidade e da região metropolitana,
além de outros estados do Brasil.
O mapa de Infraestrutura e Mobilidade
da região Centro-Oeste (Imagem 6.4-1) mostra
como a área é atendida por diversos modais de
transporte, abrigando quatro das cinco linhas
de metrô em operação no município (Linhas 1 –
Azul; 2 – Verde; 3 – Vermelha; e 4 – Amarela),
por quatro linhas de trem da CPTM (7 – Rubi; 8
– Diamante; 9 – Esmeralda; e 11 – Coral) e por
quatro corredores de ônibus: Rebouças; Santo
Amaro/9 de Julho; Pirituba/Lapa/Centro; e
Vila Nova Cachoeirinha.
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Imagem 6.4-1 Infraestrutura e Mobilidade da região Centro-Oeste.

Imagem
6.4-1
Infraestrutura
e
Mobilidade
da
região
Centro-Oeste.
Fonte:
<https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/planos-regionais/arquivos/>. Acesso em 09 de maio
de 2018
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A relação entre a oferta de mobilidade
está diretamente relacionada com a situação
econômica da área, o que pode ser observado
no mapa a seguir (Fig. 6.4-2) em que é ilustrada
a relação da densidade de empregos com as
linhas de desejo de viagem (demanda por
transporte em termos numérico espacial) na
Região Metropolitana de São Paulo, e percebese que a região Centro-Oeste, como maior polo
de oferta de empregos formais, é também
centro de fluxos de pessoas do munícipio.
A mobilidade no entorno da área
selecionada para a ação projetual é um
exemplo dessa situação. Voltado para a Rua da
Consolação (classificada como via estrutural de
nível 3) e para a Rua Bela Cintra (via classificada
como coletora), atualmente, o terreno pode ser
acessado por automóveis individuais, através
do corredor de ônibus da Rua da Consolação,
pela
ciclofaixa,
pela
estação
de
metrô, Higienópolis-Mackenzie, recentemente
inaugurada (2018).

Embora exista uma grande oferta de
transporte coletivo na região central, em todos
os distritos da Subprefeitura da Sé, a
quantidade de viagens diárias por modais
coletivos é inferior à média do município.
Entretanto, há uma grande quantidade de
viagens
feitas
a
pé
diariamente
na
subprefeitura, com exceções do distrito em
estudo, da Consolação, e de outros dois
(Liberdade e Cambuci) onde o número de
viagens a pé ou de modo coletivo ainda é
superado pela a viagens de modo individual,
por veículos particulares.
Em relação a outras infraestruturas,
praticamente
todos
os
domicílios
da
Subprefeitura Sé são servidos por coleta de lixo
domiciliar (99,95%), por rede elétrica (99,62%) e
pela rede de esgoto (99,57%) e 78,93% estão
ligados à rede de telefonia fixa.
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Imagem 6.4-2 Relação entre a densidade de empregos e Linhas de viagens na Região Metropolitana de São Paulo.
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6.5 Legislação
A
Subprefeitura
Sé,
integra
a
Macrorregião Centro-Oeste de São Paulo,
também composta pelas subprefeituras de
Pinheiros; Lapa; e Butantã. Como pode ser
observado no mapa a seguir (Imagem 6.5-1) a
área da Consolação, pela Lei de Parcelamento,
Uso e Ocupação do Solo (LPUOS, 2016) está
situada numa ZEU (Zona Eixo de Estruturação
Urbana). Essa zona é definida como uma região
delimitada
para
que
se
promova
o
adensamento construtivo e populacional, a fim
de diversificar atividades e promover uma
qualificação da paisagem, objetivando também
o uso adequado do solo em razão da oferta de
transporte público. O entorno mais abrangente
da área de atuação (o limite da subprefeitura da
Sé) apresenta bastante diversidade de zonas,
com predominância para as ZEU e ZM (Zona
Mista), ambas Território de Transformação,
prevendo as mudanças citadas.

No entorno imediato à área de projeto
somente o Cemitério da Consolação (uma ZOE
– Zona de Ocupação Especial) e o Parque
Augusta (ZEPAM – Zona de Proteção
Ambiental) fazem exceção a Zona Eixo de
Estruturação Urbana. O zoneamento indica
parâmetros que definem as características de
uso e ocupação do solo.
De acordo com o PDE (Plano Diretor
Estratégico), o local em estudo faz parte dos
Eixos de Estruturação da Transformação
Urbana (Imagem 6.5.2), que prevê articular a
mobilidade e o desenvolvimento urbano a fim
de ampliar o direito da população à cidade,
potencializando o uso do solo ao longo de
redes de transporte coletivo de massa. Esses
eixos são demarcados seguindo uma faixa de
150 metros de corredores de ônibus, e 400
metros de raio de estações de metrô.
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ÁREA DE PROJETO

6.5-1 Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei nº 16.402/16), Subprefeitura da Sé
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Imagem 6.5-2 Eixos de estruturação da transformação urbana
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Alguns dos instrumentos e benefícios, de
acordo com o Plano Diretor, que permitirão que
os locais garantam a integração do território
são:
● O incentivo da construção de habitações
para as diversas faixas de renda, o uso
misto, a implantação de equipamentos e
usos institucionais a ampliação dos
espaços públicos.
● Os usos privados que dinamizem a
relação entre passeio público e o térreo
das edificações e propiciem a circulação
de
pedestres
e
ciclistas
serão
incentivados
como
usos
não
computáveis por meio de fachadas
ativas e fruição pública dos pavimentos
térreos.
● Os
estoques
de potencial
construtivo hoje existentes deixam de
vigorar naqueles eixos, permitindo que o
desenvolvimento seja gradual.

● A obrigação de vagas de garagem
mínimas hoje existentes na cidade deixa
de existir, já que estão junto à
infraestruturas de transporte público
coletivo, as vagas de garagem terão
parâmetros máximos, desincentivando o
uso do carro para que a população use o
transporte público.
● A Cota Máxima de Terreno, buscará
garantir que a densidade construtiva
promova a otimização demográfica com
produção de unidades habitacionais em
áreas adequadas da cidade.
● Os coeficientes de aproveitamento fora
dos eixos urbanísticos passarão a ser de
no máximo 2, ou seja, a cidade vai ter
maior ocupação onde a infraestrutura
existente já está instalada.
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6.6 Pontos de interesse
A Macrorregião Centro-Oeste de São
Paulo concentra alguns dos principais polos
culturais da cidade: Museu de Arte de São
Paulo – MASP; Pinacoteca; Museu de Arte
Sacra; Centro Cultural Banco do Brasil; Museu
de Arte Moderna de São Paulo – MAM; Teatro
Municipal; Sala São Paulo; Memorial da
América Latina. Além de diversas faculdades e
universidades:
Universidade
Presbiteriana
Mackenzie, Fundação Getúlio Vargas – FGV,
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo –
PUCSP, Fundação Armando Álvares Penteado
– FAAP, Universidade de São Paulo – USP,
Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita
Filho – UNESP, Universidade Paulista – UNIP,
Universidade Nove de Julho – UNINOVE. E de
centros médico-hospitalares: Hospital Nove de
Julho, Hospitais das Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP; Instituto do Coração – InCor,

Hospital Sírio Libanês, Hospital Alemão
Oswaldo Cruz, Hospital Samaritano de São
Paulo, Hospital Santa Isabel, Hospital São
Camilo, Hospital Infantil Sabará, Hospital Santa
Catarina.
Analisando somente a Subprefeitura da
Sé aproximadamente 21% da população reside
a mais de um quilômetro de equipamentos
públicos de esporte e lazer, ou seja, quase 80%
da população residente dessa região percorre
até um quilômetro para chegar a um
equipamento público. Esses equipamentos são
fortes atrativos que mobilizam pessoas de
outras regiões onde há carência dessas
atividades, dependentes em grande parte de
transporte público.
Quanto a educação, a Subprefeitura da
Sé possui 73 estabelecimentos de ensino
fundamental (do 1º ao 5º ano) sendo 58 eram
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particulares e 15 públicos; e do 6º ao 9º ano, do
total de 62 estabelecimentos existentes (47
eram particulares e 15 públicos), e conforme o
Censo 2010, aproximadamente 90% da
população de 6 a 14 anos frequentava escola
no nível de ensino adequado a sua idade. No
ensino médio, do total de 56 estabelecimentos
existentes em 2014, 44 eram particulares e 12
públicos (aproximadamente 64% da população
de 15 a 17 anos frequentava escola no nível de
ensino adequado).
No mapa a seguir (Imagem 6.6-1) nota-se
algumas das principais referências urbanas
num raio de aproximadamente 1 km da área de
projeto (círculo vermelho). Observa-se a grande
quantidade de equipamentos culturais e de
lazer e sua distribuição pela região (marcados
em pontos rosa). Destaca-se também as
grandes instituições de ensino superior, e os
principais eixos da região (Rua da Consolação;
Av. Nove de Julho; Avenida Paulista) com oferta

de transporte de massas (estações do Metrô e
corredor de ônibus).
No entorno da área de projeto, alguns
dos principais pontos, que ajudaram a definir a
história e crescimento do bairro, e que ainda
hoje atraem pessoas de outros lugares da
cidade são: a Universidade Presbiteriana
Mackenzie, o Cemitério da Consolação, a Santa
Casa de Misericórdia e a Igreja da Consolação.
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Imagem 6.6 1 Pontos de referência urbana no entorno da área de projeto

6.6.1 Mackenzie

Imagem 6.6-2 Edifício John Theron Mackenzie - Campus Higienópolis
Mackenzie

O bairro da Consolação, desenvolveu-se
rapidamente nos dois primeiros decênios do
século XIX, o que assinalaria uma sequência de
construções de instituições de ensino particular
na região, dentre elas a antiga Escola
Americana, que originou a atual Universidade
Presbiteriana Mackenzie (JORGE, 1987).
Em 1891, a escola mudou-se da esquina
da Avenida São João com a Avenida Ipiranga
para a área doada, na Rua Itambé com a Maria
Antônia, e em 1920 o Instituto Mackenzie

(denominado
Universidade
Presbiteriana
Mackenzie em 1999) se transferiu totalmente
para o bairro. A Universidade foi fundada
oficialmente em 1952, momento em que havia
no estado de São Paulo apenas duas
universidades. (VIEIRA, 2007)
Nos primeiros dez anos da década de
1950, quatro faculdades já se encontravam
consolidadas na Universidade: Escola de
Engenharia,
Faculdade
de
Arquitetura,
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (1946),
Faculdade de Ciências Econômicas (1950) e
Faculdade de Direito (1953). Naquele período o
quadro discente era de cerca de 1.200 alunos e
o número total de professores de 80.
Ao longo do tempo a universidade se
expandiu, atualmente o Campus Higienópolis
tem uma área total construída de 117 mil m², e
cerca de 30.000 alunos e 1.400 docentes.
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6.6.2 Cemitério da Consolação

Imagem 6.6-3 Entrada Cemitério da Consolação em 1928

A Rua da Consolação é marcada pela
presença de cemitérios, com três conjuntos
(Consolação, Protestantes e Ordem do Terceiro
Carmo), e além de fazer parte da rota para
outros quatro (Araçá, Santíssimo Sacramento,
Redentor e São Paulo), resultado do histórico
do bairro, conferido inicialmente como um local

inânime do contexto existencial da cidadeprovíncia, da capital-metrópole. (JORGE, 1987)
Em 1828, D. Pedro I declarou
obrigatoriedade a Câmaras Municipais a
escolherem locais afastados das cidades para a
construção de cemitérios a céu aberto. Em
1854 após debates, era da opinião geral que o
melhor local para o cemitério seria no alto da
Consolação, “lugar afastado da cidade... sem
moradores.” (JORGE, 1987, p. 7)
O cemitério foi inaugurado em 10 de
julho de 1858, e em poucos anos com o
aumento populacional, esgotou a capacidade,
em 1891, com 480 sepultamento. Em 1897
houve o aumento da área, ampliando-o entre a
rua Sergipe e a Travessa do Cemitério (Rua cel.
José Eusébio), indo também em direção a Rua
Mato Grosso, em paralelo à Rua Consolação.
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6.6.3 Santa Casa de Misericórdia

Imagem 6.6-4 Fachada principal Santa Casa em 1884
44

Em 1878 reuniu-se uma comissão para
providenciar a construção da nova Santa Casa
da Misericórdia, no terreno doado pelo dr.
António Pinto de Rêgo Freitas, área do
quarteirão entre as ruas D. Veridiana (Santa
Isabel), Jaguaribe, Marquês de Itu e Dr. Cesário
Mota – espaço antes ocupado pela plantação
de chá do Barão de Itapetininga.
Em agosto de 1884 a Santa Casa de
Misericórdia foi inaugurada, sendo atualmente
um dos mais importantes centro hospitalar do
país, uma instituição filantrópica, privada e laica.

A Irmandade da Santa Casa de São Paulo foi
berço de duas das mais importantes
faculdades de medicina do Brasil: a Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo
(USP) e da Escola Paulista de Medicina
(Unifesp). Sendo desde 1963 a sede da
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa
de São Paulo, responsável pela formação de
cerca de 120 médicos por ano.
Atualmente a instituição possui quatro
unidades hospitalares; um centro psiquiátrico,
um centro de saúde escola e unidades de
média e alta complexidade.
Em 2016, a Faculdade e as Unidades de
Ensino receberam 1.148 alunos de graduação.
Em relação aos seus pacientes, em média a
Santa Casa da Misericórdia atende por mês
40.000
casos
emergenciais,
51.000
ambulatoriais, 200.000 exames laboratoriais e
2.3000 procedimentos cirúrgicos.
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6.6.4 Igreja da Consolação

Imagem 6.6-5 Matriz Paroquial Nossa Senhora da Consolação.

A Igreja da Consolação, edificada em
1799 na atual Rua da Consolação era uma das
poucas igrejas menores que não era
subordinada a Sé, e sim a Igreja de Santa
Ifigênia. Em 1861 a Irmandade de Nossa
Senhora da Consolação passa a receber mais
pessoas, em razão da transferência dos
devotos da Igreja de Santa Ifigênia, que
passava por reparos. (JORGE, 1987)
Em 1871 a Igreja da Consolação adquiriu
condições de paróquia, e em razão dos

primeiros surtos populacionais ela passa a ter
jurisdição sobre a Capela de Santa Cruz das
Perdizes (até 1879), Santa Cecília (até 1892) e,
sobre as igrejas do Divino Espírito Santo da
Bela Cintra e de Nossa Senhora do Monte
Serrat dos Pinheiros. (JORGE, 1987)
Na última década do século XIX a região
da Avenida Paulista, e os bairros de
Higienópolis e Pacaembu se consolidavam e
ganhavam importância na cidade. Assim, a
edificação da igreja passa a ser considerada
obsoleta e é demolida em 1907 dando lugar à
uma nova construção capaz de abrigar melhor
o número crescente de fiéis.
Atualmente a Paróquia tem capacidade
para receber cerca de 400 visitantes, atraindo
fiéis de diversas cidades do estado de São
Paulo, além de outros lugares do país.
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Imagem 6;6-6 Colagem elementos marcantes da região
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6.6

Visão Seriada
Foram realizadas visitas na área de projeto em dias e horários diferentes, a fim de registrar e
analisar o movimento do local e as condições de uso da região em diferentes condições. Foi
considerado principalmente o fluxo de pedestres e veículos nas ruas Consolação e Bela Cintra
atentando para o volume de trânsito dos carros, a quantidade de pedestres e as condições das
calçadas, travessias, ciclofaixa e o corredor de ônibus da Rua da Consolação.

6.6-1 Localização dos pontos da visão seriada
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2 – Rua da Consolação: Travessia de pedestre próximo a
Rua Dona Antônia de Queirós. Foto tirada num sábado de
manhã

1 – Rua da Consolação: Saída do Metrô Higienópolis
Mackenzie
Foto tirada numa sexta-feira pela manhã. Nota-se o
intenso fluxo de veículos, as condições do canteiro central
e a relação da estação de metrô com o entorno.
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4 – Esquina da Rua da Consolação e Rua Dona Antônia
de Queirós. Vista para a Escola Estadual Prof. Marina
Cintra. Foto tirada num sábado pela manhã.

3 – Rua da Consolação: Parada de ônibus próximo a Rua
Dona Antônia de Queirós
Foto tirada sábado de manhã. Nota-se a predominância
do fluxo de veículos em relação a quantidade de pedestres
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6 – Rua da Consolação. Vista para a Rua Sergipe tirada
em frente ao terreno de projeto. Foto tirada numa sextafeira de manhã. Nota-se o fluxo de veículos, o Cemitério da
Consolação do lado esquerdo da imagem, e o terreno do
Metrô para a segunda saída da Estação HigienópolisMackenzie ao lado direito.
5 – Rua da Consolação. Vista do começo do terreno
voltado para a rua.
Foto tirada numa sexta-feira pela manhã. Percebe-se a
predominância de veículos em relação a pedestres, a
largura da cilofaixa e a presença do corredor de ônibus.
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8 – Canteiro Central da R. da Consolação,
na altura da R. Sergipe.
Foto tirada num sábado. Nota-se a largura
e condições da calçada e do canteiro
central.

7 – Rua da Consolação. Calçada em frente ao terreno.
Foto tirada num sábado de manhã. Percebe-se a condição irregular do
percurso/calçada, e o baixo fluxo de pedestres.

125

9 – R. da Consolação: Entrada do terreno vista do canteiro da R. 10 – R. da Consolação. Vista da calçada do Cemitério da
Consolação. Foto tirada numa sexta-feira pela manhã
Sergipe. Foto tirada numa sexta-feira pela manhã

11 – Rua Bela Cintra. Foto tirada num sábado pela manhã. 12 – Rua Bela Cintra. Foto tirada num sábado pela
Percebe-se a presença de uma faixa na via para estacionamento manhã.
de veículos, e um baixo fluxo de pedestres
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7. Proposta projetual
O
projeto
arquitetônico
desenvolvido em paralelo com a parte
conceitual e de pesquisa deste trabalho
foi um edifício residencial para
estudantes universitários próximo a
Universidade Presbiteriana Mackenzie
no terreno apresentado no capítulo
anterior.
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7.1

Partido

A partir da leitura do território e da
necessidade observada de um local que
servisse
principalmente
à
estudantes
universitários a proposta projetual procurou
atender tanto os princípios conceituais aqui
estudados, como também buscou cumprir
questões técnicas e estéticas.
Em relação às questões técnicas o
edifício foi implantado a fim de garantir um
conforto ambiental eficaz nos apartamentos,
com os dormitórios voltados para nordeste e
noroeste foi garantido uma ótima insolação no
período da manhã, enquanto as áreas de
serviço que voltam-se para as faces sudeste e
sudoeste permite, graças as aberturas
projetadas, uma boa qualidade na questão da
ventilação natural, possibilitando o efeito de
ventilação cruzada.

Quanto a estrutura o projeto foi pensado
em concreto armado, com lajes ora planas
protendidas, ora alveolares que permitiram
vencer os vãos, em sua maioria, de 11mx8m.
O
terreno
com
testadas
de
aproximadamente 80 m para as suas duas ruas
adjacentes, é originalmente bastante irregular,
com grande vales e aclives, que foi
solucionado com a proposta de 3 platôs que
permitiriam também a passagem de pedestres
de uma via à outra. Outro elemento bastante
importante no edifício são os armários de cada
dormitório que marcam e criam um ritmo nas
fachadas.
Conceitualmente o projeto parte das
seguintes
premissas
(elementos
da
metodologia DOT):
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1.

Compactar
Foi escolhido um terreno próximo de
infraestruturas e do centro histórico da cidade,
com entorno previamente ocupado e com
ofertas de transporte público para garantir
menores
deslocamentos
e
distâncias
caminháveis entre áreas de lazer, moradia,
trabalho, estudo, etc.
2. Misturar
O
projeto
contempla
usos
mistos
complementares
(residencial,
comercial,
serviço, lazer e cultura) além de estar próximo a
outros serviços.
3. Conectar
Os dois térreos projetados (no nível da Rua da
Consolação e no nível da Rua Bela Cintra)
permitem o caminho dos pedestres e o
cruzamento da quadra que tem mais de 200m
de comprimento e atualmente nenhuma
abertura para a passagem de pessoas entre as
duas ruas.
4. Caminhar
As calçadas, principalmente da Rua da
Consolação, são bastante irregulares e pouco
convidativas para o pedestre. Foi proposto no
projeto a arborização e o aumento dos passeios
sobre a atual ciclofaixa (um aumento de 80 cm)

e a mudança dessa para o canteiro central, que
seria ampliado e também mais propício para a
circulação de pedestres e ciclistas
5. Adensar
O uso residencial teve o objetivo de aumentar a
densidade populacional da região, com
apartamentos pequenos, mas capazes de
abrigar até 4 pessoas.
6. Espaços públicos e áreas verdes
A busca pela oferta de espaços públicos e
espaços verdes de qualidade definiram o
desenho do embasamento do projeto que se
volta para uma praça pública central, que seria o
palco de atividades, encontro e passagem tanto
para os universitários (moradores dos blocos
residenciais) quanto para o público externo em
geral.
7. Gestão do uso do automóvel
Por estar sobre uma futura estação de metrô,
próximo de um corredor de ônibus e de uma
ciclovia o projeto buscou incentivar o uso de
transportes alternativos ao automóvel particular
e, desse modo, não previu garagens no subsolo.
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7.2

Programa de necessidades
O programa de necessidades do projeto
foi baseado no Concurso público nacional de
Moradia Estudantil da Universidade Federal de
São Paulo, que determinou 4 ambientes
distintos que combinados formariam o núcleo
de moradia. Com base na hierarquia
esquemática acima foi desenvolvido o
programa de necessidades do projeto
apresentado a seguir:

Perfil original do terreno
Percebe-se a declividade
acentuada e irregular

Diagrama do
Programa de
necessidades

Terreno modificado
Cortes e aterros para a
regularização e definição
de 3 principais níveis
(0,00; 3,00; 7,00)
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7.3 Peças gráficas

Situação

133

Nível Rua da Consolação e praça centra (0,00 e + 3,00)
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Nível Rua Bela Cintra (+7,00)
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Ampliação apartamento – Dorm. Duplo

Terceiro Pavimento do embasamento (+12,00)

Detalhe da Fachada da sala de estudo

Ampliação de apartamentos mobiliado
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Pavimentos tipo | Os pavimentos se intercalam a fim de que as tipologias de apartamentos com
dormitórios duplos e individuais também se intercalassem criando a ritmo na fachada com as
mudanças dos volumes dos armários e varandas, graças também a mudança nas cores dos armários
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Detalhe da fachada dos dormitórios
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Elevação 4
Elevação 1

139

Elevação 2

Elevação 3
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8. Considerações finais
Espera-se que, o estudo da relação que
um sistema de transporte de alta capacidade (o
metrô) teve na estruturação da cidade de São
Paulo e suas possíveis funções para a melhoria
da vida urbana, sobretudo de estudantes
universitários, possa contribuir para discussões
e novos projetos de qualidade dos espaços
urbanos para as pessoas que os habitam.
Inicialmente, a intenção principal deste
trabalho era perceber o modo e a qualidade do
deslocamento de alunos universitários que
estudam no centro da capital paulista,
entretanto houve grande dificuldade em
encontrar dados específicos para tal recorte
populacional, sejam de pesquisas acadêmicas
ou informações levantadas pelo poder público
sobre esse setor da população em São Paulo.
Como visto, trata-se de um grupo com vida
urbana bastante ativa e com intensa
necessidade de se mover pelo território e a
ausência de materiais e dados disponibilizados

pode ser considerada como um indicativo da
falta de interesse do poder público para a
melhoria da mobilidade desse grupo, um fator
que pode afetar consideravelmente a relação
desses alunos com os estudos, e por fim,
reforçar abismos sociais.
Diante desse contexto, teve-se como
'novo' objetivo entender a mobilidade e a
necessidade de deslocamento desse grupo de
maneira mais abrangente, propondo para tal
um projeto de moradia na região central de São
Paulo, a fim de oferecer uma opção que possa
contribuir com a diminuição do fenômeno de
migração pendular dos universitários da RMSP,
ao mesmo tempo que procurou observar a
relevância desse tema.
Ao longo deste trabalho verificou-se
como o papel da mobilidade ganhou
importância no âmbito das ocupações do
território e nas relações entre os indivíduos de
diferentes
classes
sociais
(segregação
socioespacial), notou-se que as políticas
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públicas
que
previam
melhorar
os
deslocamentos
na
metrópole
paulista
acabaram por favorecer o aumento das
distâncias e a criação de barreiras que
afastaram grande parte da população mais
pobre para locais pouco supridos de
infraestrutura e oportunidades de estudo e
trabalho. Foi percebido que, no caso de São
Paulo, os problemas urbanos não são
resultados de ausências de planejamento, já
que a cidade foi base de estudo de diversos
planos, mas que muitas vezes falharam em sua
aplicação, com descontinuidades e fragilidades
nos processos dos órgãos públicos.
Observou-se também como esse quadro
está tentando ser revertido com novas políticas
de mobilidade capazes de desempenhar um
papel além de somente abordar a questão do
transporte, integrando diversos setores do
planejamento urbano para garantir espaços de
qualidade voltados para os pedestres. Dessa
forma, foram consideradas as diretrizes desse

novo
pensamento
do
urbanismo
contemporâneo para propor uma arquitetura
que se empenhou em atender as necessidades
urbanas, tanto de um grupo específico quanto
da população urbana de modo geral.
Por fim, este estudo teve a intenção de
provocar reflexões sobre a vulnerabilidade da
mobilidade urbana de São Paulo em relação a
estruturação da cidade, reconhecendo que
esse é um assunto de relevância frequente
desde o início do crescimento urbano. Não se
pretendeu aqui esgotar o assunto, mas sim
trazer à tona esse debate tão caro às nossas
cidades e investigar, a partir de um grupo
específico da população, novas perspectivas
sobre o tema.
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“A tarefa da
arquitetura é permitir
que a humanidade
viva em harmonia
com a terra”
(Frei Otto)
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