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Um anseio pela falta de arquitetos no maior cenário construti-
vo do Brasil. Como compartilhar do nosso conhecimento com 
aqueles que também precisam porém não podem pagar por tal. 
Pela arquitetura também na periferia urbana.“

“
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This is a work of reading, analysis and questioning of the pe-
ripheral urban space of the city of São Paulo, with emphasis 
on the eastern region of São Paulo, more precisely in the nei-
ghborhoods of Jardim Piratininga and Cangaíba. The way in 
which the urban infrastructures overlapped the territory gene-
rating fragmented areas in the city, indicate a peculiar situation 
in Jardim Piratininga. This territory marked by its borders and 
absent from urbanity, has notable characteristics from the so-
cial point of view. The habits of the society there inserted deno-
te a certain force present in the daily events of the population. 
From the identification of daily journeys, the research tried to 
propose new situations / approaches for the territory, in order 
to break the existing borders and question its segregatory as-
pect today. Taking into account always the pre-existences and 
the possibility to attribute urbanity through them.

Keywords: Appropriation, self-construction, connection, cor-
poreity, daily, estrangement, urban bondaries, habits, recrea-
tion, landscape, route, periphery, transposition, empty.

Este é um trabalho de leitura, análise e questionamento do es-
paço urbano periférico da cidade de São Paulo, com ênfase na 
zona leste paulistana, mais precisamente nos bairros do Jardim 
Piratininga e Cangaíba. O modo como as infraestruturas urba-
nas se sobrepuseram no território gerando áreas fragmentadas 
na cidade, indicam uma situação peculiar no Jardim Piratinin-
ga. Esse território marcado por suas fronteiras e ausente de ur-
banidade, possui características notáveis do ponto de vista so-
cial. Os hábitos da sociedade ali inserida denotam certa força 
nos eventos cotidianos da população. A partir da identificação 
dos percursos diários dos moradores, buscou-se propor novas 
situações/abordagens para o território, a fim de romper as fron-
teiras existentes e questionar seu aspecto segregatório hoje. Le-
vando em conta sempre as pré existências e a possibilidade de 
atribuir urbanidade através delas.

Palavras chave: Apropriação, autoconstrução, conexão, corpo-
reidade, cotidiano, estranhamento, fronteiras urbanas, hábi-
tos, lazer, paisagem, percurso, periferia, transposição, vazio.

Resumo Abstract
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O quarto capítulo, “composição de elementos reais” buscará 
caracterizar física e simbolicamente a área, apoiado  em regis-
tros fotográficos e peças gráficas a fim de introduzir cada vez 
mais o leitor à problemática e ao cotidiano local de maneira 
sensível. O processo de composição dos elementos foi definido 
como “imagenologia”.

O sexto, nomeado como transposições, irá desenvolver aspec-
tos teóricos aplicados à reflexão sobre o local, e ali serão abor-
dadas questões como paisagem, o estranhamento, a apropria-
ção e o corpo. 

O sétimo, trata das hipóteses de intervenção elaboradas ao lon-
go de um ano para o local, bem como da produção projetual e 
gráfica elaboradas como forma de pensar a área.

Enquanto oitavo, nono e décimo, correspondem respectiva-
mente aos apêndices, considerações finais e referências.

1. introdução e contextualização
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PRELÚDIO, UMA CONEXÃO COM O PASSADO

 O desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo ao 
longo das décadas reflete-se, hoje, em uma dinâmica territo-
rial irregular ou desordenada, se assim podemos dizer. As ocu-
pações durante o processo de urbanização, por muito tempo, 
privilegiaram o desenvolvimento das áreas centrais da cidade, 
principalmente por interesses econômicos e políticos, o que re-
sultou em um crescimento urbano desordenado e em um dese-
quilíbrio territorial entre as ofertas das áreas centrais e o vazio 
de urbanidades das periferias.

 Para compreender um pouco mais o histórico local, irei 
abordar, brevemente, a expansão da mancha urbana em região 
da periferia de São Paulo. Como houve uma necessidade - por 
parte das classes de baixa renda- de ocupar essas áreas enfren-
tando restrições legislativas e risco, acaba-se por identificar 
fragilidades e vulnerabilidades específicas e resultantes desse 
processo.

 Também é importante focar a história do surgimento do 
bairro do Cangaíba, que foi de grande influência na ocupação 
do Jardim Piratininga e que é fundamental na manutenção des-
te bairro até hoje.

 Por último serão feitas análises com base cartográfica da 
área de estudo e como esta foi ocupada. A ausência de informa-

ções precisas sobre o local, faz com que relatos dos moradores 
mais antigos sejam cruciais para uma maior concentração de 
informações sobre o local e para o resgate de seu significado no 
tempo.

2. resquícios 
urbanos

2. resquícios urbanos

2.1. EXPANSÃO DA MANCHA URBANA NA PE-
RIFERIA DE SÃO PAULO

Primeiramente devemos entender que a estruturação da me-
trópole paulistana é resultado de um processo histórico que 
envolveu a ocupação urbana e a topografia do planalto paulista. 
(MEYER; GROSTEIN; BIDERMAN, 2004, p. 34)

Os autores afirmam que na análise de Richard Morse1, a expan-
são metropolitana foi determinada por eixos bem definidos, 
articuladores e entroncamentos, funcionando como “artérias” 
ao longo do território, definindo uma característica arterial e 
centrípeta.

Essa característica da metrópole confronta-se ao longo de todo 
o século XX com o núcleo urbano central, onde se concentra-
vam as principais forças da metrópole. Assim o reconhecimento 
desta polarização e a conformidade do território demonstram 

1. Richard McGee Morse foi um pensador norte-americano especialista em América Latina, com 
ênfase no aspecto histórico-cultural. Muito reconhevcido no país por suas contribuições para a cul-
tura nacional. Fonte: The New York Times. Traduzido pelo autor.
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A ligação das regiões periféricas às centrais foi conduzida e 
consolidada por diversos meios, dentre os quais se destacou a 
infraestrutura de transportes, ainda que recorrentemente pre-
cária. Marcado pela hierarquização físico espacial e social, o 
transporte público foi um dos principais elementos de reforço 
dessa dinâmica. A ocupação dos lotes periféricos de baixo cus-
to, atrelada ao sistema de transporte público da metrópole, in-
centivou os movimentos pendulares diários.

 Destaca-se, dessa maneira, o fato de a expansão da man-
cha urbana ter, essencialmente, aspectos físico territoriais, ób-
vios, e econômicos. 
A implantação da infraestrutura urbana, com base na dinâmi-
ca de ocupação periférica, desencadeia o papel de articulação 
territorial necessária à vida cotidiana das pessoas:  os fluxos di-
ários marcados pela lógica moradia trabalho.

2.2. SURGIMENTO DO BAIRRO CANGAÍBA
A narrativa do histórico local buscou embasamento no Arquivo Histórico de 
São Paulo fornecido pela Prefeitura de São Paulo, além de relatos fornecidos 

pelos moradores do próprio bairro e região.

O avanço de São Paulo em direção à região leste inicia-se em tor-
no da estrada de ferro São Paulo Railway, de 1867, sendo a con-
formação inicial, no sentido leste oeste, fortemente influente 
sobre a estrutura urbana.

Aqui o principal fator da distribuição social diante do territó-
rio físico era o mercado imobiliário, definindo os lugares mais 
atrativos da cidade. Sendo as áreas localizadas nos chamados 
limites urbanos, ou fronteiras urbanas, desvalorizadas e ocupa-
das consequentemente pela população de baixa renda. 

“Pode-se afirmar que grande parte desse incremento da área 
urbanizada ocorreu pela multiplicação de loteamentos popula-
res.” (MEYER; GROSTEIN; BIDERMAN, 2004, p. 45)

Logo expansão urbana e as chamadas “ocupações irregulares” 
estariam diretamente associadas. Em função da oferta habita-
cional da época, a ocupação de lotes regulares era vista como 
complicada para grande parte da população de baixa renda, o 
que levou a ocupação das áreas mais afastadas da cidade, me-
nos favorecidas ou até mesmo sem infraestrutura urbana, sen-
do as regiões periféricas vistas como a única possibilidade de 
acesso à moradia para a classe trabalhadora.

O surgimento e crescimento do bairro do Cangaíba apresenta-
-se em paralelo ao processo de expansão da mancha urbana de 

O provimento de habitação popular através de 
grandes conjuntos habitacionais construídos 
em glebas periféricas desprovidas da urbanifica-
ção necessária, sobretudo a leste do município, 
ao lado da intensa atividade de parcelamento do 
solo através de loteamentos populares, amplia-
ram a dimensão física dos problemas e aprofun-
daram as contradições sócio-espaciais da metró-
pole. (MEYER, 2015, p. 12)

2. resquícios urbanos
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De acordo com os dados do AHM3 de São Paulo, os primeiros 
indícios de ocupação da área do Jardim Piratininga e da Vila 
Mesquita datam de 1920, com as vilas Londrina, Rui Barbosa, 
Araguaia, entre outras, ficando sendo ao norte da principal es-
trada notável da época, que viria a ser denominada hoje como 
Avenida Assis Ribeiro, o surgimento do Jardim Piratininga, da 
Vila Mesquita entre outros.

O bairro encontrou muitas dificuldades de ocupação, apesar 
da proximidade com a penha, suas características topográficas 
(terreno íngreme) e as várzeas do Tiquatira e do Tietê. Essas 
condições revelavam claros aspectos desfavoráveis para o local. 
Até que em função de uma grave enchente em 1929, foram fei-
tos diversos pedidos à Prefeitura para autorização da isenção 
parcial de impostos da área. Visto que serviços de saneamento 
básico e coleta de lixo, não eram colocados em prática de ma-
neira efetiva, como afirmavam os moradores.

Como afirma o AHM, a zona rural da qual fazia parte o Cangaí-
ba acabou sendo ocupada lentamente. A ocupação das grandes 
áreas por parte da indústria (Cia. Nitro Química, Cisper e Gelo-
sul), marcou impactos na paisagem. Estas fábricas ocupavam 
predominantemente os bairros vizinhos de Ermelino Matara-
zzo, São Miguel e Parque Cisper. Estabelecendo assim novas 
perspectivas de desenvolvimento para região, além dos novos 
marcos industriais na paisagem rural, junto às margens do Tie-
tê e da linha de trem.

Além dos novos marcos na paisagem, as constantes alterações 
reforçam as diferenças territoriais e econômicas em relação a 
outras partes da cidade. Historicamente a atuação das esferas 
públicas na periferia intensifica as barreiras territoriais. Esse 
desequilíbrio relativo à atuação das esferas públicas na região 

refletindo em mudanças nos padrões de deslocamento cotidia-
no e nos hábitos da população.

Como afirma Rolnik (2001), as ocorrências da atividade indus-
trial na Zona Leste é onde se sente com mais contundência a 
transformação industrial, pelo desaparecimento do emprego, 
da identidade operária e pela desintegração do próprio espaço 
urbano anteriormente estruturado pela indústria.

Com os estudos de retificação do rio tietê, ao norte, o bairro 
permaneceu à margem das intervenções. A paisagem da várzea 
contou com diversas transformações em sua história, decor-
rentes do processo de desenvolvimento dos bairros adjacentes 
e em função de sua proximidade com um grande eixo de liga-
ção da cidade, a linha Safira da CPTM.

Sobre o tipo de loteamento que foi realizado durante o proces-
so de formação da periferia de São Paulo, como na Zona Leste 
da capital. Bonduki (1979) enfatiza a lógica do processo de lo-
teamento em função do público alvo para quem iriam ser ven-
didos os lotes, sendo responsáveis pelo processo, loteadores e 
proprietários de terra.

“Até meados da década de 1960, a figura do pro-
prietário da gleba e do empreendedor geralmente 
se confundiam numa só. O proprietário empre-
endia o loteamento como pessoa física ou então 
o empreendedor comprava a gleba para em segui-
da loteá-la. Essa situação foi, no entanto, se mo-
dificando devido entraves de ordem tributária, 
como a obrigatoriedade de constituição de firma 
no empreendimento de loteamentos e ao preço 
da gleba do município de São Paulo, que sofreu 
grande elevação. Em virtude disto passou a pre-

2. resquícios urbanos

 3. AHM (Arquivo Histórico Municipal) é o departamento responsável pela guarda permanente, 
identificação, ordenação, conservação e divulgação do valioso conjunto documental produzido 
pela administração pública municipal desde meados do século XVI até a primeira metade do século 
XX. Fonte: Prefeitura de São Paulo.
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A partir daí a região não adotou grandes mudanças em sua mor-
fologia territorial até a década de 1970, prevalecendo a marcan-
te ocupação residencial rumo a Engenheiro Goulart. Esta ocu-
pação não era feita de maneira totalmente efetiva, mantendo 
assim grandes terrenos vazios a nordeste.
A década de 1980 é muito importante para a área, pois marca o 
fim do isolamento da região em relação aos outros bairros da 
cidade. A implantação de projetos urbanos de grande porte e de 
impacto regional e metropolitano seriam os principais respon-
sáveis por esse rompimento físico e social.
A inauguração do Viaduto Cangaíba, a canalização do Córre-
go Tiquatira até o Rio Tietê; a nova via de ligação às marginais, 
Guarulhos e São Miguel, Avenida Governador Carvalho Pinto; a 
Rodovia dos Trabalhadores (hoje denominada Ayrton Senna da 
Silva); a criação do Parque Ecológico do Tietê; marcam assim 
uma década de grandes mudanças na região, ditando o ritmo 
de mudanças dos próximos anos.

A criação do Campus Leste da Universidade de São Paulo e al-
terações nos serviços prestados pela CPTM4, principalmente 
com a ampliação do alcance da linha e mais tarde a partir da 
reforma da estação Engenheiro Goulart, estabelecendo uma 
nova conexão com o aeroporto de guarulhos, complementam, 
assim, o cenário de grandes mudanças dos últimos 30 anos.
A ocupação das áreas de várzea, por décadas, foram notáveis 
na expansão da metrópole. No caso Cangaíba e posteriormente 
ao Jardim Piratininga, a ocupação dessas áreas e as adaptações 
que a mesma exigem, foram consequência de um crescimen-
to urbano horizontal desordenado, vinculado à segregação so-
cioespacial devido à supervalorização das áreas centrais e da 
ausência das condições que a urbanização acelerada exigia na 
época.
Como coloca RÚBIO (2014), a rejeição desses lugares por suas 
características metamórficas e baixo custo da terra viabiliza as 
indústrias, ferrovias, operários e migrantes que chegaram à me-
trópole. No caso de Cangaíba, o crescimento dos aglomerados 
urbanos em condições precárias configura um ambiente hostil.

dominar o sistema de concessão, mecanismo que 
consiste na associação do proprietário com o lo-
teador, cada qual exercendo um papel distinto e 
repartindo entre si os lucros do empreendimento. 
Frequentemente o proprietário entra no negócio 
apenas com a gleba, enquanto que todos os de-
mais encargos competem ao loteador: projeto do 
loteamento, aprovação, obras de terraplanagem, 
arruamento e demais benfeitorias exigidas pela 
lei, elaboração do plano de vendas, determinação 
do preço e das prestações, contato com os corre-
tores, recebimento das prestações e serviços rela-
cionados com a cessão de escritura de compra e 
venda” (BONDUKI, 1979, p. 41)

2. resquícios urbanos

 4. Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.
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2.3. OCUPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO: 
JARDIM PIRATININGA 

Localização: APA5 - Várzea do Rio Tiête
Distrito: Cangaíba
Subprefeitura: Penha
Região Administrativa: Leste

Lado sul: 
Avenida Dr. Assis Ribeiro, que se estende 
ao longo da linha 12 da CPTM.
Bairro do cangaíba e alto do vale.

Lado norte:
Divisa com Guarulhos
Parque Ecológico do Tietê

Rodovia Ayrton Senna 

Lado Oeste (sentido centro):
Ponte Rasa
Acesso à Guarulhos via avenida Gabriela Mistral

Lado Leste:
Estação Engenheiro Goulart
USP Leste
Acesso à Guarulhos
São Miguel Paulista

Sub-bacias: Bacia PENHA-PINHEIROS
Região da barragem penha
Cabeceira da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê

2. resquícios urbanos

5. APA, Área de Proteção Ambiental.

Cangaíba e Avenida Doutor Assis Ribeiro à esquerda, linha safira da CPTM ao centro e estação Engenheiro 
Gourlart e Parque Ecológico do Tietê ao fundo e à direira.
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O Jardim Piratininga não possui relatos históricos precisos so-
bre sua formação, bem como seu desenvolvimento ou informa-
ções detalhadas sobre sua ocupação. Desta maneira, a melhor 
narrativa dos fatos ocorridos, por enquanto, foi construída por 
meio de relatos dos próprios moradores sobre como se deu 
todo o processo de formação do Jardim.
Outro modo de comprovar as mudanças físicas no território, 
que consequentemente geraram impactos nos hábitos locais e 
que definiram o perfil de ocupação da população, deu-se atra-
vés de cartografias históricas disponíveis no arquivo da prefei-
tura da cidade de São Paulo.
 Estes dados são como pistas e comprovações das trans-
formações do local, reforçadas elementos gráficos fiéis aos 
acontecimentos datados.

2. resquícios urbanos

Rio Tietê,  dos limites do bairro.
Fonte: Grupo Questões Urbanas
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2.3.2. BASES CARTOGRÁFICAS

SARA6 1930
Dentre os principais aspectos da morfologia local e da compo-
sição do território nesta primeira fase, podemos destacar o Rio 
Tietê em sua configuração inicial sinuosa, antes de sofrer o pro-
cesso de retificação e o córrego do Tiquatira antes do seu pro-
cesso de canalização. A presença das primeiras vias de conexão, 
juntamente com suas ruas adjacentes implantadas em função 
do relevo acidentado, estruturaram o processo de ocupação, 
bem como a implantação da linha 12-Safira, da CPTM, sendo 
sua construção iniciada em 1921 e inaugurada apenas em 1934.

Até a década de 1930 as ocupações da Zona Leste da cidade es-
tavam em sua fase inicial, sendo ainda predominantemente 
marcada pela área rural e estradas de terra. Sendo a principal 
área destacada o bairro da Penha era uma centralidade, mais 
precisamente a Rua da Penha, por uma concen-

tração do que provavelmente seriam as primeiras residências e 
pequenos comércios da época.

Além do bairro da Penha, podemos destacar como parte desse 
estudo, as primeiras ocupações do que seria o Jardim Piratinin-
ga em sua conformação inicial. A mesma área hoje correspon-
de predominantemente ao Jardim Piratininga e parcialmente 
ao Jardim de Lorenzo.

Como grande parte da região ainda por ocupar, uma das prin-
cipais características da área era a distância entre os loteamen-
tos. Como as primeiras e principais vias de conexão entre os 
primeiros bairros  da década podemos destacar a Estrada do 
Cangaíba e a Variante Projetada EFCB, se que tornaria-se futu-
ramente a Avenida Dr Assis Ribeiro.

2. resquícios urbanos

6. Sara Brasil é um levantamento pioneiro feito com uma técnica chamada aerofotogrametria, que 
consiste num mapeamento feito a partir de fotos áreas. O trabalho foi realizado entre 1928 e 1933 
pela empresa italiana Societá Anônima de Rilevamenti Aerofotogrammetrici – SARA. O projeto 
fez com que São Paulo fosse a primeira cidade no mundo a produzir cartas detalhadas em escala 
1:1.000, impressas também em 1:5.000. Fonte: Prefeitura de São Paulo.

Jardim Piratininga   e suas 2 primeira construções a norte.
Mapa: Sara 1930,

Fonte: Geosampa, Prefeitura de São Paulo
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VASP7 1954

No ano de 1954, no levantamento realizado pela VASP, pode-
mos notar algumas mudanças no território. Dentre as princi-
pais mudanças, o aumento da densidade construtiva e o desen-
volvimento da região com relação à ocupação das áreas vazias.

Nesta década o Rio Tietê ainda encontrava-se em seu percur-
so natural, a linha férrea inaugurada e o córrego do Tiquatira 
ainda não retificado, com sua margem não ocupada. Também 
é importante notar agora a presença do “linhão”, a linha de 
transmissão de energia que atravessa o território urbano e mar-
ca até hoje a paisagem local.

Podemos notar alguns vestígios do que seriam as primeiras 
ocupações do outro lado da linha do trem. A atual Vila Santo 
Henrique que faz fronteira com a cidade de Guarulhos, marca o 
primeiro movimento de ocupação irregular e informal além da 
fronteira da linha férrea, a ocupação próxima à margem do rio 
torna-se-ia um movimento comum para a região, influencian-

do na formação dos bairros que hoje ali se encontram.

2. resquícios urbanos

7. Viação Aérea São Paulo.
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GEGRAN8 1973-1981

O levantamento realizado entre 1973 e 1981, contratado pelo 
GEGRAN, mostra que a região nesse momento encontrava-
-se consolidada  no que se refere à ocupação, com uma in-
tensa densidade construtiva. Nenhuma modificação mui-
to relevante do ponto de vista morfológico foi observada.

As ocupações às margem do córrego do Tiquatira agora apare-
cem com mais proximidade. 

Novas ocupações começam aparecer além da fronteira da linha 
férrea. A Vila Santo Henrique e Jardim Santo Onofre (ou popular-
mente conhecido como São Francisco), começam a tomar forma. 
Além das novas aberturas de manutenção da linha férrea, o que vi-
ria a se tornar as aberturas existentes hoje no Jardim Piratininga.

2. resquícios urbanos

8. Grupo Executivo da Grande São Paulo. Responsável pela encomenda da elaboração do Sistema 
Cartográfico Metropolitano da Grande São Paulo, Gegran/73.
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IBGE9 1988

No mapa de vegetação do IBGE de 1988, não existem dados so-
bre as ocupações e/ou edificações, apenas informações sobre a 
infraestrutura de transporte e a vegetação local. Porém é pos-
sível identificar uma mudança considerável da região, a retifi-
cação do rio Tietê e a implantação da Rodovia Ayrton Senna. 
Delimitando os novos contornos da região em divisa com Gua-
rulhos.

É notável a criação do canal de circunvalação que desenha o 
contorno do limite daquele que seria hoje Jardim Piratinin-
ga. O traçado das primeiras e novas ruas para o bairro foram 
projetadas nesse período, estabelecendo aqui a conexão com o 
Jardim São Francisco. Do outro lado do canal a projeção da Via 
Parque também estava delineada.

2. resquícios urbanos

9. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
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Jardim Piratininga, ínicio das reformas no muro da Cptm. Antecede o período de expansão das entradas.
foto: Leonardo Gobbi, 2015

2.3.3. NARRATIVA DA HISTÓRIA

Um pequeno documentário realizado pela associação PANOÁ, 
em 2014, sobre o Jardim Piratininga e sobre o Jardim São Fran-
cisco localizados na Zona Leste Paulistana, busca elucidar um 
pouco da história do bairro por intermédio de uma série de 
entrevistas com as pessoas  que participaram da formação do 
Bairro.

Os primeiros relatos sobre a área de estudo, afirmam que se 
tratava de uma chácara, a “Chácara do Sr. Benja”, que se carac-
terizava por algumas plantações, uma “lagoa”, a presença de 
alguns animais, principalmente urubus, além do acúmulo de 
lixo. A propriedade da chácara era de uma família muito antiga 
e tradicional, donos de uma Metalúrgica.

A primeira residência localizada na única via do período, que 
viria a se tornar hoje a Rua Olga Artacho, pertencia ao Sr. Aldo. 
Este muito provavelmente teria sido o primeiro morador do Jar-
dim Piratininga.

Sem passarela, a única passagem era pela linha do trem, em 
nível, responsável por muitas mortes no início de formação do 
Jardim. Apesar da construção de um muro e a implantação de 
passarelas para resolver o problema causado pelas travessias, 
os moradores locais acabaram por fazer uma abertura no muro, 
para reduzir o tempo de travessia, mesmo com a passarela já 
construída.

2. resquícios urbanos
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falta da atuação da esfera pública na área. Os problemas locais 
evidenciam a ausência de urbanidade em regiões carentes de 
uma rede de infraestrutura eficaz.

Como afirma ROLNIK (2001), dar novas formas, funções e in-
centivo à sociabilidade para os espaços apartados da cidade 
formal é a contribuição que o urbanismo pode oferecer em 
contraposição às diversas falhas ocorridas em décadas passa-
das. Há uma necessidade emergencial e latente nas cidades 
contemporâneas de intervenções que possuam arquitetura e 
planejamento urbano essencial de novo tipo, de projetos que 
promovam a necessária função social. Torna-se imprescindível 
a ação de políticas públicas a fim de contornar a lógica do setor 
imobiliário privado, incorporando benefícios à esfera local, re-
presentados pela melhoria da infraestrutura pública.

A partir desses acontecimentos houve uma intensificação no 
processo de ocupação do Jardim Piratininga. A vinda princi-
palmente de moradores dos bairros adjacentes e até mesmo de 
outros estados do Brasil, marcaram esse intenso processo de 
ocupação do Jardim. As edificações e o processo de loteamen-
to irregular, contava com a ausência de escritura, sendo que o 
único documento que os moradores possuíam para comprovar 
a posse de suas residências eram contratos de compra e venda.

 Hoje apesar das diversas modificações no Jardim Pira-
tininga, a situação local ainda é muito precária. A falta de uma 
rede de coleta de lixo eficiente, o intenso processo de autocons-
trução que marca a paisagem do lugar, juntamente com a falta 
de assistência técnica durante o processo de construção das ca-
sas, a falta de espaços de lazer para os moradores, reforçam a 

Quando você escutava o barulho do trem, ele já estava em cima 
de você. Não tinha como correr.

Afirma Zezinho, morador do bairro desde o ano de 1969, sobre as mortes ocorridas nos 
anos iniciais de formação do bairro.

2. resquícios urbanos

“

“
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2.3.4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

 Ao longo dos estudos sobre autoconstrução e acerca do local, 
foi notória a presença de fronteiras (barreiras) urbanas no jar-
dim Piratininga. Esses limites influenciaram durante o proces-
so de ocupação irregular desordenada e ausente de auxílio téc-
nico adequado, gerando a morfologia atual da área.

A seguir iremos análisar uma série de fatores que compõe a di-
nâmica da área.

2. resquícios urbanos
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Mapa de análise urbana.
Base: MDC, via Geosampa. Editado pelo autor.

azul: canal de circunvalação
preto riscado: linha férra

preto com triangulos: linha de transmissão

Mapa de análise urbana.
Base: MDC, via Geosampa. Editado pelo autor.

vermelho: corredor de ônibus
vinho: percurso de onibus local
preto: faixa exclusiva de ônibus

FRONTEIRAS URBANAS
As fronteiras possuem um caráter muito influente no local, sen-
do notáveis: a linha de transmissão, a linha do trem, o canal de 
circunvalação, a rodovia Ayrton Senna e a Avenida Assis Ribeiro.

O acesso muitas vezes se torna perigoso e/ou inviável em função 
das fronteiras urbanas. O que também dificultam o acesso ao 
lazer, visto que o parque ecológico se encontra imediatamente 

a norte da região.

TRANSPORTE PÚBLICO
Realizando algumas análises do local com base em mapas de 
transporte local, podemos notar a presença de corredor e ciclo-
via nas principais avenidas que margeiam a área de interven-
ção, sendo presente em apenas uma pequena parte da mesma.

2. resquícios urbanos
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Mapa de análise urbana.
Base: MDC, via Geosampa. Editado pelo autor.

amarelos: residencial
laranja: residencial + comércio

vermelho: comércio
azul médio: residencial vertical

azul claro: escolas

Mapa de análise urbana.
Base: MDC, via Geosampa. Editado pelo autor.

verde: áreas com predominância vegetal
circulos verdes: árvores identificadas

USO DO SOLO
O uso do solo é predominantemente marcado pelo uso habi-
tacional horizontal, com intença ocupação no jardim Pirati-
ninga. Existem resquícios da atividade industrial das décadas 
passadas, além de áreas com misto entre habitação e comércio.

ÁREAS VERDES
A maior extensão de área verde da área se da a norte da linha 
férrea, nas margens do Rio Tietê e no Parque Ecológico do Tie-
tê. Quanto a arborização local, a maior concentração encon-
tra-se na Avenida Doutor Assis Ribeiro, mais precisamente no 

canteiro central.

2. resquícios urbanos
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Mapa de análise urbana.
Base: MDC, via Geosampa. Editado pelo autor.

cículo vermelho: acessos
preenchimento vermelho: equipamentos do bairro

setas vermelhas: fluxos

Mapa de análise urbana.
Base: MDC, via Geosampa. Editado pelo autor.

cinza escuro: alta densidade
cinza médio: média densidade
cinza claro: baixa densidade

FLUXO E PARADAS
Os principais fluxos dentro do bairro são em direção as abertu-
ras do muro, na rua Olga Artacho, e vão até  os equipamentos no 

cangaíba ou para a estação de trem Engenheiro Goulart.

Vale citar que parte dos fluxos estão presentes nas principais 
vias onde o fluxo é intenso e existem poucas possibilidades de 
travessia, a exemplo da falta de mais semáforos na Av. Assis ri-

beiro, que separa a área do bairro do Cangaíba.

DENSIDADE
Por se tratar de uma extensa área residencial horizontal, a den-
sidade local é consideravelmente alta. Sendo no lado sul da 
linha férrea em torno de 14 mil habitantes po km2, enquanto 
que no jardim Piratininga a densidade é superior, devido ao 
processo de ocupação desordenado, com uma média de apro-

ximadamente 20 mil  habitantes por km2.

2. resquícios urbanos
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Proposta: identificação de 
possíveis aberturas e amplia-
ções.
Base: MDC, via Geosampa. 
Editado pelo autor.

1, 3, 4: ampliação das abertu-
ras existentes
2: nova abertura

Proposta: diversidade de usos 
e propostas para cada abertu-
ra ou transposição.
Base: MDC, via Geosampa. 
Editado pelo autor.

Áreas de influência de cada 
abertura ou transposição 
da linha, com destaque no 
estabelecimento de um eixo 
de transposições ao longo da 
linha férrea.

2. resquícios urbanos
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 SIGNIFICAÇÃO E RESSIGNIFICAÇÃO APLICADA 
O processo de significação busca extrair o sentido principal 
dado aos termos escolhidos, e a partir do entendimento desses 
termos buscar uma ressignificação, com o intuito de enxergar 
além daquilo que é definido naturalmente.

No “PIRA”(como é chamado, pelos moradores, o Jardim Pira-
tininga) tudo é muito simbólico, mas ao mesmo tempo, tudo é 
muito simples, abrindo margem para novas interpretações do 
território a partir dos relatos históricos e da observação do coti-
diano e dos hábitos dos moradores locais.

 Durante o período de elaboração das hipóteses de intervenção 
a tentativa foi a de buscar referências e novas visões de como 
poderiam ser essas hipóteses projetuais para a área em ques-
tão. Estas hipóteses serão abordadas nos capítulos posteriores.

A partir da tentativa de estabelecer uma relação entre território 
e conceitos, utilizei os termos descritos no Diccionario Metápo-
lis de Arquitectura Avanzada e Dicionário Michaelis Dicionário 
Brasileiro da Língua Portuguesa

3. conceituação
síntese corpo, habitar e espaço  

3. conceituação
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HABITAR

O habitar pode ser entendido como o simples ato de ocupar e 
permanecer em um lugar, ao mesmo tempo que pode ser o ato 
de estabelecer relações com o lugar, hábitos, uma troca entre 
sujeito que habita e sujeito habitável. 

Para um estabelecimento de atividades em um lugar, faz-se ne-
cessária a leitura e entendimento do mesmo. A relação homem 
lugar depende do seu grau de orientação e identificação. Desde 
os primórdios da humanidade saber onde e como está, é funda-
mental para permanência do indivíduo em um lugar.

CORPO

Podemos estabelecer uma relação do corpo como algo que está 
cercado de coisas ao redor, variante, que permeia e adentra os 
lugares, contido, que preenche e faz parte do mesmo. Ou corpo 
como lugar de forma que este passe a conter assuntos internos 
pertinentes a ele e ao meio que se encontra.

Habitar a arquitetura está no limiar que 
permite a criação de mundos para o su-
jeito que vive este final do milênio. Pro-
por caminhos para o sujeito contempo-
râneo. Organizar maneiras, formas de 
fazer arquitetura, para poder construir 
as visões das quais ele capta e faz uma 
idéia do mundo dele, uma interpretação 
do que está “lá fora”.

O corpo não está apenas cercado por coi-
sas ou diante delas e de seus fenômenos, 
mas também, o sujeito que está imerso 
nelas. É o corpo que entrou nos objetos. 
O corpo é um lugar (que podemos encon-
trar por sua vez em diferentes lugares do 
planeta).

1. Instalar-se num lugar para morar.
2. Levar pessoas para ocupar um local desocupado.
3. Permanecer em um lugar.

1. Conjunto de elementos físicos que constitui o organismo do ho-
mem ou do animal, formado por cabeça, tronco e membros.
3. Tudo o que tem extensão e forma.
8. Tudo o que preenche um espaço.

MetápolisMetápolis

MichaelisMichaelis

3. conceituação

habitarcorpo
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ESPAÇO

Vou falar do espaço como um cenário reativo, onde a relação 
dos elementos que o compõem e do próprio espaço físico que 
os cercam adquirirá a dimensão singular do mesmo. Entenden-
do que as relações de proximidade entre elementos em uma ex-
tensão territorial intervém uns nos outros, modificando e rede-
finindo o cenário e atribuindo informação ao mesmo. O corpo 
no espaço, pode ser assim entendido como o corpo aquele que 
percorre um lugar físico podendo redefini-lo através da troca de 
energias ou informações.

SÍNTESE: CORPO HABITAR E ESPAÇO

O processo de habitar desencadeia por consequência os hábi-
tos da sociedade sob o lugar. As transposições diárias e o per-
curso sob a linha férrea significa um movimento diário dos ha-
bitantes que se reflete até hoje.

 As aberturas através do muro que marcaram e marcam a passa-
gem da ferrovia, aqui foi interpretada pelo movimento do corpo 
no espaço. Há um percurso a ser percorrido para se chegar ao 
Jardim. Esse espaço pode ser entendido como o vão de abertura 
através do muro da CPTM. A oportunidade de ocupar as abertu-
ras, através das atividades diárias dos habitantes em seu coti-
diano, pode marcar um fluxo de passagem ou uma permanên-
cia. Enxergar um local hostil, como possibilidade de ocupação 
faz referência ao passado do Jardim Piratininga. Assim tornar 
as aberturas passíveis de serem ocupadas, transformando-as 
em cenário de acontecimentos cotidianos, pode suprir uma fal-
ta de espaços de uso e intensidade, para além dos funcionais

Toda arquitetura constrói um sistema 
inscrito em um meio com o qual troca 
energia, materiais e informações.
Um espaço, então, reativo (aberto a estí-
mulos) que incita intervenções.

3. Porção dessa extensão em dado instante (como o espaço ocupa-
do por um corpo).
6. Distância linear entre duas coisas, objetos etc.; intervalo, vão, 
vazio.
8. Distância percorrida por um corpo que se move em um tempo 
determinado.

Metápolis

Michaelis

3. conceituação

espaço síntese
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Conforme coloca RUBIO (2014), a morfologia complexa das 
bordas da cidade, onde se concentra a população de baixa 
renda, marcada por carências em quase todos os setores, está 
aberta ao crescimento e a mudança. Diferente do centro onde 
o mais pertinente são ações de manutenção e revitalização, as 
áreas periféricas aparecem de maneira oportuna para criação 
de novas políticas e iniciativas urbanas, relativas à moradia ou à 
melhoria da infraestrutura local, visto que essas áreas mantêm 
um ritmo de crescimento acelerado (14,7%), mais intenso do 
que as regiões centrais (3,1%)11.

“Cada lugar é, à sua maneira, o mundo. 
(...) Mas, também, cada lugar, irrecusa-
velmente imerso numa comunhão com o 
mundo, torna-se exponencialmente di-
ferente dos demais.” (SANTOS, 2002 p. 
314)

4. composição 
elementos reais

4. composição dos elementos reais

11. Dado coletado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 1999.



transpondo limitadores do espaço regular 61 4. composição dos elementos reais

O local é marcado por “reflexos”. Em uma primeira análise fei-
ta in loco notei que o muro da CPTM é mais do que barreira, 
fronteira, ou qualquer outro sentido que lhe possam atribuir. 
Nota-se que além desses termos, o muro é reflexo. Reflexo das 
atividades que ocorrem dentro do “Pira”, reflexo de expressões 
como o pixo ou o graffiti. 

O muro é a representação daquela gente, dos hábitos. Marca a 
primeira e histórica via local, a Rua Olga Artacho. Que hoje é 
marcada pelo acúmulo de lixo dos moradores, feirantes e dos 
mandioqueiros.

O muro possui um caráter simbólico evidente, a proposição de 
uma intervenção no mesmo, mesmo deve relatar as atividades 
daquela gente. Deve estar totalmente vinculado aos hábitos e 
aos desejos dos moradores de sempre ocupar. Ocupar de ma-
neira física e de maneira virtual, ocupar pela expressão natural 
do corpo e da mente.

4.1. REFLEXOS

Muro da cptm, no Jardim Piratininga, é atualmente reflexo dos costumes locais, mar-
ca do comportamento humano no território.

Evidências do acúmulo de lixo, pixação, graffiti anúncios no próprio muro.
foto: Google Street View
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A princípio a ideia do trabalho surgiu de um questionamento. 
Como a autoconstrução assistida poderia influenciar na produ-
ção do espaço urbano, habitacional e na morfologia da paisa-
gem?

No momento da escolha do local, atribuindo as particularida-
des do mesmo sob o tema, notei a forte presença de limites e 
fronteiras urbanas no território informal do Jardim Piratinin-
ga.

A partir da representação de duas partes do território, o “for-
mal” e o informal onde foram representados de maneiras dis-
tintas. Sendo a primeira12, o loteamento cadastrado na prefei-
tura, regular seguindo uma lógica. E o segundo13, já na área de 
intervenção, predomina uma lógica irregular, reflexo da dinâ-
mica local, onde uma série de residências autoconstruídas ca-
racterizam a área, e suas  vielas.

Sendo assim a primeira parte representada com o mapa cadas-
tral da prefeitura e o segundo a partir de uma ortofoto, por se 
tratar de um loteamento irregular e que ainda não encontra-se 
disponível no mapa digital da cidade em sua totalidade.
As fotos presentes na cor laranja simbolizam a autoconstrução 
e os tijolos de barro, enquanto o branco representaria a luz e as 
aberturas propostas.

As fronteiras presentes na área foram destacadas em preto com 
o objeto sólido físico (trêm) e limite espacial (linha de transmis-
são) e o azul é o limite por água (o canal de circunvalação).

Os escritos representam a exposição de anúncios no muro da 
linha férrea e o “reflexo” daquilo que acontece no interior do 
jardim, bem como a presença de lixo como resquícios das ativi-
dades locais.

A ideia por trás da cartografia é de rompimento dos limites/
fronteiras urbanas de modo a refletir os costumes no Jardim 
hoje. O rompimento das barreiras implicaram em mudanças 
reais no cotidiano dos moradores, visando uma melhoria de 
vida em função de uma nova espacialidade urbana. 

O que hoje é visto como reflexo das atividades comerciais, falta 
de áreas para coleta de lixo, a pichação como forma de expres-
são direta no muro e as faltas de lazer, tendo que recorrer ao 
parque ecológico por percursos diversos e em casos com situa-
ções de risco. 

CARTOGRAFIA

12. Área inferior do mapa - Bairro do Cangaíba.
13. Área superior do mapa - Jardim Piratininga.



transpondo limitadores do espaço regular 63 4. composição dos elementos reais





transpondo limitadores do espaço regular 65 4. composição dos elementos reais

Rio Tietê retificado, fronteira fluvial
foto: Grupo de pesquisa Questões Urbanas, 2017

O muro/paredão da Cptm, fronteira física
foto: Grupo de pesquisa Questões Urbanas, 2017
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O elemento mais marcante como pré-existência e condicionan-
te de projeto foi o muro da linha Safira da CPTM. Dentre os inú-
meros significados que poderiam ser descritos, evidenciei os 
que talvez fossem os mais problemáticos.

O mapa conceitual foi um exercício para entendimento de pos-
síveis novas dinâmicas de na área. Através do processo de sig-
nificar e ressignificar alguns conceitos, sendo eles o vazio, o es-
paço, o habitar, a globalização e o corpo. Me chamou atenção o 
termo corporeidade.

Termo o qual viria a ser aplicado na monografia e no estudo das 
hipóteses de projeto.
Essas palavras chave serviram para as buscas iniciais de como 
abordar o território informal de modo a justificar a intervenção 
e ao mesmo tempo embasá-lo teoricamente.

A partir da leitura de alguns autores procurei identificar os pon-
tos principais de seus textos que pudessem estabelecer algum 
tipo de ligação com o território informal e as grandes infraes-
truturas urbanas.

Com David Harvey, vemos o fenômeno da polarização da urba-
nização em grandes centros e áreas dotadas de infraestrutura, 
onde o capital e o interesse imobiliário, alavancando a necessi-
dade de uma mudança comportamental da sociedade.

Esse pensamento geralmente ocorre em função da ausência do 
pensamento crítico em áreas periféricas.

Com Ranciére e o termo da emancipação intelectual, pode ser 
visto como possibilidade do rompimento dessa estrutura tra-
dicional no poder. A luta das minorias pelos seus direitos na 

cidade geralmente é vista com mais força nos grupos coletivos 
de origem local. Hoje no Jardim Piratininga um dos principais 
ativistas políticos a favor de melhorias no bairro, é um senhor 
chamado Jeremias.

A identidade de um local e a força de grupos sociais foram re-
forçadas pela ocupação dos moradores de maneira ininterrup-
ta. Tschumi faz entender que identidade do local é elemento 
fundamental de desenvolvimento. Não perder essa identidade 
com o processo de transformações no território é uma tarefa 
difícil.

Mongin cita em sua interpretação da cidade e suas dimensões 
antropológica corporal, a tentativa de estudar o homem e suas 
interações com a sociedade através do corpo. E me fez investi-
gar o cotidiano através de uma experiência urbana corporal in 
loco. Da maneira mais próxima possível do que seria o dia dia 
das pessoas no lugar.

A tentativa de ocupar um novo elemento de impacto na área, 
faz-se importante visualizar as relações do corpo no espaço. Po-
rém como projetar hipóteses para o não lugar e ainda atribuir 
uma nova corporeidade? 

E foi através do texto de Milton Santos (A Natureza do Espaço) e 
Paola Berenstein (Estética da ginga) conectando os eventos co-
tidianos com a “dança”, simplicidade e liberdade, que busquei 
apoiar minha proposta. 

MAPA CONCEITUAL - TRANSPOSIÇÃO DA FRONTEIRA
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PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E SOCIAL

O processo de construção da casa pelos moradores que podem 
ser auxiliados por parentes, amigos, vizinhos ou por profissio-
nal remunerado é  historicamente, uma característica do modo 
de fazer da população pobre que marca nossas periferias. E este 
processo se verifica também na construção de igrejas, escolas, 
comércios, entre outros, sendo constante e crescente - cada vez 
mais- neste cenário onde há a ausência do auxílio técnico pro-
fissional.

A partir de um recorte do tema de habitação nos anos 1970/80, 
os chamados processos de mutirão e ajuda mútua eram cada 
vez mais presentes nos grandes centros industriais de São Pau-
lo, perdurando por anos. 

Como crítica ao capital privado como única oferta de moradia, 
Erminia Maricato (2002) diz que o mercado para poucos é uma 
das características de um capitalismo que combina relações 
modernas de produção com expedientes de subsistência. 

A maior parte da produção habitacional no Brasil se faz à mar-
gem da lei, sem financiamento público e sem a atualção de pro-
fissionais arquitetos e engenheiros. (MARICATO, 2001 e Insti-
tuto Cidadania, 2000, p.154).

“As técnicas são um conjunto de meios 
instrumentais e sociais com os quais o 
homem realiza sua vida, produz e, ao 
mesmo tempo, cria espaço.” (SANTOS, 
2012 p.29).

5. auto-
construção

5. autoconstrução
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.

Olhando-se o problema da habitação no Brasil, a autoconstru-
ção acaba sendo a alternativa de produção das moradias para o 
adensamento das periferias de São Paulo e que coloca questões 
tais como a de que maneira enfrentar as dificuldades de finan-
ciamentos acessíveis para realização da compra dos lotes e para 
a construção da unidade habitacional.

Em palestra ministrada em agosto de 2017, o arquiteto Milton 
Braga, do escritório MMBB, afirma que o incentivo à autocons-
trução pode ajudar no enfrentamento da especulação imobili-
ária, além de evitar o que ocorre com os programas de moradia 
atuais, onde os apartamentos construídos pela iniciativa públi-
ca, uma vez entregues, são repassados, não suprindo , nem de 
longe, a demanda e o déficit por habitação.

Reforçando o argumento anterior, Lago e Ribeiro (1996) ressal-
tam a falta de respostas mais consistentes por parte do Estado, 
fazendo com que uma parcela significativa da população ur-
bana fosse obrigada a resolver por conta própria a questão de 
como morar. Uma das soluções encontradas foi a produção in-
formal/autoconstrução, que se constituiu ao longo das décadas 
do século passado na forma predominante de acesso à moradia 
(LAGO e RIBEIRO, 1996).

A autoconstrução é muito mais do que 
um simples programa “alternativo”, 
como vem sendo adotado pelos gover-
nos, mas uma alternativa real que deve 
ser assumida como programa constru-
tivo prioritário, viável e eficaz por ser 
uma das soluções mais adequadas à 
realidade adversa do Terceiro Mundo. 
(SANTOS, Mauro César de Oliveira)

5. autoconstrução
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COMPOSIÇÃO DA PAISAGEM ATUAL

A paisagem original que compõe a área de estudo (predomi-
nantemente Cangaíba e Jardim Piratininga) conta um pouco 
da história do lugar, a partir de uma leitura mais precisa dos 
elementos que a compõe.

Podemos descrever a paisagem da região a partir da implanta-
ção dos grandes eixos de transporte, do eixo ferroviário de liga-
ção com as regiões centrais e as rodovias de acesso às mesmas; 
da presença de grandes marcos industriais e suas transforma-
ções; da topografia que gera imensos visuais para o fundo do 
vale; das regiões de várzea e consequentemente dos córregos 
do rio Tietê e Tiquatira; do parque Ecológico do Tietê; e como 
complemento dessa conformação de diversos elementos mar-
cantes, das moradias e da extensa área residencial horizontal 
marcante para a região, com uma autoconstrução intensa e que 
compõe a paisagem local.
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HIPÓTESE ESTRUTURAR A PAISAGEM

Estruturar a paisagem da cidade, de maneira que esta possa or-
ganizar e orientar o percurso peatonal.

A atribuição de um ritmo ao longo de um eixo ou percurso, pode 
ajudar na compreensão do espaço como um todo. Do ponto de 
vista do pedestre, onde a cidade encontra-se ao nível dos olhos.

A iniciativa de marcar o ritmo pode ser interpretada pelas inter-
venções, sendo mais de uma, ao longo da ferrovia. 

O homem tende a percorrer com um grau maior de aceitação, 
lugares que são facilmente reconhecidos, e assim rapidamente 
estabelecem um elo com o mesmo.

“Na verdade, um ambiente característico e legível não oferece 
apenas segurança, mas também reforça a profundidade e a in-
tensidade da experiência humana.” (LYNCH, 2011 p. 5)

O intenso esforço para organizar o espaço e estruturá-lo visu-
almente certamente nos faz esquecer da existência de valor 
também na desorganização espacial, na surpresa causada pelo 
ambiente. Porém não se deve perder a aspectos de sua orienta-
ção básica. A exploração deve conter indícios do lugar aonde se 
quer chegar. Surpresa não é estranhamento.

A imagem de uma determinada realidade pode ser captada de 
maneiras diferentes por diferentes observadores. O grau de 
subjetividade está vinculado muitas vezes ao seu lado incons-
ciente, aos medos, às memórias, aos prazeres, por exemplo, 
tudo podendo influenciar em como é recebida a imagem e pro-
cessada a informação no cérebro.

“Como manipuladores do ambiente físico, 
os urbanistas interessam-se basicamente 
pelo agente externo da interação que pro-
duz a imagem ambiental” (LYNCH, Kevin. 
2011 p. 8)
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SANTOS (2002) cita os sistemas de ação e objeto como conjunto 
indissociável para interpretação do território e a história que ali 
se dá. Porém, para este ensaio reservo-me a analisar o sistema 
de ações em relação ao meio. Ou seja, os fluxos e o lugar como 
forma de expressão de uma realidade geográfica.

Um dos grandes problemas desse contexto de ações é o proces-
so de repetição a que os moradores estão submetidos. Não há 
um estímulo para mudança. Muito menos algo que possa vir a 
exercitar o pensamento, salvo eventos esporádicos organizados 
por poucos moradores locais, que possuem uma atuação mais 
ativa no bairro.

Milton Santos atribui diretamente a relação de ações cotidia-
nas ao conjunto de objetos que nos cercam. Assim dar valor aos 
objetos e ao lugar, consequentemente altera a dimensão do co-
tidiano na vida das pessoas. Uma nova maneira de interpretar 
o cotidiano, abre margem para o florescimento de um pensa-
mento crítico antes possivelmente inexistente.

O percurso diário sob 
novos olhares e atores. 
Apropriação por parte 
de camelôs nas rampas 
públicas da estação 
Guilhermina Esperança 
do metrô.
foto: Autor, 2018
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O corpo humano permeia o espaço antes não habitado, hostil 
e inóspito. Potencializando atividades cotidianas novas ou já 
presentes no dia a dia dessa sociedade.

As ações do cotidiano do Jardim Piratininga são intrínsecas ao 
lugar, as classes e suas necessidades, sendo portanto o ponto 
o qual deve ser explorado em uma intervenção urbanística que 
propõe atribuir uma nova dinâmica à uma área carente de ur-
banidade.

Assim através do projeto das aberturas e das transposições da 
linha, com um programa arquitetônico bem definido,  e varian-
te, implantado ao longo do percurso onde estabelecem-se os 
eventos cotidianos, pode dar uma nova interpretação ao mes-
mo através de novos meios de exploração do espaço. Podem 
contribuir para um novo sistema. Um sistema de ações não ba-
nais voltadas aos eventos cotidianos. Novas formas de explora-
ção do corpo que anteriormente não havia sido submetido.

“Cada lugar é, à sua maneira, o mundo.” (SANTOS, 2012 p.314)

Apropriação de espaços 
antes inabitados.

“Caverna” embaixo 
da rampa da estação 

Guilhermina Esperança 
do metrô.

Encontro de música 
toda última sexta-feira 

do mês.
foto: Autor, 2018
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O processo de apropriação no Jardim Piratininga pode ser ex-
plicitado pela travessia das fronteiras. 

A liberdade está na simplicidade dos meninos atravessando as 
fronteiras, limites ou como eles mesmos chamam “o muro”, “a 
ponte”, “o rio”, de maneira simples, atravessando para jogar 
bola no parque, ir ao cangaíba comprar algo, empinar pipa ao 
lado do “linhão” que é como chama a linha de transmissão de 
energia.

A travessia dos meninos, marca os corpos em sua mais pura ex-
pressão e desejo de atravessar as barreiras de maneira simples, 
atrelados a seus hábitos (historicamente o comum fato de habi-
tar, permanecer no lugar) para jogar bola enquanto as ativida-
des cotidianas compõem o cenário.

APROPRIAÇÃO PELO CORPO NO ESPAÇO ATRAVÉS DA LI-
BERDADE.

A corporeidade tem relação direta com liberdade, a liberdade 
de ocupar o espaço, de utilizar seu corpo como forma de expres-
são é o que atribui um caráter genuíno ao termo. 

Encontrar barreiras não necessariamente impedem o corpo de 
se movimentar. O corpo se adapta ao lugar e compõe o mesmo. 
A liberdade assim pode estar no campo imaginário, por expres-
sar-se, ou por utilizar o espaço vazio como forma de atuação.

É através do trabalho de Hélio Oiticica e Paola Berenstein, que 
identifico a periferia como potencial instigador das atividades 
humanas, das formas de expressão do corpo no espaço. A cor-
poreidade ganha um sentido poético, de caráter apropriativo 
do espaço.

Com seu trabalho na comunidade da Mangueira, os Parangolés 
aparecem como o elemento base que Oiticica utiliza para esta-
belecer relações entre espectadores (vestidos de com o mesmo 
tecido dos Parangolés), dançarinos (o samba, o Parangolé) e as 
tendas como elemento arquitetônico, todos participantes da 
dança.
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O MODELO CONCEITUAL DO PARTIDO 

Representação do partido arquitetônico através de um modelo fí-
sico conceitual.

SOBRE
O modelo “sobre” é retratado por meio de um território em tom 
escuro, e fitas grossas e brancas que representam o caráter icô-
nico que uma obra de grande porte pode obter e o contraste da 
escala humana sob o objeto construído.

A utilização de uma redoma de acetato transparente represen-
ta a obra arquitetônica como obra de arte em sua excelência. 
Sendo protagonista do local e não o território e suas peculiari-
dades. Desafio o qual deveria lidar com uma intervenção dessa 
magnitude, na tentativa de evitar o sentimento estranho de ma-
neira negativa.
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As transposições, travessias, passagens ou como prefira definir 
as possíveis hipóteses de projeto para o acesso ao Jardim Pirati-
ninga possuem o simples e complicado papel de conectar áre-
as. Porém o modo como conectar coisas diferentes, pode dar 
margem a diferentes tipos de proposição para o território.
Durante o processo de elaboração de um partido arquitetônico 
que faria sentido, me deparei com duas situações. O “sob” e o 
“sobre”.

O “sob”, ou “através”, pode ser definido como intervenção pela 
ampliação das aberturas existentes no muro da CPTM. A propo-
sição para um partido de escala mais local pode contrastar com 
o próximo tipo de proposição.

Enquanto o “sobre” poderia ser definido como a peça por cima 
da linha. Uma peça de infraestrutura que marcaria predomi-
nantemente a paisagem ainda mais, além das marcantes fron-
teiras já existentes.

Acredito que proposições dessa importância devam sim mar-
car o território, porém não devem assumir um papel de sobre-
posição das ações humanas. Buscar um equilíbrio entre am-
bas, pode ser a chave para uma intervenção que não possua um 
aspecto tímido e despercebido e nem um caráter impositivo, de 
domínio da Paisagem.

Ampliar o pequeno e reduzir o grande,  significa dar o devido 
potencial para as aberturas, tímidas em sua história, e atribuir 
uma escala local à peça implantada sobre a linha.

Áreas foco para inter-
venção na linha do trem.
Destaque para as áre-
as que viriam a receber 
uma proposta de trans-
posição, “sobre” ou “sob”
Base: Geosampa MDC
Editado pelo autor.

7. hipóteses:
suposições e intenções

7. hipóteses: suposições e intenções
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7.1. SOB /ATRAVÉS

O muro representa muito para o bairro e seus moradores, o 
processo de ocupação da área foi marcado principalmente pela 
passagem dos habitantes pelos buracos no muro da CPTM, ao 
longo da linha do trem.

Hoje, essas passagens encontram-se maiores, ampliadas, e 
marcam o local pelo intenso fluxo de pessoas e veículos. Além 
de servirem como porta de entrada ao “Pira”.

A hipótese referente à ampliação e ocupação das aberturas bus-
ca questionar a atuação da arquitetura em áreas vulneráveis da 
cidade. Na tentativa de incorporar os hábitos da população ao 
longo das aberturas, buscou-se marcar a paisagem pelo uso e 
pelas atividades do bairro, ao contrário do que se vê hoje, como 
barreira.

Atravessar a fronteira entre Piratininga e Cangaíba, em nível, é 
a maneira mais eficiente, prática e de baixo impacto de estra-
nhamento que uma intervenção na área pode causar, dado que 
seria praticamente uma reforma e não um novo objeto na pai-
sagem.

Atribuir a função principal das atividades da área a um local 
hoje visto como barreira, foi o modo que encontrei para lidar 
com esse problema. As aberturas tímidas e despercebidas, pas-
sariam a ganhar força através do uso, da apropriação, da ocupa-
ção ao longo do eixo da linha do trem.

7. hipóteses: suposições e intenções

Ocupar um lugar impensado e até mesmo hostil, pode trans-

formá-lo positivamente, além de dar espaço para as atividades 
do bairro, que hoje encontram limitações espaciais devido à in-
tensa densidade construtiva do local. Marca-se, assim,  o possí-
vel processo de transposição através da ferrovia.

Corte urbano simplificado da área de 
estudo. Jardim Piratininga e Cangaíba.
Relação entre bairros a partir da topo-
grafia e suas fronteiras urbanas.
Desenho: Autor



130 ABERTURA E SOBREPOSIÇÃO7. hipóteses: suposições e intenções

EVOLUÇÃO DAS ABERTURAS 
NA LINHA FÉRREA

A princípio a transposição da li-
nha férrea era feita em linha, o que 
causava muitos acidentes durante 
as travessias diárias até o bairro.

Após a construção do muro por 
parte da CPTM e da implantação 
de uma passarela para evitar que 
os habitantes voltassem a ocupar 
a linha. Os moradores do bairro 
continuaram a realizar as traves-
sias em nível. Assim utilizavam o 
buraco de manutenção feito pela 
própria CPTM.

Mais tarde essa abertura foi am-
pliada e encontra-se como conhe-
cemos hoje, razoavelmente ampla 
para a passagem de carros e me-
diana para passagem de pedes-
tres, porém sob a possibilidade de 
intervenções ainda mais positivas 
para o bairro.

TRAVESSIA EM LINHA:
ANTES DA CONSTRUÇÃO DO MURO

TRAVESSIA PELO TÚNEL:
APÓS IMPLANTAÇÃO DA PASSARELA

TRAVESSIA PELA ABERTURA:
APÓS AMPLIAÇÃO DA ABERTURA

Diagramas realizados pelo autor
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Diagramas realizados pelo autor

arte e arquitetura
diferentes aborda-
gens formais e ar-

quitetônicas a fim de 
explorar ao máximo 
o novo elemento na 

paisagem

skate e bicicleta
duas das atividades 
praticadas no “pira”, 

adequação na  topo-
grafia para implanta-

ção de uma rampa

esporte e lazer
adequação de 

quadras poliesporti-
vas para realização 

de atividades físicas 
como: futebol, volei, 

basquete e dança
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Diagramas realizados pelo autor

infraestrutura híbrida
piscina para reservató-

rio e acúmulo de águas 
pluviais, na tentativa de 

reduzir as pequenas 
enchentes constantes 

no bairro

infraestrutura híbrida
o reservatório quando 

vazio pode ser utilizado 
como auditório aberto 

ou palco de apresen-
tações
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modelo físico da área de estudo
escala 1:2500
Cangaíba e Piratininga, pelo autor.
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modelo físico das intervenções
na primeira etapa

escala 1:1000
Transposições A e B, pelo autor.
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modelo físico do módulo estrutural proposto da se-
gunda etapa escala 1:50
Estrutura metálica do projeto, pelo autor.
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Imagens 1, 2, 3 e 4
Proposta final de intervenção SOBRE a linha férrea.
Renderizações por David Chang.
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É papel dos arquitetos e urbanistas lidar com os diferentes ti-
pos de territórios existentes na cidade. Hoje a atuação é predo-
minantemente voltada para os grandes empreendimentos imo-
biliários, visando lucro e notoriedade no meio. Contudo nem 
todos nós arquitetos devemos atuar em situações favoráveis, 
cabe aos arquitetos também propor novas abordagens para os 
territórios menos favorecidos da cidade.

Este estudo iniciou-se a partir da fragmentação do território em 
função da implantação das grandes infraestruturas urbanas, 
gerando fronteiras físicas ou visuais ao longo da cidade. As pro-
postas para a reconexão das áreas ilhadas da cidade, propon-
do novas abordagens a partir das infraestruturas existentes, é 
um trabalho minucioso e deve ser realizado a partir da noção 
do comportamento do território em sua totalidade, levando em 
conta pessoas, hábitos, percursos, entre outros aspectos parti-
culares ao território em questão.

Portanto por meio deste estudo, trago algumas hipóteses, com 
diferentes abordagens porém mantendo a base de leitura ur-
bana para todas. No intuito de questionar a conformação atual 
dos bairros periféricos da cidade de São Paulo. 

Não se pode prever o comportamento social e a recepção de um 
projeto no meio urbano, porém podemos resgatar experiências 
anteriores e utilizá-las como referência projetual.

Lidar com um território informal de modo sensível, pode ser in-

8. considerações
finais

8. considerações finais

terpretado como lidar com suas peculiaridades. Levar em conta 
seus aspectos físicos e morfológicos, sua composição de paisa-
gem e o modo como os habitantes se comportam no coletivo e 
o modo como estabelecem suas relações pessoais com o local.



transpondo limitadores do espaço regular 155 8. considerações finais









transpondo limitadores do espaço regular 159 9. apêndices







162 ABERTURA E SOBREPOSIÇÃO9. apêndices



transpondo limitadores do espaço regular 163 9. apêndices



164 ABERTURA E SOBREPOSIÇÃO9. apêndices



transpondo limitadores do espaço regular 165 9. apêndices



166 ABERTURA E SOBREPOSIÇÃO9. apêndices



transpondo limitadores do espaço regular 167 9. apêndices



168 ABERTURA E SOBREPOSIÇÃO9. apêndices



transpondo limitadores do espaço regular 169 9. apêndices







172 ABERTURA E SOBREPOSIÇÃO

BONDUKI, Nabil. Periferias: ocupação do espaço e reprodu-
ção da força de trabalho. São Paulo: FAUUSP – Fundação 
Para Pesquisa Ambiental, 1979.

BRAGA, Mario Luis Attab. Projeto para produção da auto-
construção. 2001. 74 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 
Arquitetura e Urbanismo, Tecnologia e Construção de Edi-
fícios, Ipt, São Paulo, 2001. Disponível em: <http://cassiopea.
ipt.br/tde_arquivos/teses/{6304A0AF-6DC9-4DFF-8B1E-
-84665B09396C}_2001_HAB_Mario_Luis_Attab_Braga.
pdf>. Acesso em: 07 out. 2017.

GAUSA, Manuel; GUALLART, Vicente. The metapolis dictio-
nary of advanced architecture: city technology and society 
in the information age. Barcelona: Actar, 2001.

GETLINGER, Daniela. A infância na comunidade do Moi-
nho: uma leitura do contexto. In: anais do V Enanparq. Ar-
quitetura e urbanismo no Brasil atual: crises, impasses e 
desafios. Vol 1. 281-296. Salvador, 2018.

JACQUES, Paola Berenstein. Estética da Ginga: A arquite-
tura das favelas através da obra de Hélio Oiticica. 4. ed. Rio 
de Janeiro: Casa da Palavra Produção Editorial, 2011. 164 p.

KOOLHAAS, Rem. Junkspace. In: SYKES, A. Krista (org.). O 
Campo Ampliado da Arquitetura. São Paulo: Cosac Naify, 
2009. p. 105-118.

LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. 3. ed. São Paulo: Wmf 
Martins Fontes Ltda., 2011. 227 p.

MARICATO, Ermínia. Autoconstrução, a arquitetura possí-
vel. São Paulo: Editora Alfa-Ômega, 2ª ed., 1982.

MEYER, R. M. P.; GROSTEIN, M. D.; BIDERMAN, C. São Paulo 
metrópole. São Paulo: Edusp, Imprensa Oficial, 2004.

MEYER, Regina. São Paulo e suas Escalas de Urbanização. 
Cidade, metrópole e macrometrópole. São Paulo: Universi-
dade de São Paulo, 2015.

MITCHELL, William J. Fronteiras/redes. In: SYKES, A. Krista 
(org.). O Campo Ampliado da Arquitetura. São Paulo: Cosac 
Naify, 2009. p. 173-187.

MONEO, Rafael. Inquietação teórica e estratégia projetual. 
São Paulo: Cosac Naify, 2015.

ROLNIK, Raquel. Moradia é mais que um objeto físico de 
quatro paredes. Revista e-Metrópolis,2011.

ROLNICK, Raquel; JR. FRÚGOLI, Heitor. Reestruturação ur-
bana da metrópole paulistana: a Zona Leste como território 
de rupturas e permanências. Cadernos Metrópole n. 6, pp. 
43-66, 2o sem. 2001.

10. referências
bibliográficas

10. referências bibliográficas



transpondo limitadores do espaço regular 173

RUBIO, Christiane. Inclusão e conexão urbana: Ambiente 
e mobilidade Jardim Piratininga. 2014. 138 f. TFG (Gradua-
ção) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Faap, São Paulo, 
2014. Disponível em: <https://issuu.com/chrisrubio/docs/
pg_expandida_1/20>. Acesso em: 01 abr. 2018.

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: Técnica e tempo, 
Razão e Emoção. 4. ed. São Paulo: Edusp, 2012. 384 p.

SCHULZ, Christian Norberg. O fenômeno do lugar. In: NES-
BITT, Kate (org.). Uma nova agenda para Arquitetura. São 
Paulo: Cosac Naify, 2013. p. 444-461.

WALTER WEISZFLOG (Brasil). Michaelis Moderno Dicioná-
rio da Língua Portuguesa. São Paulo: Editora Melhoramen-
tos Ltda., 2018. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.
br/>. Acesso em: 01 jul. 2018.

10. referências bibliográficas






