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INTRODUÇÃO

O desenvolvimento e crescimento urbano social da cidade de São Paulo percorre um longo percurso pela história. Este, por 
sua vez, é marcado por inúmeras e variadas intervenções realizadas pelo homem sobre o seu sítio urbano, caracterizando, 
assim, um cenário complexo e problemático, que tem como uma das principais adversidades a formação informal do que 
aqui se refere por barreiras urbanas.   
 
Para compreensão deste essencial conceito, serão abordados diferentes significados do mesmo, associados à discussão 
histórica de como barreiras físicas e socias se estabeleceram na estruturação urbana de São Paulo, tendo como foco o 
quadrante sudoeste da metrópole.  
A partir disso, busca-se analisar um recorte urbano caracterizado pela existência de um conjunto de tais barreiras, criadas 
e estabelecidas pela intervenção e construção do homem no tecido urbano da cidade. O trecho entre a Favela do Jardim 
Panorama e a Avenida Luís Carlos Berrini, se apresenta, portanto, como um desses contextos metropolitanos, que traz junto 
com isso grandes potenciais naturais, sociais e urbanos.  
Discutir-se-á, pois, quais são essas variadas condicionantes e as intervenções diretas que este território sofreu até a 
consolidação de seu estado complexo e problemático atual.    
 
Com base em tal levantamento surge uma pergunta norteadora: como transpor barreiras por intermédio da arquitetura? 
Frente à esta indagação, serão expostas propostas distintas, mas que partilham o mesmo objetivo: prezar pela continuidade 
do tecido urbano e combater a fragmentação dos territórios desconexos existentes. 
Finalmente, o trabalho sugere uma leitura urbana para este tecido já consolidado e que pede por uma nova intervenção, 
agora pensada para suturar as barreiras previamente estabelecidas e caminhar junto aos elementos naturais e físicos do seu 
contexto.



A ASCENSÃO DA METRÓPOLE E 
A PERDA DAS ÁGUAS

O PERCURSO URBANO DA 
ELITE E O PLANO DE AVENIDAS

O  PRINCÍPIO  DA  ZONA OESTE 
DE SÃO PAULO
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Neste capítulo, serão abordados os diferentes significados do 
conceito com maior relevância desta pesquisa, as barreiras. 
E como elas se estabeleceram na estruturação urbana da 
cidade de São Paulo, com foco no quadrante sudoeste da 
metrópole. 
De acordo com o dicionário da língua portuguesa, o termo 
“barreira” pode ser descrito como: aquilo que restringe o 
acesso, um obstáculo, ou até mesmo algo que impossibilita 
a comunicação. 
Ao analisar o conceito “barreira urbana”, pode-se associar 
seu significado ao de limites, que, conforme interpretado 
por Panerai (1999, p.66), possui duas vertentes: os 
“obstáculos “naturais”, inscritos no sitio e na topografia, e 
os “construídos”, que, intencionalmente ou não, cerceiam a 
expansão da aglomeração”. Sendo assim, estas barreiras são 
compostas por elementos físicos que não são facilmente 
transpostos.
Há outro segmento mais abrangente em que as barreiras 
podem ser relacionadas com o termo “fronteiras” que, 
por sua vez, não possuem um obstáculo necessariamente 
físico. Estas fissuras, de acordo com Erena (2013, p. 36), “são 

caracterizadas por uma forte concentração demográfica e 
estrutura social complexa”, onde são estabelecidas “faixas 
de transição de realidade e espacialidade” (RIZZO, 2014, 
p.20), demarcadas por uma intensa segregação social entre 
territórios fisicamente permeáveis. 
Um local emblemático na cidade de São Paulo, que reúne 
as diferentes caracterizações de barreiras citadas acima, é 
o recorte da Marginal Pinheiros no eixo de encontro entre 
os Distritos Morumbi e Itaim Bibi, escolhido como área de 
intervenção e foco de discussão desta pesquisa.
Para compreensão do território, é necessário primeiro 
analisar o processo histórico e a transformação das barreiras 
naturais, demarcadas pelos rios - Pinheiros, Tamanduateí 
e Tietê - em barreiras construídas com a sobreposição do 
sistema viário implementado em suas várzeas, composto 
avenidas marginais. Parte-se do pressuposto que o rio 
deixa de ser um obstáculo natural e passa a se encaixar na 
categoria de obstáculo construído a partir do momento 
em que o homem deixa de utilizá-lo como equipamento 
público e passa a ser uma mera fonte de abastecimento. 
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Seu trajeto sinuoso possuía uma longa planície de inundação. 
“As várzeas eram resistências naturais às construções urbanas e 
industriais” (RODRIGUES, 2012, p.30) e eram predominantemente 
utilizadas para a prática de atividades esportivas e de lazer. O Rio 
Pinheiros, particularmente, com sua localização afastada do Centro 
Velho, onde se concentrava a urbanização da cidade no final do 
século XIX, não era um atrativo para o mercado mobiliário até então. 
O caráter urbano da cidade e de sua rede hídrica começam a sofrer 
alterações conforme novas infraestruturas de mobilidade passam a 
ser desenvolvidas, tendo como pioneira, a linha férrea.
A São Paulo Railway, primeira ferrovia do Estado de São Paulo, foi 
inaugurada em 1867. Seu percurso conectava o Planalto ao Litoral, 
criando um corredor de exportação que interligava as regiões de 
produção agrícola ao principal porto de exportação do país, o porto 
de Santos.
O avanço no transporte de mercadorias, resultou no aumento da de-
manda de produção e, consequentemente, na expansão das áreas 
de cultivo e urbanização do território permeado pela linha férrea.
Como ponto de convergência entre as cidades cafeeiras e o litoral 
paulista, a cidade de São Paulo se tornou alvo de interesse econômi-
co. De acordo com Vilarino (2006), a cidade passa a sediar o setor ad-
ministrativo dos comércios de importação e exportação e as moradi-
as urbanas dos barões do café.

subprefeituras

percurso rios

centro velho

percurso sp railway

A ASCENSÃO DA METRÓPOLE E 
A PERDA DAS ÁGUAS

BARREIRAS URBANAS A densa rede hídrica que permeia 
a RMSP, foi determinante na 
formação de seu tecido urbano. 
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Em relação ao abastecimento da metrópole, este passa 
por um processo de adaptação. Conforme mencionado 
anteriormente, a inauguração da linha férrea resultou em 
uma abrupta ascensão da metrópole. Neste momento, 
a administração dos recursos hídricos estava sob 
responsabilidade do governo. Este não foi capaz de se 
ajustar às novas demandas de consumo, desencadeando 
uma defasagem no fornecimento de água à população 
emergente, que havia atingido 30.000 habitantes, como 
cita Whitaker (1946).
“Frente às dificuldades do poder público, a iniciativa privada 
exibiu requisição de direitos para o abastecimento de água 
para a cidade de São Paulo, por meio da canalização das 
águas da Serra da Cantareira” (RODRIGUES, 2012, p.31). Foi 
inaugurada, em 1875, a Cia. Cantareira de Águas e Esgotos, 
iniciando as obras que estabeleceriam um sistema de 
distribuição capaz de fornecer o equivalente ao dobro de 
água necessária para abastecer a população da época. 
O processo de canalização se alongou por tantos anos que, 
em 1892 (ano em que foi finalizado), já não supria mais as 
demandas da metrópole emergente, que então contava com 
120.000 habitantes. A partir disso, a empresa investiu em um 
considerável número de projetos para sanar a defasagem 
do abastecimento de água, o que causou um descompasso 
em sua situação financeira e a levou à falência, além de 
tornar a administração hídrica mérito público novamente. 

Como uma nova estratégia de redução dos custos no 
governo de Fernando Prestes, foi formada a Repartição de 
Serviços Técnicos de Águas e Esgotos, responsável por todos 
os serviços de administração, custeio e desenvolvimento de 
águas e esgotos (WHITAKER, 1946,). 
Como cita Rodrigues (2012), é necessário apontar que 
haviam duas variáveis que acentuavam a complexa 
condição de acesso a água na RMSP: seu intenso dinamismo 
demográfico, já que eram construídas em torno de mil 
moradias por ano e consequentemente, a escassez das 
fontes hídricas mais próximas (Ipiranga e Cantareira). Estas 
condições desencadearam o início da retirada de água do Rio 
Tietê para fins de abastecimento, no entanto, esse processo 
foi afetado pela emissão de efluentes, inviabilizando sua 
utilização para consumo.
A partir desse momento, o Rio sediava duas práticas 
concomitantes e extremamente controversas; atividades 
voltadas para o lazer, esporte e navegação da população 
paulistana; e o destino do despejo considerável de esgoto 
que ocorria diariamente. Rodrigues (2012) afirma que a 
crescente poluição das águas dos Rios Pinheiros e Tietê levou 
à formação da Comissão de Saneamento, que decretou 
oficialmente a inviabilização do uso das águas do rio para 
abastecimento populacional.
Foram postos em prática inúmeros projetos para solucionar 
o grave problema de obtenção de água, como criação de 
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adutoras, reservatórios e diferentes planos de distribuição, 
mas todos resultavam na insuficiência de recursos para a 
população emergente. (Whitaker, 1946).
Voltando o foco à economia. A Primeira Guerra Mundial 
impossibilitou a importação de produtos, resultando no 
início de produção em solo brasileiro. Sendo assim, a cidade 
de São Paulo passa por um surto de industrialização, se 
tornando o maior centro industrial do país, de acordo com 
Vilarino (2006). Como característica de polo econômico, 
a metrópole passa a receber propostas de empresas 
estrangeiras, visando sua expansão. 
Entre 1906 e 1908, a “The São Paulo Tramway Light and 
Power Company Limited”, responsável pelo abastecimento 
de energia da RMSP, represou o rio Guarapiranga, com a 
intenção de “regularizar a vazão do Rio Tietê em Parnaíba 
e viabilizar a produção de energia em larga escala” 
(MONTEIRO, 2010, p.49). 

Os únicos projetos urbanos realizados pelo governo, eram 
aquelas que trariam um retorno positivo ao negócio 
agroexportador. Assim, é possível compreender o motivo de 
existirem bairros dotados de infraestrutura - principalmente 
viária - voltada apenas à elite, com base no fato de que 
desde este momento, o foco era estruturar um núcleo 
urbano provido de equipamentos necessários para essa 
parcela da população, enquanto as classes baixas que não se 
encaixavam neste perfil, eram removidas ou simplesmente 
ignoradas.
Ilustrando a grande participação de empresas privadas na 
urbanização da metrópole paulistana, foi inaugurada a “City 
of São Paulo Improvements and Freehold Land Company”, 
dirigida por banqueiros londrinos e renomados cafeicultores 
da época. A incorporadora adquiriu uma parcela considerável 
área urbanizada de São Paulo, com maior concentração na 
parte sudoeste da cidade, o que resultou na futura expansão 
dos bairros residenciais de classe alta nessa direção.
Os órgãos com maior domínio da cidade: São Paulo 
Railway Co, City Empreendimentos e a Light & Power Co, 
atuavam em conjunto na implantação de projetos urbanos, 
determinantes para estruturação atual da cidade.

“Neste processo evolutivo, a situação geográfica 
foi estratégica para que a cidade chegasse à 
importante centro industrial. A eletricidade como 
fonte de energia regular, abundante e barata para 
operacionalização das máquinas era assegurada 
pela utilização do recurso hídrico disponível do 
rio Tietê e do aproveitamento dos desníveis das 
escarpas da Serra do Mar, no Planalto Paulista.”

(TERAZAKI, 2012, p. 14)

Portanto, eram três os principais agentes que 
atuavam na configuração da cidade de São 
Paulo: a municipalidade, no atendimento dos 
interesses da economia cafeeira e da classe 



São Paulo enfrentava três grandes condicionantes na 
época: a dependência do Estado na gestão da metrópole, 
o momento mais crítico da crise hídrica e a existência de 
uma única reserva de água remanescente, de domínio da 
empresa Light. Por esses motivos, o setor público se viu sem 
alternativa, a não ser atender às solicitações que favoreciam 
os interesses da companhia, em troca de abastecimento de 
água para sua população. 
Em dezembro de 1927 a Lei nº 2249 foi assinada pelo 

oligárquica; as empresas de infra-estrutura 
urbana e as empresas imobiliárias privadas. 
A legislação urbanística desse período tentará 
acomodar os vários interesses desses agentes.

 (VILARINO, 2006, p. 17)

Governador Júlio Prestes de Albuquerque, concedendo à 
Light o direito de realizar o Projeto Serra, que tinha como 
objetivo a geração de energia elétrica e consequentemente, 
intensificar o monopólio da empresa. O projeto propõe 
a canalização e reversão do sistema do Rio Pinheiros, 
redirecionando seu fluxo para a nova Usina Henry Borden, 
que seria implementada em Cubatão. O novo curso utilizaria 
a declividade da Serra do Mar para rendimento energético. 
Conforme a lei, a empresa tinha o direito de elevar o nível 
do reservatório do Rio Grande, canalizar, alargar, retificar 
e aprofundar o leito do Rio Pinheiros e dos rios Grande e 
Guarapiranga, além de construir as necessárias represas, 
eclusas e estações elevatórias, podendo desapropriar terras 
para essa finalidade. (RODRIGUES, 2012) 

seção da declividade da Serra do Mar
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limitava a expansão da cidade, de modo que a retificação 
possibilitou a apropriação dos vales. As obras resultaram em 
um enxugamento de aproximadamente 50% da extensão 
do percurso dos rios e como consequência, surgiram as 
marginais, derivadas do Plano de Avenidas.
A abertura das marginais condicionou a distante relação 
entre os rios e a metrópole, de modo que “o ambiente 
fluvial urbano foi transformado em paisagem-cenário” 
(DELIJAICOV, 1998, p.76), sendo alvo apenas de uma poluição 
gradativa.

O PERCURSO URBANO DA 
ELITE E O PLANO DE AVENIDAS

A várzea sinuosa do 
rio, constantemente 
vulnerável às enchentes, 

“O novo desenho do sistema cria uma nova 
paisagem: dois grandes canais de água 
poluídas ladeados por vias expressas às 
margens [...] que ajudaram a criar uma 
espécie de bloqueio entre cidade e rios.”

(MONTEIRO, 2010, p.62)

Antes de discorrer sobre o processo de implementação 
dessa extensa rede viária e sua influência no processo 
de descentralização funcional da cidade, é necessário 
abordar outro fator que foi condicionante para este mérito: 
a distribuição de classes sociais na região sudoeste da 
metrópole. 

Conforme mencionado anteriormente, no período de 
formação da cidade de São Paulo - final do século XIX - a elite 
paulistana residia no núcleo urbano da cidade, concentrado 
no recorte do centro histórico atual. Como consequência 
da ascensão econômica, a região se tornou extremamente 
densa e passou a abrigar diferentes camadas sociais. Entre 
elas: a classe alta, composta pelas famílias dos barões de 
café; a classe média industrial, reunindo os estrangeiros 
recém-chegados e a classe baixa, representada pelos negros 
recém libertos. 
Por esse motivo, a aristocracia iniciou seu deslocamento em 
busca de exclusividade e qualidade de território, com foco 
em sítios mais altos, que possibilitassem o acesso à uma 
paisagem mais interessante da cidade e caracterizados 
por lotes regulares, espaçosos e com topografia menos 
acidentada (MONTEIRO, 2010).
Marcado pela inauguração da linha férrea, tal período 
restringia o crescimento à apenas duas direções possíveis: 
para leste, transpondo o Rio Tamanduateí ou oeste, além 
do Vale do Anhangabaú. “Considerando-se os obstáculos 
para expansão nas duas direções, a menos tortuosa fora 
escolhida pela alta classe e, esta era a direção oeste” 
(SAVASSA, 2014, p.55), sendo assim, surgiram bairros como 
Campos Elíseos, Vila Buarque e Higienópolis.

BARREIRAS URBANAS
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Já os locais próximos às linhas férreas, desprezados pela 
elite, tornaram-se bairros operários em meio às fábricas, 
caracterizados pela presença de lotes irregulares e ausência 
de arborização, como o Brás, Mooca, Bom Retiro e Barra 
Funda. Diante disto, é possível notar que a segregação social 
- ainda muito presente na atualidade - já ditava o cotidiano 
da sociedade neste período.
É importante frisar que, desde este período, a presença 
da classe abastada reflete diretamente na administração 
pública da região. Savassa (2014) afirma que São Paulo foi 
formada a partir da

“O novo desenho do sistema cria uma nova 
paisagem: dois grandes canais de água 
poluídas ladeados por vias expressas às 
margens [...] que ajudaram a criar uma 
espécie de bloqueio entre cidade e rios.”

(MONTEIRO, 2010, p.62)

Dando continuidade ao percurso da elite, este se expandiu 
no sentido da recém-inaugurada Avenida Paulista (espigão). 

“fruto de um empreendimento imobiliário 
cuja base [era] o crescimento econômico e 
demográfico da cidade, e a demanda era de terras 
bem localizadas por parte de uma crescente 
classe de ricos negociantes e fazendeiros” 

(SAVASSA, 2014, p.37) (SOUZA, 1986, 141; 143)
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Como o polo econômico da cidade ainda estava concentrado 
no centro tradicional, a oligarquia cafeeira necessitava de 
acesso ágil e direto àquela região, por este motivo e pelo 
início da influência do automóvel no cotidiano da metrópole, 
foram inauguradas avenidas que auxiliassem essa conexão.
O estudo do Plano de Avenidas, apresentado em 1930, por 
Francisco Prestes Maia e João Florence de Ulhôa Cintra, 
“era composto por um sistema viário que combinava um 
‘perímetro de irradiação’” (MONTEIRO, 2010, p.52),  criando 
uma conexão entre o eixo do centro econômico - Avenida 
Tirantes e Vale do Anhangabaú - e três “anéis concêntricos”, 
responsáveis pela ligação entre diversos pontos da cidade 
e por desviar o tráfego intenso que havia se estabelecido 
a partir do momento em que rodoviarismo se tornou 
protagonista do transporte urbano.
A reestruturação viária, proposta pelo Plano, foi 
majoritariamente implantada no mandato do próprio 
Prestes Maia (1934-1940), seguindo uma cronologia 
diretamente associada à distância do centro. Sendo assim, 
o primeiro anel construído possibilitou a conexão com as 
Avenidas Paulista e Angélica, fora a nova rota concebida 
sobre o leito das ferrovias. Seguido do anel que atingia as 
Avenidas Brasil, Bresser e Pompéia; e por fim, o “circuito de 
parkways” - conhecidas como avenidas marginais - dos Rios 
Pinheiros e Tietê.
O novo planejamento urbano resultou em modificações no 

funcionamento econômico da metrópole; desencadeando 
o deslocamento das funções centrais, constituição de novas 
centralidades e intensa valorização das várzeas do Rio, que, 
futuramente, passariam a ser ocupadas por empresas e 
indústrias multinacionais. 

“Ao longo dos rios Tietê, Tamanduateí e 
Pinheiros, imensos e largos eixos lineares de 
desenvolvimento urbano, concentrariam, de 
forma ordenada, as principais funções da cidade.” 

(DELIJAICOV, 1998, p.73)
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“espigão”, começou a sofrer mutação no final dos anos 30, 
com o início da verticalização. Com o novo sistema viário 
implantado, dois fenômenos ocorreram simultaneamente: 
o novo deslocamento da elite – sentido Rio Pinheiros, 
constituindo-se os bairros do Jardins – e o início da 
descentralização funcional da cidade. Este processo se 
estabeleceu na Avenida Paulista, ampliando seus “usos para 
além de moradia, alcançando o comércio e demais setores 
terciários, sobretudo empresas de grandes negócios” 
(SAVASSA, 2014, p. 38). 
É importante citar que esta fase de transição também 
influenciou na inauguração de usos culturais na avenida, 
tendo como principal exemplo o icônico Museu de Arte de 
São Paulo (MASP).

O PRINCÍPIO DA ZONA OESTE 
DE SÃO PAULO

O cenário composto 
pelas residências de alto 
padrão, localizadas no 

BARREIRAS URBANAS

“Também importantes federações patronais se 
estabeleceram na região [...] sedes da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), do 
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Ciesp) e do Serviço Social da Indústria (Sesi)”

(SAVASSA, 2014, p.40)
subprefeituras

percurso rios

centro econômico

paulista

posição elite
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Conforme mencionado anteriormente, a aquisição de 
grande parte da parcela sudoeste da cidade pela City 
Empreendimentos, para construção de bairros residenciais 
de alto padrão, caracterizados por casarões e chácaras, fez 
com que o deslocamento da elite se estendesse para as 
Marginais do Rio Pinheiros. A partir disto, foram criados 
dois bairros separados pelas dependências do rio: Itaim e 
Morumbi, que englobam o foco desta pesquisa. 
É importante destacar que a presença de uma classe social 
em um determinado recorte da cidade, não exclui a presença 
de outra. Da mesma maneira que a região leste passou por 
um período de valorização em certos bairros, como Tatuapé 
e Mooca; se deu início ao fenômeno de favelização na porção 
oeste da metrópole. De acordo com D’Andrea (2012), a oferta 
de emprego - proveniente da necessidade de serviços por 
parte da classe abastada – e a abundância de terrenos 
ociosos e poucos valorizados, resultou no surgimento das 
comunidades Paraisópolis, Real Parque e Jardim Panorama, 
respectivamente.

“O Morumbi foi ocupado simultaneamente pelos 
loteamentos de alto padrão e pelas favelas 
formando um mosaico onde, um morro ou uma 
declividade, ou até mesmo uma rua, pode separar 
a moradia destas camadas socioeconômicas” 

(GOHN, 2010, p.8)

No ponto de intersecção entre camadas sociais distintas, 
se torna evidente a existência das faixas de transição, 
mencionadas no início do capítulo. Estas são demarcadas 
por fronteiras permeáveis (sem um obstáculo físico), que 
não são transpostas devido à falta de integração entre os 
cidadãos.

“Se muito abrupta, essa faixa de transição 
faz com que o espaço público deixe de ser 
contínuo e social, passando a ser interrupto 
por realidades repartidas e, assim, segregador.”

(RIZZO, 2014, p.20)
O investimento do capital imobiliário no recorte sudoeste da 
metrópole - intensificado na década de 1970 -, em paralelo ao 
princípio de verticalização da região, foram determinantes 
para três fatores: o adensamento demográfico das 
favelas, uma vez que os âmbitos de construção civil e 
manutenção predial passaram a necessitar mão de obra; 
a descentralização do polo econômico da cidade, que foi 
fortemente incentivada pela concentração dos grupos de 
elite naquele território; e o investimento do poder público 
na infraestrutura viária, favorecendo o monopólio do 
automóvel individual, demarcado pela implementação de 
avenidas, túneis e viadutos.
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Conforme mencionado anteriormente, a aquisição de 
grande parte da parcela sudoeste da cidade pela City 
Empreendimentos, para construção de bairros residenciais 
de alto padrão, caracterizados por casarões e chácaras, fez 
com que o deslocamento da elite se estendesse para as 
Marginais do Rio Pinheiros. A partir disto, foram criados 
dois bairros separados pelas dependências do rio: Itaim e 
Morumbi, que englobam o foco desta pesquisa. 
É importante destacar que a presença de uma classe social 
em um determinado recorte da cidade, não exclui a presença 
de outra. Da mesma maneira que a região leste passou por 
um período de valorização em certos bairros, como Tatuapé 
e Mooca; se deu início ao fenômeno de favelização na porção 
oeste da metrópole. De acordo com D’Andrea (2012), a oferta 
de emprego - proveniente da necessidade de serviços por 
parte da classe abastada – e a abundância de terrenos 
ociosos e poucos valorizados, resultou no surgimento das 
comunidades Paraisópolis, Real Parque e Jardim Panorama, 
respectivamente.

“Nos quadrantes ao Sul da metrópole, o 
processo de expansão urbana e de constituição 

das periferias foi favorecido pela oferta de 
empregos, tanto industriais quanto de serviços, 

concentrados nessa região. Esse fato estimulou a 
produção de loteamentos populares”

(MEYER, GROSTEIN, BIDERMAN, 2004, p.)



O processo de migração do centro econômico - neste 
momento partindo da Paulista e seguindo em direção 
às marginais do Rio Pinheiros - se inicia em meados dos 
anos 70. A Avenida Faria Lima passa a ser ocupada por 
empresas e, paralelamente, inicia-se o “desenvolvimento 
de empreendimentos imobiliários ao longo da Avenida Luís 
Carlos Berrini pela Bratke-Collet” (SAVASSA, 2014, p.61). 
A “facilidade de acesso, a possibilidade de expansão 
por conta do zoneamento, a ausência de instalações 
industriais[...] e os baixos preços dos terrenos” (FIX, 2001, p.15), 
foram as condicionantes que induziram o arquiteto Carlos 
Bratke à investir no território. As obras se estenderam por 
cerca de dez anos e quando finalizadas, mudaram o caráter 
do bairro -inicialmente residencial, abrigando as classes 
média e baixa- que se tornou um novo eixo corporativo. 
Dessa maneira, o intenso desenvolvimento do território 
despertou interesse de investimento das multinacionais, 
que se instalaram no local, em busca do “padrão de primeiro 
mundo”.

“os novos edifícios que chegam à Marginal 
Pinheiros têm um grau de complexidade maior 
que seus antecessores. Em vez de simples 
torres de escritórios, conjugam uma série de 
equipamentos para atividades empresariais”  

(FIX, 2001, p.16)



subprefeituras

percurso rios

centro ecômico

paulista

Dado o momento que o desenvolvimento urbano atingiu 
a Avenida Águas Espraiadas, se iniciaram estratégias de 
remoção das favelas que ocupavam o território desde o 
início de 1970. Este processo enfatiza o domínio do setor 
imobiliário na estruturação urbana da região, que tinha 
como objetivo a valorização dos empreendimentos e para 
isso, a presença da comunidade não era um atrativo. 
A transição efetiva do polo funcional da cidade se deu nos 
mandatos de Paulo Maluf (1993-1996) e Celso Pitta (1997-
2000), por meio do intenso investimento do Estado em 
infraestrutura para a região, como correspondência às 
novas demandas das grandes empresas recém instaladas. 
Este processo resultou na degradação do eixo da Avenida 
Paulista, já que o suporte público estava inteiramente 
voltado à nova centralidade metropolitana.
A realização das obras foi possível dada à consolidação e 
aprovação da Operação Urbana Faria Lima.

“As Operações Urbanas se caracterizam como 
áreas – a serem indicadas no Plano Diretor 
– onde o Município prevê a realização de 
um conjunto de intervenções coordenadas 
pelo poder municipal e com a participação 
da iniciativa privada, dos proprietários e 
moradores, a fim de alcançar transformações 
urbanísticas estruturais, que reflitam em 
melhorias das condições socias e ambientais.” 

(VILARINO, 2006, p.70)

posição elite
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A principal diretriz urbanística do plano consiste na 
“complementação e integração do sistema viário existente 
na região com o macro sistema de circulação da zona sul” 
(VILARINO, 2006, p.73), justificando o abrupto adensamento 
da região. É necessário apontar que a inauguração da 
estação Berrini da CPTM neste momento.

“a legislação e as obras de infra-estrutura foram 
implementadas como forma de estímulo à 

especulação imobiliária e não à democratização 
da cidade”

 (VILARINO, 2006, p.69)

Conclui-se que, “o dinamismo do setor privado da economia, 
segundo seus interesses, que orientou e organizou o 
desenvolvimento da metrópole” (MEYER, GROSTEIN, 
BIDERMAN, 2004, p.). Este processo evidencia a

“dispersão intensiva do padrão periférico, o 
deslocamento da função residencial para áreas 
desprovidas de atributos urbanos básicos; e 
a acentuada desarticulação do sistema de 
transporte público e dos fluxos responsáveis 
pela mobilidade intra-metropolitana” 

(MEYER, GROSTEIN, BIDERMAN, 2004, p.)

É possível notar a concomitância entre a atuação do 
setor imobiliário e o destino das moradias de elite, fatores 
determinantes para a implantação de políticas públicas na 
região, favorecendo apenas a camada social abastada. 

“O crescimento da cidade de São Paulo, 
sempre ligado aos surtos de desenvolvimento 
econômico que atravessamos se deu sempre 
de forma desordenada e não planejada(...)” 

(DELIJAICOV, 1998, p.71)

Desta maneira, é possível associar o fenômeno de expansão 
urbana ao da segregação social, uma vez que a “periferia 
social paulista sempre esteve fora dos planos urbanísticos” 
(MEYER, GROSTEIN, BIDERMAN, 2004, p.), já que era vista 
apenas como agente de desvalorização do território. 



A ASCENSÃO DA METRÓPOLE E 
A PERDA DAS ÁGUAS

O PERCURSO URBANO DA 
ELITE E O PLANO DE AVENIDAS

O  PRINCÍPIO  DA  ZONA OESTE 
DE SÃO PAULO



FRAGMENTAÇÃO TERRITORIAL E SEUS DESAFIOS
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A partir da compreensão do processo de estruturação da Zona Oeste 
da cidade é que se estabeleceu o recorte urbano deste trabalho. 
Este por sua vez, é caracterizado por inúmeras questões, desde 
infraestrutura urbana à condicionantes naturais e até contradições 
sociais. Questões estas, que foram determinantes para escolha da 
área de intervenção, conexão entre a Favela do Jardim Panorama e a 
Estação Berrini da CPTM.
 Neste capítulo, portanto, entenderemos quais são essas variadas 
condicionantes e quais as influências diretas que este território sofreu, 

CONTRADIÇÕES E SEMELHANÇAS
FRAGMENTAÇÃO TERRITORIAL E SEUS DESAFIOS que foram fundamentais para a consolidação do 

cenário urbano e social complexo do local. 
No quadrante sudoeste da cidade, às margens do 
Rio Pinheiros e nas Subprefeituras do Butantã e 
Pinheiros, estão localizados os Distritos Morumbi 
e Itaim Bibi, respectivamente. Como mencionado 
anteriormente, apesar de tamanha proximidade, 
há um notável contraste entre os territórios. De 
um lado uma zona estritamente residencial, com 
camadas sociais antagônicas e de outro, o maior 
polo econômico da cidade.
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Com o princípio da consolidação da área, se torna evidente 
o caráter murado que o bairro residencial adquire, 
estabelecendo um padrão que persiste na atualidade. 
Frente ao crescimento exponencial do território, as chácaras 
são substituídas pelos condomínios fechados. Dessa forma, 
o novo modelo de moradia fortificada da elite passa a ser 
inserido no contexto da cidade, de acordo com Caldeira 
(1997). Uma vez que são cercados pelas tecnologias de 
segurança, podem ser implantados em qualquer recorte da 
cidade, excluindo todo tipo de vínculo com seu entorno.
Em relação à população de baixa renda, esta conquistou 
aceso à recursos básicos, como água e energia, porém, suas 
moradias ainda se encontram em situação extremamente 
precária. A aprovação do novo Plano Diretor de São Paulo, 
em 2002, traz uma perspectiva de mudança.
O instrumento tinha como diretriz realizar um levantamento 
local, recolhendo propostas elaboradas pelas próprias 
Subprefeituras. Dessa forma, o plano urbanístico resultaria 
em soluções mais assertivas para as dificuldades que a 
população enfrentava. Como resultado das pesquisas, as 
áreas de risco e os loteamentos irregulares, pertencentes 
às Zonas de Interesse Social (ZEIS), se destacaram como 
principais problemáticas da metrópole e por esse motivo, se 
tornariam prioridade de atuação do Estado. 
Seguindo o mesmo ideal do processo de formação da 
cidade, o privilégio do setor imobiliário prevaleceu frente ao 

desempenho do poder público, resultando na negligência do 
governo para com o plano e a população de baixa renda. Mais 
uma vez, o cenário da capital é composto pelas realizações 
da iniciativa privada e aumento da desarticulação entre a 
população, neste momento, demarcados pelo surgimento 
dos enclaves fortificados. Estes

“são propriedades privadas para uso coletivo; são 
fisicamente isolados, seja por muros, espaços vazios 
[áreas verdes] ou outros recursos arquitetônicos; estão 
voltados para dentro e não para a rua; são controlados 
por guardas armados e sistemas de segurança privada 
que põe em prática regras de admissão e exclusão”

(CALDEIRA, 1997, p.258)
Este novo modelo de empreendimento cultiva um vínculo 
de negação e ruptura, altera o “panorama da cidade, seu 
padrão de segregação espacial e o caráter do espaço 
público e das interações públicas entre as classes” 
(CALDEIRA, 1997, p.258). É importante destacar o interesse 
- por parte das incorporadoras - em valorizar os arredores 
imediatos destes projetos, o que intensifica a tensão com as 
comunidades próximas.

 “adensadas sob a regência das edificações do entorno, as 
[...] favelas passam a ser ameaçadas de desaparecimento 
pelo mesmo motivo que propiciou seu crescimento: a 
expansão do mercado imobiliário no bairro do Morumbi”

 (ANDREA, 2012, p. 48
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Ilustrando o cenário de conflito, em 2005, começam as 
especulações sobre o empreendimento Parque Cidade 
Jardim, promovido como “maior complexo imobiliário de 
luxo de São Paulo” (SAVASSA, p.65). O terreno adquirido para 
implantação do projeto é adjacente ao da favela Jardim 
Panorama, área de intervenção projetual desta pesquisa.
. O início das obras é demarcado pela construção de um 
muro que separa os territórios. Como princípio de estratégia 
para remoção da comunidade, a JHSF (incorporada 
proprietária do empreendimento) se prontificou a adquirir 
alguns barracos, para futuramente os destruir. As famílias 
que vendiam seus “terrenos” eram obrigadas a assinar um 
termo que as impossibilitava de retornar àquele local, em 
busca de moradia. 
Como tentativa de defesa, os habitantes da comunidade 
recorreram à grupos ativistas para auxílio. A partir disto, 
produziram um manifesto, apresentado à incorporação 
durante o coquetel de inauguração do empreendimento. 
“As reinvindicações feitas pautaram-se nos direitos previstos 
pela Operação Urbana Faria Lima e diretrizes urbanas das 
ZEIS” (SAVASSA, 2012, p.95). O desfecho do conflito foi a 
demolição dos barracos localizados no terreno de domínio 
da JHSF, que foram revertidos em indenizações, nem 
sempre equivalentes ao valor necessário para as famílias se 
estabelecerem em outro local.

Conclui-se que o número de desapropriações cresce em 
função da especulação imobiliária e embora a favela Jardim 
Panorama tenha permanecido no mesmo território, não 
há nenhuma garantia de que a comunidade sairá ilesa de 
investidas por parte da incorporação.
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Ao transmitir o foco para relação entre os distritos, apesar 
da discordância de usos, é possível notar a semelhança 
na definição de seus espaços de convivência. Embora 
seja a “região da cidade que concentra a maior parte dos 
investimentos públicos e privados” (FIX, 2001, p. 128), as 
propostas para região da Berrini tinham como objetivo o 
retorno financeiro para o mercado imobiliário. Esse motivo, 
em paralelo à escassez de terras, resultante do abrupto 
crescimento demográfico, fez com que a centralidade 
fosse equipada apenas com enclaves fortificados. 
Essa caraterística salienta a divergência entre o centro 
econômico atual e o antecedente - eixo da Avenida Paulista 
– que além de reunir as funções da cidade, fornecia cultura 
e possibilidade de integração entre a população. Desta 
maneira, fica evidente o vínculo, estritamente profissional, 
que a população estabelece com o bairro. 
Conclui-se que apesar da dualidade dos territórios, há 
uma significativa semelhança nos processos de formação, 
restruturação e articulação de seus espaços dos urbanos, 
ressaltando a segregação social.
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Visto o processo transformador de consolidação dos bairros, é 
necessário compreender porque, entre tantos outros territórios 
vulneráveis e desconexos, este foi escolhido como ponto de 
intervenção projetual.
A área é caracterizada pelo agressivo traçado da infraestrutura 
viária, composta pelas marginais e a linha férrea, que possuem papel 
determinante na segregação entre o Rio Pinheiros e a população. Em 
meio à extensa região permeada por essa malha urbana, a presença 
da Estação Berrini foi decisiva para a criação da proposta, promovendo 
a “acessibilidade e mobilidade local e regional” (Prefeitura da cidade 
de São Paulo, 2016).

ANÁLISE E DIAGNÓSTICO
FRAGMENTAÇÃO TERRITORIAL E SEUS DESAFIOS Outro fator de extrema importância é o contraste 

presente no território, demarcado pela configuração 
da favela do Jardim Panorama, que se vê isolada 
pelo entorno segregador em que está inserida. É 
importante destacar que esta comunidade possui 
uma forte característica que a difere de muitas 
outras: está inserida no contexto da cidade formal. 
No entanto, uma vez que a infraestrutura presente 
no território não é usufruída por seus moradores, é 
possível notar a similaridade entre elas, quando se 
trata dos obstáculos à serem enfrentados. 

“O alto grau de desarticulação, e até mesmo o 
rompimento da continuidade urbana entre os 
dois setores urbanos – o equipado e o precário 
-, justifica o uso da expressão segregação 
urbana para definir a relação que a periferia 
mantém com a cidade e a metrópole.”

(MEYER, GROSTEIN, BIDERMAN, 2004, p.)
Outro fator de extrema importância é o contraste 
presente no território, demarcado pela configuração 
da favela do Jardim Panorama, que se vê isolada 
pelo entorno segregador em que está inserida. É 
importante destacar que esta comunidade possui 
uma forte característica que a difere de muitas 
outras: está inserida no contexto da cidade formal. 
No entanto, uma vez que a infraestrutura presente 
no território não é usufruída por seus moradores, é 
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possível notar a similaridade entre elas, quando se trata dos 
obstáculos à serem enfrentados. 

“O alto grau de desarticulação, e até mes-
mo o rompimento da continuidade urba-
na entre os dois setores urbanos – o equipa-
do e o precário -, justifica o uso da expressão 
segregação urbana para definir a relação que a 
periferia mantém com a cidade e a metrópole.”

(MEYER, GROSTEIN, BIDERMAN, 2004, p.)

Seu terreno está circunscrito entre as faixas da 
Marginal Pinheiros, condomínios residenciais de luxo, 
o empreendimento Parque Cidade Jardim e a recém-
inaugurada Avenues The World School, que contém a 
mensalidade mais cara de São Paulo.
Em colaboração à segregação, tanto social quanto espacial, 
crítica que a comunidade enfrenta, deve-se levar em 
consideração a ausência de auxílio por parte do Governo, 
quando se trata de equipamentos institucionais.
De acordo com o Quadro analítico da Subprefeitura do 
Butantã (2016), 67,81% de seus habitantes encontra-se na 
faixa etária de 15 a 59 anos, ou seja, 2/3 de seus habitantes 
podem ser enquadrados como população em idade ativa. 
Em contraponto, unindo as duas Subprefeituras, só existem 
duas escolas públicas profissionalizantes: a Etec Jornalista 
Roberto Marinho, com os cursos de multimídia e produção 
de áudio e vídeo; e a Kimie Ando Tavares, com o curso de 

enfermagem.
Diante uma distância linear de aproximadamente 600 
metros do maior polo econômico da cidade, a população 
não tem suporte público para adquirir conhecimento 
técnico e especifico que auxilie o ingresso no mercado de 
trabalho. Desta maneira, destaca-se a “desarticulação física 
e funcional entre as áreas com ofertas de emprego e as áreas 
de moradias populares”.
O território é caracterizado pela confluência de usos e classes 
sociais, sendo assim, é importante destacar a problemática 
que ambas as margens compartilham: a falta de espaços 
públicos e culturais. A ausência desses pontos de encontro 
proporciona a evidente falta de relação entre a população e 
a cidade.
Com base nos pontos citados acima, é necessário criar 
uma estratégia de atuação. Para isso, foram consultados 
documentos disponibilizados pelo poder público de São 
Paulo: os Planos Regionais das Subprefeituras (2016), o Plano 
Municipal de Habitação e o Programa de Reurbanização de 
Favelas (2015). Sendo assim, foram selecionadas algumas 
diretrizes urbanas propostas pelos planos e que serão 
descritas à seguir.

Seu terreno está circunscrito entre as faixas da 
Marginal Pinheiros, condomínios residenciais de luxo, 
o empreendimento Parque Cidade Jardim e a recém-
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inaugurada Avenues The World School, que contém a 
mensalidade mais cara de São Paulo.
Em colaboração à segregação, tanto social quanto espacial, 
crítica que a comunidade enfrenta, deve-se levar em 
consideração a ausência de auxílio por parte do Governo, 
quando se trata de equipamentos institucionais.
De acordo com o Quadro analítico da Subprefeitura do 
Butantã (2016), 67,81% de seus habitantes encontra-se na 
faixa etária de 15 a 59 anos, ou seja, 2/3 de seus habitantes 
podem ser enquadrados como população em idade ativa. 
Em contraponto, unindo as duas Subprefeituras, só existem 
duas escolas públicas profissionalizantes: a Etec Jornalista 
Roberto Marinho, com os cursos de multimídia e produção 
de áudio e vídeo; e a Kimie Ando Tavares, com o curso de 
enfermagem.
Diante uma distância linear de aproximadamente 600 
metros do maior polo econômico da cidade, a população 
não tem suporte público para adquirir conhecimento 
técnico e especifico que auxilie o ingresso no mercado de 
trabalho. Desta maneira, destaca-se a “desarticulação física 
e funcional entre as áreas com ofertas de emprego e as 
áreas de moradias populares”.
O território é caracterizado pela confluência de usos e classes 
sociais, sendo assim, é importante destacar a problemática 
que ambas as margens compartilham: a falta de espaços 
públicos e culturais. A ausência desses pontos de encontro 

proporciona a evidente falta de relação entre a população e 
a cidade.
Com base nos pontos citados acima, é necessário criar 
uma estratégia de atuação. Para isso, foram consultados 
documentos disponibilizados pelo poder público de São 
Paulo: os Planos Regionais das Subprefeituras (2016), o Plano 
Municipal de Habitação e o Programa de Reurbanização de 
Favelas (2015). Sendo assim, foram selecionadas algumas 
diretrizes urbanas propostas pelos planos e que serão 
descritas à seguir.
PLANO REGIONAL DA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS | 
EIXOS DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE
- Criar áreas de permanência no espaço público;
- Qualificar os pontos de conexões;
- Qualificar e ampliar a estrutura cicloviária, conectando-a a 
rede de transporte públicos e aos principais equipamentos e 
áreas verdes.
PLANO REGIONAL SUBPREFEITURA BUTANTÃ | RECORTE 
PANORAMA
- Prever uma passarela de acesso a Estação Berrini da CPTM 
para melhorar a mobilidade dos moradores da comunidade 
e do Distrito;
- Promover ações indutoras do desenvolvimento econômico 
local pelo estímulo ao comércio e serviços locais;
- Qualificar os espaços livres públicos, especialmente os 
vinculados ao transporte público;
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- Atender a demanda por espaços livres públicos de 
lazer e esporte;
- Promover a conservação ambiental das áreas 
verdes;
- Melhorar a segurança pública local.
PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
- Reforçar referências características do bairro;
- Evitar áreas com uso exclusivo;
- Transformar margens abandonadas em espaços 
públicos ativos;
- Integrar a cidade dentro do bairro;
- Criar áreas de lazer e torna-las acessíveis a todos 
os cidadãos.
PROGRAMA DE REURBANIZAÇÃO DE FAVELAS 
- Criação de áreas de lazer e centros comunitários.

Com base no levantamento das deficiências e estratégias de 
intervenção, surge a seguinte questão: como transpor barreiras por 
intermédio da arquitetura? Frente à esta indagação, serão expostas 
propostas distintas, mas que partilham o mesmo objetivo: prezar 
pela continuidade do tecido urbano e combater a fragmentação dos 
territórios desconexos existentes.
Frente à principal questão discutida, foi selecionado um projeto 
inserido em território vulnerável, que tem como principal diretriz: 
promover a acessibilidade e mobilidade entre a comunidade e a 
metrópole.

SUTURAS PARA TERRITÓRIOS FRAGMENTADOS
FRAGMENTAÇÃO TERRITORIAL E SEUS DESAFIOS

VILLA 31 BRIDGE
Buenos Aires, Argentina. 
ELEMENTAL

A implantação de uma das maiores 
e mais antigas favelas da cidade 
de Buenos Aires, Argentina, conta 
com uma extensa linha férrea 
e seu terminal, que fragmenta 
o sítio e consequentemente, o 
acesso ao transporte público e o 
restante da cidade. 
Frente a estas questões, o 
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projeto de edifício ponte, sugere uma nova sede do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, reintegrando a 
comunidade com o mercado de trabalho e o os outros 
habitantes. Em sua cobertura, a proposta de um parque 
linear, que assumiria não só o papel de área de permanência, 
mas principalmente de interligação dos dois lados do 
terreno, propiciando a mobilidade urbana do local.

Ao discorrer sobre os equipamentos públicos e seu 
potencial tanto de criação de centralidades, como de 
função catalisadora no desenvolvimento da área e de sua 
população. Entram em destaque duas propostas, que além 
de promoverem integração entre os cidadãos, melhoraram 
as condições do território em que foram inseridos. 

FÁBRICA DE CULTURA: GROTÃO
São Paulo, Brasil.
URBAN THINK TANK

Inserida no contexto de um assentamento precário, na maior 
favela de São Paulo, o projeto é um equipamento cultural, 
que tem como principal objetivo prover infraestrutura, 
espaços de convivência e serviços para a população.
Os arquitetos utilizam a crítica situação do terreno, como 
uma das diretrizes do projetuais, com a criação de uma 
praça, que se acomoda na íngreme topografia e propõe 
uma conexão segura entre o território da comunidade e a 
cidade formal. 
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CENTRO PAULA SOUZA 
São Paulo, Brasil.
SPADONI AA E PEDRO TADDEI ARQUITETOS

O Centro Paula Souza, instituição do Governo de São Paulo, 
é responsável pelo ensino técnico público da população. A 
proposta da escola engloba tanto o programa institucional, 
como biblioteca, salas de aulas, salas práticas, ateliers e 
laboratórios, mas também, o programa esportivo, com 
quadras poli esportivas, piscina e salas multifuncionais.
Neste projeto do escritório Spadoni AA e Pedro Taddei 
Arquitetos propõe uma cobertura que interliga os dois 
volumes, criando uma praça central coberta na cota térrea, 
possibilitando uma dinâmica urbana no bairro da Luz, que 
se encontra em estado degradado. 
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Por fim, apresenta-se um projeto fundamental para 
concepção do partido de projeto e sua potencial capacidade 
de promover integração entre diferentes grupos sociais, 
usufruindo dos espaços públicos como ponto de encontro 
e troca.

11 STREET BRIDGE
Washington, Estados Unidos.
OMA + OLIN 

Nesta proposta, os escritórios propõem interligar dois centros 
da cidade desconexos, por meio de uma transposição. 
O objeto de projeto é um equipamento dinâmico e 
multifuncional que atenderia os habitantes de ambas as 
margens, além de contemplar soluções que beneficiariam 
a saúde do Rio.
Sua implantação enfatiza dois eixos de fruição, conectados 
por ambientes de permanência, que abrigam os programas 
institucionais e os espaços públicos, compostos por praças e 
arquibancadas. 





TRANSPOSIÇÃO DE BARREIRAS

O objeto de projeto é um complexo multifuncional, que 
abriga o programa de uma escola técnica profissionalizante, 
com disponibilidade de cursos voltados à práticas 
manuais, fora os de ensino técnico mais comuns; um 
centro esportivo, com uma quadra poliesportiva e um 
campo de futebol; equipamentos culturais, como uma 
biblioteca, um auditório e um centro de exposições; 
áreas públicas sem uso definido, para promover a 
integração entre a população e por fim, pequenos 
módulos reservados para comércio local, como alternativa 
de fonte de renda para os habitantes da comunidade. 
 
Com o desafio do vão de 90m, projetado pelas marginais e 
o Rio Pinheiros, o partido arquitetônico foi fundamentado 
no deslocamento de duas lâminas lineares, compostas 
pelas treliças estruturais. Com altura necessária de 
10 metros, foi possível dividí-las em três pavimentos. 
Os diferentes usos de projetos são distribuídos ao longos 
destas lâminas, uma vez que a cota inferior - com acesso 
mais restrito - é composta por usos predominantemente 
privados da escola, enquanto o pavimento da transposição 
em nível da estação abriga principalmente o uso 
comercial e a cobertura, com maior potencialidade de 
visão da cidade, é composta por espaços livres e áreas 

verdes, promovendo pontos de encontro e permanência. 
É importante citar que outra diretriz seguida foi a constante 
presença de vazios, que unem não só pavimentos diversos, mas 
promovem integração - predominantemente visual - entre os 
diferentes públicos que possam vir a ocupar sua imediações. 
O terreno tangente à favela Jardim Panorama, onde está 
inserido o Centro Esportivo, tinha como pré existência 
um campo de futebol e uma densa massa arbórea, por 
serem duas condicionantes extramemente importantes 
para a comunidade, elas foram mantidas. As ávores 
agora se situam em uma praça que faz propõe ligaçam 
direta entre o terreno e a comunidade e o campo foi 
realocado para a cobertura, o que possibilitou acrescentar 
mais usos esportivos para atender a população estão 
localizadas os principais núcleos de circulação vertical. 
Por fim, uma das diretrizes urbanas do projeto é retomar a 
relação da cidade e do Rio, por esse motivo, foi criado um 
deque que permite essa integração. Partindo do pressuposto 
que práticas públicas seram postas em prática para tornar 
as águas dos rios navegáveis novamente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho aqui apresentado passou por diversas discussões que permitem a melhor compreensão e análise do tecido 
urbano de São Paulo e suas características. Fica clara a disparidade entre a velocidade do crescimento populacional e das 
necessidades físicas da cidade e a velocidade na qual o planejamento urbano se adequa a tais condições.  
Sendo assim, a discussão torna visível a forma como os elementos naturais da paisagem urbana, como o Rio Pinheiros aqui 
tratado, passam a ser vistos como problemáticas da cidade e não mais um fator benéfico que foi e ainda é norte para o 
surgimento e desenvolvimento das cidades em seus princípios.  
Além disso, a grandeza da cidade e suas derivadas consequências, fazem com que se criem infraestruturas urbanas que 
ao mesmo tempo que alimentam o fluxo metropolitano, trazem barreiras físicas para o mesmo, como é o caso da aqui 
discutida Marginal Pinheiros.  
Ademais, o presente estudo é importante para se compreender como as características consolidadas de uma cidade 
influenciam não só sua mera esfera física e visual , mas que atua como agente incisivo na caracterização social e pública 
desta.  
Dado tal contexto e entendimento, a proposta deste trabalho trouxe como solução uma nova leitura que se configura como 
arquitetura, mas também como um redesenho urbano, tornando os dois territórios fragmentados em um só, suturando as 
barreiras existentes e propondo uma nova maneira de se atuar sobre o sítio urbano complexo da cidade de São Paulo.
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