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fragmento (MICHAELIS) 

frag·men·to 

sm 

1 Partícula isolada do todo.  

2 Pequena fração.  

3 Cada uma das pequenas partes em que se divide um todo.  

4 Pedaço de algo que se rompeu ou se partiu.  

5 Parte que resta de uma obra literária antiga.  

6 Trecho de discurso ou de obra literária.  

7 Forma literária dos fragmentistas, que deliberadamente escrevem obras fragmentárias. 

Figura 01: Foto do chão de terra próximo a Avenida do Estado e ao Parque. 

Essa imagem nos mostra a passagem de tempo, tendo como ponto central 

um resto de ladrilho decorativo. 

Fonte: Júlia Barbosa, abr.2019 
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Quando observarmos o Parque Dom Pedro II nos dias atu-

ais, é praticamente impossível visualizarmos como ele era 

nos primórdios da sua criação. Podemos considerá-lo ape-

nas como uma fratura urbana a qual passou por diversas 

intervenções sem a menor preocupação para a preserva-

ção da sua memória.  

Ao escolher o Quartel Tabatinguera como objeto de estu-

do, foi possível perceber que, por ele estar cercado de 

grandes avenidas e barreiras, a revitalização não resolveria 

seu problema pois as pessoas ainda assim teriam dificulda-

de de acesso e seria somente um fragmento revigorado no 

meio de uma paisagem altamente degradada.  

O Parque Dom Pedro II é um grande conector das zonas 

leste-oeste e das zonas norte-sul, contando com metrô, 

terminal de ônibus e algumas ciclofaixas. É uma área sem 

vida, altamente degradada, onde é possível observar que a 

maior parte que permanece são apenas moradores de rua, 

e é utilizado pelas pessoas apenas como transição e de 

escassa permanência.  

O entorno do Parque conta com regiões de grande povoa-

mento, como o bairro do Glicério, bairro com alta vulnerabi-

lidade por ser repleto de cortiços e habitações irregulares; 

e a Rua 25 de março, local de comércio popular, onde pos-

sui uso apenas em horários comerciais e após isso, torna-

se mais uma região deserta juntamente com seu entorno. 

Próximo à região da Sé, podemos classificar como uso pre-

dominante de serviço, novamente contando com duas di-

nâmicas, a durante o horário comercial com grande fluxo, e 

o noturno onde novamente nos deparamos com regiões 

desertas.  

A principal angústia ao estudar o local e o tema foi de bus-

car compreender o porquê de as pessoas utilizarem ape-

nas como passagem e de qual maneira seria possível inter-

vir para alterar essa dinâmica.  

A compreensão do Parque em seu contexto geral e o 

Quartel Tabatinguera, nos revela a necessidade de um en-

tendimento mais abrangente, tendo em vista a interpreta-

ção do Parque como um patrimônio e o fato do Quartel ser 

um patrimônio tombado, nos mostra que as intervenções 

devem ser feitas respeitando os preceitos dos patrimônios, 

tentando assim criar intervenções que respeitem a pré-

existência, porém, considerando as dinâmicas da cidade 

no contexto atual.  

A estratégia projetual adotada foi de intervir em diversas 

rupturas urbanas que foram criadas no parque com o pas-

sar dos anos, porém respeitando sua pré-existência e os 

elementos que já fazem parte da sua paisagem urbana, 

partindo do princípio que não é necessária uma interven-

ção de terra arrasada para que a região se revitalize e ten-

tando mostrar uma nova maneira de intervir a partir da revi-

talização e conexão dos patrimônios, e considerar aspec-

tos importantes da história do parque, ligados por um novo 

promenade junto com a reabilitação de equipamentos, 

transformando-os em culturais, possibilitando com que as 

pessoas sintam-se seguras e acolhidas, criando uma nova 

perspectiva ao parque e seu entorno.   

 

Figura 03: Foto mostrando embaixo dos viadutos em abr. de 2019 

Fonte: Júlia Barbosa, abr.2019 

Introdução 
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ras·tro (MICHAELIS) 

sm 

1 Marca ou pegada deixada pela passagem de uma pessoa ou de um animal. 

2 Traço ou reflexo que certas coisas deixam como marca de sua presença: “Foi aquela explosão de mil estreli-

nhas. E, depois desse brilho, tudo o que se viu foi um rastro de fumaça céu acima” (TM1). 

3 Sinal que nos conduz a alguma coisa ou a alguma pessoa: “O desaparecimento misterioso de pessoas e obje-

tos, sem deixar rastro e sem nunca mais serem vistos, é um fato consumado de que ninguém mais duvida” (EL2). 

4 Sola do calçado. 

5 ant Ancinho de ferro para limpar a terra.  

Figura 04: Montagem em alusão à Ilha dos Amores que existia nos primórdios do Parque Dom Pedro II 

Fonte: Júlia Barbosa 
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FIGURA 05: Pintura da inundação da Várzea do Carmo, por Benedito Calixto em 1892  

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Inundação_da_Várzea_do_Carmo#/media/File:Benedito_Calixto_de_Jesus_-_Inunda%C3%A7%C3%A3o_da_V%C3%

A1rzea_do_Carmo,_1892,_Acervo_do_Museu_Paulista_da_USP.jpg acesso em abr.2019 

Parte i. 
Histórico Parque Dom Pedro II e o Quartel Tabatinguera 
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A cidade de São Paulo desenvolveu-se a partir de uma 

colina de aproximadamente 30m acima da planície en-

tre os rios Tamanduateí, Tietê e Anhangabaú. A Vár-

zea do Carmo articulava-se e servia de passagem aos 

que iam em direção ao litoral, São Vicente, que era a 

capital da província e também como porta de entrada 

para a cidade. 

Entre os séculos XVI e XVII, o rio ainda preservava 

seu fluxo natural, servindo de abastecimento de água 

para a população que ali habitava, embora fosse pre-

cário e insuficiente por contar com poucas bicas e fon-

tes públicas. A Várzea era o local onde as lavadeiras 

lavavam as roupas e onde eram jogados os lixos. Nas 

épocas de seca, era utilizado como área de lazer. 

O rio Tamanduateí era uma importante conexão fluvial 

a outras localidades e o abastecimento da cidade de 

São Paulo, que era feito pelas fazendas e outras vilas. 

O rio era também responsável pelo fornecimento de 

água, privilegiado por sua localização geográfica, po-

rém sofria com suas cheias, sendo necessárias obras 

para drenagem, o que afetou o transporte e o porto 

que ali existia. Em 1849 dá-se fim à navegação no rio. 

Em meados de 1850, a região passou a ser conhecida 

como Várzea do Carmo por conta da proximidade do 

convento do Carmo. Sua ocupação ocorreu em 3 eta-

pas, onde a primeira teve o rio como protagonista e 

sua relação com o crescimento da cidade, que foi até 

o final do século XIX. A segunda etapa, quando a cida-

de começa a se consolidar, ocorre o processo de urba-

nização e construção do parque, em meados do sécu-

lo XX. A terceira etapa é realizada a partir das imple-

mentações de novos sistemas viários para a expansão 

da cidade, a partir da década de 1950.  

Figura 06: Vista da Várzea do Carmo a partir do Pátio do Colégio, 40 anos após a 

narrativa do francês Saint-Hilaire. Fotografia de Militão Augusto de Azevedo, 1862.  

Fonte:https://sampahistorica.wordpress.com/tag/tamanduatei/, acesso em 

mai.2019 

i.i. Histórico Parque Dom Pedro II 

Figura 07: Vista do Parque Dom Pedro II em 1920.  

Fonte:https://sampahistorica.wordpress.com/2013/09/02/de-varzea-do-carmo-a-

parque-dom-pedro-ii/, acesso em abr.2019 
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A primeira obra de intervenção realizada no rio foi no ano 

de 1849, desde então, com o crescimento da cidade em 

sua margem, fez com que a cidade enfrentasse proble-

mas de enchentes por conta das cheias do rio. A obra re-

alizada foi a canalização do rio juntamente com o aterra-

mento e o desvio da água, permitindo assim que a parte 

oeste da várzea pudesse ser ocupada, local onde em 

1867 seria construído o Mercado Municipal, também co-

nhecido como Mercado Caipira.  

Entre os anos de 1860 e 1870, com o avanço das teorias 

e tendências higienistas, a várzea passou a ser um lugar 

que precisava ser saneado por conta do esgoto que rece-

bia, causando mau cheiro, propagação de insetos e con-

taminações. Cria-se então o Plano Geral de Melhoramen-

tos da Cidade, que visava edificar praças e ruas largas 

até o Cambuci e canalizar o Rio Tamanduateí, promoven-

do bulevares e a construção de pontes.  

A denominada Ilha dos Amores, criada entre os anos de 

1870 e 1880 pode ser considerada um grande exemplo de 

espaço público: possuía um quiosque de comidas e bebi-

das, um espaço para descanso e uma casa de banho, po-

rém por conta das constantes cheias do rio, ela acabou 

sendo abandonada e desaparecendo com a segunda eta-

pa de retificação do rio, no século XX. 

No ano de 1867 inaugura-se a estação ferroviária no Lar-

go da Concórdia no Brás, juntamente com a linha Santos-

Jundiaí, ocasionando assim a expansão da Zona Leste e 

tornando necessária a conexão com a colina. Essas pri-

meiras conexões são datadas dos anos de 1872 com tra-

ção animal e posteriormente nos anos de 1900 à tração 

elétrica.  

Figura 09: Fotografia da antiga Ilha dos Amores  

Fonte:https://www.pinterest.es/pin/562598178428364931/?lp=true, acesso em 
mai. 2019 

Figura 08: Foto do antigo Mercado Caipira juntamente com a Várzea do 
Carmo 

Fonte: http://www.saopauloinfoco.com.br/83-anos-mercadao/ acesso em 
mai.2019  

https://www.pinterest.es/pin/562598178428364931/?lp=true
http://www.saopauloinfoco.com.br/83-anos-mercadao/
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Diversas linhas cruzavam o Parque, no qual teve sua 

primeira estação construída em 1905. Articulam-se as-

sim 3 eixos históricos de ligação entre o Centro e a Zo-

na Leste: o primeiro entre a Rua General Carneiro e o 

Gasômetro – conectava o Pátio do Colégio ao Largo da 

Concórdia; o segundo entre o Carmo e a Avenida Ran-

gel Pestana – conectava o Largo da Sé ao Largo da 

Concórdia e o terceiro que conectava o Tabatinguera e 

a Mooca – conectava a Praça João Mendes à Mooca.  

O projeto de Saneamento e Aformoseamento da Vár-

zea do Carmo, realizado em 1889, tinha não só uma 

preocupação higienista, mas também a preocupação 

de organizar o fluxo viário partindo de um plano de uma 

grande avenida circular. Encontra-se uma grande dico-

tomia entre a preservação do parque como lazer urba-

no e o desenvolvimento viário da área.  

Na prefeitura de Antônio da Silva Prado, entre os anos 

de 1899 a 1911, desejava que a cidade honrasse o tí-

tulo da Capital do Café e, inspirado em tendências de 

reformas urbanas europeias convida Joseph Antoine 

Bouvard, arquiteto francês, para embelezar a cidade 

com o conhecido Plano Bouvard, propondo dois par-

ques: um na Várzea do Carmo e outro no Anhangabaú.  

Para o parque da Várzea do Carmo, contou com duas 

propostas, ambas previam caminhos irregulares permi-

tindo a criação de canteiros e apenas o Palácio das 

Indústrias como equipamento. O plano teve duas eta-

pas, na primeira fase, em 1906, contava com o lotea-

mento da área para viabilizar economicamente a obra e 

na segunda fase, em 1911, toda a área pública seria 

transformada em parque. A primeira proposta previa a 

demolição do Quartel Tabatinguera e a segunda, a sua 

permanência.  

  

 

Figura 10: Crianças brincando no Parque Dom Pedro II no início da 

década de 1920 

Fonte: https://sampahistorica.files.wordpress.com/2013/09/1930-

parque-dom-pedro-crianc3a7as-brincando-2-delcampe.jpg, acesso 

em abr.2019 

Figura 11: Vista do Parque com o Rio e a passagem do Graff Zepellin 

em 1933 

Fonte: https://sampahistorica.files.wordpress.com/2013/09/1933-graf-

zeppelin-pq-dom-pedro-ii-ed-rolim-tj-e-martinelli.jpg, acesso em 

abr.2019 

Figura 12: Postal mostrando as lavadeiras às margens do Taman-

duateí com a Ponte do Carmo. Data entre 1900 e 1905 

Fonte: https://sampahistorica.files.wordpress.com/2013/08/1900-

lavadeiras-no-rio-tamanduatec3ad-ponte-do-carmo-gaensly-

delcampe.jpg, acesso em abr.2019 
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O projeto que foi executado, todavia, foi do paisagista fran-

cês Francisque Cochet, tendo a proposta partida dos estu-

dos de Bouvard e complementando com equipamentos pú-

blicos de esporte e lazer, defendendo a premissa que os 

parques deveriam não só promover o descanso, mas tam-

bém a recreação para as crianças. Em sua proposta, o 

quartel também seria demolido para dar lugar a equipa-

mentos públicos.  

A Prefeitura Municipal conclui no ano de 1922 a construção 

dos caminhos, canteiros e o plantio de 17mil mudas de ár-

vores.  Nenhuma das intervenções de equipamentos foram 

concluídas como o Parque Infantil do Brás ou o Parque In-

fantil Dom Pedro II, com exceção do Palácio das indústrias.  

Nos anos 1920, Prestes Maia e Ulhôa Cintra, impulsiona-

dos pelo forte crescimento da cidade, criam o Plano de 

Avenida de Prestes Maia a partir da ideia de originar um 

perímetro urbano de irradiação, no qual propunha projetos 

para orientar, prever e facilitar futuras intervenções. Previa 

como diretriz a estruturação e organização do fluxo viário. 

Embora previsto para preservar o Parque, o plano previa o 

alargamento da Avenida Rangel Pestana que resultou em 

fracioná-lo.  

Figura 13: Foto da construção do complexo Viário 

Parque D. Pedro II em 1971 e Viaduto Glicério, Viadu-

to Diário Popular 

Fonte: https://

sampahistorica.files.wordpress.com/2013/09/1971-

complexo-vic3a1rio-parque-d-pedro-ii-parque-d-pedro

-ii-viaduto-glicc3a9rio-viaduto-dic3a1rio-popular-

palc3a1cio-das-indc3bastrias-viaduto-31-de-

marc3a7o-ivo-justino.jpg, acesso em abr.2019 



24 

 

Figura 14: Imagem do Parque Dom Pedro II nos anos de 1950 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/334884922265488732/?lp=true, 

acesso em abr.2019 

Figura 15: Imagem do Parque Shangai e 1960 

Fonte: https://www.pinterest.com.mx/pin/310748443020849148/, acesso em abr.2019 
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Figura 16: Plano de Avenidas Prestes Maia 

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_de_Avenidas_de_São_Paulo#/media/

File:ESQUEM%C3%83O.jpg acesso em mai.2019 

A zona cerealista ganhou grande destaque e tor-

nou-se o setor mais representativo do Parque a 

partir da inauguração do Mercado Municipal em 

1933, realizado por Ramos de Azevedo.  

O programa Melhoramentos Públicos para a cida-

de de São Paulo propunha continuidades do Plano 

de Avenidas de Prestes Maia, previa vias expres-

sas e vias elevadas para evitar cruzamento em ní-

vel sem se importar com o impacto que causaria. A 

construção da avenida Radial Leste, entre 1955 e 

1957, impacta na travessia da estrada de ferro em 

viaduto e no alargamento da Avenida Alcântara 

Machado.  

Com tantos projetos de intervenção, o Quartel Ta-

bantinguera acaba submetido a avenidas de alta 

velocidade e cortado por viadutos, transformando-o 

assim em uma grande ilha.  

Posteriormente, a partir dos anos de 1989 come-

çam a surgir projetos de revitalização do Parque 

como a iniciativa da então prefeita, Luiza Erundina, 

de transferir a sede da prefeitura da cidade para o 

Palácio das Indústrias, que foi restaurado pela ar-

quiteta Lina Bo Bardi, juntamente com projetos de 

demolição de viadutos e afastamento da Avenida 

do Estado para os limites do parque com o objetivo 

de acabar com a divisão leste-oeste.  

A Operação Urbana Centro foi aprovada em 1997 

e previa a intervenção em bairros como o Glicério, 

Brás, Bixiga, Vila Buarque e Santa Efigênia, tendo 

como área central desses bairros o Parque Dom 

Pedro II, para promover adensamento residencial 

por habitações de interesse social voltado à popu-

lação de baixa renda.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_de_Avenidas_de_São_Paulo#/media/File:ESQUEM%C3%83O.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_de_Avenidas_de_São_Paulo#/media/File:ESQUEM%C3%83O.jpg


26 

 

Figura 17: Projeto de intervenção UNA e H+F tendo foco na 

criação de wetlands 

Fonte:https://www.archdaily.com.br/br/01-12113/plano-

urbanistico-parque-dom-pedro-ii-una-arquitetos-h-mais-f-

arquitetos-metropole-arquitetos-e-lume, acesso em mai.2019 

Figura 18: Projeto de intervenção UNA e H+F, vista aérea com 

as futuras intervenções 

Fonte:https://www.archdaily.com.br/br/01-12113/plano-

urbanistico-parque-dom-pedro-ii-una-arquitetos-h-mais-f-

arquitetos-metropole-arquitetos-e-lume, acesso em mai.2019 

Figura 19: Projeto de intervenção UNA e H+F, vista aérea com 

as futuras intervenções 

Fonte:https://www.archdaily.com.br/br/01-12113/plano-

urbanistico-parque-dom-pedro-ii-una-arquitetos-h-mais-f-

arquitetos-metropole-arquitetos-e-lume, acesso em mai.2019 

https://www.archdaily.com.br/br/01-12113/plano-urbanistico-parque-dom-pedro-ii-una-arquitetos-h-mais-f-arquitetos-metropole-arquitetos-e-lume
https://www.archdaily.com.br/br/01-12113/plano-urbanistico-parque-dom-pedro-ii-una-arquitetos-h-mais-f-arquitetos-metropole-arquitetos-e-lume
https://www.archdaily.com.br/br/01-12113/plano-urbanistico-parque-dom-pedro-ii-una-arquitetos-h-mais-f-arquitetos-metropole-arquitetos-e-lume
https://www.archdaily.com.br/br/01-12113/plano-urbanistico-parque-dom-pedro-ii-una-arquitetos-h-mais-f-arquitetos-metropole-arquitetos-e-lume
https://www.archdaily.com.br/br/01-12113/plano-urbanistico-parque-dom-pedro-ii-una-arquitetos-h-mais-f-arquitetos-metropole-arquitetos-e-lume
https://www.archdaily.com.br/br/01-12113/plano-urbanistico-parque-dom-pedro-ii-una-arquitetos-h-mais-f-arquitetos-metropole-arquitetos-e-lume
https://www.archdaily.com.br/br/01-12113/plano-urbanistico-parque-dom-pedro-ii-una-arquitetos-h-mais-f-arquitetos-metropole-arquitetos-e-lume
https://www.archdaily.com.br/br/01-12113/plano-urbanistico-parque-dom-pedro-ii-una-arquitetos-h-mais-f-arquitetos-metropole-arquitetos-e-lume
https://www.archdaily.com.br/br/01-12113/plano-urbanistico-parque-dom-pedro-ii-una-arquitetos-h-mais-f-arquitetos-metropole-arquitetos-e-lume
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O último projeto de intervenção que foi realizado para o 

Parque foi do escritório UNA juntamente com o H+F, em 

2011 no qual é organizado por sistema viário, transporte 

público, lagoa de retenção, eixo Arco Norte e Arco Oeste.  

No sistema viário, é proposto o rebaixamento da Avenida 

do Estado até o final do parque, viabilizando a demolição 

de quatro viadutos que o cruzam, criando novas travessi-

as de pedestres e ressignificando a acessibilidade local.  

O sistema de transporte público conta com a proposta de 

uma estação intermodal junto à estação de metrô Parque 

Dom Pedro II, desenvolvendo-se em uma ampla praça 

organizada e arborizada.  

Já a lagoa de retenção serve para diversas funções, pro-

jetada para a retenção das águas pluviais, prevenindo os 

alagamentos juntamente com um sistema de filtragem na-

tural, as wetlands.  

No arco norte, prevê a reintegração dos edifícios históri-

cos à cidade como o Mercado Municipal, o Palácio das 

Indústrias e a Casa das Retortas. Propõe uma praça ao 

lado do Mercado, um Sesc e um Senac que oferecem cur-

sos profissionalizantes, lazer e cultura.  

O arco oeste prevê a construção de nove quadras ao lon-

go da rua 25 de março, considerada como área subutiliza-

da, busca o desenvolvimento urbano a partir de ações pú-

blicas de curto, médio e longo prazo.  

A intervenção a ser realizada entra em oposição ao proje-

to do UNA juntamente com o H+F por acreditar ser uma 

intervenção que ignora de certa maneira as paisagens 

existentes, que embora degradadas, fazem parte do de-

senvolvimento urbano e intervém de maneira drástica no 

perímetro do Parque. A proposta a ser realizada busca a 

premissa da possibilidade de preservar ao máximo sem 

“varrer” a pré-existência, buscando criar um fluxo conector 

de mobilidade peatonal a partir do desenho paisagístico 

conectando os patrimônios da região, buscando reavivar a 

memória do que um dia foi um parque.  

Figura 20: Implantação do projeto de intervenção 

Fonte:https://www.archdaily.com.br/br/01-12113/

plano-urbanistico-parque-dom-pedro-ii-una-

arquitetos-h-mais-f-arquitetos-metropole-

arquitetos-e-lume, acesso em mai.2019 

https://www.archdaily.com.br/br/01-12113/plano-urbanistico-parque-dom-pedro-ii-una-arquitetos-h-mais-f-arquitetos-metropole-arquitetos-e-lume
https://www.archdaily.com.br/br/01-12113/plano-urbanistico-parque-dom-pedro-ii-una-arquitetos-h-mais-f-arquitetos-metropole-arquitetos-e-lume
https://www.archdaily.com.br/br/01-12113/plano-urbanistico-parque-dom-pedro-ii-una-arquitetos-h-mais-f-arquitetos-metropole-arquitetos-e-lume
https://www.archdaily.com.br/br/01-12113/plano-urbanistico-parque-dom-pedro-ii-una-arquitetos-h-mais-f-arquitetos-metropole-arquitetos-e-lume
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Nos arredores do parque Dom Pedro II, encontra-

mos um importante edifício histórico que é a Casa 

das Retortas. O edifício foi construído em 1889 

como decorrência da ampliação da demanda de 

combustível pela empresa San Paulo Gas Com-

pany que iniciou seus trabalhos em São Paulo em 

meados dos anos 1870 com a finalidade de desti-

lar o carvão para transformá-lo em gás. Foi desati-

vada em 1974 e após restaurações, no ano de 

1987 o edifício foi transformado em sede do Arqui-

vo Histórico Municipal e do Departamento do Patri-

mônio Histórico até meados de 2003.  

A arquitetura do edifício tem influência de elemen-

tos industriais ingleses do final do século XIX. Tem 

como materialidade principal tijolos de barro pavi-

lhões de alvenaria, com a cobertura estruturada 

por estruturas metálicas e telhas francesas.  

Inicia-se em 2010 o projeto de revitalização e re-

estruturação para a criação do Museu da História 

do Estado de São Paulo, projeto realizado por Pe-

dro Mendes da Rocha. O projeto é repleto de con-

trovérsias por conta da sua construção contempo-

rânea juntamente com a pré existência, o que fez 

com que o ministério público entrasse com ações 

para tentar barrar o início das obras, alegando que 

o projeto prejudicará a história das ruínas. Posteri-

or a isso, durante as obras, constata-se que a con-

taminação do solo é grande e muito além do per-

mitido decorrente de seu uso anterior, o que acar-

reta o aumento do custo da obra. A obra que de-

veria ter sido concluída em 2011 atualmente en-

contra-se totalmente abandonada, contando ape-

nas com a escolta da polícia civil.  

 

Figura 21: Estado em agosto de 2018 da Casa das 

Retortas 

Fonte:https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/

nova/1609558454372956-casa-das-retortas, acesso 

em mai.2019 
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Um importante edifício histórico que per-

tence ao parque é o Palácio das Indústrias. 

Foi construído entre os anos de 1911 e 

1924 por Domiziano Rossi com o objetivo 

de sediar exposições agrícolas, industriais 

e comerciais. Possui estilo eclético, com 

suas instalações que organizam-se em um 

pavilhão central com diversos pavimentos 

e jardins. Teve o programa voltado para 

exposições entre os anos de 1917 e 1947. 

Durante os anos de 1947 e 1968 foi a As-

sembleia Legislativa, posteriormente entre 

1970 e 1980 tem seu uso voltado a reparti-

ções públicas ligadas à segurança. Entre 

1992 e 2004, a então prefeita Luiza Erundi-

na, transfere a sede da prefeitura para o 

edifício com o objetivo de revitalizar e dar 

uso com o projeto de Lina Bo Bardi. Após 

isso, em 2009 é inaugurado o Catavento 

Cultural e Educacional com o objetivo de 

ser um museu interativo voltado às ciên-

cias.  

Figura 23: Palácio das Indústrias com o uso atual de museu. 

Fonte: Júlia Barbosa, ago2018  

Figura 22: Imagem do Parque Dom Pedro II nos anos de 1920 com ponto central 

no Palácio das Indústrias 

Fonte: https://www.pinterest.es/pin/42643527696794830/, acesso em abr.2019 
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Talvez  o edifício de maior importância do entorno do Par-

que Dom Pedro II possa ser considerado o Mercado Muni-

cipal, sendo um importante polo turístico da atualidade, 

tendo um fluxo de aproximadamente 50 mil pessoas por 

semana. Projetado por Felisberto Ranzini e inaugurado no 

ano de 1933. Conta com 32 painéis subdivididos em 72 

vitrais russos de Conrado Sorgenicht Filho. O processo de 

seu tombamento iniciou-se em 1988 por Silvia Beatriz 

Santana Amorim, "Tendo em vista as constantes polêmi-

cas que atualmente cercam este edifício e sua área envol-

tória, além do seu inegável valor histórico e arquitetônico, 

venho por meio deste solicitar a abertura do processo de 

tombamento do referido imóvel" 

O edifício possui estilo eclético construído para ser um 

importante marco da era do café, onde a cidade buscava 

valorizar suas áreas centrais e também por conta dos mo-

delos higienistas europeus que buscavam. Seu primeiro 

uso foi o de armazém de pólvora e munições.  

Seu primeiro restauro foi no ano de 2004, no qual recupe-

rou a fachada e os vitrais e construiu o mezanino para 

abrigar quiosques de comes e bebes. Sua segunda inter-

venção foi em 2006, a partir de iniciativa público privado 

inaugura-se o Mercado Gourmet, com cozinha profissional 

equipada voltada a eventos gastronômicos.  

Figura 24: Mercado Muni-

cipal, 1944 

Fonte: http://

www.saopauloinfoco.com.

br/83-anos-mercadao/, 

acesso em mai.2019 

http://www.saopauloinfoco.com.br/83-anos-mercadao/
http://www.saopauloinfoco.com.br/83-anos-mercadao/
http://www.saopauloinfoco.com.br/83-anos-mercadao/
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i.ii. Histórico Quartel Tabatinguera 

Figura 25: Estado atual do Quartel Tabatinguera 

Fonte: Júlia Barbosa, jun.2018 
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Figura 26: Imagem da fachada principal do Quartel Tabatinguera  

Fonte: http://memoriasdeumveterano.blogspot.com/2014/08/quartel-do-glicerio.html, acesso em mai.2019 
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A história do Quartel Tabatinguera diverge quanto à sua 

datação. De acordo com o processo de tombamento do 

CONDEPHAAT nº 21740/1981 e o livro de Bens Culturais 

Arquitetônicos no Município e Região Metropolitana de 

São Paulo, sua primeira construção seria datada do ano 

de 1842, no qual tinha como função abrigar a sede da 

Chácara dos Fonseca, todavia, nas documentações en-

contradas no Centro de Integração de Apoio Patrimonial 

da Polícia Militar, o CIAP, consta que a primeira constru-

ção seria da data de 1791, teoria essa, reforçada pela 

planta de 1796 na qual a edificação já aparece como exis-

tente.  

Inicia-se como sede da Chácara do Fonseca pertencente 

ao  Cônego Joaquim de Monte Carmelo e posteriormente 

é adquirida pela Fazenda Provincial em 1859 para trans-

formar-se em Seminário das Educandas.  

O edifício permaneceu como Seminário por um curto es-

paço de tempo, apenas cinco meses, pela razão de estar 

localizado às margens do rio Tamanduateí, onde passa-

vam diversos barcos com homens, o edifício tornava-se 

úmido e as más condições de saneamento da água favo-

reciam o aparecimento de doenças contagiosas e o adoe-

cimento das moças.  

Posteriormente a isso, seu uso se modifica para abrigar o 

Hospital de Alienados em meados de 1862, o que contra-

põe a razão da permanência tão curta do Seminário, pois 

de acordo com documentos, conforme políticas médicas, 

havia a recomendação de instalar o hospital em locais 

bem arejados para enfermos.  

Em 1870 o edifício passa por uma grande reforma de am-

pliação com o objetivo de separar os tipos de pacientes e 

melhorar a infraestrutura. Nos desenhos datados de 1877, 

o edifício apresenta formato em “L”, o que nos direciona a 

concluir que essa foi a primeira ampliação que ocorreu 

dentre várias, que foram ocorrendo ao decorrer do tempo.  

No ano de 1903, devido a diversos problemas de insalu-

bridade para os pacientes e funcionários, os mesmos fo-

ram transferidos para Juquerí, onde hoje é atualmente 

Franco da Rocha, passando então o edifício para o poder 

do Estado, onde continua sendo até os dias de hoje. 

i.ii. Histórico Quartel Tabatinguera 
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Figura 27: Fachada Principal do Quartel no ano de 1907 

Fonte: http://www.preservasp.org.br/15_informativo_batalhão, acesso em mai.2019 

Após a transferência do edifício para o Estado, seu uso 

foi alterado, dessa vez para abrigar o almoxarifado da Se-

cretaria de Justiça e o Quartel de Guarda Cívica da Capi-

tal. Em 1964, transforma-se em 7º Cia de Guardas e em 

1970, transforma-se em 2º Batalhão de Guardas, onde 

ficou popularmente conhecido até o ano de 1992, que tor-

nou-se o Batalhão da Polícia de Choque do Estado, onde 

permaneceu até 1996.  

Em 2004 a Secretária de Segurança Pública, cede 

6.028,94m2 para a ONG Novo Glicério, onde hoje é sede 

de uma comunidade que tem como missão afastar as cri-

anças da criminalidade a partir da prática de esporte.  

O desenvolvimento do edifício, até chegar ao formato dos 

dias de hoje, ocorreu em etapas. Sendo como primeira 

construção um edifício de formato retangular de dois pavi-

mentos com a materialidade de taipa de pilão no qual per-

maneceu até 1895 evoluindo para uma planta em formato 

em “U” com um pátio voltado ao Rio Tamanduateí, a ma-

terialidade das novas alas era composta de alvenaria de 

tijolo. No início do século XX, é realizada a intervenção 

que deixa o edifício como conhecemos nos dias atuais, 

com apenas um pavimento, fechando o quadrilátero em 

alvenaria de tijolo.  
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Figura 28: Linha do tempo construtiva do Quartel Tabatinguera 

Fonte: CIAP 
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Figura 29: Linha do tempo construtiva do Quartel Tabatinguera 

Informações extraídas de: Estúdio SARASÁ - Diagnóstico de 

conservação e restauro, elaborado sobre o edifício, 2015. 

Fonte: CIAP 
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Em 2014, o Estudio Sarasá realiza um estudo no edifício, 

onde comprova as teorias anteriormente apresentadas, 

encontrando também paredes construídas em bloco cerâ-

mico e uma parede em adobe.  

O edifício estrutura-se em fundações de pedra, utilizando 

de técnicas tradicionalmente romanas que foram distribuí-

das pelo Brasil colonial. As paredes são predominante-

mente de tijolos autoportantes.  

A fachada que encontramos nos dias de hoje foi transfor-

mada no ano de 1930, onde foi adicionada a sacada cen-

tral no segundo pavimento e na porta de entrada, foi alte-

rado de verga para um arco.  

Sua colocação originalmente era de um tom puxado para 

o bege, por conta da cal que era utilizado, que era retirado 

das margens do rio Tamanduateí, tendo sua coloração 

alterada para o branco e azul quando o edifício tornou-se 

de domínio dos batalhões.  

No ano de 1981, quando o CONDEPHAAT tomba o edifí-

cio como patrimônio, o principal objetivo era de transformá

-lo em Museu Militar juntamente com a Fábrica da cultura 

e seu programa contaria com biblioteca, livraria, auditório, 

cinema, teatro e uma base da Polícia Militar 24h.  

Apesar de ser uma região altamente central e o edifício 

conter um caráter histórico altamente importante, sendo o 

primeiro edifício de uso público da cidade de São Paulo, 

encontra-se há mais de 20 anos desativado e abandona-

do contando apenas com a vigilância para impedir inva-

sões.  

O projeto no qual transferiu a Prefeitura da cidade de São 

Paulo para o Palácio das Indústrias em 1991, contava 

com uma ampla revitalização do Parque Dom Pedro II, 

visando ressignificar  o rio Tamanduateí, rearborizando o 

parque e disponibilizando equipamentos de lazer, porém 

apenas o Palácio das Indústrias foi restaurado, mantendo 

o resto das outras intervenções apenas no papel.  

Posteriormente a isso, é promovido o “Concurso Nacional 

de Ideias para um Novo Centro”. A equipe premiada foi de 

João Batista Martinez Corrêa com a proposta de reavivar 

o parque como centralidade e o rio como elemento conec-

tor a partir de várias pontes de conexão juntamente com o 

Quartel. Essa ideia não foi adiante, assim como outras.  

Já no ano de 2003, Fernando Magalhães Chacel propõe 

ampliar a área do Parque para 220mil metros quadrados, 

sendo que atualmente o Parque conta com apenas 70 mil 

metros quadrados. O escritório SPBR Arquitetos em 2008, 

opta por propor que o edifício transforme-se em cultural 

ou educacional.  



38 

 

Figura 30: Fachada posterior do Quartel  

Fonte: Júlia Barbosa abr.2019 

Figura 31: Detalhe das placas de reforma do Quartel 

Fonte: Júlia Barbosa abr.2019 

Figura 32 Fachada principal 

Fonte: Júlia Barbosa abr.2019 

Figura 33: Vista do Quartel a partir da passarela do Expresso Tiradentes 

Fonte: Júlia Barbosa abr.2019 

Figura 34 Fachada principal 

Fonte: http://www.saopauloantiga.com.br/batalhao-de-guardas/, acesso em abr.2019 
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Figura 37: Pátio lateral 

Fonte: http://www.saopauloantiga.com.br/batalhao-de-guardas/, 

acesso em abr.2019 

Figura 40: Vista  salão 

Fonte: http://www.saopauloantiga.com.br/batalhao-de-

guardas/, acesso em abr.2019 

Figura 39: Fachada 

Fonte: http://www.saopauloantiga.com.br/batalhao-de-

guardas/, acesso em abr.2019 

Figura 36: Pátio lateral 

Fonte: http://www.saopauloantiga.com.br/batalhao-de-guardas/, 

acesso em abr.2019 

Figura 35: Pátio lateral 

Fonte: http://www.saopauloantiga.com.br/batalhao-de-

guardas/, acesso em abr.2019 

Figura 38: Cobertura 

Fonte: http://www.saopauloantiga.com.br/batalhao-de-

guardas/, acesso em abr.2019 
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Em 2013, inicia-se o processo de licitação para o restauro 

do Quartel Tabatinguera – Parque Dom Pedro II por meio da 

Secretaria de Estado dos Negócios de Segurança Pública – 

Polícia Militar do Estado de São Paulo representada pelo 

CIAP como o objetivo de instalar a Sede do 45º BPM/M, a 

1º Cia do 45º BPM/M, o Centro de treinamento e preserva-

ção da vida – estande de tiro, oficina de motomecanização e 

o Gabinete de treinamento. Essa licitação encontra-se em 

andamento nos dias de hoje, dependendo de aprovações.  

Figura 41 Fotomontagem da proposta  

Fonte: CIAP 
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Figura 42: Imagem de como ficaria a fachada principal, utilizando as cores originais 

Fonte: CIAP 

Figura 43: Imagem de como ficaria o pátio interno central, utilizando as cores originais 

Fonte: CIAP 
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Figura 44: Imagem do pós Segunda Guerra  Mundial na cidade de Dresden na Alemanha em meados de 1945  

Fonte: https://www.cafehistoria.com.br/silencio-sob-ruinas/, acesso em mai.2019 

Parte ii. 
O debate sobre a preservação no mundo e o restauro no Brasil 
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O objeto de estudo não só tem sua importância por ser um 

eixo central, mas também por fazer parte da história e ser 

um patrimônio do estado e da cidade de São Paulo tomba-

do pelos órgãos responsáveis.  

A discussão do patrimônio e seu tombamento visa a pre-

servação do bem, porém, podemos observar que não ne-

cessariamente um bem que é tombado como o Quartel Ta-

batinguera tem sua preservação realizada. Sofre com sua 

desativação há mais de 20 anos e enfrenta sérios proble-

mas com a ação do tempo, como a cobertura, que mesmo 

escorada, sofre por riscos de queda pois as mesmas en-

contram-se com infestação de cupins.  

Para tentarmos entender a complexidade da discussão do 

restauro no Brasil e no mundo, precisamos primeiramente 

compreender onde e como ela surge. 

O debate sobre restauração começa a ganhar força a partir 

do século XIX, buscando compreender como deveriam se 

dar as intervenções em patrimônios.  

 

Buscando uma linha de raciocínio de como deveriam se 

dar tais intervenções, os pensadores que mais se destaca-

ram no início do século XIX foram John Ruskin, Viollet Le 

Duc e posteriormente, Camilo Boito.  

Um dos pioneiros nos métodos de restauro, foi o arquiteto 

francês Viollet Le Duc. Em seu discurso, defendia a inten-

ção de refazer a obra que estava incompleta, argumentan-

do que restaurar um monumento seria dar um novo valor 

histórico ao edifício. 

Viollet Le Duc começa seus trabalhos na área de restaura-

ção, no momento em que a mesma estava se firmando co-

mo uma ciência. Com a Revolução Industrial, o Iluminismo 

e a Revolução Francesa, há uma mudança na forma da 

relação com o passado, provocando uma ruptura entre 

passado e presente, produzindo um sentimento de prote-

ção a ambientes e edifícios históricos na Europa. Partia do 

princípio de adequação da forma a determinada função. 

Em seus textos, expõe análises sobre as formas de cons-

truir, apresentando reflexões sobre a racionalidade, ade-

quações de formas/funções/materialidades/estruturas.  

ii.i. Histórico Restauro no mundo 
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É então elaborada a Instituição Técnica na qual cria linhas 

de ação onde recomenda periódicas manutenções para 

evitar as restaurações, como o modo de realizar o levanta-

mento, de analisar, verificar as causas mais comuns de 

degradação, explicando técnicas medievais e indicações 

de como restaurar o edifício.  

Le Duc não se contenta unicamente em realizar uma re-

constituição apenas hipotética do estado de origem, procu-

ra fazer uma reconstituição do que o edifício poderia ter 

sido, caso na época houvesse domínio de novas tecnologi-

as que possibilitassem novas experiências. Procurava en-

tender profundamente o sistema, realizando levantamen-

tos, analisando e compreendendo seu sistema, conceben-

do então um modelo ideal e impondo, a seguir, sobre a 

obra, o esquema idealizado.  

Suas formulações teóricas de suas experiências práticas, 

muitas vezes resultaram em intervenções incisivas, fazen-

do largo uso de reconstituições ou até mesmo “corrigindo” 

o projeto onde ele se mostra defeituoso. Almejava atingir 

um estado completo idealizado do edifício, com o objetivo 

de alcançar a unidade vinculada ao sistema estrutural do 

edifício, mesmo que com isso, tenham que ser sacrificadas 

várias fases da passagem da obra no decorrer do tempo e 

feitas substituições maciças. Aponta os perigos de se que-

rer alcançar um estado completo que pode nunca ter existi-

do, devendo o arquiteto restaurador, colocar-se na posição 

do arquiteto inicial. 

O debate sobre a arquitetura medieval toma maior vulto e 

o destino dos objetos do período tornam-se objeto de gran-

de preocupação no início do século XIX por conta da gran-

de destruição, principalmente na França pós revolução, 

onde inúmeros edifícios medievais são destruídos.  

John Ruskin viveu no auge da revolução industrial, movi-

mento do qual era contra, pois acreditava que o mesmo 

era uma forma de escravidão. Em meados do século XIX, 

lidera na Inglaterra um movimento em prol da conservação 

de monumentos históricos. Sua visão de mundo era extre-

mamente romantizada, colocando sempre à frente a emo-

ção sobre a razão. Através de seu livro “A Lâmpada da 

memória”, pregava o absoluto respeito pela matéria origi-

nal, defendia a ideia do Anti-Restauro, argumentando que 

a identidade de um povo, a fonte histórica não poderia ser 

restaurada, para que não houvesse perigo de ser corrom-

pida; sustentava o pensamento onde qualquer interferên-

cia, produziria novo caráter na obra, tirando sua autentici-

dade. Possuía uma visão completamente fatalista a respei-

to dos monumentos, ou seja, nenhuma intervenção deveria 

ser feita, pois seria considerada como “colocar uma menti-

ra no lugar”, julgando assim, o restauro como uma destrui-

ção. Considera possível intervenções, desde que as mes-

mas sejam invisíveis, reconhecendo a necessidade de im-

pedir a degradação dos monumentos; aconselhava manu-

tenções periódicas, todavia, admitia a possibilidade de 

morte de uma dada edificação. Utiliza o termo “pitoresco” 

como uma maneira classificatória a um monumento, carre-

gada de um grande valor histórico, defendendo assim que 

a ruína de uma edificação carrega uma beleza que não 

pode ser comparada a nenhuma outra. Defende a linha 

que o restauro não seria necessário, caso o edifício fosse 

preservado.  

Já Camillo Boito teve papel relevante na transformação da 

historiografia e na formação de uma nova cultura arquitetô-

nica na Itália. Em seu ensaio “Sullo Stile Futuro dell’ Archi-

tettura Italiana”, busca lições da arquitetura do passado, 

encontrando subsídios para a criação contemporânea para 

análise de seus princípios e composição para alcançar a 

verdade em relação às formas, materiais e funções, lan-

çando fundamentos para uma nova arquitetura.  
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Durante o congresso dos Engenheiros e Arquitetos Italia-

nos em Roma (1883), propõe critérios de intervenção em 

monumentos históricos, enunciando 7 princípios funda-

mentais: 1. Ênfase no valor documental dos monumentos, 

que deveriam ser preferencialmente consolidados; 2. Evitar 

acréscimo e renovações, que, se fossem necessárias, de-

veriam ter caráter diverso do original, mas não destoar do 

conjunto; 3. Os complementos de partes deterioradas ou 

faltantes deveriam, mesmo se seguissem a forma primitiva, 

ser de material diverso ou ter incisa a data de sua restaura-

ção, no caso das restaurações arqueológicas, ter formas 

simplificadas; 4. Os complementos de partes deterioradas 

ou faltantes deveriam, mesmo se seguissem a forma primi-

tiva, ser de material diverso ou ter incisa data de sua res-

tauração ou, ainda, no caso das restaurações arqueológi-

cas, ter formas simplificadas; 5. As de consolidação deveri-

am limitar-se ao estritamente necessário, evitando-se a 

perda dos elementos característicos ou, mesmo, pitores-

cos; 6. Respeitar as várias fases do monumento, sendo a 

remoção de elementos somente admitida se tivessem qua-

lidade artística manifestante inferior à do edifício; 7. Regis-

trar as obras, apontando-se a utilidade da fotografia para 

documentar a fase antes, durante e depois da intervenção, 

devendo o material ser acompanhado de descrições e jus-

tificativas; 8. Colocar uma lápide com inscrições para apon-

tar a data e as obras de restauro realizadas. 

Insiste na necessidade de conservações periódicas para 

se tentar evitar a restauração, mas admite que o restauro 

pode ser necessário para não abdicar do dever de preser-

var a memória. A restauração é encarada por Boito como 

um mal necessário, comparando a arte do restaurador à do 

cirurgião. Classifica a restauração em 3 diferentes tipos: 

arqueológica (para monumentos da antiguidade), pictórica 

(para edifícios medievais, sendo importante preservar a 

sua aparência pitoresca.) e arquitetônica (para edifícios do 

Renascimento em diante).  

Em 1889, realiza-se o Congresso Internacional sobre a 

Proteção de Obras de Arte e dos Monumentos em Paris, 

tendo em vista temas como a proteção do entorno dos mo-

numentos públicos, proteção dos monumentos em tempos 

de guerra, e a criação de comissões para cada país com o 

objetivo de assegurar esses bens.  

Camillo Sitte e Alois Riegl também tiveram grande impor-

tância no tema de preservação. Sitte, nos apresenta a no-

ção de tecido urbano em referencia às cidades antigas, 

nos apresentando a razão pelas quais as pessoas criam 

sentimentos pelas cidades argumentando contra a rigidez 

de projetos urbanos e também fazendo severas críticas ao 

isolamento dos monumentos. 

Para Riegl, faz a análise do culto aos monumentos – rela-

ção da cultura de massa com monumentos. Tenta provar 

que não há apenas uma postura para a preservação. Faz a 

divisão entre elementos mortos (civilização distante da mo-

derna, se exclui reutilização) versus elementos vivos 

(civilização próxima, pode ter uso). 

As cartas patrimoniais tiveram grande importância para di-

fundir teorias de Boito e Gustavo Giovannoni.  

No ano de 1931, a Carta de Restauração de Atenas teve 

como premissa a preservação de monumentos históricos 

com a recomendação de inventariar os monumentos bus-

cando sua manutenção e proteção, não restringindo-se 

apenas ao objeto, e sim ampliando-se para as cidades.  
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No século XX, destacam-se grandes pensadores na área 

de restauro, como Cesare Brandi, que aprimora os pensa-

mentos de Camillo Boito e Gustavo Giovannoni. Em sua 

obra de maior importância, a “Teoria do Restauro Crítico”, 

defende regras como a da reversibilidade e distinguibilida-

de das intervenções contemporâneas nos monumentos do 

passado, datando a restauração como fato histórico. Pro-

duz dois axiomas para conceituar sua teoria, 1º axioma: 

“Restaura-se somente a matéria da obra de arte” e no 2º 

axioma: “A restauração deve estar voltada ao restabeleci-

mento da unidade potencial da obra de arte, sempre que 

isto seja possível sem cometer uma falsificação artística ou 

uma falsificação histórica, e sem apagar sinal algum do 

transcurso da obra de arte através do tempo”. Defende o 

fator da reversibilidade numa obra como primordial, uma 

vez que o restaurador carrega consigo a subjetividade, cor-

rendo o risco então da intervenção modificar a essência do 

objeto.  

Para compreendermos qual é a maneira certa de realizar 

uma intervenção em um monumento, devemos primeiro 

compreender a fenomenologia. De acordo com o matemá-

tico Edmund Husserl, o precursor do pensamento fenome-

nológico moderno, os fenômenos “não se tratam de um 

objeto em si e sim da forma com a qual estes são percebi-

dos pela consciência do observador, forma esta que não 

se constitui em uma mera aparência e possui natureza pró-

pria(...) só seria possível ter acesso às descrições dos fe-

nômenos a partir do acesso direto aos conteúdos da cons-

ciência do observador”. Um exemplo de sua metodologia, 

citada por Do Carmo, seria o exemplo de uma xícara, onde 

a cor e os desenhos não alteram sua essência, pois mes-

mo removendo esses atributos, ela ainda se revela como 

uma xícara; porém, removendo sua asa, a xícara assume 

a essência de um copo. Pode-se então concluir que “a 

descrição do fenômeno é obtida por meio das relações in-

ternas e externas das essências dos fenômenos” 

A partir dessa afirmação, é possível concluir que não há 

uma verdade absoluta,  pois o fenômeno sempre é inter-

pretado por um expectador, repleto de influências de um 

universo externo e carregado de memórias que interferem 

na maneira com que esse fenômeno será compreendido.  

Brandi ressalta que a obra não deve ser vista como ruína, 

pois a partir do momento que é vista como tal, a mesma 

não terá potencial, será apenas uma remontagem do que 

um dia foi um monumento, cabendo apenas a preservação 

dos resíduos. O ato de restaurar deve ser um processo 

multidisciplinar, de forma conjunta com profissionais de 

diferentes áreas, buscando assim uma forma de minimizar 

danos ao monumento. 
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Figura 45: Foto antiga da cidade Ouro Preto  

http://mondego.com.br/ouro-preto/#prettyPhoto, acesso em mai.2019 

ii.ii. O restauro no Brasil 
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No século XX, partindo de uma tendência mundial de res-

tauro juntamente ao movimento moderno no Brasil, iniciam

-se de maneira mais ostensiva os debates sobre a preser-

vação no Brasil, alertando para o risco de perda de monu-

mentos de arte colonial.  

Com a Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo, 

o debate das vanguardas tem como foco a busca de uma 

“identidade nacional”, indo em contraponto com a vanguar-

da europeia, que buscava cortar seus vínculos. Iniciando 

um debate e uma busca notória para a definição de uma 

“arte nacional”.  

Criam-se as Inspetorias Estaduais de Monumentos Históri-

cos em Minas Gerais, em 1926; Bahia em 1927 e Pernam-

buco em 1928, também, são apresentados projetos para 

criação de legislações específicas que protejam os patri-

mônios, paralelamente a isso, 

No Brasil, o primeiro acontecimento voltado à preservação 

patrimonial nacional surge através do Decreto-lei nº25 no 

ano de 1937 no qual eleva a cidade de Ouro Preto como 

Monumento Nacional, sendo considerado o primeiro instru-

mento de defesa em prol do patrimônio nacional, o mesmo 

atribui ao poder público a proteção ao monumento tomba-

do. 

A partir desse decreto, é criado o SPHAN, o Serviço de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, permanecendo 

assim até o ano de 1946, quando transforma-se em Depar-

tamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(DPHAN), exercendo praticamente os mesmos serviços.  

Com o golpe militar de 1964, o debate sobre preservação 

perde a força, mantendo-se neutro até 1970 quando surge 

o Compromisso de Brasília, no qual cria-se um plano naci-

onal voltado à preservação, partilhando as responsabilida-

des porém integrando todos os níveis de governo.  

Em 1971 o Compromisso de Salvador é assinado com o 

objetivo de complementar algumas recomendações. Um 

ano antes, o DPHAN passa a ser chamado IPHAN - Institu-

to do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Já no ano de 1968, cria-se o CONDEPHAAT, o Conselho 

de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico 

e Turístico, órgão responsável pelo tombamento no Estado 

de São Paulo.  

O órgão responsável pelo tombamento na cidade de São 

Paulo é o CONPRESP, Conselho Municipal de Preserva-

ção do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cida-

de de São Paulo, foi criado no ano de 1985, sendo instala-

do definitivamente em 1988. 

No Brasil, observa-se um fenômeno denominado por As-

cención Hernandez Martinez como restauro depois do res-

tauro, que significa que as práticas de restauro estão cada 

vez mais separadas do que realmente é um restauro, co-

mo discutido na Carta de Veneza, que em um de seus arti-

gos conceitua que “a restauração deve ter caráter excepci-

onal, respeito ao material original e a restauração deve 

sempre terminar onde começa a hipótese”. 

 

ii.i. O Restauro no Brasil 
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Nos dias de hoje, a teoria mais adotada no mundo como 

referência arquitetônica é a do Restauro Crítico-

Conservativo, que compromete-se ao máximo respeito ao 

monumento em integridade e autenticidade, sendo o res-

tauro um juízo crítico da obra. O restaurador deve buscar o 

ponto de equilíbrio em uma restauração, permitindo um 

novo contexto espaço temporal, ao mesmo tempo em que 

seus valores significativos continuem existindo. 

Na década de 1980, o Brasil intensifica a produção de in-

tervenções de restauro em edifícios históricos fora dos ór-

gãos de patrimônio, em razão da sua descentralização. 

Isso acarreta um debate que deu origem a oito tendências 

de intervenção de acordo com Patricia Nahas em seu arti-

go “O antigo e o novo nas intervenções de caráter monu-

mental” que são: autonomia (intervenção que considera a 

ser preservado apenas o invólucro do monumento); dife-

renciação (elementos como materiais e técnicas que são 

claramente distinguíveis em relação ao antigo); reinterpre-

tação (readequação em seu uso, releitura do monumento 

pela interpretação dos seus valores); repristino (recuperar 

o monumento adotando um período ou estilo que não exis-

tem mais, ignorando sua passagem do tempo); apropria-

ção (o novo é o principal na intervenção); conservação 

(pautada na conservação do monumento, mantendo seu 

uso original) e reintegração (ocorre em monumentos em 

ruína ou semiruína, remoção de acréscimos que descarac-

terizam o conjunto).  

Patricia Nahas em seu artigo faz uma dura crítica na forma 

com que os arquitetos brasileiros encaram as obras de in-

tervenção, onde a maioria ignora fundamentos básicos da 

restauração como mínima intervenção, distinguibilidade, 

reversibilidade, autenticidade e compatibilidade, onde o 

novo deve ser realizado em função do antigo, não se so-

brepondo, concluindo assim que o número de intervenções 

que seguem os pressupostos da Carta de Veneza é bem 

reduzido.  

A restauração pode ser enfrentada como uma intervenção 

de maior grau de complexidade do que uma arquitetura 

nova. Qualquer intervenção que não seja estudada e exe-

cutada com seriedade corre o risco de perder todo seu va-

lor histórico.  

No livro de Beatriz Kühl, “A arquitetura de ferro e a arquite-

tura ferroviária em São Paulo”, encontramos uma citação 

da Carta de Veneza onde podemos resumir a recomenda-

ção para intervir em um patrimônio.  

“A restauração é uma operação de caráter excep-

cional e que ela termina onde começam as hipóte-

ses. As intervenções de completamento deveriam, 

dessa forma, ter composição diversa da original e 

trazer a marca de sua época (artigo 9º). Aconse-

lhou-se o uso de técnicas modernas, com eficácia 

comprovada, caso as técnicas tradicionais não se 

mostrassem adequadas (artigo 10º). Recomendou-

se, ainda, épocas, e que a unidade de estilo não 

era o objeto da restauração (artigo 11º). As partes 

subjetivas deveriam integrar-se no conjunto, ao 

mesmo tempo que seriam distintas das originais 

(artigo 12º), para não incorrer em risco de falsifica-

ções, e que os acréscimos só poderiam ser feitos 

respeitando a composição do edifício e suas rela-

ções com o meio circundante (artigo 13º). (trechos 

sobre a Carta de Veneza dando diretrizes sobre a 

maneira de intervir em um patrimônio)” (KUHL, 

P.206) 
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O grande problema encontrado no desenvolver da preser-

vação do Brasil foi sempre a falta de conscientização da 

população mediante aos bens tombados e seu entorno. 

Podemos observar o caso do objeto Parque, a grande con-

sequência do descaso tanto do poder público, que o desa-

tiva e o mantém sem uso, quanto da população que o de-

grada e vandaliza. 

A banalização da necessidade do tombamento ocorre na 

esperança que a partir do momento em que oficializamos a 

proteção de um edifício histórico por um órgão regulamen-

tador, o edifício não correrá risco e terá sua manutenção 

realizada, porém, não é o que acontece, como observamos 

no Quartel Tabatinguera. Nele, por conta de seu cunho 

histórico, o processo de manutenção necessita passar por 

um processo altamente complexo e oneroso aos cofres 

públicos.  

Ruth Verde Zein e Anita Regina Di Marco em “Paradoxos 

do valor artístico e a definição de critérios de preservação 

na arquitetura, inclusive moderna” abrem essa reflexão so-

bre o pensamento sobre o “tombamento” realizando um 

contraponto com a questão da preservação e quem são os 

agentes que delimitam o que é passível a tombamento e o 

que não.  

Neste texto, não há o objetivo de dizer que não devemos 

tombar os edifícios, porém, faze-los com parcimônia. O 

que nos leva a crer ser o grande problema para a socieda-

de é a falta de consciência e pertencimento que uma boa 

parte desses bens geram. Tombar não significa preservar 

e vice e versa.  

Inicia-se a discussão tentando compreender onde está o 

valor artístico de uma obra. Se seu valor está na obra, no 

autor ou no observador.  

O conceito de preservar e tombar surgem na Europa a par-

tir do século XVIII e é introduzido no brasil a partir do sécu-

lo seguinte com a finalidade de construir uma “identidade 

nacional”. A preservação busca através de ações proteger 

os bens para que não desapareçam ou que não haja ne-

nhum tipo de intervenção que não respeite sua existência, 

defendendo não só seu valor físico, mas também a 

“identidade nacional” de um povo.  

Dentro de seu texto, citam Carlos Nelson Ferreira dos San-

tos em uma análise realizada sobre o que ocorre quando 

nos deparamos com tombamento e patrimônio. 

“Quando se pensa em preservar, alguém logo 

aparece falando em patrimônio e tombamento. Também 

se consagrou a crença de que cabia ao governo resguar-

dar o que valia à pena. Como? Através de especialistas 

que teriam o direito (o poder-saber) de analisar edifícios 

e pronunciar veredictos [... atribuindo] caráter distintivo a 

um determinado edifício. [...] Do jeito que vem sendo 

praticada, a preservação é um estatuto que consegue 

desagradar a todos: o governo fica responsável por bens 

que não pode ou não quer conservar; os proprietários se 

irritam contra as proibições, nos seus termos, injustas, 

de uso pleno de um direito; o público porque, com enor-

me bom senso, não consegue entender a manutenção 

de alguns pardieiros, enquanto assiste à demolição ine-

xorável e pouco inteligente de conjuntos inteiros de am-

bientes significativos” [SANTOS, 1986:60-1] 
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Ruth e Anita “argumentam que não há como a preserva-

ção se concretizar e que seja duradoura sem que esses 

“testemunhos do passado” não tenham nenhum uso, se vê 

necessária a atribuição de algum valor de uso no presente. 

Podemos utilizar como referência de projeto de interven-

ção o MAR (Museu de Arte do Rio), do escritório Bernar-

des + Jacobsen Arquitetura do ano de 2013, onde após 

um grande período desativado, sua implementação tenta 

reavivar a memória. O projeto faz parte de uma série de 

revitalização do Porto Maravilha no Rio de Janeiro. Conta 

com uma intervenção em um edifício construído no ano de 

1916 que serviu como escritórios de empresas de trans-

porte marítimo e autarquias, porém passou os últimos 20 

anos abandonado até que no ano de 2000 ele foi tombado 

juntamente com outro edifício modernista dos anos 1940, 

que era o Terminal Rodoviário Mariano Procópio no térreo 

e o Hospital da Polícia Civil nos andares superiores. Os 

edifícios se conectam por uma cobertura e por uma passa-

rela.  

Esse caso consegue exemplificar o que as autoras se refe-

rem no texto sobre a criação de uma memória nos monu-

mentos, “não haverá memória se não for feito um esforço 

para nos “educarmos” a todos, geração após geração, de 

maneira a sabermos reconhecer laços que unem esses 

edifícios a essas intenções [...]. A invenção do patrimônio 

foi sendo, também, a invenção da memória, não apenas 

sua preservação. Comprovando assim a extrema impor-

tância de proteger nossos bens.  

Figura 46: Imagem do MAR  

Fonte:https://vejario.abril.com.br/cidades/museu-de-arte-do-rio-inaugura-karaoke-no-sabado-21/ acesso em mai.2019 

https://vejario.abril.com.br/cidades/museu-de-arte-do-rio-inaugura-karaoke-no-sabado-21/
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Figura 47: Museu da Língua Portuguesa 
em chamas no ano de 2015 
Fonte: https://www.jornaldocomercio.com/
_conteudo/2016/12/geral/536247-museu-
da-lingua-portuguesa-deve-reabrir-ao-
publico-somente-em-2019.html acesso 
em mai.2019 

Figuera 48: Imagem do museu nacional 

em chamas no ano de 2018 

Fonte:https://www.noticiaagora.com.br/

brasil/2018/09/museu-nacional-teve-

proposta-de-r-80-milhoes-do-banco-

internacional-1014146802.html acesso 

em mai.2019 

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/2016/12/geral/536247-museu-da-lingua-portuguesa-deve-reabrir-ao-publico-somente-em-2019.html%20acessado%20em%202015
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/2016/12/geral/536247-museu-da-lingua-portuguesa-deve-reabrir-ao-publico-somente-em-2019.html%20acessado%20em%202015
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/2016/12/geral/536247-museu-da-lingua-portuguesa-deve-reabrir-ao-publico-somente-em-2019.html%20acessado%20em%202015
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/2016/12/geral/536247-museu-da-lingua-portuguesa-deve-reabrir-ao-publico-somente-em-2019.html%20acessado%20em%202015
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/2016/12/geral/536247-museu-da-lingua-portuguesa-deve-reabrir-ao-publico-somente-em-2019.html%20acessado%20em%202015
https://www.noticiaagora.com.br/brasil/2018/09/museu-nacional-teve-proposta-de-r-80-milhoes-do-banco-internacional-1014146802.html%20acesso%20em%20mai.2019
https://www.noticiaagora.com.br/brasil/2018/09/museu-nacional-teve-proposta-de-r-80-milhoes-do-banco-internacional-1014146802.html%20acesso%20em%20mai.2019
https://www.noticiaagora.com.br/brasil/2018/09/museu-nacional-teve-proposta-de-r-80-milhoes-do-banco-internacional-1014146802.html%20acesso%20em%20mai.2019
https://www.noticiaagora.com.br/brasil/2018/09/museu-nacional-teve-proposta-de-r-80-milhoes-do-banco-internacional-1014146802.html%20acesso%20em%20mai.2019
https://www.noticiaagora.com.br/brasil/2018/09/museu-nacional-teve-proposta-de-r-80-milhoes-do-banco-internacional-1014146802.html%20acesso%20em%20mai.2019
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Num curto período de tempo, vimos patrimônios tombados 

sendo devorados pelas chamas, como o Museu da Língua 

Portuguesa em 2015 e o Museu Nacional em 2018 e no 

cenário mundial, recentemente nos deparamos com o ca-

so da catedral de Notre Dame em Paris.  

Quando um patrimônio se vê consumido pelas chamas, 

principalmente como vimos, ao vivo na televisão o exem-

plo desses três edifícios, a maneira bruta com que ela 

ocorre, destruindo tudo em questão de horas, nos gera um 

sentimento de perda impactante. Porém, se pararmos pa-

ra refletir, existem diversos edifícios na cidade de São 

Paulo abandonados e deixados à sorte, que em questão 

de tempo, se tornarão apenas ruínas. O que diferencia um 

acontecimento do outro? Por quê a sensação de perda só 

é sentida quando vemos um edifício em chamas? 

No livro de Beatriz Kuhl, “A preservação do Patrimônio Ar-

quitetônico da Industrialização” é abordada a comparação 

entre a preservação de bens naturais e os bens patrimoni-

ais, nele gera a discussão sobre os valores de cada um e 

o porquê de se dar mais importância ao natural do que ao 

patrimonial.  

A partir desse pensamento de Beatriz, podemos começar 

a compreender talvez o porquê de encontrarmos tantos 

patrimônios abandonados e devastados pela ação do tem-

po. Os patrimônios naturais possuem um apelo maior 

quando abrange a indagação do preservar, pois sem eles, 

nossa qualidade de vida é afetada diretamente, já com os 

patrimônios, a consciência coletiva é muito menor, embora 

seja de extrema importância para que possamos preservar 

a nossa memória coletiva.  

Utiliza como exemplo o fato de que ninguém protege a bi-

odiversidade preservando apenas um indivíduo de cada 

espécie, porém quando a máxima é levada ao patrimônio, 

não funciona da mesma maneira, o discurso não causa o 

mesmo impacto. 

Reconhece a necessidade da utilização dos edifícios para 

que possa manter-se vivo ao decorrer do tempo. Busca-se 

a necessidade de compreensão da maneira de se realizar 

as intervenções, nas quais visa a proteção da memória 

tentando compreender até que ponto intervir e o que fazer. 

Compreendendo a partir da citação qual a importância da 

preservação: 

O homem, destruindo ou degradando monumen-

tos históricos, deturpa e destrói a própria memória e a 

história. Apaga suas raízes, deforma as lições deixadas 

pelo passado. Condena-se a nunca ir além do empiris-

mo, a repetir os próprios passos, erros e acertos, sem 

jamais consolidar pontos de referência. (KUHL pag. 126) 

Os bens culturais diferenciam-se dos bens naturais por 

serem únicos, não são possíveis transportá-los e conserva

-los em outro local que não o que eles foram construídos, 

principalmente por serem parte de uma rede maior que faz 

com que o entorno carregue com si uma memória junto ao 

patrimônio.  
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Parte iii. 
O projeto 

Figuera 49: Montagem do parque linear no viaduto Diário Popular 

Fonte:Júlia Barbosa, fev.2019 

https://www.noticiaagora.com.br/brasil/2018/09/museu-nacional-teve-proposta-de-r-80-milhoes-do-banco-internacional-1014146802.html%20acesso%20em%20mai.2019
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A partir do estudo dos conceitos sobre espaço público, 

patrimônios e a interpretação da região estudada, pode-

mos observar que o projeto não poderia apenas se con-

centrar no Quartel Tabatinguera, partindo do pressuposto 

que a intervenção no patrimônio, resolveria pontualmente 

o problema, porém, ainda assim, continuaria com a ques-

tão do acesso dificultado pelas barreiras como as grandes 

avenidas, o Rio Tamanduateí, o Expresso Tiradentes e a 

falta incentivos para usufruir da região.  

O  partido então torna-se o de conectar os patrimônios, 

incentivando que as pessoas caminhem na região, que 

por ser uma região de várzea, é majoritariamente plana.  

A partir do mapa que mostra delimitado os quatro patrimô-

nios: Quartel Tabatinguera, Casa das Retortas, Mercado 

Municipal e Palácio das Indústrias. A requalificação _ des-

ses pontos faz com que toda a região torne-se mais atrati-

va, sendo necessária a criação de uma conexão mais for-

te entre eles, sua fruição e permeabilidade e incentivando 

aos habitantes a usufruírem mais desses espaços contan-

do com programas culturais e de capacitação.  

iii.i. O partido 
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iii.ii. III SEMANA DE INTEGRAÇÃO 

Durante a III Semana de Integração realizada pela Univer-

sidade Presbiteriana Mackenzie, como tema de interven-

ção, buscamos compreender quais são os reais problemas 

da área do Parque Dom Pedro II, tendo um contato mais 

aproximado a partir de uma visita a campo.  Procuramos 

analisar o parque de maneira sensitiva aos problemas ali 

encontrados durante o percurso. Buscamos compreender 

quais foram as consequências que as diversas interven-

ções trouxeram e de que maneira influenciaram na degra-

dação do território. Realizamos uma visita a campo no dia 

9 de abril, uma terça feira cinzenta e nublada, o trajeto es-

colhido foi a partir da estação da Sé como ponto de encon-

tro e como ponto final, o Mercado Municipal.  

O primeiro ponto de parada foi a praça onde localiza-se o 

Poupatempo de São Paulo, ao parar para tirar fotos e con-

versar dentro da praça, um segurança nos aborda e infor-

ma que para tirar fotos seria necessária uma autorização 

da administração, ao ser questionado do porquê de tal or-

dem por estarmos em um lugar público, o mesmo argu-

mentou que havia grades no local e mais uma vez repetiu 

que só mediante a autorização seria permitido as fotos. 

Esse é um dos exemplos de diversos casos que ocorreram 

durante o percurso que nos mostram e comprovam a hosti-

lidade dos espaços que teoricamente seriam “públicos”. 

 

Figura 50: Foto da grade com cerca farpada  entre Parque e o Catavento 

Fonte: Júlia Barbosa, abr.2019 

Figura 51: Foto da grade entre Parque e o Catavento 

Fonte: Júlia Barbosa, abr.2019 



61 

 

Figura 52: Imagem do descuido 

do Parque 

Fonte: Júlia Barbosa, abr.2019 

Figura 56: Imagem da pista de skate no Parque  

Fonte: Júlia Barbosa, abr.2019 

Figura 54: Imagem do Viaduto Diário Popula  

Fonte: Júlia Barbosa, abr.2019 

Figura 55: Imagem da passarela 

do Expresso Tiradentes 

Fonte: Júlia Barbosa, abr.2019 

Figura 53: Imagem da pista de skate no Parque  

Fonte: Júlia Barbosa, abr.2019 

Figura 57: Imagem do rio Tamanduateí e do Mercado Municipal 

Fonte: Júlia Barbosa, abr.2019 

Figura 59: Imagem das grades do parque  

Fonte: Júlia Barbosa, abr.2019 

Figura 58: Imagem da calçada do Catavento 

Fonte: Júlia Barbosa, abr.2019 

Figura 60: Imagem da Avenida do Estado 

Fonte: Júlia Barbosa, abr.2019 



62 

 

Ao continuar o percurso, descemos a rua Joaquim dos 

Santos Andrade, paramos novamente para conversar em 

frente a um estacionamento, no momento em que para-

mos, um segurança se aproxima e fica observando o que 

estávamos fazendo lá e o que queríamos.  

Durante diversas paradas ao longo do percurso, foi possí-

vel perceber os olhares das pessoas de estranhamento e 

receio por ter um grupo de oito pessoas conversando, ob-

servando e tirando fotos.  

Ao chegarmos perto da área do Quartel Tabatinguera, 

pudemos perceber a complexidade de cruzarmos a Aveni-

da do Estado, que possui fluxo bem intenso de carros e 

ônibus. Conseguimos também notar que as camadas tem-

porais que compõe a região são bem diversificadas e níti-

das, que ocorrem sem um respeito com a pré existência. 

A quadra onde encontra-se o Quartel é dividida e segre-

gada por muros altos, uma grande avenida de fluxo rápido 

que o corta dos dois lados, com calçadas estreitas, uma 

praça que serve de acesso para a passarela do Expresso 

Tiradentes e o metrô Parque Dom Pedro II. Na “praça”, 

pudemos observar diversos moradores de rua que apro-

veitam a proteção dos viadutos que cruzam por cima para 

abrigar-se das intempéries. Próximo à escada de acesso, 

encontravam-se um vendedor ambulante de salgadinhos 

e bebidas e outros que esticavam tecidos no chão e ven-

diam peças de eletrônico usadas.  

Observando da passarela o entorno que nos cercava, era 

possível compreender como o plano de avenidas e o cres-

cimento da cultura rodoviária criaram uma cidade segre-

gada que ignora o pedestre e cria espaços insalubres pa-

ra seu percurso. Pudemos constatar a quantidade de bar-

reiras que existem entre os dois lados do rio, como a Ave-

nida do Estado e a Avenida Tiradentes, que tornam a tra-

vessia possível apenas por passarelas ou mais próximo 

ao Mercado Municipal.  

Seguindo o percurso para o outro lado do rio, descemos a 

passarela próxima à entrada do metrô e nos deparamos 

com um estacionamento de bicicletas que se encontrava 

vazio, trancado e aparentemente desativado, sem ne-

nhum incentivo para a utilização, mesmo possuindo ci-

clofaixas nas proximidades da estação.  
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Figura 61: Imagem do bicicletário do Parque Dom Pedro II sem uso 

Fonte: Júlia Barbosa 
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Seguindo o percurso para o outro lado do rio, descemos a 

passarela e caminhamos sentido à escola municipal. En-

contramos durante essa parte do trajeto um caminho feito 

no meio da terra que acredito ser para uma futura inter-

venção e a calçada extremamente estreita margeando a 

Avenida do Estado. Escolhemos ir pelo caminho de terra, 

que por conta da chuva, havia se tornado um caminho de 

lama. Pudemos observar a dificuldade do percurso para 

qualquer um dos lados, seja caminhando sentido Avenida 

do Estado ou tentando cruzar a parte de lama sentido rua 

das Figueiras.  

Nessa mesma parte, por estarmos em um grupo majorita-

riamente de mulheres, fomos abordadas por um homem 

que nos encarou e disse “ô São Paulo para ter mulher bo-

nita”, esse assédio foi de maneira muito mais explícita do 

que teria sido se estivéssemos na Avenida Paulista, por 

exemplo, durante todo percurso passamos por diversos 

momentos de assédio, tanto com olhares, como aborda-

gens. Isso leva a crer que regiões degradadas, viabilizam 

assédios mais explícitos, que ocorreriam de maneira dife-

rente em locais com maior movimento ou menos degrada-

do, nos levando a deduzir que o território nada mais é do 

que o retrato do tipo de pessoa que ali o frequenta.  

Figura 62: Imagem do  percurso realizado entre o metro Parque Dom Pedro II e o Parque. Pas-

seio embaixo do Viaduto 25 de Março 

Fonte: Júlia Barbosa 

Figura 63: Imagem da calçada entre o metro Parque Dom 

Pedro II e o Parque. Passeio embaixo do Viaduto 25 de 

Março 

Fonte: Júlia Barbosa 
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Durante todo o percurso entre a estação de metrô Parque 

Dom Pedro II e o próprio parque Dom Pedro II, fomos mar-

geados pelas grades do lado direito que cercavam a escola 

e posteriormente o parque e do lado esquerdo pela Aveni-

da do Estado.  

Ao chegar ao parque, o portão encontrava-se trancado, 

porém alguns metros à frente um módulo de grade havia 

sido retirado, que nos possibilitou o acesso a ele. Pudemos 

observar diversas pessoas circulando sobre o parque, po-

rém, apenas moradores de rua encontravam-se sentados 

nos bancos. O equipamento de banheiro que havia ali, es-

tava sem nenhuma torneira, totalmente degradado. Nova-

mente nos deparamos com mais grades, dessa vez entre o 

Catavento Cultural e o Parque, contava com grades duran-

te todo o seu perímetro e também cercas de arame farpa-

do, deixando o ambiente mais ainda hostil para quem fre-

quentava, explicitando a barreira, levando-a para o limite 

não só físico mas também para o sensorial.  

Após essa visita ao território, foram desenvolvidas duas 

cartografias, uma sensitiva da experiência obtida durante a 

visita juntamente com fotos que representavam as texturas 

e outra mostrando as camadas temporais da região. 

Figura 64: Imagem do  percurso realizado entre o metro 

Parque Dom Pedro II e o Parque. Passeio embaixo do 

Viaduto 25 de Março 

Fonte: Júlia Barbosa 

Figura 65: Imagem do  percurso realizado entre o metro Parque Dom Pedro II e o Parque. Passeio em-

baixo do Viaduto 25 de Março 

Fonte: Júlia Barbosa 
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Figura 66: Cartografia sensorial sobre o Parque Dom Pedro II. 

Fonte: Júlia Barbosa 

Na cartografia sensitiva, o rio é retratado com acetato de-

monstrando ser uma grande barreira, juntamente com ele-

mentos sólidos que retratam os viadutos que fizeram parte 

do percurso. Encontramos muito lixo também durante a 

visita, que foi retratado com restos de embalagens. As bar-

reiras de grades foram retratadas com arames e as pesso-

as que encontramos durante o percurso, com acetato 

transparente, para representar os moradores de rua, fa-

zendo a alusão de serem pessoas “invisíveis” e escalas 

com cortiça para representar as pessoas que estavam ape-

nas de passagem. Juntamente com isso, escolhemos três 

tipos de observação para representar a partir de fotos: as 

barreiras físicas, as diferentes texturas e as pessoas du-

rante todo esse percurso.  
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Já na segunda representação, a intenção foi de represen-

tar as diversas camadas históricas que encontramos na 

região e a sua composição. O mapa foi composto através 

de três mapas retirados do Geosampa, o Sara de 1930, o 

Vasp Cruzeiro de 1954, o mapa de Vegetação de 1988 e 

a Ortofoto de 2004. Foi montado através de recortes para 

demonstrar a quantidade de alterações que a região en-

frentou com passar dos anos. Juntamente com o mapa, 

nas extremidades foram selecionadas fotos da visita e fo-

tos antigas ou pinturas de ângulos semelhantes. 

Figura 67: Cartografia sobre a compreensão do Parque e suas camadas temporais 

Fonte: Júlia Barbosa 
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A conclusão e a leitura que foi realizada a partir da sema-

na de integração é o observar da área de intervenção e a 

sua complexidade. O Parque Dom Pedro II conta com 

uma série de questões que precisam ser observadas e 

momentos históricos a serem levados em conta antes de 

algum tipo de intervenção. Possui pontos de alta comple-

xidade que só poderão ser solucionados ou melhorados a 

partir de um estudo que contemple o atual e o antigo, pos-

suindo um respeito entre ambos.  

A partir das diversas visitas realizadas na área, podemos 

compreender o conceito de Terrain Vague, de Ignasi de 

Solà-Morales, que de acordo com o texto de Fracalossi, 

busca a partir compreender o paradoxo do espaço vazio 

sem uso e do espaço vazio  como encontro e possível 

expectativa.  

“São lugares obsoletos nos que somente certos valores 

residuais parecem se manter apesar de sua completa desafeição da 

atividade da cidade [..] São ilhas interiores esvaziadas de atividade, 

são olvidos e restos que permanecem fora da dinâmica urbana. Con-

vertendo-se em áreas simplesmente des-habitadas, in-seguras, im-

produtivas. Em definitiva, lugares estranhos ao sistema urbano, exteri-

ores mentais no interior físico da cidade que aparecem como contrai-

magem da mesma, tanto no sentido de sua crítica como no sentido de 

sua possível alternativa” FRACALOSSI 

Podemos relacionar essa citação com o objeto  de estudo, 

o Parque Dom Pedro II, porque o mesmo, ao mesmo tem-

po que é um sitio altamente ativo por conta dos fluxos ur-

banos e peatonais, sofre com a aglomeração de áreas 

improdutivas e vazias. São locais inóspitos, no qual um 

dia foi de grande importância para a cidade e hoje nada 

mais é do que uma grande cicatriz urbana.  

Juntamente a isso, Nahla Chahoud e Orlando Stedile de-

correm sobre a ideia dos espaços residuais como explica-

do abaixo: 

“Portanto, estas cicatrizes urbanas conferem na cidade 

lugares que supostamente tem de ser de todos, mas não representa o 

lugar de ninguém. Decorrente de uma arquitetura “ausente” e da in-

torspecção do espaço urbano ,são partes de uma ambição fracassada 

de muitos idealizadores.” 

O grande problema que encontramos no Parque foi como 

sua dinâmica foi sendo priorizada pelo uso do automóvel 

com a construção de viadutos e o parcelamento do par-

que, o que deveria ser um espaço público democrático, 

acaba por perder seu movimento e suas atividades decor-

rente da quantidade de espaços vazios e inseguros que 

foram sendo criados e com os muros que foram sendo 

construídos.  

Ter acesso ao espaço público é um direito previsto em lei, 

porém, a qualidade do espaço não. Para que seja possí-

vel a requalificação do Parque e do Quartel será necessá-

ria toda uma movimentação para que as pessoas voltem a 

se sentir pertencentes a esse espaço.  
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Figura 69: Imagem do equipamento de banheiros dentro do parque totalmente degradado e sem 

uso juntamente com a grama alta. 

Fonte: Júlia Barbosa 

Figura 68: Imagem do equipamento de banheiros dentro do parque totalmente degradado e sem 

uso juntamente com a grama alta. 

Fonte: Júlia Barbosa 
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Mapa Sara Brasil, 1930 - Sem escala - Fonte: Geosampa 

iii.ii. Levantamento 
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Mapa VASP Cruzeiro, 1954 - Sem escala - Fonte: Geosampa 
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Mapa Vegetação, 1988 - Sem escala - Fonte: Geosampa 
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Mapa Vulnerabilidade Social - Sem escala - Fonte: Geosampa 

Vulnerabilidade baixíssima 

Vulnerabilidade baixa 

Vulnerabilidade média 

Vulnerabilidade alta 

Vulnerabilidade muito alta 
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Mapa Zoneamento- Sem escala - Fonte: Geosampa 

ZC - Zona de Centralidade 

ZEIS 3 - Imóveis subutilizados, em áreas com  infraestrutura 

ZEIS 5 - Vazios em áreas com boa infraestrutura  

 Praça/Canteiro 

ZM - Zona Mista 
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Mapa Uso do Solo - Sem escala - Fonte: Geosampa 

Equipamentos públicos 

Residencial e Comércio/Serviços 

Residencial vertical médio/alto padrão 

Escola 

Comércio e serviços 

Indústria e armazéns 
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Mapa 

Bens imóveis representativos 
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Levando em consideração toda a introdução e os concei-

tos mencionados anteriormente, juntamente com as per-

cepções obtidas na Semana de Integração, surge a inqui-

etação de resolver a questão das barreiras e como as 

mesmas influenciam na percepção e na dinâmica do local 

para as pessoas. 

Essas observações refletem no projeto como a vertente 

principal de intervenção de modo a sugerir novas dinâmi-

cas e usos, visando em primeiro plano o pedestre. 

 

Figura 70: Foto montagem representando as barreiras que circundam o Quartel 

Fonte: Júlia Barbosa 

Figura 71: Sequência de fotos que mostra as barreiras físicas na região 

Fonte: Grupo semana da integração  

iii.iii. Conceito 
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Ao demarcar os patrimônios relevantes para a interven-

ção, consideraremos o projeto da Casa das Retortas co-

mo concluído e seu uso como Museu da História do Esta-

do de São Paulo e o SESC como o projeto previsto pelo 

UNA e o H+F pudemos observar a necessidade de um 

conector entre eles, um passeio voltado aos pedestres 

para que circulem de maneira convidativa.  

 

Figura 00: Mapa com patrimônios 

Fonte: Júlia Barbosa 
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A implantação de projeto tem como objetivo principal co-

nectar os principais equipamentos de maneira com que 

crie-se um passeio agradável entre eles, tornando um es-

paço convidativo para as pessoas que o habitam.  

 

O projeto inicia-se como primeiro foco, no Quartel Taba-

tinguera. A sugestão de implantação, por ser o equipa-

mento mais próximo ao bairro do Glicério, estar muito pró-

ximo ao metro e ao Expresso Tiradentes, foi o de criar um 

complexo que busque trazer as pessoas das diversas re-

giões para o utilizarem.  

iii.iv. O projeto 

Intervenção 

Quartel Tabatinguera 

Intervenção 

Viaduto 25 de Março 

Intervenção 

Terminal 

Intervenção 

Ponte 

Intervenção 

Mercado Municipal 

Intervenção 

Pequenas propostas 

Intervenção 

Casa das Retortas 

Intervenção 

Viaduto Diário Popular 
0 50 100 200 300 400 
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O novo uso para o Quartel Tabatinguera seria o de centro 

cultural, contando com áreas expositivas, restaurante, bibli-

oteca e salas para ateliês. Esse novo uso foi pensado não 

só para servir como equipamento principal, mas também 

para servir de equipamento complementar ao edifício ao 

lado, que seria um centro de capacitação. A maneira de 

fazer com que esse complexo possa ter um uso mais forte 

e frequente durante os dias de semana, seria possibilitar 

com que pessoas que utilizam o parque apenas como tran-

sição, permaneçam e possam se capacitar, mas também, 

buscar trazer os moradores do bairro do Glicério para po-

der utilizar de espaços públicos.  

Desde 2006, uma área de 7mil m2 foi cedida pelo governo 

para abrigar a comunidade Novo Glicério, na qual realiza 

um projeto que tem como principal atividade, o esporte, 

tentando proteger as crianças e adolescentes em situação 

de vulnerabilidade do crime.  

Então, dessa maneira, o complexo não poderia ignorar a 

existência desse projeto, buscando assim, criar um edifício 

que atenda as necessidades para salas que possam abri-

gar novas modalidades, tais como ballet, judô, danças jun-

tamente com a criação de uma passarela que conecte en-

tre si os 3 edifícios.  

0 20 40 60 100 140 

Centro Capacitação Centro Cultural Centro Esportivo 

Implantação complexo Parque Dom Pedro II 
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O centro de capacitação seria o edifício mais próximo à 

passarela já existente que conecta ao metro. Buscando um 

uso diversificado, para atingir um maior tipo de público. 

Possui um programa que conta com salas de ateliê, ofici-

nas, laboratórios e salas de aula, tendo como possíveis 

cursos, os de: enfermagem, primeiros socorros, informáti-

ca, culinária, pintura, escultura, jardinagem, marcenaria, 

entre outros.  

Ao buscar uma permeabilidade maior entre o rio Taman-

duateí e o complexo, duas situações impediram com que a 

passarela e o parque linear fossem possíveis: o Expresso 

Tiradentes e a Avenida do Estado.  

A solução adotada para resolver a questão foi a de enterrar 

a parte do Expresso Tiradentes, _ que passa dentro da in-

tervenção, mantendo-o como BLT. Essa solução foi esco-

lhida entre a de transformar em VLT que passaria junto ao 

parque linear por conta do fluxo do expresso ser demasia-

do intenso, sendo necessário o VLT ser embarreirado da 

mesma forma e por conta de ter que modificar todos os 

32km existentes que compõe o expresso.   

A escolha de sacrificar 3 vias da Avenida do Estado, que 

criam a barreira entre o rio Tamanduateí e o Quartel duran-

te aproximadamente 500m, foi a de privilegiar o acesso do 

pedestre para o resto do trajeto. Essa escolha resultou 

com a possibilidade de criação de um parque linear, com 

cliclofaixa e a possível visibilidade do rio e da outra mar-

gem.  

Diagrama do complexo do Quartel Tabatinguera 
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3 0 96 15 

Elevador urbano Parque linear Ciclofaixa Faixas existentes 

Implantação Viaduto 25 de Março 
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Para utilizar de conector aos outros equipamentos, bus-

cou-se a solução de intervir no Viaduto 25 de Março, alte-

rando parte de seu uso e transformando-o em parque li-

near.  

A proposta de intervenção, mantém 3 vias de carro com-

partilhando um trecho com o início do parque linear junta-

mente com uma ciclofaixa, até o ponto onde o viaduto se 

ramifica. A parte que leva em direção ao Palácio das In-

dústrias será totalmente desativada para o automóvel e 

terá seu uso feito exclusivamente para pedestres e ciclis-

tas, e a parte do viaduto que leva em direção à zona leste 

manterá seu uso atual para carros.  

Essa proposta surge em contraponto a outros projetos de 

intervenção que eliminam os viadutos para dar lugar a 

passagens ao nível do solo, por ser uma área muito con-

solidada e de trânsito muito intenso. A demolição do via-

duto causaria mais transtornos que benefícios, além do 

mais, a quantidade de resíduos que gerariam não justifi-

caria tal ação, tendo em vista o ocorrido no Rio de Janei-

ro com a demolição da Perimetral, onde foram roubadas 

seis vigas de 110 toneladas de aço, juntamente com o 

entulho que se gerou.  

A proposta de intervenção visa promover uma dinâmica 

semelhante ao que acontece nos dias de hoje no High 

Line de Nova York.  

A intervenção do viaduto propõe a mudança de uso, jun-

tamente com a criação de elevadores urbanos que viabili-

zariam o acesso em pontos intermediários. 

O nono uso no viaduto busca a requalificação da área em 

um espaço de curto a médio prazo. Após a consolidação 

dos novos usos e conexões e mudança da dinâmica da 

área seria viável a demolição de viadutos, com o pensa-

mento a longo prazo.    

 

Diagrama Viaduto 25 de Março 
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A materialidade proposta para esses elevadores seria de 

utilizar estruturas pré-fabricadas metálicas. Visando vanta-

gens que essas estruturas possibilitam, como a de ser um 

material altamente resistente, principalmente para ambien-

tes externos, diminuindo a periodicidade de manutenção; 

também pelo motivo de ser composto de peças pré-

fabricadas que possibilitam ser replicadas em outros pon-

tos. Outra grande razão da escolha desse material foi a 

limpeza do canteiro para a montagem, por ser montado na 

margem do rio, haveria um risco de poluição da água caso 

fosse moldado in loco ( prevendo que o projeto utilizará 

como premissa o rio como despoluído), e o principal moti-

vo é o de ser uma estrutura que viabiliza sua desmonta-

gem e permite que após o uso seja reciclado.  
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Diagrama Elevador urbano 
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3 0 96 15 

Elevador urbano Parque linear Ciclofaixa 

Implantação Diário Popular 
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Outra intervenção em viadutos que será feita, será o de 

intervenção do Viaduto Diário Popular.  

Quando a sede da prefeitura de São Paulo foi transferida 

para o Palácio das Indústrias, o projeto previa sua demo-

lição. Sua primeira tentativa de demolição foi em 1992, 

quando começaram-se as obras, porém, após uma limi-

nar da justiça, fez com que reconstruísse o que havia si-

do removido. Em 2006, abrem-se novos estudos para sua 

demolição, porém, não avançam.  

A escolha de não demolir o viaduto parte do mesmo prin-

cípio apresentado acima, ainda mais com tantas polêmi-

cas envolvendo o mesmo.  

Apresentado isso, a estratégia de intervenção será a de 

transformá-lo totalmente em um parque linear, visando o 

uso do pedestre, com acessos intermediários e utilizando

-o como um grande mirante.  

Diagrama Diário Popular 
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Para viabilizar a conexão entre os dois viadutos e a Casa 

das Retortas, considerando-o como Museu do Estado de 

São Paulo, é proposta a transformação de 3 faixas da 

avenida Mercúrio em parque linear. Mantendo 5 faixas da 

avenida existente.  

 

Casa das Retortas Parque Diário Popular Parque 25 de Março Parque / Catavento 

Corte Casa das Retortas 

Implantação Casa das Retortas 
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Quando nos aproximamos do Merca-

do Municipal, a intenção do projeto é 

a de controlar o fluxo da rua Comen-

dador Assad Abdalla, transformando-

o em boulevard para pedestres du-

rante o dia, juntamente com os car-

regadores de alimentos e durante a 

noite, liberar seu uso para automó-

veis e caminhões para o abasteci-

mento das mercadorias. Há também 

a diretriz de transformar as casas 

que encontram-se nessa rua em res-

taurantes, possibilitando uma dinâmi-

ca mais urbana, criando um ambien-

te mais convidativo externamente.  

Implantação Mercado Municipal  

0 5 10 15 25 

Mercado Municipal 

Boulevard 

Intervenções 

Diagrama Restaurantes 
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Rio Tamanduateí 

Avenida do Estado 

Orla 

Parque Linear 

Avenida do Estado 

Ciclofaixa 

0 10 5 15 25 

Implantação Ponte 
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A intervenção realizada na ponte de pe-

destres que cruza o rio foi a de alargar 

um pouco o rio, deixando como propos-

ta de intervenção futura um alargamen-

to geral, e a de fazer uma releitura da 

Ilha dos Amores.  

Atualmente o fluxo de pessoas que 

transitam por essa ponte é bastante in-

tenso, por conta disso, a ideia do forma-

to da ponte foi a de criar um “D”. Onde 

ainda seria mantida a parte que com-

portaria o grande fluxo, porém, criaria 

juntamente a ele, uma intervenção na 

qual poderia ser utilizada como área de 

parada e contemplação, sem que os 

fluxos não sejam atrapalhados.  

Ciclofaixa 

Módulo metálico 

Arquibancada 

de madeira Piso eleva-

0 10 5 

Diagrama ponte 



94 

 

A implantação do projeto atual, mantém o terminal de ônibus 

existente, porém, cria um novo percurso que possibilita a frui-

ção dos pedestres aos outros pontos indicados.  

O projeto de revitalização conta com pequenas intervenções 

que possibilitam a reurbanização de novos pontos como áreas 

que atualmente  são apenas áreas vazias.  

 O intuito de promover estruturas temporárias é o de possibilitar que diversas pessoas frequentem, podendo contemplar 

uma maior variedade de público.  

Diagrama terminal 

Corte esquemático com pequenas intervenções 
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O objetivo final dessa proposta foi solucionar de maneira pontual e conjunta a fruição dos patrimônios a partir de quarto edi-

fícios criando um novo raio cultural, podendo expandir-se para outros pontos de conexão.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho buscou apresentar de maneira breve o debate 

de restauração no mundo e no Brasil para enfatizar a necessi-

dade de compreendermos cada monumento, como único.  

Com esses debates, que se mostram tão atuais, devemos en-

carar os monumentos como elementos de fundamental impor-

tância, sendo necessária a sua preservação.  

Apresenta também a necessidade intervirmos com o máximo 

respeito à história, considerando cada intervenção feita no de-

correr da história como pertencente ao monumento. 

A partir dos debates apresentados, foi possível observar a ne-

cessidade não só do ato de restaurar, mas a necessidade de 

preservar e fazer com que as pessoas criem um sentimento de 

pertencimento com o monumento para que sua memória conti-

nue viva.  

 

Quando o Quartel Tabatinguera foi escolhido como objeto de 

estudo, ao iniciar os levantamentos sobre a área, se viu neces-

sário uma ampliação do campo para o Parque Dom Pedro II. 

Isso nos mostra mais uma vez, a necessidade de não só inter-

vir no objeto de estudo, e sim, requalificar o entorno, tornando 

assim o monumento vivo novamente, com um uso contempo-

râneo.  

 

Por final, pudemos observar a importância de reintegrar os mo-

numentos relacionando-os com a dinâmica da cidade contem-

porânea, criando articulações mais fortes e priorizando a cami-

nhabilidade urbana para reforçar o seu contexto e a compreen-

são do monumento na história.  
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