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RESUMO
 

 Arquitetura da segregação – Desígnio e desenho das ci-

dades propõe-se a entender a dinâmica de formação e ope-
ração da segregação espacial urbana contemporânea por 
meio do estudo de seus aspectos materiais e simbólicos e 
de como estes são gerados e reproduzidos. Neste trabalho, a 
arquitetura é entendida como um sistema de relações entre 
objetos e vazios que estruturam um espaço, identificam um 
lugar e articulam um ethos comunitário. O percurso metodo-
lógico, que envolve léxico conceitual e análise espacial, re-
vela que a cidade segregada opera a partir de três conjuntos 
de binômios conceituais, onde um sempre atua em relação 
ao outro: público e privado, incluídos e excluídos e aberto 
e fechado. No primeiro capítulo, a partir do estudo da cida-
de de Roma pré-cristã e, depois, do modelo italiano deno-
minado cittá pubblica, para construção de novas partes das 
cidades no século XX, expõem-se conceitos em suas formas 
materiais positivas, isto é, os espaços e as relações espaciais 
que reforçam a agregação. No segundo capítulo, mostra-se 
quais são as forças sociais, políticas e econômicas que for-
mam o espaço da cidade segregada, tal como se apresenta 
contemporâneamente, quando e por que atuam, quais são 
seus impactos e suas relações com os binômios operativos. 
Aponta-se que a segregação espacial nasce com a cidade 
moderna europeia do século XIX que, ao mesmo tempo em 
que se industrializa, forma a primeira idade da periferia. 
Embora haja rearranjos, a periferia  persiste na estrutura 
da cidade como elemento constituinte de sua construção. A 
partir dos anos 2000, o isolamento e a separação dão-se por 
meio da fragmentação da vida pública e do consumo indi-
vidualista, e se expressa através da gentrificação de tecidos 
históricos e bairros operários próximos ao centro,  de encla-
ves dos mais diversos tipos e do que se poderia chamar de 
espetacularização das cidades. A pesquisa demonstra que a 
segregação espacial faz parte do modelo de formação das ci-
dades ocidentais, em especial, daquelas que articulam suas 
dinâmicas territoriais em uma rede globalizada de relações 
econômicas.

Palavras-chave: Segregação espacial urbana; público 
e privado; gentrificação; condomínios fechados.



ABSTRACT
 

 Segregation Architecture - Purpose and design in cities is a stu-

dy that aims to understand the dynamics of formation and operation 

of contemporary urban spatial segregation, through its material and 

symbolic aspects, as those are generated and reproduced. In this stu-

dy, architecture is understood as a system of relations between objec-

ts and voids that structure a space, identify a place, and articulate a 

community ethos. Based on the methodological course organized by 

conceptual lexicon and spatial analysis, the research reveals that the 

segregated city operates from three sets of conceptual binomials that 

always act in relation to one another: public and private, included and 

excluded, and, opened and closed. In the first part, it exposes concep-

ts in their positive material forms, that is, spaces and spatial relations 

that reinforce aggregation through the study of the pre-Christian city 

of Rome, and then the model of building new parts of Italian cities 

in the XX century, knowing as città pubblica. The second part shows 

the opposite: when the social, political and economic forces produce 

segregated cities spaces, when and why does it acts, its impacts and 

its relations with the operational binomials. It points out that spatial 

segregation arises with the modern European city of the nineteen-

th century, which at the same time industrializes and form the first 

age of the periphery, which persists in the structure of the city, as a 

constituent element of its construction, through out rearrangements 

e re-meanings. Since the 2000s, isolation and separation have taken 

place through the fragmentation of public life and individualistic con-

sumption, and it is expressed through the gentrification of historical 

fabrics and working-class neighborhoods near the center, enclaves of 

the most diverse types, and what we could call “disneylandization” 

of cities. The research shows that spatial segregation as a model in 

the formation of western cities, especially those that articulate their 

territorial dynamics in a globalized network of economic relations.

Key-words: Urban spatial segregation; public and private spa-

ce; gentrification; gated communities.
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INTRODUÇÃO
 

 Este trabalho é resultado de um longo percurso que 

nasce na graduação, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

Mackenzie, passa pelas questões debatidas no mestrado e cul-

mina na pesquisa realizada neste doutorado. É também fruto 

das preocupações e debates que ocorrem nessa mesma Facul-

dade acerca da cidade pública, bem como de uma experiência 

de estruturação metodológica baseada no convite à reflexão e à 

teoria crítica feitos constantemente nas disciplinas de seu Pro-

grama de Pós-Graduação.

O percurso iniciou-se com o Trabalho Final de Gradua-

ção, intitulado Requalificação do espaço público da Lapa (2002), 

orientado pelo Prof. Dr. Carlos Sant’anna, em que o espaço pú-

blico é abordado como um elemento de mais alto valor simbóli-

co e que, por essa razão, deveria ser promovido como elemento 

fundamental da qualidade urbana.

Minha dissertação de mestrado, chamada Arquitetura da 

Coexistência (2015), é um estudo a respeito dos coletivos de ar-

quitetos que atuam no contemporâneo e que denominam seu 

trabalho como “arquitetura de interesse público”, “arquitetura 

do bem-comum”, dentre outras nomenclaturas que denotam 

uma preocupação inicial dos projetos com a esfera pública, ou 

seja, com aquilo que concerne ao conjunto da sociedade. Os co-

letivos se apresentam com diversas estruturas organizativas, 

porém, como partem de uma ideia de coisa pública, desenvol-

vem projetos para os quais o cliente sempre é a figura da comu-

nidade e o espaço não é demarcado pelo lote, mas pelo conjunto 

de relações espaciais comunitárias.

Essa trajetória fomentou mais perguntas a respeito do 
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papel da disciplina de arquitetura e urbanismo em relação ao 

espaço de esfera pública: em primeiro lugar, toda transformação 

física do espaço não deveria, por si só, ser de interesse público? 

Não se deveria partir sempre do pressuposto de que a arquite-

tura e o urbanismo devem ser fruto de um projeto coletivo? A 

cidade, como a expressão ontológica do fazer histórico, sendo a 

urbe sua expressão material, não deveria pertencer, por origem 

e responsabilidade, ao fórum do projeto comum e do destino al-

mejado para a sociedade humana? A arquitetura e o urbanismo 

não deveriam ser coisas da esfera pública em si? Na hipótese 

de que essas perguntas possam ser respondidas positivamen-

te, como entender a segregação espacial urbana que se coloca 

como um contrassenso em relação a esses princípios? 

Para começar a tratar do problema, a primeira ação é de-

finir o campo de trabalho e, para isso, deve-se construir uma 

abordagem a respeito da disciplina da arquitetura que a retire 

da condição de objeto isolado per se. Assim, neste trabalho, a 

arquitetura é entendida como um sistema de relações entre ob-

jetos e vazios que estruturam um espaço, identificam um lugar e 

articulam um ethos comunitário (cf. MONTANER, 2008; UNWIN, 

1997; HARRIES, 1997).

Essa definição de arquitetura assume duas problemáti-

cas basilares colocadas por Giulio Carlo Argan: ela é projeto no 

sentido do que se pretende fazer, como premeditação própria 

do fazer histórico (cf. ARGAN, 20011 ); mas também é destino na 

medida em que ultrapassa seu tempo e continua influenciando 

o espaço por outras gerações (cf. ARGAN, 1985, 2001).

A atividade da arquitetura não se reduz apenas a edifi-

car, construir e, tampouco, transcrever e formalizar uma técnica 

através do desenho. Os arquitetos não são apenas construtores, 

1. Os textos que compõem 

o livro Projeto e Destino, de 

2001, publicado pela editora 

Ática. foram escritos entre 

1930 e 1964, sendo a sua 

maior parte das décadas de 

1950 e 1960.
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nem apenas desenhistas: há uma profundidade na profissão 

que se encontra no campo do pensamento complexo, em que 

se reflete a respeito da existência humana, dos caminhos e ob-

jetivos a serem alcançados. É a ação de estruturar o espaço a 

fim de atingir determinada condição, estabelecendo o caráter 

projetivo da disciplina, e esta intenção deve se expressar mate-

rialmente de determinada maneira.

O espaço produzido com determinados propósitos e com 

determinadas feições, soluções, caráter, hierarquia de impor-

tância, entre outros, pode ser entendido através da definição de 

Harries (1997) a respeito do ethos e sua articulação com a ideia 

de função ética da arquitetura:

[...] Podemos falar a respeito do ethos da comu-

nidade, referindo-nos ao espírito que preside 

todas as suas atividades. Ethos, aqui, nomeia 

a forma com que os seres humanos existem 

no mundo: sua maneira de habitar. (HARRIES, 

1997, p. 4)

Assume-se também que a atividade da forma não é outra 

senão a mesma do conceito (cf. HEGEL, 1996)2, ou seja, a forma 

não é apenas a expressão ou representação da ideia, mas a ma-

terialização da ideia em si; assim, também é o mesmo que dizer 

que não existem ideias políticas sem um espaço em que elas se 

referendem, nem espaço ou princípio espacial que não corres-

ponda a uma ideia política ( cf. SCHIMITT apud SECCHI, 2013)

Assim, a arquitetura não é resultado ou reflexo de uma 

condição sociológica, econômica e histórica, mas fator influen-

te, agente de processos devido à sua materialização espacial de 

caráter duradouro. Assim, podemos concluir que:

2.  Texto publicado em 1817 na 

Encyklopadie der philosophis-

chen.
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De fato, cada obra não resulta de um conjunto 

de relações, mas determina por sua vez todo um 

campo de relações que se estendem até os nos-

sos tempos e o superam, uma vez que, assim 

como certos fatos salientes da arte exerceram 

influência determinante mesmo à distância dos 

séculos, também não se pode excluir que sejam 

considerados como ponto de referência num fu-

turo próximo ou distante. (ARGAN, 1995, p. 15)

A mesma tese pode ser estendida para a cidade, estrutu-

ra espacial de maior complexidade na cultura humana. A cidade 

é fundada na ideia de encontro, de troca material e imaterial e 

de integração social e cultural. Ela é, portanto, lugar de desen-

volvimento da ciência e da técnica, da cultura complexa e erudi-

ta, das instituições e do próprio desenvolvimento dos conceitos 

de público e privado.

Isso posto, qual seria a leitura possível para entender, 

por exemplo, a conflituosa, obstaculizada e segregada São Pau-

lo? Cidade vivenciada através da janela do carro; de portarias 

de acesso, catracas e elevadores; de muros que não apenas de-

marcam, mas que agressivamente isolam; onde o pedestre não é 

bem visto, onde o passeio nunca é na rua; uma cidade de pontes, 

rotatórias e canteiros centrais. 

Em São Paulo, a segregação espacial é um dado basilar 

a ser computado na fórmula geral da produção arquitetônica,  

a qual é dada pelos marcos regulatórios somados às contas do 

mercado. Quando essa questão é colocada de maneira crítica, há 

uma simplificação apontando o muro e os elementos de contro-
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le de acesso, as portarias, como os responsáveis físicos pelas de-

marcações de isolamento. Seguramente, esses dois elementos 

vêm nos últimos anos se configurando como protagonistas da 

segregação espacial; entretanto, mesmo em situações em que 

eles não se apresentam, ainda assim existe a sensação ou mes-

mo a condição material de isolamento e fragmentação. 

Quais seriam então os elementos materiais e simbólicos 

que constituem o sistema que segrega? E qual a abordagem que 

propicia identificá-los, descobrir seu formato e sua ação?

A pesquisa, por um lado, objetiva identificar o desenho 

segregante, ou seja, seu aspecto material, o que Scheler, confor-

me lembra Argan (1995), chama de Wertding, a coisa em si, bem 

como entender o valor da coisa (Dingwert), isto é, em que consiste, 

como é gerado e como se transmite, se reconhece e se usufrui 

dele.

Nesse sentido, a pesquisa apresenta uma estrutura for-

mada a partir de dois elementos que se relacionam horizontal-

mente, quais sejam: léxico conceitual e análise espacial, os quais 

foram construídos concomitantemente, de modo que a teoria 

pudesse ser verificada na materialidade e a materialidade pu-

desse ajustar adequadamente a teoria. 

MÉTODO CRÍTICO E CONSTRUÇÃO DE ANÁLISE 

 A proposta da construção de um método e instrumentais 

de análises como parte da pesquisa surge de três dificuldades 

iniciais: primeiro, a dificuldade inerente aos papéis e respon-

sabilidades das escalas em um projeto de urbanismo, desenho 

urbano e arquitetura; depois, da dificuldade de transpor direta-

mente métodos internacionais de análise espacial oriundos de 

países europeus ou dos Estados Unidos para a realidade brasi-
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leira; e, por fim, a dificuldade de ter instrumentais adequados 

que possam verificar a segregação espacial, considerando sua 

complexidade sistêmica.

A ineficiência dos três níveis de projeto espacial – urba-

nismo, desenho urbano e arquitetura – para lidar com o pro-

blema é uma questão que se coloca no contemporâneo de ma-

neira generalizada. No Brasil, pode-se resumir a situação como 

um urbanismo que se transforma em planejamento urbano, na 

maioria das vezes visando à construção de marcos regulatórios, 

baseados em dados estatísticos e em mapas de grandes escalas 

que generalizam elementos ou ignoram diferenças que não pos-

sam ser representadas.  

Como aponta Koolhaas (2017), há uma dificuldade em 

entender a complexidade da cidade e sua característica não es-

tática, apresentando a falência do urbanismo como uma con-

dição internacional. No texto “O que aconteceu com o urbanis-

mo?”, o autor expõe o contrassenso de entender a cidade a partir 

da idealização do controle matemático da fórmula: “A promessa 

alquímica do modernismo – transformar quantidade em quali-

dade por meio da abstração e da repetição – foi um fracasso, um 

embuste: a mágica que não deu certo.” (KOOLHAAS, 2017, p. 3).

No Brasil, o desenho urbano não está incluído no corpo 

de disciplinas da graduação e é objeto de estudo em poucos 

centros de pesquisa, como é o caso da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade Federal de Minas Ge-

rais (UFMG). Na prática, quando existente, reduz-se a reformar 

espaços públicos, em geral praças já existentes ou ruas comer-

ciais, como é o caso da rua Oscar Freire, em São Paulo. Além 

disso, dificilmente são encontrados projetos de criação de qua-

dras, novas praças ou projetos de parques que incluam ou se 
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reportem diretamente ao seu entorno.

Enfim, a disciplina da arquitetura  se encontra segrega-

da per se. Quando produzidos em grande escala, os projetos são 

feitos a partir de fórmulas matemáticas cujo resultado deve ser 

o lucro que reverbera na fórmula da lei de coeficientes de apro-

veitamento. São casos esparsos os dos projetos produzidos com 

algum pensamento crítico. A leitura da arquitetura como objeto 

isolado e não como estrutura espacial é a força motriz da pró-

pria segregação; a esta se soma a ideia de um produto a ser con-

sumido, produzido por uma fórmula.

A elegância da arquitetura é sua sedução; ela 

define, exclui, limita, separada do “resto”, mas 

também consome. Ela explora e exaure os po-

tenciais que podem ser gerados somente pelo 

urbanismo e que somente a imaginação espe-

cífica do urbanismo pode inventar e renovar. 

(KOOLHAAS, 2017, p. 4)

 É nesse sentido que se pode compreender a crítica de 

Dunker (2015) ao diagnóstico tradicional, focado em avaliar e 

dar nome aos sintomas.  O autor propõe, então, o que chama de 

“diagnóstica”:

[...] uma diagnóstica (no feminino) é um discur-

so local acrescido de efeitos, alianças e injun-

ções que ultrapassam esse campo específico 

de autoridade, ação e influência. [...] A diagnós-

tica é a condição de possibilidade dos sistemas 

diagnósticos. O que chamo de “racionalidade 
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diagnóstica” opera cifrando, reconhecendo e 

nomeando o mal-estar em modos mais ou me-

nos legítimos de sofrimento, secundariamente 

estipulando, no interior destes, as formas de 

sintoma. (DUNKER, 2015, p. 16)

Transpondo o conceito de “diagnóstica” para o campo da 

arquitetura, deve-se verificar o uso do termo em relação a tipo 

construído, tratando de considerar o espaço como uma forma 

constitutiva de olhar o mundo através de heranças espaciais 

que permanecem e reforçam determinadas ideias. A solução de 

Argan (1995) para lidar com um dado problema é similar: 

Identificar um problema significa recolher e 

coordenar um conjunto de dados, de nenhum 

dos quais se podem entender o significado ou 

valor, a não ser em relação com os outros; em 

outras palavras, significa definir uma situação 

cultural em que cada fator valha apenas como 

componente dialético de um sistema de rela-

ções. A noção do campo, por fim, coincide com 

a noção do problema, e nenhum problema, ob-

viamente, existe por si só, como tal. A proble-

maticidade de uma situação chega à consciên-

cia do historiador a partir da análise das forças, 

muitas vezes antagônicas, que agem em um 

determinado campo. (ARGAN, 1995)

Para estabelecer uma coerência e uma relação visual en-

tre a práxis e a teoria, foram elaborados mapas conceituais e 

linhas do tempo, a fim de facilitar as elaborações e conclusões 

reflexivas, como também para esclarecer os percursos e proces-
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sos da pesquisa, tanto no caso do objeto em si, como a respei-

to do seu significado teórico e de sua espacialidade no tempo. 

Logo, vale-se de material gráfico (mapas históricos, fotografias, 

publicidade, mapas conceituais) para sua formação. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS: INSTRUMENTAIS PARA A  

IMATERIALIDADE

O léxico conceitual pretende, ao mesmo tempo, ajudar 

a esclarecer os conceitos e ser um instrumento de verificação 

de sua correspondência com os fenômenos espaciais contem-

porâneos. O processo de construção do léxico demonstrou que 

conceitos sócio-espaciais dão nomes a processos que sofrem di-

nâmicas históricas, sociais e políticas. 

Uma geração os transmite à outra sem estar 

consciente do processo como um todo, e os 

conceitos sobrevivem enquanto esta cristaliza-

ção de experiências passadas e situações reti-

ver um valor existencial, uma função na existên-

cia concreta da sociedade — isto é, enquanto 

gerações sucessivas puderem identificar suas 

próprias experiências no significado das pala-

vras. Os termos morrem aos poucos, quando 

as funções e experiências na vida concreta da 

sociedade deixam de se vincular a eles. Em ou-

tras ocasiões, eles apenas adormecem, ou o fa-

zem em certos aspectos, e adquirem um novo 

valor existencial com uma nova situação. São 

relembrados então porque alguma coisa no es-

tado presente da sociedade encontra expressão 

na cristalização do passado corporificado nas 

palavras. (ELIAS, 1990, p. 31)3 

3. Publicado originalmente 

sob o título  Über den prozess 

der Zivilisation, em 1939, por 

Haus zum Falken,  na Suíca.
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Procuraram-se, então, pelos termos que caracterizam a 

segregação espacial, quem eram os autores que os utilizavam 

como conceito essencial da teoria, e que caminho esses autores 

apontavam. Na busca do segregado, o antagonismo agregado 

também se revela. O estudo dos termos que poderiam nomear 

o conjunto de condições que envolvem a segregação espacial 

demonstra que ela opera através de três binômios conceituais: 

aberto e fechado; público e privado; incluídos e excluídos (cf. 

CALDEIRA, 2000; KOOLHAAS, 2008a, 2008b; SECCHI; 2013 

SENNETT 2014; 2015; ZUKIN, 2010a,2010b; ELIAS, 2000; WA-

CQUANT, 2008). 

O léxico estabelece também uma cronologia não linear, e 

procura tratar das formas e condições semelhantes, na ordem 

das palavras e das formas

FUNDAMENTOS PARA ANÁLISE ESPACIAL:  INSTRUMENTAIS 

PARA A MATERIALIDADE

A composição dos instrumentais teóricos para este tra-

balho estrutura-se sobre a crítica de alguns métodos notáveis, 

buscando os conceitos que estruturam as teorias de método 

mas não os adotando diretamente. Foram estudadas as escolas 

inglesa e italiana de morfologia (cf. ALVARENGA, 2015), assim 

como os conceitos expostos por Kevin Lynch em Imagem da ci-

dade (2011)4.

As escolas inglesa e italiana de morfologia urbana, co-

nhecidas no Brasil pela recente publicação de Alvarenga (2015), 

apesar de apresentarem algumas diferenças de critérios e apli-

cação entre elas, empregam métodos que têm como eixo estru-

turador das análises a periodização histórica euro-centrada. A 

transposição direta sempre se configurará como uma adapta-

4. O livro de Lynch foi publica-

do pela primeira vez em 1960 

pela editora do Massachusets 

Institute of Technology
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ção forçada, porque, como defende Waisman (2013), não só a 

periodização da América Latina é distinta, como também se co-

loca em lugar distinto (de colônia). Mesmo em se tratando de 

estilos arquitetônicos presentes em ambos os continentes, estes 

chegam ao Novo Mundo com atraso de anos e se misturam a 

uma cultura que possui outros referenciais, tanto os dos povos 

nativos como os dos africanos. Ainda há questões da ordem dos 

materiais construtivos locais, utilizados em função das caracte-

rísticas climáticas, e, por fim, o inevitável encontro entre dife-

rentes referenciais da arquitetura europeia no mesmo espaço 

de tempo. Entretanto, sem objetivar importar os instrumentais 

europeus, podemos recuperar a ideia da evolução histórica de 

ocupação do território propondo uma periodização à brasileira. 

Em A imagem da cidade (2011), Kevin Lynch procura en-

tender a legibilidade da cidade em constante mudança. Propõe 

instrumentais que possam resguardar a leitura urbana, através 

de elementos que forneçam identidade, estrutura e significado 

que confiram à cidade uma imagem pública. A análise de Lyn-

ch contribui para formação crítica dos instrumentais teóricos 

na medida em que se percebe que as estruturas das cidades  

vêm tornando-se cada vez mais difusas, mas ao mesmo tempo 

bastante similares, com significados menos públicos e cada vez 

mais privados. 

Entretanto, a pesquisa de Lynch (2011) busca o recorte 

através de uma homogeneidade de tecido, uma delimitação do 

distrito. No caso de São Paulo, o recorte a partir de similarida-

des depara-se com um grande problema: a ausência da figura de 

quadra que permita delimitar tecidos. Com exceção dos lotea-

mentos da Companhia City, projetados por inteiro e que ainda 

se mantêm como uma composição homogênea, o restante da ci-
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dade é construído a partir do edifício-lote-rua, ou lote-edificio-

-rua. A quadra aparece não por intenção de unidade formativa 

do tecido de bairro, mas como resíduo da relação entre priva-

do-público. Assim, sempre há a sensação de que se exclui uma 

quadra similar adiante ou que se assume uma exótica. 

Solà-Morales Rúbió (1997) estrutura sua análise a par-

tir da unidade de forma expressa pela infraestrutura, traçado, 

parcelamentos e edificação. Ideia que, inicialmente, se toma 

como guia, no sentido de descobrir as unidades constituintes 

da forma urbana e de entender a que conceitos e projetos em 

determinados períodos estas respondem. Porém Solà-Morales 

organiza seu trabalho a partir da experiência europeia, propon-

do a seguinte relação-ordem: parcelamento, urbanização e edi-

ficação. Além de essa sequência não ocorrer em todos os casos 

da cidade de São Paulo, Solà-Morales sempre parte e relaciona 

o todo com a figura da quadra (parcelamento), o que se verifica 

nas inserções de campo como figura gramatical ausente na ci-

dade de São Paulo. 

Koolhaas (2008, 2013, 2017) desenvolve a ideia de que 

há espaços ambíguos e dinâmicas que não são possíveis de se-

rem enquadradas em leituras rígidas sobre as cidades. A falên-

cia da arquitetura pode ser notada justamente quando falha em 

responder a novas condições urbanas, notadamente os espaços 

periféricos em expansão e os espaços residuais que são produ-

tos de uma cidade feita a partir de infraestrutura. Sua crítica 

propõe um olhar sobre os elementos espaciais constitutivos, 

para onde apontam as forças que contribuem para a definição 

do espaço. 

Outra contribuição de Koolhaas na confecção dos instru-

mentais teóricos diz respeito à dissecação dos elementos que 
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compõem os sistemas urbanos a fim de identificar suas unida-

des constituintes. Um exemplo dessa prática dá-se, por exem-

plo, quando o curador da Bienal de Arquitetura de Veneza, de 

2014, propõe olhar para os elementos constitutivos do espaço 

arquitetônico que permanecem imanentes (teto, parede, piso, 

janela etc.); ou, ainda, com a publicação Mutações (2000), que 

apresenta um conjunto de pesquisas sobre as cidades contem-

porâneas elaboradas em colaboração com o Laboratório da Har-

vard Design School. A partir de dois trabalhos presentes nessa 

publicação, encontra-se o binômio conceitual da cidade pública 

e da cidade privada: em “Roman System”, Attali (2000) propõe 

uma releitura do sistema romano através de seus elementos es-

paciais constituintes e reflete a respeito da cidade construída 

a partir dos espaços de vida pública; em “Shopping”, Tae-Wook 

Cha aborda a questão dos edifícios que, independentemente do 

uso, cada vez mais são projetados para a possibilidade de con-

sumo e, mais ainda, são projetados com os mecanismos e espa-

ços oriundos dos shopping centers. 

INSTRUMENTAIS TEÓRICOS

Correspondendo à ideia do binômio público-privado, en-

tende-se que a forma material da segregação está na fronteira 

entre espaço comum e espaço privado, ou seja, em como é dada 

a relação entre essas duas esferas. Porém essa configuração não 

é um retrato instantâneo do tempo, mas advém de um processo 

contínuo de construção das cidades, bem como do desenvolvi-

mento do próprio conceito. O estudo das dinâmicas da forma 

urbana pretende demonstrar gêneses formais e suas associa-

ções com elementos da cultura social e das palavras que descre-

vem o espaço urbano. 
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O estudo das dinâmicas da forma urbana é um estudo 

do espaço no tempo. O espaço é colocado em relação a outros 

fatores da ordem da construção social e cultural, nos quais o 

território ou tecido se inserem. As idades dos territórios, devem 

ser consideradas em relação ao todo da cidade e aos tipos de 

relações encontradas à época, bem como a suas relações de pú-

blico e privado, aberto e fechado, incluídos e excluídos. Assim, 

adotam-se três instrumentos possíveis para essa leitura:

1. Linha do tempo: mapa conceitual em que fatores de relevân-

cia possam ser cruzados como, por exemplo, mudanças da 

estrutura política do país e da cidade, marcos regulatórios, 

periodização de estudos relevantes.

2. Quadros de relação de formas e conceitos: trata-se, novamen-

te, de uma ação no sentido de conectar conceitos e sua mate-

rialidade, a fim de encontrar concordâncias.

3. Mapas e fotos aéreas históricas: constitui-se como base para 

análise da evolução da forma urbana, que permite visualizar 

mudanças e entender processos formativos.

4. Fotografias, desenhos, reportagens de jornais etc; esses re-

cursos contribuem para a formação de um quadro mais de-

talhado das idades e do espaço, além de retratarem outras 

narrativas.

Dentro dessa leitura das transformações na arquitetura 

da cidade, propõe-se a adoção de categorias de duas ordens: a 

primeira, a das tipologias-usos, que correspondem ao edificado, 

e a segunda, referente aos espaços abertos, que concernem ape-

nas aos espaços públicos, na medida em que os espaços abertos 

privados não configuram um conjunto na formação das tipolo-

gias-usos (o pátio aberto central da domus romana é parte da 

tipologia). 
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HIPÓTESES E RESULTADOS

A pesquisa partia de uma de hipótese, a princípio, cen-

trada na cidade de São Paulo, por acreditar que a segregação 

espacial urbana era um problema dos países da periferia do ca-

pitalismo, onde a desigualdade social e econômica é um dado 

sempre presente; e que, em particular, em São Paulo havia uma 

cultura da segregação como diretriz de estruturação do espaço, 

da separação urbana como uma maneira paulistana de produ-

zir cidade. Esse raciocínio mostrou-se equivocado, porém não 

absolutamente, pois, de fato, a questão da separação espacial é 

um dado computável na construção das cidades, mas as dinâ-

micas de segregação espacial apresentaram correspondências 

com cidades europeias e norte-americanas, sendo um fenôme-

no relacionado primeiro ao capitalismo industrial e, depois, ao 

financeiro.

No contemporâneo, encontramos uma profusão de es-

tudos notáveis que versam sobre ou tangenciam o assunto da 

segregação espacial. Além disso, a própria vivência nas grandes 

cidades demonstra que existe no espaço urbano uma tendência 

globalizada à segregação, à separação, ao isolamento, aos fecha-

mentos, quer dizer, à formação de fronteiras com evidentes de-

marcações materializadas pela disseminação de todos os tipos 

de sintomáticos muros. 

É necessário dizer que, certamente, há diferenças impor-

tantes entre a segregação que ocorre nas cidades da periferia 

no capitalismo e nas cidades centrais, sedes simbólicas ou reais 

do capital financeiro. Entretanto, é válido dizer que, apesar de 

particularidades em função do arcabouço cultural, de processos 

históricos e dinâmicas sociais e econômicas, a segregação é um 
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componente espacial presente de forma generalizada nas cida-

des globais, ou de território globalizado, do século XXI. 

A segregação espacial urbana nasce entre os  séculos XVII 

e XIX. As transformações nessa época estavam ligadas a norma-

tivas e controles de uso do espaço público: criaram-se as pra-

ças cênicas com restrições de atividades e, depois, os parques; 

criaram-se também bairros burgueses afastados do centro, bem 

como, bairros operários próximos à indústria e, portanto, tam-

bém retirados do núcleo original da cidade. A relação centro-

-periferia, embora por motivos diversos, ocorre concomitante-

mente para ricos e pobres na cidade. 

Num processo posterior, decorrido no século XX, a ideia 

de periferia e de distância passa a estar diretamente relaciona-

da com a pobreza, ou fragilidade social: quanto mais longe, mais 

pobre. Entretanto, as periferias das cidades europeias, que pas-

sam a ser construídas pelo Estado nesse momento, diferem-se 

fundamentalmente das dos países da periferia do capitalismo. 

No Brasil, as periferias apresentam-se com atraso tempo-

ral em relação à Europa e com distorções próprias do capitalis-

mo periférico. Além das duas idades da relação centro-periferia, 

a condição brasileira no final do século XX, e de diversas cida-

des, inclusive norte-americanas, apresentam a segregação em 

que assentamentos de extrema pobreza estão lado a lado com a 

extrema riqueza. Apesar de antagônicas, a segregação por dis-

tância e a segregação por proximidade são, ambas, herança dos 

processos de desenvolvimento capitalista no final do século XIX 

e de decorrer do século XX. Relacionam-se com a separação da 

elite do restante do corpo social, associando-se à ideia de isola-

mento como, ao mesmo tempo, distinção e discriminação social.

Num terceiro momento, o isolamento espacial se expres-
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sa através do consumo e da fragmentação da vida social pública 

e política, o que está diretamente associado à expansão do mo-

delo econômico neoliberal no século XXI, sob controle do siste-

ma financeiro. 

Trata-se, por exemplo, de gentrificação de tecidos histó-

ricos, ou de bairros tradicionais populares e operários, no caso 

europeu; ou de cidades americanas com valores culturais asso-

ciados à ideia de centro e matriz, como New York ou Chicago (cf.

ZUKIN, 2000). 

Em São Paulo, há uma sobreposição de todas as dinâmi-

cas de segregação. Isso significa dizer que o espaço é resultante 

da somatória dos componentes materiais e simbólicos das con-

dições de segregação anteriores — desqualificação da esfera 

pública; expulsão de populações de seus territórios originais; 

construção de fortalezas com interiores idílicos apartados do 

mundo real, ostentando distinção e discriminação social; e, por 

fim, atração, convivência ou instalação de assentamentos de ex-

trema pobreza, como guetos e favelas.

Isso posto, uma cidade não segregada seria aquela em 

que o espaço de uso comum se configura como esqueleto articu-

lador da cidade. Não se trata da quantidade de áreas ou serviços 

públicos, mas da maneira como estes se dispõem e se articulam 

com os demais elementos da cidade. Isso significa dizer que o 

sistema espacial de bem comum é aquele em que essas virtudes 

estão em uma relação de solidariedade (no sentido de reforço 

mútuo), equilíbrio e gradação de responsabilidades, e que refle-

te um conjunto social que se entende como pertencente a uma 

sociedade ou comunidade. 

 O trabalho está organizado em três capítulos, seguidos 

de uma conclusão propositiva. O primeiro capítulo, “Arquitetura 
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como ethos civitas”, propõe olhar o sistema espacial que agrega, 

abordando os valores espaciais e simbólicos na história das ori-

gens da civilização ocidental, debatendo os conceitos de aberto 

e fechado, público e privado e incluídos e excluídos. Procura-se 

demonstrar que agregação espacial, e, logo, a social, acontece 

quando os dois primeiros binômios conceituais estão em rela-

ção de solidariedade e equilíbrio; e que tal condição colabora 

para a eliminação dos extremos sociais.

O capítulo está centrado na cidade de Roma, mas, para 

tratar de seus primórdios, passa também pelas cidades sumé-

rias e gregas. A segunda parte desse capítulo é uma associação 

entre conceito e forma. Salta-se quase dois mil anos para tratar 

da produção da città pubblica italiana nos séculos XX-XXI. Città 

pubblica é um conceito nascido da lei federal italiana 167, de 

1962, destinada a favorecer a aquisição de terras por parte do 

Estado para a construção de habitações econômicas e populares. 

Porém é também um conceito e um entendimento a respeito da 

construção de partes novas das cidades, estruturadas pelo siste-

ma de espaços e serviços públicos. 

O segundo capítulo busca desvendar a história da segre-

gação espacial urbana, que encontra suas raízes na passagem 

do mercantilismo para o capitalismo industrial, e tem como 

modelo paradigmático as reformas de Haussmann, em Paris, no 

século XIX. Além disso, também trata sobre as idades das peri-

ferias, demonstrando rearranjos e ressignificações desses ter-

ritórios, sobretudo no que tange à relação simbiótica, ocorrida 

no final do século XX, entre extrema pobreza e extrema riqueza, 

chegando, então, ao século XXI, para tratar da gentrificação, do 

consumo e da fragmentação da vida pública. Na segunda parte 

desse capítulo, faz-se um estudo comparativo entre duas inter-
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venções urbanas realizadas em Milão com distância de vinte 

anos: Bicocca e Porta Nouva.

 O terceiro capítulo versa sobre as dinâmicas de segrega-

ção espacial em São Paulo, a partir de um pequeno recorte geo-

gráfico: partes do bairro da Vila Leopoldina. Nos últimos anos, 

a Vila Leopoldina vem sendo objeto das dinâmicas do mercado 

imobiliário, e está sendo considerada como importante ponto 

de reestruturação urbana para o Município de São Paulo. Pro-

duzem-se nela grandes enclaves, que ressignificam um tecido 

de características periféricas próximo à área central.

O distrito paulistano é representativo da relação centro-

-periferia que se estabelece no final do século XIX e começo do 

XX e, posteriomente, da ressignificação da cidade como lugar 

fragmentado e de consumo no século XXI. Além disso, embora 

tenha suas singularidades, repete a história da formação e pos-

terior ressignificação de outros tecidos da cidade na influência 

do raio central. 

Por fim, apresenta-se a conclusão, que propõe a defesa 

da cidade aberta, formulada tendo em vista o conjunto huma-

no que a compõe, de modo que ela pertença a todos. Preten-

de-se apontar, em termos simbólicos e materiais, que a cidade 

não segregada é aquela que garante o diálogo e a liberdade de 

associação para formação de um corpo público, ao mesmo tem-

po em que permite que pessoas possam agir responsavelmente 

sobre esse espaço. A conclusão dos trabalhos não se apresenta 

como um estado fechado da arte, mas como uma possibilidade 

de leitura e ação em relação ao que se coloca como problema: a 

segregação espacial urbana.
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1. ARQUITETURA COMO ETHOS CIVI-
TAS

 

 Neste capítulo procura-se abordar a ideia de arquitetura 

como ethos civitas a partir do estudo de elementos materiais e 

simbólicos da formação e desenvolvimento da cidade de Roma. 

Neste texto, não se propõe fazer uma extensa historiografia ou 

analisar em detalhes cada momento particular da história roma-

na; pretende-se, antes, estender o debate contemporâneo a res-

peito das cidades, seu papel de protagonista no desenvolvimento 

humano baseado na vontade e na ação coletiva, em relação às 

dinâmicas observadas nos últimos vinte anos de agravamento da 

segregação espacial no meio urbano.

A abordagem utilizada para a construção teórica guiou-se 

pela construção de um léxico conceitual, ou seja, pelo estudo dos 

nomes que se dá aos espaços e de suas caracteísticas, a fim de en-

tender as dinâmicas de segregação que operam neles, bem como 

sua materialidade. Procurou-se também por momentos da histó-

ria em que se podem encontrar similaridades de abordagem.

Neste capítulo, pretende-se abordar, tendo em conta a his-

tória do desenvolvimento das cidades, os valores – assim como 

sua materialidade –  que representam ou reforçam uma condição 

contrária à segregação espacial. Busca-se nas origens greco-ro-

manas da civilização ocidental os valores de aberto e fechado, 

público e privado e ricos e pobres, procurando demonstrar que 

uma cidade não segregada é feita a partir de uma arquitetura, ou 

seja, de uma estruturação do espaço em que o aberto e o fechado 

e o público e o privado estão em relação de solidariedade e equi-

líbrio. Essa condição elimina os extremos sociais na medida em 

que não está baseada em critéios econômicos que determinam 
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o que é de ricos ou de pobres, mas na sua busca do bem comum, 

daquilo que é de interesse do todo e de todos. 

Nesse sentido, descreve-se os antecedentes históricos e os 

conceitos inerentes à formação da cidade de Roma. Detém-se um 

pouco antes nos primeiros núcleos urbanos da Mesopotâmia e 

depois na Grécia, para buscar os fundamentos da herança mate-

rial e simbólica, seus desdobramentos e suas contraposições. 

Volta-se para a Roma a fim de entender os mecanismos e 

dinâmicas que conformam o espaço da urbs civitas – e que ain-

da podemos considerar como heranças ativas que ultrapassam o 

tempo e influenciam o modo como vivemos, através de formas 

provisórias que se corrigem continuamente.

O conceito de “cidade eterna” apoia-se na ideia de Benevo-

lo (2015)5, que, ao tratar do surgimento das primeiras cidades no 

oriente próximo, aponta que é aí que tem início “a aventura da ci-

vilização, que corrige continuamente as suas formas provisórias.” 

(BENEVOLO, 2015, p. 26), ou seja: no desenrolar do processo ci-

vilizatório, convivemos com heranças materiais e simbólicas dos 

primeiros assentamentos humanos.

A cidade de Roma é abordada neste capítulo como matriz 

da ideia de cidade (antonomásia), que se constitui através do con-

ceito de civitas, o qual faz referência àqueles habitam a cidade e 

que concordam com a mesma lei, independente de sua origem 

étnica. Assim, a ideia de cidade que prospera como civilização por 

meio da construção de outras urbes que, por sua vez, sinalizam o 

desenvolvimento humano. 

A antiga Roma se organiza por meio de um sistema em que 

aquilo que é público estrutura o espaço urbano e coloca em equi-

líbrio otium (lugar de morada) e negotia (fazer negócio), potencia-

lizando o conceito grego de ágora que, na cidade romana, recebe 

5. O livro original Storia 

della città, de Leonardo 

Benevolo, é publicado por 

primeira vez 1975, na cida-

de de Roma, pela editora 

Laterza.
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o nome de forum. A Roma próspera (séc. III a.C. e II d.C.) é a ci-

dade aberta ligada ao restante do “Império sem fronteiras” por 

estradas que transportam e que, fundamentalmente, permitem 

a comunicação entre pontos distantes do território. 

Os muros que a circunscrevem e demarcam, denomina-

dos Muralha Sérvia, são construídos antes do seu apogeu (IV a. 

C.) Ao longo do tempo, seu raio de circunferência é ampliado  

diversas vezes; porém, durante seu florescimento e auge, Roma 

é uma cidade aberta. A reconstrução das muralhas é iniciada 

por Aurélio quando não pode mais conter as chamadas invasões 

bárbaras que adentram as fronteiras do Império e anunciam o 

começo de seu declínio. 

Por fim, dá-se um salto de quase dois mil anos para in-

troduzir com brevidade o conceito italiano de città pubblica. A 

città pubblica pode ser definida, de maneira mais restrita, como 

a produção, a partir de 1962 e por meio de lei federal 167, de 

casas econômicas em cidades com mais de cinquenta mil ha-

bitantes. Porém, pode-se também defini-la como a construção 

das periferias pelo Estado italiano, sob a égide do conceito de 

“público”. A città pubblica não se restringe apenas à provisão 

de habitação social em áreas distantes, mas também envolve a 

construção de conjuntos de edifícios para moradia e prestação 

de serviços, e de espaços abertos de uso público, projetados de 

maneira completa, formando uma célula urbana. Esses espaços 

conferem, portanto, características marcantes e de claro reco-

nhecimento no tecido e na paisagem urbana. As variadas for-

mas, limites, dimensões, articulações que conformam um largo 

arcabouço de arranjo de tecidos urbanos, proporcionam uma 

rica reflexão sobre a estruturação do espaço a partir da ideia de 

bem comum.
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1.1 PRELÚDIO DA CIDADE INFINITA: DE UR A 

ALEXANDRIA 

 A raça dos grandes sáurios se extinguiu e    

abriu caminho para os mamíferos; o crocodilo, 

porém, legítimo representante dos sáurios, ain-

da vive entre nós. (FREUD, 2006, p. 77)6 

Unwim (1997) marca a origem  dos conhecimentos em 

arquitetura quando o ser humano, ainda nômade, escolhe o me-

lhor local para instalar a fogueira que acompanhará o pernoite 

e propiciará o cozimento do alimento que será posteriormente 

dividido entre o grupo. Nessa forma aberta, não construída, já 

se vislumbra intenções e escolhas para a estruturação de um 

espaço que, naquele momento, é perene. 

Datam de quinhentos mil anos os primeiros registros de 

seres humanos sobre a terra, do período que os arqueólogos no-

meiam como paleolítico e que representa 95% da história hu-

mana. Caracterizado pelo nomadismo, o paleolítico é marcado 

por pouca interferência humana no ambiente natural (cf BENE-

VOLO, 2015). É na fase subsequente, o neolítico, que o ser hu-

mano aprende a cultivar plantas e a domesticar alguns animais, 

sedentarizar-se  e formar aldeias. Assim, inicia-se o período his-

tórico da humanidade. Nas palavras de Giulio Carlo Argan:

A história é o relato desde a fase histórica da 

humanidade, vale dizer, a fase da sua existência 

em que o comportamento humano parece de-

terminado por um certo modo de premeditar, 

de decidir e de remeditar as ações. Modo que 

chamamos histórico. (ARGAN, 2001, p. 13)

6. O texto “O mal-estar na 

civilização”, do qual foi ex-

traída a citação, foi publicado 

pela primeira vez em 1929 no 

periódico científico Psychoal 

Bewegung. O mesmo traba-

lho foi republicado por Freud, 

com pequenas alterações e 

acréscimos de notas, em 1930, 

1931, 1934, 1948. A publicação 

utilizada, de 2006, foi tradu-

zida a partir da versão inglesa 

publicada em 1930 pela Ho-

garth Press and Institute of 

Pyscho-Analysis.
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Apesar de as aldeias neolíticas apresentarem diferenças 

provenientes da localização geográfica e de seu arcabouço cul-

tural, há similaridade entre as casas e os espaços abertos de uso 

coletivo. Os espaços de uso comum entremeiam as casas; não 

existem edificações que se destaquem na paisagem como um 

todo construído, nem uma forte demarcação entre o fim da al-

deia e o ambiente natural. 

A figura 1, na página a seguir, traz um conjunto de re-

constituições de plantas e imagens de aldeias neolíticas, a fim 

de demonstrar a relação entre o construído e não construído, o 

espaço de uso coletivo e aquele mais particular. 

Há cerca de sete mil anos, surgem as primeiras cidades 

no Oriente próximo, em particular na região da Baixa Mesopo-

tâmia, nos vales férteis dos rios Tigres e Eufrates, que permitem 

que a agricultura produza excedentes. 

As cidades se desenvolvem a partir das aldeias, mas não 

são apenas  aldeias que cresceram. As cidades de Uruk, Ur, Ni-

pur, Niníve, Hatusa, Babilônia, Menfis e Tebas na região do Nilo, 

não são apenas um aglomerado de pessoas que habitam o mes-

mo lugar. Elas representam o desenvolvimento de técnicas que 

propiciam a produção de excedentes, o que é acompanhado 

de maior complexidade das organizações sociais, do desenvol-

vimento das ciências e de toda uma cultura e espírito urbano. 

Assim, a “sociedade se torna capaz de evoluir e projetar a sua 

evolução” (BENEVOLO, 2015, p. 23). 

As aldeias próximas aos campos produtivos e ao mer-

cado de troca transformam-se em cidades porque nascem ou-

tras atividades e novas organizações sociais, que demandam e 

se movimentam em espaços com significados simbólicos,  aos 

quais a aldeia não corresponde e também não comporta.



34Figura 01. Aldeias neolíticas.  Fonte: Elaborada pela autora.
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Ao mesmo tempo em que aqueles que trabalham na terra 

geram o excedente para o desenvolvimento da cidade e para a 

formação de uma classe social desvinculada da agricultura, são 

também responsáveis por produzirem instrumentos e serviços 

que melhoram tecnicamente a produção agrícola que, por sua 

vez, passa a ser capaz de criar mais excedentes. Esse processo 

acrescenta à cidade outra distinção em relação à aldeia: ela pos-

sui capacidade e velocidade de transformação muito maior que 

a primeira forma de assentamento. De acordo com Benevolo,

[ a cidade] assinala o tempo da nova história civil: 

as lentas transformações do campo (onde é pro-

duzido o excedente) documentam as mudanças 

mais raras da estrutura econômica; as rápidas 

transformações na cidade (onde é distribuído o 

excedente) mostram, ao contrário, as mudanças 

muito mais profundas da composição e das ati-

vidades da classe dominante, que influem sobre 

toda sociedade. (BENEVOLO, 2015, p. 26)

Os conflitos entre as cidades-estados sobre as planícies 

da Mesopotâmia só terminam quando há conquista de determi-

nada cidade sobre as outras, adquirindo poder suficiente para 

dominá-las e forçar sua subsequente unificação política. Assim, 

sucedeu na Mesopotâmia como nas planícies do rio Nilo. 

As cidades novas adquirem aspecto mais racional na pro-

dução do espaço, sobretudo no que diz respeito à área destinada 

à moradia e à configuração espacial dos palácios-templos; po-

rém, tanto nas cidades novas como nas antigas, os espaços em 

que são instalados os templos e palácios são sempre situados 

em posição central ou de distinção, usufruindo de uma perspec-
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tiva que demarcava com clareza o que era a cidade dos comuns 

e a cidade-palácio ou a cidade-templo. 

O lugar de poder nas cidades sumérias é composto de 

galerias e espaços abertos de dimensões superiores às das ca-

sas comuns. Os vazios compõem e reforçam o cenário de gran-

deza, e sua altura proeminente em relação à massas da casas 

e à própria geografia da planície cria a ideia da cidade como 

monumento. Os templos-palácios são originalmente silos para 

guardar a produção de grãos, mas também recebem estátuas e 

salas de devoção aos deuses. Representam, assim, a fortuna da 

prosperidade dada pela preferência de determinado Deus por 

aquele grupo de pessoas (cf. FINLEY, 1986).

A cidade-sagrada suméria é de uma geometria rigorosa, 

de forma a criar sempre uma ideia de conjunto, a cidade como 

um grande palácio ou templo.

Os templos-palácios expressam monumentalidade em 

relação ao restante do corpo urbano, mas também comportam 

as atividades que são lhes próprias e que os distinguem de um 

aldeia. Benevolo (2015) sintetiza a vida dos palácios-templos su-

mérios:

(..) se distinguem das casa comuns por sua 

massa maior e mais elevados: compreendem 

de fato, além de santuário, e da torre do obser-

vatório (Ziggurat), laboratórios, armazéns, lo-

jas onde vivem e trabalham diversas categorias 

de especialistas. (BENEVOLO, 2015, p. 27)

Essa sobreposição de funções é lembrada por Finley 

(1986) quando trata do papel dos templos na antiguidade, lem-
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brando que o termo grego para as atividade públicas era leitour-

gia, (liturgia). Seu significado  altera-se com o passar do tempo: 

primeiro, denominando o trabalho para o povo; passa a signi-

ficar serviço ao Estado e, por fim, ensinamentos das palavras 

bíblicas. (cf. FINLEY, 1986).

Finley (1986), referindo-se à função dos templos na anti-

guidade, menciona que também eram o lugar em que se guarda-

vam as economias públicas:

No século II a.c., o rico templo de Apolo em De-

los guardou suas próprias economias como as 

das Cidade-Estado de Delos, na sua bóveda divi-

namente protegida, como também fez o templo 

de Atenas, em Atenas. As tesourarias foram cha-

madas de “arca sagrada” e “arca pública”, res-

pectivamente, e cada uma constava de um bom 

número de vasilhas em que estava indicado o lu-

gar de origem do conteúdo, ou o propósito para 

qual estava destinado. (FINLEY, 1986, p. 213)7 

Os lugares altos, como distinção, também significam de-

senvolvimento de um sistema cultural econômico: da torre de 

Babel, o ziggurat do mito de origem; nas pirâmides do Egito, ele-

vações artificiais em terrenos planos; nas catedrais góticas; nas 

torres que dominavam o céu de Bolonha no século XIII, na Frie-

drichstrasse skyscraper de Mies Van der Rhoe, que se perpetua até 

hoje nas quilométricas torres de vidro de Dubai; ou em qualquer 

paisagem de cidade importante na geografia urbana contempo-

rânea. Trata-se do desejo de se sobressair em relação ao terreno 

mundano, de se colocar em um nível distinto daquele permitido 

7.Tradução da autora
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a todos os comuns, demonstrando poder econômico e divino. 

Os locais altos são sagrados desde a primeira cidade. Na figura 

2, na página a seguir, apresenta um mapa conceitual construído 

a partir de um cronos que procura relacionar as torres com sua 

posição simbólica nos períodos de suas construções.

As cidades sumérias são circundadas por muros e fos-

sos que as defendem. Com elas, pela primeira, separa-se o am-

biente aberto natural do ambiente fechado da cidade. Sua área 

administrativa, primeiro como templo e depois como palácio, 

também se separa radicalmente do restante do corpo da cidade, 

tanto por uma muralha como por sua arquitetura, que já apre-

senta racionalização através da geometrização dos espaços, que 

adquire simetrias e proporções. 

Entretanto, o módulo operativo de organização do espa-

ço é o mesmo da casa que, por sua vez, recorda o desenho da 

aldeia: cômodos retangulares em torno de um espaço aberto 

central, como se pode ver na figura 3 (ver página 42).

A área de moradia, ou a cidade comum, também apre-

senta leitura de massas, mas diferencia-se do templo-palácio 

porque forma um conjunto pela sua simples união rizomática 

de pequenas unidades, que se assemelha a um organismo que 

se desenvolve onde lhe é provido espaço.

Por volta dos anos 3000 a.C, no Egito também já se desen-

volvem cidades, e os monumentos e espaços religiosos, também 

se separam do corpo da cidade, mas não estão no centro da nu-

cleação, ou da vida pública, sendo “dispostos per se como uma 

cidade independente, divina e eterna, que domina e torna insig-

nificante a cidade transitória dos homens.” (BENEVOLO, 2015, p. 

44). 
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Figura 02. A torre na história. Fonte: Elaborada pela autora.



40Figura 03. Quadro analítico das cidades sumérias. Fonte: Elaborada pela autora.
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Posteriormente, do século VI ao IV a.C., toda a região que 

se estende do Egito ao Vale Indo é unificada pelo Império Persa, 

com a conquista do rei persa Ciro, o Grande, sobre a cidade de 

Babilônia, vindo a ser o maior império até a conquista da re-

gião por Alexandre, o Grande, rei da Macedônia (cf. BENEVOLO, 

2015; SETA, 2017).  

Outras cidades formam-se na mesma época nos territó-

rios orientais que correspondem à Índia e a China atuais. Entre 

3000 e 2500 a.C., já há, paralelamente às cidade sumérias, regis-

tro de civilização e, portanto, de cidades na Índia. E, entre 2000 

e 1500 a.C., concomitante ao período clássico da Grécia, há os 

primeiros registros da civilização chinesa. 

As descobertas científicas no campo da arqueologia e da 

antropologia trazem sempre à luz aspectos desconhecidos, no-

vas datações, novos povos etc. Porém, pode-se dizer que, mes-

mo com particularidades, as cidades advêm de um organismo 

coletivo que reuniu uma população de específica composição 

social e étnica, ligada ao ambiente circundante. O termo cida-

de corresponde a uma comunidade em um assentamento denso 

não só como espaço físico, mas como espaço jurídico, econômi-

co e social ( cf. SETA, 2017).
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1.2 O MEDITERRÂNEO NÃO É SÓ UM MAR

 

 A Grécia, à época das cidades sumérias e egípcias, na ida-

de do bronze, não constitui uma estrutura política estatal capaz 

de se confrontar com as civilizações que se formaram ao sul e a 

leste. É formada por pequenos principados independentes: 

[...] Em cada um deles uma família guerreira, a 

partir de uma fortaleza empoleirada num ponto 

elevado, domina um pequeno território aberto 

para o mar. (BENEVOLO, 2015, p. 75)

Ainda segundo Benevolo (2015), as cidades principescas 

gregas apenas se tornam pólis aristocrática ou democrática por-

que usufruem de uma posição geográfica favorável ao comércio 

marítimo e se beneficiam das inovações provindas das cidades 

precedentes, como o alfabeto e a moeda. Ao mesmo tempo, a au-

sência de instituições originárias na era do bronze permite que 

a sociedade grega se desenvolva de uma forma original.

As cidades gregas nascem nas colinas, onde se protegem 

melhor seus habitantes, porém, com crescimento populacional, 

se expandem para a planície e estabelecem a primeira relação 

topográfica: entre a cidade alta, a acrópole, onde se encontra os 

templos, e a astu, a parte onde se desenvolvem o comércio, as 

relações civis e as habitações. 

A relação espacial cidade alta e cidade baixa em que, nas 

partes altas, se encontra o que é  mais importante e representa-

tivo para aquela comunidade e, nas partes baixas, aquilo que é 

da vida urbana cotidiana, é um elemento válido para  descrever 

inúmeras cidades, como as portuguesas Lisboa e Porto e, conse-
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quentemente, as cidades fundadas por portugueses em terras 

brasileiras, que também carregam essa herança, como é o caso  

de Salvador.  

Apesar de a posição alta ser, em um primeiro momento, 

uma escolha fácil, porque configura uma melhor condição de 

defesa, seus desdobramentos posteriores apontam uma força 

simbólica maior do que apenas a necessidade de defender a ci-

dade: a de se elevar e apontar os céus.

Nas aldeias neolíticas da Galícia e do norte de Portugal, 

os castros, aldeias celtas, posicionam-se todos em locais eleva-

dos, porém toda a vida da aldeia se encontra nas colinas, e as 

partes baixas possuem uma função puramente de produção e 

troca econômica, não apresentando delimitações espaciais sig-

nificativas entre o natural e o humanizado (cf. Figura 1, p.36). 

Ao mesmo tempo em que se busca o céu nas edificações 

representativas do poder nas cidades sumérias, egípcias e nas 

primeiras formas urbanas na Grécia e no território romano, há 

nessas duas um importante fenômeno: o espaço aberto e fecha-

do das instituições que se instalam ao rés do solo, junto à cidade 

comum, em uma área central demarcada por um vazio circun-

dado por edifícios públicos de interesses políticos, comerciais e 

sociais. Isso demonstra que o poder terreno não está mais em 

torres muradas e colinas altas, mas se dá em associação solidá-

ria a todas as atividades presentes nas cidades. 

Em Atenas e Roma as partes altas, as colinas, são reser-

vadas àquilo de maior valor simbólico em geral: em Atenas, os 

templos e, em Roma, o palácio do imperador. Entretanto,  con-

forme se dá em ambas o desenvolvimento intelectual e institu-

cional, a vida pública, política e de negócios passa acontecer ao 

rés do solo. A agorá para os gregos e o forum para os romanos 
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passam ter posição de importância no tecido da cidade.

A ágora é ao mesmo tempo lugar de encontro para a tro-

ca do excedente material, mas também de sistemas culturais, e 

lugar de criação das riquezas materiais e imateriais. Era o local 

do mercado, das discussões políticas, dos debates entre os filó-

sofos e da formação da opinião pública. 

A arquitetura das praças, como é entendida contempora-

neamente no desenho da urbe, data do período moderno, mas 

sua gênese está no espaço de uso coletivo entre as casas nas al-

deias. O espaço de usufruto comum que estrutura a disposição 

das edificações  em torno de um vazio central, que entremeia o 

todo e permite a associação entre as pessoas nasce na aldeia e 

se desenvolve como ágora, que expressa e permite maior com-

plexidade das relações sociais. É nesse espaço que a comunida-

de vive e se expressa como tal, é o espaço de vida pública. 

Para alguns autores, a rua é considerada como o espaço 

público por excelência, porém não se pode dizer que seja um 

elemento claro, relevante e obrigatório nas aldeias neolíticas,  

as quais, por serem formadas por um pequeno grupo de pes-

soas com grande coesão, a rua não era necessária.

Ao observar as plantas da ágora de Atenas relativas a 

mais ou menos 300 a.C., no final do período helenístico e início 

do período romano (Figura 04, ver página seguinte), pode–se 

notar que o vazio central permanece como um espaço aberto 

e flexível. Os edifícios que conformam o vazio da ágora são de 

três categorias: aqueles dedicados a assuntos públicos como as 

finanças, política interna e externa, como, por exemplo, o State-

geion, Tholos, Buleutérion; alguns templos e monumentos come-

morativos; e, por fim, a stoa, que são edifícios comerciais retan-

gulares que podem ou não apresentar recintos fechados, mas 
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Figura 04. Quadro analítico da Ágora de Atenas Fonte: Elaborada pela autora.
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sempre são estruturados por uma linha de arcadas, criando um 

espaço intermediário entre o aberto e fechado. À época hele-

nística, são construídas novas stoas, na ágora de Atenas, já no 

período romano se constrói o teatro (Odeon), outra nova stoa e 

ampliação da stoa de Átalo; além de diversos outros monumen-

tos e templos. 

Ao contrário das muralhas que contornam os templos e 

palácios sumérios ou as cidades dos deuses e mortos egípcios, a 

pólis grega não apresenta zonas fechadas e independentes. 

As moradias são simples e similares umas às outras; po-

dendo apresentar variações de tamanho, mas não de estrutura 

narrativa espacial: têm o acesso direto na rua e se desenvolvem 

em torno de pátios abertos. 

A simplicidade das casas deriva das limitações 

da vida privada, durante a maior parte do dia 

vive-se ao ar livre, no espaço público ordenado 

e articulado segundo as decisões tomadas em 

comum pela assembleia. Os monumentos espa-

lhados por todos os bairros recordam, em qual-

quer lugar, os usos e as cerimônias da cidade 

como casa de todos. (BENEVOLO, 2015, p. 105)

As cidades gregas não formam bairros destinados a clas-

ses diferentes. A cidade é dividida em três partes: moradias, 

templos e áreas públicas, onde toda a população pode reunir-se 

e se reconhecer como um todo orgânico. Se, em Atenas, apesar 

de subsequentes transformações no tecido urbano, a acrópole 

mantém seu lugar central e privilegiado,  nas cidades novas, em-

bora não seja uma regra, os templos passam a ser construídos 
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em locais mais próximos do núcleo público da cidade, como é o 

caso de Pesto, Mileto, Agrigento, Olinto, Nápoles e Pompéia sem 

perderem, com isso, seu lugar de destaque na paisagem.. 

Nas novas cidades, também, as áreas destinadas a habi-

tação são organizadas a partir de um desenho geométrico que 

se aplica aos edifícios e aos quarteirões, organizando o espaço 

urbano como um todo.

Nem Atenas nem Roma apresentam esse tipo de racio-

nalização das áreas de moradia, a qual Hipódamo de Mileto e 

Vitruvius projetam e recomendam. Entretanto, pensam a partir 

delas e organizam um pensamento que compreende e interpre-

ta o existente, corrigindo as formas precedentes e realizando 

um projeto de futuro.

A constância da grade – fixada pelas exigências 

das casas, não pelas exigências excepcionais 

dos templos e dos palácios – confirma a unida-

de do organismo urbano e a uniformidade de 

todas as áreas e das propriedades particulares 

perante a regra comum, imposta pelo poder 

público. (BENEVOLO, 2015, p. 114)

O pensamento urbano grego que passa a desenvolver ci-

dades geométricas organizadas por dois eixos – stenopòi (verti-

cal) e platèiai (horizontal) – está na origem da cidade funcional, 

na medida em que atende às demandas espaciais daquelas so-

ciedades, fomentando ações que estejam de acordo com essas 

demandas. (cf. SETA, 2017) Mais do que isso, criam um elemen-

to de unidade intermediário entre a casa e a cidade: o quartei-

rão. Os quarteirões retangulares, dispostos de maneira regular 
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e simétrica trazem para a área  habitacional da cidade a mesma 

abordagem da construção das outras partes da cidade. Por isso, 

pode-se dizer que a  “riqueza de Atenas alimenta mais os consu-

mos públicos que os costumes individuais.” (BENEVOLO, 2015, 

p. 107).

Cacciari (2010)  e Seta (2017) apontam a distinção entre 

a pólis grega e a cidade romana e, portanto, entre polítes e civitas: 

o primeiro conceito refere-se a condição de cidadania relaciona-

da a cultura de nascimento, e a segunda, o cidadão, pertencente 

a uma sociedade regida por leis de convivência e que habita a 

cidade.

A pólis, segundo Cacciari (2010),  refere-se à sede de de-

terminado génos, ou seja, é o lugar onde determinado povo tem 

suas raízes:

A pólis é o lugar onde determinada gente, espe-

cífica no que toca às tradições e costumes, tem 

sua sede, reside, onde tem seu próprio ethos. 

Em grego, ethos é um termo que indica a mes-

ma raiz do termo latino sedes [...] o lugar onde a 

minha gente tradicionalmente mora, reside. E a 

pólis é precisamente o lugar do ethos, o lugar que 

serve de sede a determinada gente. (CACCIARI, 

2010, p. 10)

Cacciari (2010) chama atenção para a forma grega de 

aceitação do estrangeiro, que é entendido como um hóspede 

tolerado. O meteco é uma pessoa livre, mas não tem direitos po-

líticos e nem lhe é permitido exercer atividade política. 

A pólis é o “lugar onde se realiza a liberdade coletiva do 

corpo social” (BENEVOLO, 2015, p. 77), e, a fim de não prejudi-
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car o funcionamento das instituições, é preciso que haja uma 

restrição populacional, pois ela existe a partir de um critério li-

gado a génos e pátria, ou seja, é tida como habitação comum aos 

descendentes de um único chefe-pai. 

Esse entendimento da cidade, cujos limites são objetivos e 

concretos é também motivação para a construção de novas cida-

des.

O crescimento da população não produz uma 

ampliação gradativa, mas adição de um outro 

organismo equivalente, ou mesmo maior que o 

primitivo. (chama-se paleópolis, a cidade velha e 

neápolis a cidade nova), ou então a partida de 

uma colônia para uma região longínqua. (BENE-

VOLO, 2015, p. 80)

Apesar das fundações das cidade gregas e romanas serem 

distintas no que diz respeito a seus objetivos e à figura de quem 

pode habitá-las (seja em consequência da ideia de regulação da 

vida pública, no primeiro caso; seja para a expansão da ideia de 

civilidade como forma de desenvolvimento, no segundo caso), 

ambas possuem na sua agenda a produção de núcleos urbanos 

como parte dos objetivos gerais.

A civilização que floresce na Grécia é beneficiada por sua  

localização, o que permite trocar conhecimentos gerados pelas 

primeiras cidades; ao mesmo tempo em que, devido à sua distân-

cia geográfica e temporal das culturas urbanas anteriores, permi-

tiu uma certa liberdade e independência para criar seu próprio 

conjunto de regras sociais. Assim, o pensamento filosófico e as 

instituições públicas estabelecem uma relação direta e amalga-
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mada com a vida cotidiana e terrena quando esta se desenvolve 

na ágora. 

Historicamente, há, entre o domínio grego e o romano, o 

estabelecimento do Império Macedônio na região do Mediter-

râneo, unificando as cidades-estados e se estendendo depois à 

região do Oriente próximo. O Império Macedônio funda a cul-

tura helenística, que nasce da somatória de desenvolvimentos 

técnicos e culturais dos gregos e das antigas cidades do oriente 

próximo. Utiliza todo o sistema de cultura científica e filosófica, 

o sistema econômico e a forma de fazer cidades e edifícios dos 

gregos; porém quebra a ideia do todo orgânico controlável. As 

cidades macedônias são metrópoles onde as ruas se alargam e 

a população chega a um milhão de habitantes em Alexandria e a 

trezentos mil em Antioquia.

 

1.3 ROMA, CIDADE POR ANTONOMÁSIA, ETERNA 

E ABERTA

 Diz-se que os primeiros romanos acreditavam que Roma 

seguiria existindo independentemente do que ocorresse no 

mundo, de quantos tipos de sociedades surgissem e entrassem 

em colapso. Por isso era chamada “Roma Aeterna”,  na qualidade 

daquilo que não tem começo nem fim, do que é perpétuo, que 

existe enquanto o tempo perdura e que mantém seu ritmo com 

ele; do que é elevado acima de todos os tempos e pode ser me-

dido apenas por períodos (cf. LEWIS, 1979).

Roma nasceu na fronteira que delimitava os territórios 

dos povos etrusco, umbro-sabino e latino, e em proximidade às 

colônias gregas da Itália meridional. Em Ab urbe condita8, Tito Lí-

vio diz que as mais antigas lendas contam que Roma foi fundada 

no acordo de paz entre o troiano Enéas que, fugindo do saque à 

8. Ab urbe condita (“desde a 

fundação da cidade”) foi escri-

ta entre os anos de 28 a.C. e17 

d.C. A edição utilizada aqui é 

de 2011, cuja tradução para 

o castelhano foi feita a partir 

da versão em inglês de Bruce 

J. Butterfield, publicada em 

1996.



51

cidade de Troia, desembarcava na região à procura de asilo, e o 

rei da aldeia local, de nome Latino. Segundo Cacciari,

 

O primeiro deus a quem se ergue um templo 

em Roma é o deus Asylum. Roma é fundada 

pela obra concordante de pessoas que haviam 

sido, inclusivamente, expulsas das suas cida-

des, ou seja, errantes, refugiados, proscritos, e 

que confluem para o mesmo lugar, fundando 

Roma. Este aspecto domina a história romana: 

a ideia de cidadania não representa nenhuma 

raiz étnico-religiosa. (CACCIARI, 2010, p. 11)

Roma se beneficia de uma condição geográfica muito 

particular:  está próxima ao mar e é cercada por colinas para 

defesa; está, além disso, às margens de um rio que permite rea-

lizar com facilidade a comunicação e o transporte  entre as di-

ferentes aldeias da região. Na parte rasa do rio Tibre forma-se o 

Foro Boário — a feira de bovinos, o Foro Olitorno —  a feira de 

azeite (cf. ROSSI, 1997; BENEVOLO, 2015).

Nas colinas, próximas a esse particular lugar de encontro 

em que há facilidade de comunicação e de circulação de bens, 

surgem as primeiras aldeias. Rossi (1997) e D’Allegra (2011) 

sugerem que a origem do nome Roma está associada à palavra 

Romun, nome que os etruscos davam ao rio Tibre (que vem da 

palavra sabina Tiberis), e, assim, Roma era a cidade do rio (cf. 

D'ALLEGRA, 2011), aquela que dominava o rio na altura da coli-

na do Palatino e se consolidava como a mais importante de uma 

série de núcleos rurais esparsos 

“Roma quadrata” é o nome dado à primeira nucleação ur-

bana de Roma, que reunia sete povoações das colinas, formando 
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quatro regiões (urbs quattuor regionum): Suburbana, Esquilina, 

Colina e Palatina. Após drenar a água do vale central entre as 

quatro regiões (a chamada cloaca máxima), funda-se o fórum 

romano, a praça central, que, como na Grécia, comungava o pro-

jeto de vida pública (BENEVOLO, 2015).

Sérvio Túlio, o penúltimo rei, constrói o primeiro cintu-

rão de muros, cujo propósito era a defesa do território, porém 

seus efeitos nos acontecimentos subsequentes indicam que o 

espaço formado pela muralha congrega mais do que separa: 

une as sete colinas ao mesmo tempo em que cria o espaço do 

fórum na planície entre eles. Este assume outras qualidades 

para além das comerciais, e servirá fundamentalmente para 

que haja um espaço de diálogo que fomentará o Estado romano. 

No seu subsequentemente desenvolvimento, as muralhas têm 

valor de demarcação e não de defesa, sendo pouco considerada 

como limite ou fortificação na cidade. Conforme Benevolo,
 

Até o século II d.C., Roma é uma cidade aber-

ta que cresce e ocupa uma superfície cada vez 

maior, sem ter necessidade de se defender com 

um cinturão de muros. As catorze regiões au-

gustas permanecem a base de seu ordenamen-

to administrativo, mas seus limites externos 

variam continuamente: o limite alfandegário é 

fixado mil passos para além dos últimos edifí-

cios [...]. (BENEVOLO, 2015, p. 144)

Da república ao império, as intervenções se tornam cada 

vez mais grandiosas e entram em conflito com o existente. As-

sim, é preciso destruir o que havia antes. Júlio César, Augusto, 
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Nero, Flávio, Vespasiano, Trajano e Severo fazem diversas in-

tervenções na cidade: demolem antigos edifícios e criam novos 

espaços e edifícios públicos, templos e, principalmente, fóruns. 

As construções dos espaços públicos e monumentos, e 

não só a melhoria do palácio do imperador, tinham significado 

simbólico relevante e estavam diretamente ligadas ao sucesso 

do Estado romano, que se materializava em um espaço que des-

tinava ao mesmo tempo aos negócios e à vida política, e cujo 

alto simbolismo era expresso pelo refinamento das constru-

ções, ornamentos, esculturas, murais etc. As figuras do arco e do 

obelisco, por exemplo, são elementos presentes nas narrativas 

de composição do fórum, bem como o grande vazio central, os 

templos, as instituições e os edifícios de negócio. 

“Roma por antonomásia”, como Argan (1995) interpreta 

a visão de Vitruvius sobre a cidade, significa a expansão da ideia 

de civilidade através da construção das cidades onde  “[...] O va-

lor das instituições não existe a não ser na medida em que é ex-

presso ou revelado pelas formas arquitetônicas.” (ARGAN, 1995, 

p. 107).

Os primeiros fóruns da cidade (Boário e Olitorno) tem 

caráter comercial de troca de excedentes e esse caráter conti-

nua a existir nas fases subsequentes, em que os excedentes se 

tornam mais complexos. Assim, a troca comercial torna-se ne-

gócio, e a troca entre diferentes cosmologias dos povos ali reu-

nidos também apresenta seu aspecto evolutivo, transformando-

-se em instituições públicas e estimulando o desenvolvimento 

das ciências. 

O conceito de público origina-se nas cidades-estados 

gregas. Nelas, a esfera da pólis, que é comum aos cidadãos livres 

(koiné), detém o caráter público, na medida em que propícia o 
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debate (lexis), e está, justamente por isso, em oposição à vida 

privada confinada ao espaço da casa (oikos) (cf. HABERMAS, 

LENNOX e LENNOX, 1974). Essa ideia foi absorvida pelos roma-

nos e nos foi transmitida, na versão do Direito Romano, como 

Res-pública, ou aquilo que é coisa do povo, na definição de Mar-

cus Tullius Cicero, político romano da era republicana: 

A res pública é coisa do povo, e o povo não é um 

agregado qualquer de gente, mas um conjunto 

de pessoas associadas em torno da partilha de 

direitos e pela proteção dos seus próprios inte-

resses. (CICERO apud GALSTERER, 2008, p. 54)

É nesse especial e complexo quesito que a civilização ro-

mana se destaca das demais e segue sendo o paradigma da so-

ciedade contemporânea. Roma não é a cidade de determinada 

etnia, ao contrário, é lugar do encontro de diferentes povos que 

congregam as mesmas leis, e a esse lugar chamam “urbe”. 

O termo “cidade”, derivado de civitas, significa “junto dos 

cidadãos” ou, pode-se dizer, “o lugar de residência dos cidadãos” 

(SETA, 2017, p. 9). O termo civitas provém de civis, um conjunto 

de pessoas reunidas independentemente da sua origem, espe-

cificidade étnica ou religiosa, ou seja, do seu ethos, que dão vida 

à cidade e se submetem à mesma lei (cf. CACCIARI, 2010).Essa 

distinção entre as concepções grega e romana é fundamental 

para entender a força política que rege a história romana e cuja 

influência pode ser sentida até o presente. 

A Constituição Antoniana, também conhecida como Édi-

to de Caracalla (promulgado pelo imperador Antoniano Cara-

calla em 212 d.C.), reza que todos os homens livres do Impé-

rio são cives romani, sejam eles africanos, asiáticos, gálicos ou 
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de qualquer outra origem (cf. CACCIARI, 2010). Assim, Roma é 

centro do poder político e das instituições que permitem que 

uma civilização se desenvolva não a partir de laços étnico-reli-

giosos, mas da obediência às mesmas leis, feitas para reger um 

grupo diverso em origem mas em concordância, “porque o que 

junta estes cidadãos tão diferentes não é sua origem, mas o fim 

comum” (CACCIARI, 2010, p. 14). Isso permitia que os povos 

ditos bárbaros fossem absorvidos, incorporados pelo Império, 

não apenas territorialmente como também culturalmente. 

O termo “cidade” corresponde, portanto, ao seu aspecto 

social e político e se diferencia da urbs, que constitui o espaço fí-

sico, ou seja, a materialidade da cidade. A urbe é a arquitetura da 

cidade, elaborada e erguida a favor de determinada organização 

social. 

E é através da compreensão de que o ato de edificar uma 

cidade é o mais significativo e simbólico de uma civilização que 

o estado Romano passa a difundir e a garantir sua interpreta-

ção do mundo. Benevolo (2015) vê os métodos de colonização 

ímpares utilizados pelos romanos como um dos fatores de de-

senvolvimento e crescimento do império, métodos esses que 

podem ser divididos em três formas de organização espacial: 

construção de infraestrutura, como estradas, pontes, aquedutos 

e linhas fortificadas; divisão dos terrenos agrícolas em quintas; 

e  fundação de novas cidades.

Se na Grécia Antiga a fundação de cidades era resultado 

de excedente populacional, em Roma é instrumento de afirma-

ção do Estado romano, sendo a cidade de Roma o modelo.

O problema da cidade não era tão fundamen-

tal para Vitrúvio. Para ele, a cidade por antono-
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másia era Roma, centro do poder imperial; as 

outras eram apenas planetas iluminados por 

luz refletida. As cidades do império podiam e 

deviam ornamentar-se com esplêndidos monu-

mentos, mas o valor ideal de que eram a expres-

são era sempre o do Estado romano. (ARGAN, 

1995, p. 108)

A ideia de Roma mobilis só pode ser apreendida a partir 

do conceito de civitas augescens , ou seja, a cidade que sempre 

pode crescer e ampliar seus limites. Essa concepção é oposta à 

da pólis, formada pelo génos. A cidade constituída por laços ét-

nicos possui uma limitação em si, se expandirá apenas com o 

crescimento populacional ligado à reprodução dos seus, o que, 

em si, se coloca como limite. É a concepção romana que rege as 

metrópoles contemporâneas, cidades em que pessoas de diver-

sas origens convivem sob a égide da mesma lei. Assim, escreve 

Sennett que

“Cidade” e “civilidade” têm uma raiz etimológi-

ca comum. Civilidade é tratar os outros como 

se fossem estranhos que forjam um laço social 

sobre essa distância social. A cidade é esse es-

tabelecimento humano no qual os estranhos 

devem provavelmente se encontrar. A geografia 

pública de uma cidade é a institucionalização 

da civilidade. (SENNETT, 2014, p. 235)

Cada cidade romana é formada por uma série de compo-

nentes que serviam para manter e expressar a autoridade da ci-

vilização e de seu Estado. Esses elementos se constroem através 
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de uma linguagem visual reconhecível, que determina a forma, 

a orientação e a implantação da arquitetura pública e das redes 

de infraestrutura que possibilitam o movimento e a comunica-

ção entre as cidades romanas.

A cidade se organiza segundo uma série de princípios ge-

rais que estão social, cultural e politicamente determinados e 

que se manifestam através de seu sistema de estruturação de 

espaços, que inclui o construído e o não construído.

Assim, não por acaso, Roma, no século III d.C., é uma ci-

dade de um milhão de habitantes, e a transformação antes dada 

apenas no urbano atinge a maneira de morar. A ideia de casa se 

bifurca e cria a primeira habitação urbana, a insulae (cf.  figura 

05, página a seguir). Porém ainda são preservadas as casas de 

cômodos organizados em torno de um pátio central, como visto 

antes, forma muito próxima da organização da própria aldeia; e 

essas casas os romanos chamams domus. 

As domus são grandes casas unifamiliares, de um ou dois 

pavimentos, de aproximadamente mil metros quadrados, fecha-

das para a parte externa e voltadas para os espaços internos do 

pátio central aberto (atrium), o qual é contornado por um corre-

dor coberto organizado por arcadas (peristiuliam) (cf. BENEVOLO, 

2015).

É interessante notar que essa formulação habitacional 

típica do mediterrâneo é também, em dada medida, o espaço 

ampliado da ágora e dos fóruns: o pátio central conformado pe-

las edificações que são circundadas por peristiuliam de arcadas. 

A mesma forma também é reconhecível nas vilas rurais à época 

romana. 

Insulae vem do latim e significa “ilha”. No italiano moder-

no a palavra torna-se insula, e significa propriamente as habi-
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tações coletivas do tempo romano. De insula vem isolato como 

quarteirão que, no vocabulário urbanístico, corresponde a cada 

uma das áreas construídas em meio à malha da rede rodoviária 

da cidade, de forma e largura diferentes, dependendo do curso 

das ruas. 

A denominação “ilha” é, em parte, colocada como algo en-

cerrado entre quatro vias, mas também como a menor unidade 

compositiva do tecido, em que esta é necessariamente um edifí-

cio de uso coletivo que comporta diversas atividades urbanas. A 

insula é o crescimento populacional e da necessidade originada 

do estar perto do centro político e comercial; assim, se divide 

entre o conceito da torre e dos edifícios em alturas, quando es-

tes englobam a habitação dos comuns. 

As insulas não são propriamente torres, mas são os edifí-

cios mais altos, e foi necessário criar uma lei para regular suas 

alturas: Augusto fixa sua altura em 21 metros, o que equivale a 

seis ou sete pavimentos; mais tarde, por conta dos incêndios e da 

insalubridade das áreas habitacionais, Trajano estabeleceu sua 

altura máxima em 18 metros, o equivalente a cinco ou seis anda-

res.

Figura 05. 

Maquete que reproduz insula 

Fonte:http://affordablehou-

s ing ins t i tu te .o rg/b logs/

us/2006/03/the_earliest_

ap.html. acessado em 15 de 

junho de 2018
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Diferentemente dos fóruns, que mimetizam a estrutura 

espacial da domus, as insulas mimetizam a cidade na verticali-

dade e podem ser encontradas hoje no tecido urbano como os 

edifícios próprios de qualquer cidade de médio a grande porte 

do ocidente. 

O edifício com galerias formadas por colunas voltadas 

para a rua, átrio central interno, térreo comercial e habitação 

coletiva nos andares superiores de várias classes, podem ser as-

sociados a diversas tipologias de edifícios contemporâneos, em 

especial àqueles que têm o quarteirão como unidade mínima 

da cidade e não o lote. O edifício de quatro ou cinco andares, 

com pátio central e térreo comercial, novos ou antigos, mais ou 

menos subdivididos, é a tipologia corrente em diversas cidades 

europeias como Milão, Roma e Nápoles e, analogamente, Barce-

lona e Amsterdã, para citar apenas algumas. 

As insulas possuíam térreo comercial (tabernae). Os anda-

res mais próximos do térreo eram os mais valorizados e maio-

res, e também eram chamados  domus. Quanto mais alto, mais 

precárias eram as habitações, desprovidas de aquecimento e 

sistema de água e esgoto; essas habitações recebiam o nome de 

cenaculum. Apesar das más condições, esses apartamentos eram 

alugados a preços muito altos, um ano de aluguel corresponde-

ria à época de César ao valor de compra de uma propriedade 

rural. (cf. BENEVOLO, 2015). 

Cacciari (2010) aponta o primeiro conflito que nasce 

com as duas funções originárias da cidade: lugar de residência 

e lugar de negócio.

De um lado, a cidade como lugar de otium, lugar 

de troca humana, seguramente efectivo, activo, 

inteligente, enfim, um lugar para morar; do ou-
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tro, o lugar onde desenvolver os negotia da ma-

neira mais eficaz possível. [...] a cidade assume 

realmente as características de agorá, do encon-

tro rico do ponto de vista simbólico e comuni-

cativo, então, imediatamente nos apressemos a 

destruir este tipo e lugar, pois contrasta com a 

funcionalidade da cidade como meio, como má-

quina (CACCIARI, 2010, p. 26)

Assim, quando esses dois propósitos se desequilibram, 

em geral em favor do lugar de negócios – a ponto de que con-

temporaneamente, podemos falar da cidade como um negócio 

em si –, o que está em jogo é o enfraquecimento do sentido de 

bem comum e, portanto, também do seu espaço. 

Porém a urbe, materialização da cidade, é um depósito 

das memórias coletivas: “a memória coletiva se torna a pró-

pria transformação do espaço, a cargo da coletividade” (ROSSI, 

1995, p. 198).  Assim, pode-se entender que as informações (co-

nhecimentos e memórias) ultrapassa o seu tempo, corrigem-se 

e continuam a existir sob novas formas.  

Quando se fala de ethos civitas aqui, pretende-se compor 

um conceito que, por um lado, denota a conjugação da heran-

ça greco-romana; por outro lado, no entanto, pretende-se des-

prender ethos do termo génos, ou seja, das origens ligadas um 

determinado tipo de gente (cf. CACCIARI, 2010). Assim, escreve 

Harries: 

[...] Nós podemos falar a respeito do ethos da co-

munidade, referindo-se ao espírito que preside to-

das suas atividades. “Ethos”, aqui, nomeia a for-

ma em que os seres humanos existem no mundo: 

sua maneira de habitar. (HARRIES, 1997, p. 4)9 

  9. Tradução da autora
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Não há registro do que se pode considerar uma civili-

zação, ou um processo civilizatório, sem uma sede urbana. As 

cidades são o lugar da troca material e imaterial, e o encontro 

nelas provoca adensamento e criação de riquezas materiais e 

imateriais, que não são apenas trocadas, mas se somam ao co-

nhecimento geral e, portanto, que promovem o desenvolvimen-

to das sociedades humanas. Assim, pode-se falar ainda hoje 

em um ethos civitas: habitar a cidade em concordância com as 

mesmas leis é a forma com que os seres humanos existem no 

mundo contemporâneo, não só os moradores dos grandes cen-

tros urbanos, mas também aqueles que habitam as áreas rurais, 

os quais adotam o mesmo pressuposto de concordância de leis 

formulado e advindo do espaço urbano. Porém é importante 

qualificar essa dinâmica citadina como algo de caráter manda-

toriamente coletivo.

Assim, parece correto seguir a linha de pensamento se-

gundo a qual o desenvolvimento da humanidade se relaciona 

com: a) a troca de excedentes, materiais e imateriais; b) que 

esta troca advém de ao menos duas partes distintas que contri-

buem com coisas diferentes; c) a existência de espaços que, por 

suas condições geográficas, ou seja, suas características físicas, 

são identificados como lugares de produção e de troca e, por-

tanto,  de diálogo. 

Quando se toma a cidade de Roma como modelo e matriz 

de cidade, isso não significa que ela corresponda a um sistema 

modular que organiza uma cosmologia urbana perfeita, mas 

que, apesar das sucessivas intervenções, demolições e recons-

truções, ela permanece como modelo. O modelo permite que o 

tempo seja confrontado no espaço, e o que espaço absorva as 

correções das formas no tempo. Conforme escreve Argan,
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Da Roma antiga também só existiam fragmen-

tos, que permitiam apenas imaginar o conjunto 

desaparecido. Contudo, o estímulo para a ima-

ginação era tão poderoso, como provindo de 

um tempo e de um espaço remoto e perdido 

– o esqueleto da cidade antiga influenciava, do 

subsolo, as formas da cidade moderna. Caso 

típico, a Piazza Navona, que conserva a forma, 

mas também o sentido teatral do Circo Agona-

le. (ARGAN, 1995, p. 176)10 

Harries (1991) defende a tese de que a função da arqui-

tetura deve ter um sentido ético como articulador do ethos. A 

arquitetura também se comporta como ethos civitas, não quando 

a observa como um objeto isolado, mas como estruturação de 

espaço que é a própria urbe. A urbe não é o reflexo da cidade, 

mas sua forma material: a arquitetura da cidade é a urbe.

É difícil datar exatamente o momento em que Roma dei-

xou de dominar o mundo ocidental como capital do império. 

Tratou-se de um processo de séculos de dissolução das estrutu-

ras institucionais, que correspondeu à diminuição de população 

e à perda de suas características urbanas, passando pela  reru-

ralização do ambiente urbano. Entretanto, Roma ainda é a cida-

de por antonomásia, fundada em conceitos de abertura e agre-

gação, e é eterna como paradigma de uma ideia de convivência, 

em que o espaço da esfera privada acontece em solidariedade e 

reforço ao espaço público, do bem comum.

10. A data de publicação da 

coletânea de textos de Giulio 

Carlo Argan, História da arte 

como história da cidade, é de 

1983; entretanto, os textos 

foram escritos no período de 

1969-1979
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1.4  CITTÁ PUBBLICA

 Città pubblica  como é conhecida a parte do território ur-

bano promovido pelo Estado, sob a égide da lei federal 167 de 

1962, destinada a favorecer a aquisição de terras por parte do 

poder municipal para a construção de habitações econômicas e 

populares. Essa lei prevê que as cidades italianas com mais de 

cinquenta mil habitantes tenham um plano para a construção 

de espaços urbanos de caráter econômico e popular. Porém, ela 

também é um conceito e um entendimento a respeito da cons-

trução das parte novas da cidade, ou mesmo da cura do seu con-

junto de espaços públicos, que se estrutura, como o nome mes-

mo diz, a partir do conceito de público.

Mais de cinquenta anos depois da lei que, de fato, regeu 

a produção das partes novas, ou periféricas, das cidades, a lite-

ratura italiana sobre o assunto é farta, avaliando acertos e equí-

vocos e se constituindo como um amplo campo de estudo, sob 

diversos aspectos.

Expõe-se aqui, de maneira sintética, os antecedentes pró-

ximos, algumas considerações sobre o conceito per se e alguns 

exemplos notórios, a fim de ilustrar  a produção urbana da città 

pubblica, a qual ocorre em um largo espaço de tempo. Seria, im-

possível explorar o assunto em todas as suas matizes, de modo 

que nosso foco é salientar que sua principal contribuição encon-

tra-se no conceito de “coisa pública” que regeu a construção das 

periferias italianas (e cujo entendimento pode ser estendido a 

outros países europeus). E, nesse ponto em especial, a realida-

de urbana europeia se distingue drasticamente da brasileira no 

que diz respeito à produção dos tecidos periféricos, construí-

dos aqui pelas próprias famílias de trabalhadores que, devido 
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aos baixos salários, o fazem no decorrer de gerações, com muito 

pouco investimento do Estado, criando uma periferia distante e 

precária (cf. FERREIRA, 2003).

Os antecedentes próximos da città pubblica encontram-

-se na forma urbana do final do século XIX, produzida por toda 

Europa, na busca de solucionar a questão de habitação no en-

torno das fábricas e, mesmo naquela época, não se restringia 

apenas à produção de unidades habitacionais. Na Itália, um dos 

percursores notórios desse modelo é a cidade Crespi d’Adda, 

construída no entorno da fábrica de tecidos Crespi que, como 

toda a produção posterior, não se limitava a promover apenas 

habitações econômicas, mas incluía todas as classes sociais li-

gadas à fábrica e aos equipamentos e espaços necessários para 

vida urbana:  “dos operários aos dirigentes da fábrica – todos 

dividiam o espaço urbano e os serviços, como as escolas, a igre-

ja e o ambulatório”  (BERDINI, 2014, p. 5). 

O conceito da habitação (no sentido latto de habitar a 

cidade, e que inclui os grupos socialmente mais frágeis) era 

concebido como uma responsabilidade coletiva e das institui-

ções públicas que a representavam, sendo questão central no 

desenvolvimento das cidades europeias até o final do século XX. 

Segundo Biagi (2008), a casa para o povo não era apenas um 

problema de ordem técnica, mas, antes, de natureza moral.

Na Itália, de forma resumida, podemos citar (levando em 

conta as  diversas legislações e suas reformulações que incidem 

na produção): as cidades fabris, o Istituti autonomi per le case po-

pulari (ICP), casa convenzionata, a INA-CASA e, por fim, a partir 

de 1962, a lei 167 que promove a città pubblica, todas produ-

ções percorrem um caminho muito similar na medida em que 

consideram a questão da habitação como uma questão urbana 
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e não apenas da unidade habitacional. Em todas elas, portan-

to, se produz partes da cidade estruturadas pelo tecido público, 

isto, é uma rede espaços abertos e edifícios públicos, bem como 

moradias em si. Elas também compartilham uma característica 

em comum que muitas vezes é alvo de críticas posteriores: são 

tratadas como unidades projetadas de forma unitária e fechada, 

e de funcionamento autônomo. 

A critica em geral se concentra na excessiva 

acentuação no bairro autossuficiente (...).So-

bre a monocultura habitacional, sobre a repe-

titividade de soluções formais inspiradas na 

habitação como máquina de morar, sem levar 

em conta as transformações inerentes à cidade 

real, ou seja, a cidade que expressa sua história 

no tempo. Um projeto de colonização de um 

território virgem com esquema fortemente geo-

métrico. (CICCONE, 1985, p. 17)

Atualmente, o aspecto negativo da unidade autônoma 

dissolve-se na medida em que o próprio crescimento planejado 

do tecido urbano acaba por incorporar e conectar as partes ori-

ginalmente autônomas, como é o caso do bairro de Garbatella, 

em Roma.

O quadro síntese da obra de Garbatella (figura 06, a se-

guir) demonstra a sua localização na cidade, sua implantação 

original, sua configuração urbana atual e registros fotográficos 

dos edifícios no ano de 2018, bem como um quadro resumo dos 

equipamentos públicos que compõe a intervenção.

Na visão de outros autores, como Biagi (2008), a forma 

unitária teve duas consequências positivas: coesão comunitária 
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Figura 06. Quadro síntese Bairro da Garbatela Fonte: Elaborada pela autora.
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e contribuição para a construção do restante do tecido urba-

no, indicando diretrizes e modelos de crescimento, bem como o 

fato de ser um canteiro de experimentações formais. Conforme 

Biagi:

Trata-se dos fios que conectam a città pubblica 

novecentista às teorias e experiências não só 

através do objetivo do poder público municipal 

de delinear e alcançar um espaço habitável para 

as classes sociais menos favorecidas, porém 

mais ainda através de ideias e formas comuns 

e inovadoras de cidade. (BIAGI, 2008, p. 17)

Face à necessidade constante de responder a questões 

habitacionais de núcleos urbanos em que, no século XX, vivem 

os mais expressivos crescimentos populacionais, desenvolve-se 

um grande campo de pesquisas e propostas alternativas para 

a cidade tradicional, que se expressa principalmente no papel 

central dos espaços abertos públicos como estruturadores e ar-

ticuladores na trama dos lugares públicos e coletivos (cf. BIAGI, 

2008) 

Com relação ao aspecto formal, pode-se dizer que a pro-

dução da città pubblica e da urbanística modernista se entrela-

çam e, de certa maneira, é a produção de habitação social na 

Itália que promove um amplo programa de pesquisa de formas 

e estrutura modernista. As críticas e as defesas da produção 

também recaem sob esse aspecto. 

Ciccone (1985) aponta sua origem conceitual na Ville Ra-

diuse corbusiana, um plano único desenhado por uma única mão 

e que pressupõe o arquiteto como um demiurgo capaz de resol-

ver todas as instâncias da cidade com começo, meio e fim. Trata-



68

-se de um desenho que se opõe ao desenho da cidade histórica, 

em substância, na medida em que se desenvolve no subúrbio 

reduzindo tudo a um grande ponto construído flutuante em um 

vazio. Apesar das críticas, Ciccone (1985) não lamenta o instru-

mento da lei, mas a construção sempre periférica e autônoma 

do núcleo da cidade histórica.

De fato, alguns projetos que experimentam uma abor-

dagem demasiadamente corbusiana têm-se mostrado bastante 

problemáticos, como é o caso do Quartiere di Corviale em Roma 

(figura 07 a seguir).O projeto, elaborado por um grupo de arqui-

tetos entre 1972 e 1974 e executado entre 1975 e 1982, é com-

posto por único edifício de quase 1 km de extensão, projetado 

para comportar 8500 pessoas, contendo no seu interior habita-

ção, escola e equipamentos esportivos. Assim, coloca-se como 

uma solução bastante diversa para o crescimento da cidade, na 

medida em que propõe que apenas uma grande estrutura con-

tenha todas as necessidades da vida urbana ( cf. ROSSI P.,2000). 

O Corviale representa um experimento interessante, po-

rém em grande parte falido, e se coloca como uma questão com-

plexa na qual o município está tentando fornecer uma resposta 

através de um programa de recuperação urbana e de um con-

curso público realizado em 2016, que propõe fracionar, tanto 

quanto seja possível, o longo edifício e retirá-lo do seu isola-

mento para inseri-lo em um sistema urbano articulado e mais 

rico em relações. (Figura 07 - página seguinte).

Nos anos 2000, esse conceito é expandindo para a forma 

de atuar na produção da cidade contemporânea promovida e 

articulada pelo Estado. A prefeitura de Bologna, por exemplo, 

define, em seu site, a cittá pubblica como:
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O sistema da città pubblica integra as instala-

ções e serviços públicos e de uso públicos [...] 

reconhece a importância da diversificação de 

oferta, a sua aderença ao tipo de demanda ex-

pressa dos mais diversos tipos de população 

metropolitana, se preocupa em criar relações 

entre aquilo que já existe e o novo que deve 

ser realizado, com objetivo de que os espaços 

possam se tornar lugares da vida em público, 

reconhecidos e cuidados pelos habitantes11.  

(COMUNE DI BOLOGNA n.d.)

Portanto, o tipo de cidade que podemos definir como pú-

blica não é só no sentido de ser fruto de políticas públicas, com 

objetivo de garantir o direito fundamental de habitar, também 

não é definida assim por ser construída em terrenos com in-

vestimentos públicos, projetada, realizada e coordenada pela 

administração pública, mas, fundamentalmente, porque o con-

ceito da città pubblica é regido pela ideia do espaço urbano para 

todos, que se contrapõe à ideia da cidade do indivíduo, e articu-

la a ideia de moradia a partir dos espaços comunitários. 

11. Disponível em http://www.

comune.bologna.it/psc/siste-

mi/843/1884/. Último acesso 

em: 15 de Junho de 2018. mês 

ano.

Figura 07. Città pubblica de 

Corviale Fonte: http://rcac.

architecture.woodbury.edu/

corviale/ acessado em 15 de 

junho de 2018
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Por certo, as críticas às soluções projetuais modernistas 

devem ser levadas em consideração, mas os pontos de partida 

que corroboram com a cidade de equilíbrio do capital espacial 

devem ser tomados na mais alta conta, porque demonstram di-

ferença visível a respeito da segregação espacial entre os luga-

res em que essa leitura aconteceu e aqueles em que a ideia de 

público sempre foi frágil em relação aos interesses individuais e 

econômicos, como no caso brasileiro.
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2  A SEGREGAÇÃO ESPACIAL COMO  ELE-
MENTO DA CIDADE

 

 A motivação inicial deste estudo é entender como o con-

ceito de isolamento e de segregação operam dentro de um sis-

tema espacial como a cidade. Nesse sentido, é importante co-

nhecer seu significado e sua gênese. Segregar, “(...) Na sua forma 

moderna assume o significado de separar para isolar; evitar 

contato; desligar, desunir e desmembrar.” (DPLP, 2013). 

 O dicionário é preciso quando nota que o significado de 

segregação atende uma mudança moderna. Ela nas suas mais 

diversas modalidades contemporâneas nasce com é ligada à in-

dustrialização das cidades e, portanto, é inerente às sociedades 

ocidentais capitalistas do período moderno da história.

As dinâmicas de segregação espacial urbana desde o 

seu aparecimento até o momento presente, de fato, separam as 

classes sociais; isolam as diferentes camadas da população em 

seu próprio tipo de cidade; evitam contato entre elas através 

da negação do espaço de esfera pública produzindo assim, uma 

sociedade desligada, desunida e desmembrada.

Parece consensual nas mais diversas narrativas que os 

problemas urbanos advêm do crescimento populacional expo-

nencial e desordenado, e poderíamos localizar ai a formação 

das periferias, como território segregado. Entretanto, 

 (...) O mais simples diz que uma cidade é um 

assentamento humano no qual estranhos irão 

provavelmente se encontrar. Para que essa de-

finição seja verdadeira, o assentamento deve 

ter uma população numerosa, heterogênea; a 
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concentração populacional deve ser um tanto 

densa, as trocas comerciais entre a população 

devem fazer com que essa massa densa e dís-

par interaja. (SENNETT, 2014, p. 135) 

Contudo, há que se considerar que mesmo constituin-

do-se como uma variável importante na estruturação da segre-

gação, uma população numerosa por si só não é geradora de 

segregação espacial. Haja vista que, cidades grandes e densas, 

de até um milhão de habitantes já são registradas desde a época 

de Alexandre, rei da Macedônia (336 a. C-323 a.C.). Ao se buscar 

as origens da segregação espacial na história das cidades pode-

-se constatar que elas permanecem densas e heterogêneas até o 

fim do período Barroco, porque ainda representam um projeto 

de uma comunidade de valores.

A história europeia das cidades até o período 

barroco mostra uma cidade que, (...) a sua 

forma prevalecente é a da partilha comunitá-

ria dos espaços. Essa cidade é destruída pelo 

ímpeto simultâneo da indústria e do mercado, 

(...). (CACCIARI, 2010, p. 29)

Como afirma Cacciari (2010), o espaço segregado por 

classes sociais está relacionado à industrialização nascente no 

século XVIII, e desenvolvida e consolidada com as dinâmicas 

capitalistas dos séculos subsequentes. No século XXI, o modelo 

vigente do capitalismo dissemina e aprofunda nas cidades, não 

só a separação entre lugares de ricos e de pobres, mas o isola-

mento como forma de habitar a cidade contemporânea.
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Zukin (2000b)12 fundamenta sua análise a respeito da 

paisagem13 a partir de uma estrutura temporal harveyniana 

que considera dois períodos urbanos: moderno e pós-moder-

no. E seguindo as linhas guias desenhadas por Sennett (2015)14 

para identificar as mudanças ocorridas na esfera e no espaço 

público é possível constatar que as dinâmicas de segregação são 

processos concomitantes e originários dos mesmos sistemas de 

valores que começam a modificar o espaço urbano e, principal-

mente, o espaço da esfera pública. 

O primeiro período, que corresponde à Idade Moderna 

da cidade, pode ser caracterizado por suas motivações de iso-

lamento, quais sejam, distinção e discriminação social, sob a 

leitura da Sociologia e da urbanística (cf. SECCHI, 2013 E SEN-

NETT, 2014. ELIAS, 1990-199415), e dificuldade em lidar com 

o Outro, entendido sob a luz da psicanálise social. (c.f FREUD, 

2006; SENNETT, 2014, ZIZEK, 2003; E DUNKER, 2015)

Nesse período há três fases e, as duas primeiras, embora 

se caracterizem pela relação centro-periferia, bairros de pobres 

e bairro de ricos, diferem em intensidade e formas; e a tercei-

ra fase, em que assentamentos suburbanos fechados, de extre-

ma riqueza coexistem ao lado de assentamentos precários de 

extrema pobreza, em regiões suburbanas ou distantes da área 

central. 

O segundo período, com vigência no século XXI, se carac-

teriza pelo isolamento espacial que se expressa pelo consumo e 

pela fragmentação da vida social pública e política, e está direta-

mente associado à expansão do modelo capitalista, sob controle 

do sistema financeiro globalizado. Apresenta-se como um pa-

drão baseado na cultura do individualismo em todas as classes 

sociais. Essa dinâmica se dá pela ressignificação das periferias, 

15. O texto Processo Civiliza-

dor, data do ano de 1939., 

12 O texto de Sharon Zukin 

foi publicado originalmente 

em Landscape of power: from 

Detroit to Disney World, em 

1991, pela University of Cali-

fornia Press Berkeley/ Los An-

geles. Aqui é utilizada a ver-

são publicada como capítulo 

no livro Espaço da diferença, 

organizado por Antônio Aran-

tes, e publicado pela editora 

Papirus, em 2000.

13. O termo paisagem, para 

Zukin, representa uma rela-

ção assimétrica entre o poder 

econômico e o cultural. Assim, 

quando ela se refere à paisa-

gem trata-se da construção 

da elite econômica no urbano 

que se apropria culturalmen-

te da paisagem, portanto, se 

contrapõe à vernacular, que 

é a construção daqueles sem 

o poder  (ZUKIN, 2000 p. 84-

86).

14.O livro The Fall of public 

man de Richard Sennett foi 

publicado pela primeira vez 

em 1977.
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em especial, daquelas mais próximas do centro histórico e que 

surgem na primeira fase da relação centro-periferia.

Destacam-se dois aspectos que atuam conjuntamente 

nesse processo: a gentrificação, ou seja, mudança ou restrição 

espacial de classe social ou população originária e o que Zukin 

(2000b) chama de disneylandização das cidades, que se expres-

sa pela produção do urbano baseada no repertório onírico e 

consumista da Disney World. 

Assim, a segregação contemporânea não se restringe 

apenas ao problema de desigualdade social. Sennett (2014) 

reconhece três formas de isolamento e as explicita a seguir. A 

primeira, é quando determinado tipo de pessoa em "(..) uma es-

trutura urbana de alta densidade são inibidos ao sentirem qual-

quer relacionamento com o meio no qual está colocada essa es-

trutura" (SENNETT, 2014, p. 54); a segunda forma é gerada pelo 

sistema de circulação da cidade moderna:

(...) isolar em um automóvel particular para 

ter liberdade de movimento, também deixa de 

acreditar que o que o circunda tenha qualquer 

significado além de ser um meio para se chegar 

à finalidade da própria locomoção. (SENNETT, 

2014, p. 54)

E, por fim, a terceira modalidade de isolamento está ba-

seada na ideologia do individualismo, como Sennet explicita:

(...) Existe ainda um terceiro sentido, um sen-

tido um tanto mais brutal de isolamento social 

em locais públicos, um isolamento produzido 

diretamente pela nossa visibilidade para os ou-

tros. (SENNETT, 2014, p. 54)
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Esse modelo, tem uma consequência perversa que se ex-

pressa como dificuldade da população urbana de lidar ou perce-

ber aquilo o que Zizek (2003) chama de Coisa real.

Em Bem-vindos ao deserto do real (2003), Slavoj Zizek 

propõe a leitura dos contemporâneos a partir da relação entre 

todo o conjunto de eventos e as consequências na vida pública a 

partir do 11 de Setembro e dos filmes hollywoodianos. Demons-

tra como cada vez mais o virtual, não apenas molda nossos so-

nhos, projetos e expectativas de vida, como nos faz viver em 

uma fantasia, onde os parâmetros da vida e a leitura da realida-

de são dados por filmes, redes sociais e programas de televisão. 

Observando a segregação espacial urbana de algumas 

cidades ocidentais, conjuntamente com a leitura crítica de es-

tudos notáveis sobre as dinâmicas contemporâneas na arquite-

tura da cidade, pode-se afirmar que existem dois grandes perío-

dos da segregação espacial, ligados às fases do desenvolvimento 

capitalista, em que o segundo acrescenta e corrige as formas do 

primeiro período que, por sua vez, não desaparece totalmente.

Com essa perspectiva, procurou-se identificar algumas 

características desses períodos e associá-las à sua expressão 

material, trazendo alguns exemplos que demonstram a simila-

ridade de sua operação no mundo ocidental. 

A distinção entre pobres e ricos no território da cidade, 

vai além da qualidade e tamanho das suas casas, e sua ocor-

rência se dá de forma relevante a partir da segunda metade do 

século XIX, na Europa. Porém, pode-se apontar relações em-

brionárias de segregação na primeira Revolução Industrial, no 

século XVIII que, inicialmente, acrescenta ao repertório das ur-

bes outros elementos espaciais, como o surgimento da periferia 

e a invenção do parque urbano, por exemplo; e inclui também 
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a ressignificação dos espaços remanescentes das outras idades 

da cidade, como a regulamentação de atividades e usos nas pra-

ças e, consequentemente, da sua forma. 

Porém, esses elementos espaciais não têm uma incidên-

cia imediata e necessitam de pelo menos um século para ganha-

rem força e determinarem o caráter das cidades. Assim ocorre 

em meados do século XIX quando os edifícios simbolicamente 

importantes são conservados, mas a organização espacial da 

cidade herdada é desestruturada. Derrubam-se os muros me-

dievais, criam-se distritos industriais, alamedas e parques, me-

lhoram o sistema de circulação e, por fim, surgem os bairros de 

ricos e bairros de pobres. 

Desse modo, com base nas características dominantes, 

estabeleceu-se a seguinte periodização: primórdios da cidade 

moderna, a primeira idade e sua última fase, que traz em seu 

bojo os elementos de transição ao período seguinte, consolidan-

do a fragmentação da cidade como um todo.

 

2.1 PRIMÓRDIOS DA CIDADE MODERNA

 No século  XIX consolida-se a segunda fase do capitalis-

mo industrial, marcada por avanços tecnológicos, desenvolvi-

mento dos meios de transporte, aumento da produção, dentre 

outros. Na contramão desses avanços, também provocou o êxo-

do rural e grandes contingentes da população expulsa do campo 

saíam em busca de emprego nas indústrias. 

Embora as modificações mais radicais nas urbes ocorram 

de maneira mais intensa no século XIX, cidades como Londres e 

Paris, onde o desenvolvimento do capitalismo era mais avança-

do, já apresentam mudanças significativas no século XVIII e, no 

século seguinte se tornam modelos, em especial a Paris Hauss-
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maniana, para outros núcleos urbanos que vão se inserindo na 

geografia do capital.

A mudança mais relevante é a expansão do sítio urbano, 

para além dos muros medievais, formando a periferia da cida-

de. Ao contrário das cidades antigas como Atenas e Grécia, ou 

das medievais, renascentistas e barrocas que se desenvolvem 

radialmente a partir do centro histórico, expandindo o traçado 

urbano de maneira uniforme, a periferia de Paris e Londres é 

uma mistura de casas populares, palácios aristocráticos, casas 

burguesas e áreas rurais, que seguem o traçado das estradas do 

campo. ( cf. BENEVOLO, 2015).

(...) De fato, o rei e outros grandes personagens 

fixam sua morada no campo: Luís XIV abando-

na o Louvre e transporta a corte para sua nova 

residência em Versailles, que é progressiva-

mente aumentada até tornar-se uma pequena 

capital artificial. (BENEVOLO, 2015, p. 514)

Londres já no século XVII é uma cidade que cresce aber-

ta, com uma coroa de subúrbios a sua volta. No século seguinte, 

em Paris, as antigas fortificações no entorno da cidade são der-

rubadas e, em seu lugar, é construída uma coroa de avenidas 

arborizadas (boulevards), constituindo um contorno provisório 

que apenas estimula um crescimento do território circunstante. 

(cf.BENEVOLO, 2015). Apesar de sua abertura ter se dado de-

pois da londrina, Sennett (2014) aponta que a muralha, no últi-

mo século, já não tinha uma função de defesa, mas de um limite 

fiscal, e suas portas serviam para controlar e taxar os produtos, 

ficando conhecida como a muralha dos coletores de impostos. 

Assim, nasce a ideia de periferia, que não é a estrutura da 
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urbes que cresce de forma homogênea, mas um espaço que se 

coloca sempre em oposição ao núcleo da cidade, não só porque 

se localiza geograficamente fora desse espaço tradicional, mas 

porque apresenta fragilidade ou ausência de elementos urba-

nos simbólicos que dão a ideia de um projeto coletivo. 

A periferia não é um trecho da cidade já formado 

como as ampliações medievais ou barrocas, mas 

um território livre, onde se somam um grande 

número de iniciativas independentes: bairros de 

luxo, bairros de pobres, indústrias, depósitos, 

instalações técnicas. Num determinado momen-

to estas iniciativas se fundem num tecido com-

pacto, que não foi, porém, previsto e calculado 

por ninguém. (BENEVOLO, 2015, p. 565)

Contemporaneamente, a ideia de periferia está associada 

ao lugar de moradia da população de menor renda, que trabalha 

na cidade, mas não pode pagar para habitá-la. 

Entretanto, e certamente por motivações diferentes, hou-

ve deslocamento de ambas classes sociais, conformando a peri-

feria. Esse movimento também ocorreu em São Paulo, mais tar-

de, no final do século XIX, quando os loteamentos para camadas 

altas na coroa do núcleo central como Campos Elíseos (1879), 

Jardim Paulista (1891), Aclimação (1892), Consolação (década 

1870), Cerqueira César (década de 1890) são da mesma épo-

ca dos bairros populares e/ou operários, como a Barra Funda 

(década de 1890), Bela Vista (1878), Belém (década de 1890), 

Cambuci (década de 1890), para citar alguns exemplos.

O sentido de esfera pública também se transforma. Na 

Idade Média, Habermas (1974-1976), afirma que os conceitos 

de público e privado não são obrigatoriamente opostos, e não 
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se pode estabelecer uma esfera pública separada dos interesses 

privados. A esta condição soma-se uma terceira que é a de uso 

comunitário, ou aquilo que é das pessoas comuns:

Nos documentos medievais, "senhorial" é em-

pregado como sinônimo de publicus; publicare 

significa: requisitar para o senhor. Na ambiva-

lência semântica de "comum" (gemein, com-

mon) como comunitário, isto é, acessível (publi-

camente) a todos e comuníssimo, isto é, como 

excluído do direito particular (Sonderrecht), ou 

seja, do direito do senhor, excluído sobretudo 

da própria hierarquia social mais elevada (públi-

ca), espelha-se até hoje a integração de elemen-

tos da organização comunitária numa estrutura 

social baseada no domínio fundiário. (HABER-

MAS, LENNOX e LENNOX, 1974, p. 19)

No antigo regime16 , transitar em público é uma atividade 

importante nas relações político-sociais. Quando os principa-

dos se associam à burguesia mercantil, e a economia deixa ser 

baseada apenas na troca de excedentes, visando sobretudo, ao 

enriquecimento através da obtenção do lucro, toda uma relação 

de dentro e fora, ricos e pobres, público e privado se transforma. 

A vida pública deixa de ser assunto do rei, e volta a ser assunto 

de corpo público que inclui os homens aristocráticos e burgue-

ses, e uma camada da população oriunda do campo que migra 

em massa para a cidade.

Há um termo logicamente associado a um pú-

blico urbano diverso: “cosmopolita”. De acor-

do com o emprego francês registrado em 1738, 

16..Periodização utilizada por 

Sennett (2014) que compreen-

de o século XV ao século XVIII, 

ou período entre a Idade Mé-

dia e a sociedade capitalista 

industrial propriamente dita.
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cosmopolita é um homem que se movimenta 

despreocupadamente em meio à diversidade, 

que está à vontade em situações sem nenhum 

vínculo nem paralelo com aquilo que lhe é fa-

miliar. Esse mesmo sentido da palavra surgiu 

em inglês mais cedo do que em francês, em-

bora não fosse muito usado até o século XVIII. 

Por causa dos novos hábitos de se estar em 

público, o cosmopolita tornou-se o homem pú-

blico perfeito. Um antigo emprego em inglês 

prenunciava o sentido comum da palavra na 

sociedade burguesa do século XVIII. (SENNE-

TT, 2014, p. 61-62)

Naquele momento o fortalecimento da classe burguesa 

mercantil, conjuntamente com o crescimento populacional ad-

vindo de uma economia florescente ligada à cidade que a torna-

va novamente um polo de atração, fez com que a urbes apresen-

tasse novos tipos de espaço ou ressignificação de alguns outros.

O parque surge como uma forma de regulação do espaço 

público: as ruas eram ainda estreitas e mal calçadas, e é o espaço 

onde não só as diferentes classes sociais se encontram, mas o 

espaço onde os estranhos convivem e exercem uma miríade de 

atividades. Já os parques são espaços fechados, com controle de 

acesso e normativas de comportamento e restrições de ativida-

des. 

Os cafés, bares, teatros tornam-se um centro de sociabili-

dade; praças são reformadas, e

(...) A difusão das comodidades urbanas ultra-

passou o pequeno círculo da elite e alcançou 
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um espectro muito mais abrangente da socie-

dade, de modo que até mesmo as classes labo-

riosas começaram a adotar alguns hábitos de 

sociabilidade, como passeios em parques, an-

tes terreno exclusivo da elite, caminhando por 

seus jardins privativos ou “promovendo” uma 

noite no teatro. (SENNETT, 2014, p. 64)

Os parques na cidade contemporânea ainda preservam 

as mesmas características de controle. Obviamente, os parques 

urbanos têm sua importância, principalmente no que diz res-

peito à preservação ou criação de grandes massas verdes no in-

terior das urbes, em geral, muito edificadas e densas. 

Porém, é interessante notar que os movimentos civis sur-

gidos nos últimos anos na cidade de São Paulo, que demandam 

a criação de espaços públicos, em geral, pedem parques: parque 

Augusta, parque Minhocão, parque Bixiga, para citar os movi-

mentos mais notórios; no entanto, as praças têm um poder de 

reforço da vida pública muito maior e relevante, na medida em 

que não existe o controle de acesso, e está ligada diretamente ao 

tecido da cidade. Esta força pode ser notada nos casos das refor-

mas da Praça Roosevelt e do Largo da Batata, em São Paulo, que 

passaram quase cinquenta anos como elementos de infraestru-

tura urbana (ligações viárias e terminais de transporte público), 

e nos anos 2000 quando retomam seus aspectos de praça são 

automaticamente apropriados pela população, inclusive como 

espaço de manifestações políticas.
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2.2 A IDADE MODERNA DA CIDADE 

 São as reformas de Haussmann, em Paris a partir de 

1853, que realmente transformam a cidade a partir de um ideá-

rio moderno, movido não só pelo crescimento da cidade, mas 

pelo advento de novas dinâmicas do capital; e,  principalmente, 

pelo controle social de uma população extremamente empobre-

cida, que entre as década 30 e 40 daquele século, ocupava as 

ruas pedindo mudanças políticas e econômicas:

O desemprego, condição estrutural da velha 

Paris, traduzido na fome e nas péssimas condi-

ções de habitação, era o principal combustível 

das barricadas. E o método para tal empresa 

foi a demolição, seguido da reconstrução. As 

palavras encontradas com mais frequência no 

terceiro volume das”Mémoires du Baron Haus-

smann” são: decreto, utilidade pública, expro-

priação, prolongamento, alargamento, abertu-

ra e demolição. (ARRAIS, 2016)

 

 Benevolo (2015), afirma que a intervenção em Paris vai, 

posteriormente, moldar todas as modificações nas cidades eu-

ropeias; e será também a guia para fundação de novas cidades 

nas colônias. Esse modelo tem características que superam o seu 

tempo e podem facilmente ser aplicado às cidades contemporâ-

neas.

A primeira delas e, talvez, o mais relevante na medida em 

que dá origem aos subsequentes, é o acordo entre a administra-

ção pública e a propriedade imobiliária e que é viabilizado pela 

responsabilidade da administração pública em proporcionar a 
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infraestrutura mínima necessária para fazer funcionar o con-

junto urbano, qual sejam, as redes de circulação (ruas, praças, 

estradas de ferro, etc.) e as redes de instalações (água, esgoto e, 

posteriormente, eletricidade etc.). E ao privado cabe adminis-

trar o restante da cidade, isto é, os terrenos servidos por essas 

redes. 

Aponta ainda que, os edifícios e/ou espaços livres públi-

cos devem ser considerados como propriedades privadas, pas-

síveis de serem demolidos, reconstruídos ou vendidos. Assim, o 

uso das propriedades em áreas urbanizadas depende dos pro-

prietários individuais (poder público ou privado). Sobre esses a 

administração pública influi apenas indiretamente, através de 

regulamentos que limitam as dimensões dos edifícios em rela-

ção ao espaço público.

A publicação de vários decretos, como indica-

dos em suas memórias (Haussmann, 1890), 

instituindo áreas de utilidade pública para fins 

de desapropriação, funcionou como um verniz 

para esconder o processo autoritário que co-

locou abaixo milhares de residências de ope-

rários. (...) O objetivo da administração, para 

recorrer a Harvey (2015), é reduzir as “barreiras 

espaciais”. (ARRAIS, 2016)

Como consequência, há uma simplificação com relação 

ao desenho da cidade que se estabelece apenas através da li-

nha entre o espaço público e o espaço privado — a fachada do 

edifício (rua corredor). Isso faz com que os urbanistas passem 

a assumir um papel técnico, distanciando-se do fazer artístico e 

das tomadas de decisão que são feitas dentro do pacto entre o 

poder público e os proprietários. 
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Esta separação entre os aspectos “técnicos” e “ar-

tísticos” do trabalho faz decair a integridade e, pois, 

também a qualidade formal da grande maioria dos 

objetos de uso: as “obras de arte” destacam-se 

como exceções numa massa de objetos insignifi-

cantes e vulgares. (BENEVOLO, 2015, p. 586)

 Especificamente com relação às intervenções de Hauss-

mann, Benevolo (2015) aponta que fundamentalmente é dado 

pelo traçado de novas ruas. A cidade haussmanianna acrescenta 

95 km de vias à cidade, representando um incremento de apro-

ximadamente 25% do sistema viário. (ARRAIS, 2016)

Interessante notar que na cidade a questão da circulação 

interna era um problema devido ao crescimento expressivo de 

população, mas também se relaciona com obrigatoriedade da 

fluidez na circulação das mercadorias. A figura 8 a seguir, reti-

rada do trabalho de Arrais (2006) mostra a rede de ruas criada 

por Haussmann. 

Figura 08- Rede de ruas criado por Haussmann em Paris. Fonte: Arrais, 2006
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Ainda que a implantação de um sistema de transporte 

público pareça louvável, segundo Sennett (2015), ele não obje-

tivava a melhoria da qualidade de vida, ou o lazer; 

 (...) nem tampouco seus itinerários contri-

buíam para a interpenetração das classes so-

ciais. Destinava-se a transportar trabalhadores 

ao trabalho e às lojas. (SENNETT, 2015, p. 460)

Também é deste período a implantação de serviços pú-

blicos, que Benevolo (2015) denomina de secundários: escolas, 

hospitais, prisões, quartéis e, principalmente, os parques; e, por 

fim, a criação da nova estrutura administrativa da cidade, os ar-

rondissements, que surgem da anexação de comunas nas áreas pe-

riféricas.

Apesar do termo gentrificação ter sido cunhado pela pri-

meira vez por Ruth Glass, em 196417, para descrever mudanças 

verificadas na estrutura social de bairros londrinos, o projeto 

de Haussmann é o primeiro a realizar as melhorias do espaço 

urbano associadas diretamente com o deslocamento da popu-

lação mais pobre. 

No caso de Londres, ao contrário, no século XIX, são as 

classes abastadas que abandonam o centro caótico da cidade 

em direção à periferia, deixando suas casas para serem dividi-

das em pequenas moradias para a massa de trabalhadores que 

migram para cidade. (cf. BENEVOLO, 2015). Esta dinâmica tam-

bém ocorreu em São Paulo da década de 1920 e 30, quando as 

camadas mais abastadas abandonam as áreas centrais (Sé, Re-

pública e Campos Elíseos), em direção aos bairros jardins da Cia 

City. (cf. tabela 01 página 121)

17. GLASS, R. (1964) Intro-

duction to London: aspects 

of change. Centre for Urban 

Studies, London (reimpresso 

in GLASS, R. (1989) Cliche´s 

of Urban Doom.
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Engels (2009)18, afirma que o deslocamento espacial da 

população é a estratégia para fragmentar as classes e capitali-

zar a burguesia, em um momento em que o solo urbano passa a 

ser uma mercadoria em si. Ele ainda estende suas análises para 

outras cidades que seguem o mesmo modelo Haussmanniano 

como Londres, Manchester, Liverpool, Berlim e Viena.

Segundo Arrais (2016), a partir de dados retirados do li-

vro Mémoires du Baron Haussmann de 1890,

A escala da remoção, mesmo considerando 

as possíveis imprecisões nas informações, é 

assustadora. Mais de 350.000 pessoas, a jul-

gar pela ocupação média domiciliar, por assim 

dizer, “trocaram” de lugar. Um deslocamento 

espacial. Observa-se, por exemplo, a relação 

entre construções e reconstruções na Paris 

antiga, comparando-as ao subúrbio (...) Há, 

claramente, um deslocamento de habitações e 

alguns tipos de indústrias para as faixas subur-

banas, motivo pelo qual outro anel foi incorpo-

rado, via decreto, ao sítio de Paris, formando os 

vinte “arrondissements” atuais. (ARRAIS, 2016)

Arrais (2016) é cauteloso em apontar Haussmann  como 

o criador do mercado imobiliário e da segregação espacial ur-

bana, porém afirma que é ele quem primeiro instrumentaliza 

as condições para a maximização da exploração do solo urbano, 

facilitado naquele momento, por um protagonismo do Estado 

que se utiliza de um regime de exceção de leis e regulamentos 

do solo urbano que passa a ter alto valor de troca, a partir de 

sua modernização e segmentação da cidade. 

18.  A obra Para a questão 

da Habitação é resultado da 

compilação de textos publica-

dos pelo jornal Volksstaat de 

maio de 1872 a janeiro de 1873
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(...) muitas alterações em Paris já estavam em 

curso. Haussmann não partiu do zero. Não há 

como negar, entretanto, que sua ampla recons-

trução de Paris foi funcional para o capital, em 

um sentido amplo, uma vez que eliminou as 

“barreiras espaciais” para a produção, a circu-

lação e o consumo segmentado. Capitalizou, 

via crédito, os agentes do mercado imobiliário. 

Como garantia o aparato legal, que permitiu, a 

um só tempo, aproveitar o excedente de mão de 

obra, abrir espaço para novas lojas, embelezar 

a cidade e construir conjuntos de apartamen-

tos confortáveis para determinadas frações da 

burguesia. (ARRAIS, 2016)

 

 Assim, no século XIX, a partir do protagonismo e lide-

rança das transformações espaciais ocorridas em Paris, assis-

te-se às cidades transformando-se em metrópoles capitalistas. 

O projeto de Haussmann organizava a cidade para o melhor de-

senvolvimento do capital: controlava a massa de trabalhadores 

através da criação de espaços distintos para cada camada social, 

reforçava e consolidava a ideia de periferia, nascida um século 

antes, e melhorava a circulação de bens de consumo. 

Os muros da cidade capitalista moderna, naquele mo-

mento não são físicos, porém ao se analisar as metrópoles atuais 

pode-se dizer que o conceito de organização do espaço, após 

mais de cem anos, se mantém e é agravado no contemporâneo 

pela segregação residencial (agora, de fato, com altos muros), 

gentrificação e especulação do solo urbano possibilitando a ma-

ximização dos lucros.
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2.3 FINAL DO SÉCULO XX -  SEGREGAÇÃO MU-

TUALISTA: EXTREMA RIQUEZA E EXTREMA PO-

BREZA

   Na primeira metade do século XX, o espaço urba-

no ocidental como projeto apresenta diversas matizes advindas 

de fatores socioeconômicos e, especialmente políticos, como a 

revolução socialista russa, duas guerras mundiais; e, no campo 

das artes, o movimento arquitetônico-urbanístico, Internacio-

nal Style, que sinaliza mudanças culturais na sociedade e, logo 

nas cidades; mas que, de uma forma ou de outra, desenvolvem 

as ideias iniciais do século anterior. 

Deve-se notar, porém, que no final do século XIX e na pri-

meira parte do século XX, existiu um esforço, tanto da parte do 

poder público dos países europeus, quanto dos próprios indus-

triais e dos arquitetos, em resolver a questão da qualidade habi-

tacional dos trabalhadores, como foi visto no capítulo 1, com o 

conceito de Cittá pubblica italiana.

O forte empenho de autoridades e coopera-

tivas na produção não apenas de habitações, 

mas também de equipamentos educacionais, 

de saúde, esportivos e cívicos, abriu um vasto 

mercado para os arquitetos, que deixaram de 

depender de suas relações pessoais com uma 

clientela burguesa. Tirar proveito de tais pro-

gramas para realizar a Wohlfahrtsstadt — a ci-

dade do bem-estar, à qual foi dedicada em 1927 

uma exposição em Sttugart — exigia, da parte 

dos profissionais, uma aliança sólida com os 
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novos patrocinadores e uma alteração signifi-

cativa no seu modo de trabalhar. Ao contrário 

das medidas radicais de coletivização adotadas 

na URSS e tendo raízes nas doutrinas de John 

Maynard Keynes em defesa da intervenção es-

tatal na solução de problemas econômicos, as 

mudanças que as políticas sociais prometiam 

eram graduais e se dirigiam mais à crescente 

massa de funcionários administrativos que aos 

operários. (COHEN, 2013, p. 176)

Porém, a existência da lugares de ricos e lugares de po-

bres; a periferia como um lugar de composição heterogênea na 

cidade, e a rua como lugar de circulação e não como um fato 

urbano no sentido que Aldo Rossi (1995)19 se refere; é um im-

perativo no meio metropolitano, e que no contemporâneo se in-

tensifica de maneira notória.

Secchi (2013) tratando da questão da cidade dos ricos e 

a dos pobres afirma que:

As grandezas comumente privilegiadas são a 

de renda disponível e a riqueza per capita.  A 

renda obviamente é ligada a outras grandezas: 

ao tipo de ocupação, a posição no mercado de 

trabalho e na estrutura de poder.; ao nível de 

instrução; ao tipo de consumo; ao caráter, à di-

mensão e a localização da própria habitação.

(...)

(...) rica é também a pessoa, a família, ou grupo 

que dispõe de um adequado capital espacial, 

vive, isto é, na parte da cidade e do território 

19. O livro de Aldo Rossi é pu-

blicado por primeira vez em 

1966, com o título L’architec-

ttura della cittá por Marsilio 

Editori, Padova.
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dotado de requisitos que facilitam a sua inser-

ção na vida social, cultural, profissional e polí-

tica como nas atividades mais adequadas a ela.

Em modo análogo, pobre não é somente a pes-

soa, família ou grupo que dispõe de uma ren-

da e patrimônio escassos, mas aquele que, de 

fato, não dispõe, nem mesmo potencialmente, 

da possibilidade de usufruir de alguns bens e 

serviços essenciais pela sobrevivência (...) e em 

que o capital espacial a exclui do mais elemen-

tar direto a cidadania, é aquela que vem estig-

matizada e etiquetada pelo lugar de residência. 

(SECCHI, 2013, p. 15-17)20 

Não existe um consenso entre os acadêmicos em relação 

à origem dos condomínios fechados para as classes médias e 

alta: alguns associam aos fortes de defesa dos colonos nos Esta-

do Unidos; outros a cidades medievais. O que parece sensato é 

assumir a proposição de Le Goix & Webster (2008) que a versão 

moderna dos enclaves aparece no século XIX com o residencial 

fechado Montretout em Saint-Cloud, Paris, em 1832; e Llewellyn 

Park, New Jersey, Estados Unidos em 1854; que se configuram 

como lugares fechados e de circulação restrita e leis próprias. 

Já que, tanto as cidades medievais, como os assentamentos de 

colonos europeus nas Américas carregam a ideia de sociedade 

regida por leis vigentes fora dos seus muros. Já o conceito de 

condomínio fechado se configura em um território urbano de 

governança privada: (ver figuras 9, 10, 11, na página seguinte)

Sua ascensão foi inicialmente mais rápida nos 

Estados Unidos e América latina, onde os críti-

20. Tradução da autora
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No século XXI, os enclaves passam a fazer parte da paisa-

gem de lugares tão diversos como China, Oriente Médio e África. 

No continente americano o enclave é tipologia urbana dissemi-

nada; e alguns estudos, como de Csizmady (2011), apontam a 

incidência de condomínios fechados, ainda que em menor nú-

mero, por todo o continente europeu.

O fenômeno é associado principalmente a dois fatores: 

o primeiro, é a valorização da esfera privada e da propriedade 

privada; conjuntamente com a negação da vida pública, capita-

neados pelo marketing e corretores imobiliários que promovem 

o isolamento como distinção social, propagando a ideia de que o 

Estado é incapaz de lidar com problemas de segurança.( cf. CAL-

DEIRA, 2000; VESSELINOV, 2008; LE GOIX & WEBSTER, 2008)

O segundo fator é o crescimento em paralelo da desigual-

dade social, expressos por assentamentos precários e favelas 

(cf. CSIZMADY, 2011; SECCHI, 2013; DAVIS, 2006), que nos paí-

ses como Brasil, Argentina, África do Sul, Quênia, Índia e Esta-

dos Unidos estão lado a lado aos condomínios fechados. A figura 

12 na página seguir é uma coletânea de fotografias aéreas rea-

lizados por Johnny Miller em diversos países que demonstrar 

essa relação dicotômica.



93Figura 12- Quadro de imagens retiradas do trabalho do fotógrafo Johnny Miller. Fonte: https://unequalscenes.

com/projects
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Apesar da origem dos condomínios fechados está asso-

ciada ao fim do século XIX, e seu desenvolvimento como ele-

mento urbano comum (em especial nos Estados Unidos entre 

as décadas de 50 e 60), há concordância entre os autores que o 

fenômeno se expande nas décadas de 80 e 90 do século XX, rela-

cionado ao crescimento da desigualdade de renda e do aumento 

do preço da terra (cf. VESSELINOV, 2008). A associação de co-

munidades americanas, que regulamenta os enclaves nos Esta-

dos Unidos, estima que em 2002, 47 milhões de estadunidenses 

viviam em 231 mil condomínios fechados. Em Los Angeles 30% 

da cidade é de governo privado. (cf. LE GOIX e WEBSTER, 2008)

Segundo Caldeira (2000), o pretexto inicial para o en-

clausuramento das moradias é uma resposta ao medo do crime. 

Mas a pesquisadora indica que é mais relevante nesse fenôme-

no o significado social e a demonstração de status mais elevado, 

associado à distinção e discriminação social.

Logo, a segregação é uma questão de status social, confi-

gurando-se como uma condição não acessível para todos os ci-

dadãos. Assim, aquilo que é espaço de esfera pública é também, 

simbolicamente, um espaço de demérito, isto é, significa uma 

condição social inferior. 

Se o Estado, no final do século XIX, assume a responsa-

bilidade pelos sistemas de infraestrutura e serviços da urbe, 

nos condomínios fechados da atualidade é uma figura absoluta-

mente ausente. O grupo de pessoas também não constitui uma 

comunidade de valores, mas um conjunto de indivíduos com a 

mesma capacidade de consumo; organizadas por regulamentos 

originalmente formulados pelos empreendedores e regulados 

pela figura do síndico.
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Com relação ao seu aspecto material, na paisagem de po-

der da cidade pós-moderna, a que Zukin (2000b) se refere, está 

baseada em conceitos profundamente ligados às propostas do 

movimento modernista de arquitetura.

Ao se analisar a proposta de Le Corbusier para Paris de 

1920 (Plan Voisin), já se pode ver que a automobilização, a cida-

de guiada por um único plano mestre e a vida pública eliminada 

do espaço da rua se expressam como conceitos estruturadores 

nos tecidos no contemporâneo. Bem como, pode-se dizer, que o 

Estado continua se responsabilizando apenas pela regulamen-

tação da cidade, construções ou reformulação de vias, e infraes-

trutura urbana, e alguns caso (com algum sucesso e na maior 

parte com falência) da habitação social; o solo urbano continua 

sendo objeto do mercado imobiliário. 

(...) Ele se livrou da vida no plano das ruas. Em 

vez disso, as pessoas moram e trabalham em 

isolamento, no alto. (...)

A pretendida destruição da vibrante vida nas 

ruas de Corbusier foi realizada no crescimen-

to suburbano para as classes médias, com a 

substituição das ruas principais por shopping 

centers monofuncionais, por condomínios fe-

chados e escolas e hospitais construídos como 

campi isolados. A proliferação dos zoneamen-

tos no século XX é sem precedentes na história 

do design urbano, e esta proliferação de regras 

e regulações burocráticas acabou com a inova-

ção e o crescimento locais, congelando a cida-

de no tempo. (SENNETT, 2015, p. 20-21)
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A figura acima demonstra como as ideias-forma se de-

senvolvem e permanecem apenas se corrigindo. A primeira 

imagem, que vislumbra Nova York no futuro, é de Harvey Willy 

Cobert de 1913; e a segunda, trata-se da proposta modernista 

Hochhausstadt (cidade de edifícios altos) de Ludwig Hibersei-

mer, de 1924. Em ambos, vê-se ilustrada a cidade vertical e os 

meios de circulação. Observa-se a divisão do térreo em vários 

planos; o meio da cidade tomado pela circulação, notando-se 

que na primeira foto ainda há registros de transporte público 

e, na segunda, apenas o automóvel. A diferença fundamental 

está no desenho dos edifícios que perdem sua ornamentação, e 

a cidade sua vitalidade nas ruas; mas o esquema volumétrico e 

distributivo é bastante similar. 

Figura 13- Duas propostas modernas para cidades. Fonte: a própria autora com base em imagens retiradas do livro 

de Cohen, 2013.
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No que se refere à cidade de São Paulo, mesmo que os 

condomínios fechados verticais contemporâneos não possuam 

ligações aéreas entre eles, como as propostas apresentadas na 

figura anterior, a fragmentação do térreo em níveis e a automo-

bilização como forma mandatória de estar na cidade, são ele-

mentos presentes nesses empreendimentos. (cf. capítulo 3)

Outro exemplo de proposta modernista que permanece é 

o modelo da cidade jardim de Ebenezer Howard do começo do 

século que pode ser visto como um proto-enclave. Mesmo que 

sua proposta e posterior implantação não a configurem como 

um lugar murado, também não se pode dizer que esteja forte-

mente conectado ao restante da cidade. Os muros, na proposta 

de Howard, são as ruas curvilíneas e sem saídas que dificultam 

a leitura espacial, portanto coíbem o trânsito de pessoas estra-

nhas; e uma padronização construtiva de grandes casas isoladas 

no lote, que dificultam que pessoas de menor poder aquisitivo 

possam habitar esses lugares. A mesma regulamentação, em ge-

ral mais restritiva que a municipal, é vista nos enclaves do final 

do século XX.

Afirma-se aqui que a separação na cidade baseada nas 

classes sociais nasce com a cidade moderna, porém, considera-

-se importante mencionar os guetos judeus na Itália quinhentis-

ta com objetivo de relacioná-los mais adiante com os guetos de 

pobreza contemporâneos. 

A palavra gueto deriva do italiano giudeica ou gietto e de-

signa a reunião forçada de judeus em certos bairros para pro-

teger os cristãos da contaminação a que eram associados os 

judeus. Apesar das péssimas condições dos guetos, dada pela 

grande população encerrada em pequenos espaços, havia uma 

ideia de comunidade e organizações institucionais. Na atualida-
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de, segundo Wacquant (2008), mutatis mutandi persiste a mes-

ma premissa que justificava o confinamento dos judeus, uma vez 

que a função socioespacial dos guetos contemporâneos é possi-

bilitar que o grupo dominante maximize os lucros retirados de 

uma categoria subordinada, minimizando o contato social com 

ela e, consequentemente, “ os riscos relativos de contaminação 

e desvalorização simbólica.” (WACQUANT, 2008, p. 18 e 66).

A partir da década de 1970, e depois mais intensamente 

com a era Thatcher (1979-90) na Inglaterra, e Reagan (1981-

89) nos Estados Unidos, em que ocorre a substituição do Estado 

keynesiano pelo Estado mínimo neoliberal22, o crescimento dos 

condomínios fechados e o número de pessoas vivendo em gue-

tos e favelas é concomitante à instauração desse modelo econô-

mico. 

No Brasil, os dados referentes ao período de 1980 a 1991 

demonstram que a população total cresce 1,9% e a população 

favelada 7,65%; de 1991 a 2000 a população total cresce 1,6%, 

e a população em assentamentos precários tem um incremento 

de 4,6% (cf. MARICATO, 2006). 

The challenge of Slum23  é um relatório de 2003 do Pro-

grama de Assentamentos Humanos das Nações Unidas (UN-ha-

bitat), fruto da colaboração de mais de cem pesquisadores que, 

com base em informação de 237 cidades no mundo, demonstra 

que havia 921 milhões de favelados no mundo em 2001 e mais 

de 1 bilhão em 2005. (cf. DAVIS, 2006)

Em dados mais recentes, Jargowsky (2015) atesta que 

nos Estados Unidos no ano 2000, 7,2 milhões de pessoas vi-

viam em bairros pobres e, em 2013, havia 13,8 milhões. (cf.

JARGOWSKY, 2015). Os mapas produzidos por Jargowsky (figu-

ra 14 a seguir)  demonstram o incremento da espacialidade da 

miséria na cidade de Detroit

22. É importante observar que 

o Estado de bem-estar social 

ocorre, de fato, apenas Euro-

pa e nos Estados Unidos. Nos 

países do chamado Terceiro 

Mundo, o Estado keynesiano 

nunca foi de fato implantado, 

mas havia ao menos a ideia 

de que era sua responsabilida-

de promover capital espacial 

equânime. 

23. O desafio das favelas
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O crescimento da pobreza nas cidades está vinculado à 

instauração do Estado mínimo, que começa tomar corpo na dé-

cada de 1970 e se desenvolve pelas décadas seguintes, e con-

siste em não-responsabilização do Estado em garantir acesso 

igualitário ao capital espacial, isto é, educação, saúde, habitação 

etc. (cf MARICATO, 2006; WACQUANT, 2003, DAVIS, 2006). O 

governo Reagan, para citar um exemplo, reduziu 68% dos sub-

sídios ao desenvolvimento urbano e 70% dos fundos destina-

dos à habitação social. (cf. WACQUANT, 2008)

Se nos enclaves as atribuições do Estado (escola, saúde, 

transporte e segurança) são executadas por empresas privadas; 

nos guetos, favelas e cortiços a presença do Estado se materiali-

za como controle social através da violência policial e encarcera-

mento. 

De fato, as duas últimas décadas testemunha-

ram um crescimento explosivo das funções 

penais do Estado norte-americano, tais como 

prisões e toda sorte de artifícios de encarcera-

mento (liberdade condicional, probation, moni-

toramento eletrônico, boot camps e toques de 

recolher) usados para estancar as consequên-

Figura 14- Mapas da pobreza em Detroit.. Fonte: JARGOWSKY, 2015
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cias de uma crescente destituição causada pela 

diminuição da assistência social. Hoje, os Esta-

dos Unidos estão gastando mais de 200 bilhões 

de dólares por ano na indústria de controle do 

crime, e a face do Estado mais familiar para os 

jovens residentes no gueto é aquela do policial, 

do encarregado da liberdade condicional e do 

guarda da prisão. A população encarcerada 

triplicou em quinze anos, de 494 mil pessoas 

em 1980 para mais de 1,5 milhões em 1994, 

atingindo os afro-americanos pobres com es-

pecial brutalidade: um homem negro em dez, 

com idade entre 18 e 34 anos, está atualmente 

encarcerado (...) e um homem negro em três, 

de qualquer idade, está sob a supervisão dos 

sistema de justiça criminal ou foi preso em al-

gum momento nos últimos doze meses. (WA-

CQUANT, 2008, p. 59)

A violência do crime expressa como motivação para o 

auto enclausuramento das camadas médias e altas, de fato, é 

uma condição cotidiana nos lugares de pobreza. Segundo o estu-

do epistemológico realizado pelo Centro de controle de doenças 

de Atlanta, citado no trabalho de Wacquant (2008), o homicídio 

é a causa principal de mortalidade entre homens jovens negros;

Os homens jovens do Harlem correm mais ris-

cos de sofrer uma morte violenta, simplesmen-

te porque moram ali, do que correriam se esti-

vessem no front no auge da Guerra do Vietnã.  

(WACQUANT, 2008, p. 37)
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O Mapa da Desigualdade, estudo realizado pela Rede 

Nossa São Paulo em 2017, demostra que um morador do bair-

ro Jardins, áreas nobres da cidade, vive aproximadamente 23 

anos a mais que um morador do Jardim Ângela, distrito pobre 

da cidade. Segundo a pesquisa, o motivo dessa diferença está no 

acesso a serviços como saúde, educação, centros culturais etc. 

Conjuntamente com o Estado mínimo há decréscimo de trabalhos 

formais, e esse movimento leva, na mesma proporção, ao incre-

mento da economia informal: vendedores ambulantes, diaristas, 

cuidadores de carros e, principalmente, o tráfico de drogas,  que 

passa a ser o único setor econômico em expansão no gueto e o 

principal empregador de jovens. (cf.WACQUANT, 2008)

Wacquant (2008) faz um destaque com relação às comu-

nidades pobres antes de 1970, que recebiam suporte do Estado 

e funcionavam como reserva de trabalho industrial, em relação 

ao que ele chama de hipergueto contemporâneo. 

 Tal como os condomínios fechados que não se organi-

zam por valores compartilhados, o hipergueto contemporâneo 

é formado pela desproletarização (termo utilizado pelo autor 

para descrever desemprego persistente e trabalho informal), e 

diminuição das provisões estatais, que geram ruinas das orga-

nizações comunitárias e um cotidiano de violência. 

A violência nesses lugares, ainda segundo Wacquant 

(2008) é originada de duas fontes: a primeira, da própria con-

dição de miséria, que faz com que assaltos, disputas por territó-

rios de vendas de drogas ou cobranças de dívida sejam resolvi-

das por meio da violência; a segunda causa é derivada da ação 

do Estado, que não é absolutamente ausente, mas seu papel 

muda para a figura de contentor da desordem pública, opera-

cionalizada pela repressão policial e encarceramento. 



102

Quando a vida pública era desejada e considerada de alto 

valor social, os guetos dos enjeitados úteis do sistema eram fe-

chados; com a mudança das relações de poder econômico e polí-

tico do século XIX, a vida no espaço público deve ser controlada e 

normatizada, e as classes sociais caracterizadas pelos bairros de 

suas residências. Quando o Estado troca a sua função de promo-

ver equidade social, por conter e reprimir a massa de miseráveis 

ormada pela maximização de lucros (baixos salários, trabalho in-

formal e desassistência social), o fechado e o restrito passam a 

ser, de forma disseminada, os bairros das camadas altas, que se 

distinguem de forma clara e bem demarcada do lugar dos mise-

ráveis. 

2.4 SEGREGAÇÃO CONTEMPORÂNEA: CONSU-

MO E FRAGMENTAÇÃO

A segregação contemporânea é uma justaposição de vá-

rios processos que a cidade acumula ao longo do seu período 

moderno e pós-moderno. Encontram-se todas as características 

das outras fases: separação das áreas habitacionais por renda, 

tanto intra-urbano quanto suburbano; diminuição das áreas 

abertas públicas; desqualificação do espaço urbano; negação 

dos valores simbólicos mais amplos da rua transformando-a 

apenas em eixos conectivos

As dinâmicas capitalistas que começam a atuar a partir 

da década 80-90, através de um capital cada vez mais especula-

tivo e globalizado, e a apropriação cultural como estratégia de 

aumento do valor econômico, promovem as correções das for-

mas espaciais nas cidades no século XXI.

Cada vez mais surgem diferentes tipos de enclaves que 

ultrapassam a ideia de segregação residencial. São supermerca-
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dos, grandes magazines que se apresentam como monólitos co-

merciais sem janelas; edifícios envidraçados de escritório, aces-

sados pelo estacionamento; tudo perfeitamente conectado por 

vias automobilísticas. A valorização da posição desses núcleos 

autônomos fechados se dá pela capacidade conectiva com o res-

tante da cidade. E sua qualidade construtiva se dá pela capaci-

dade de consumo, mas o isolamento e a fragmentação servem a 

todas as classes sociais.

Em São Paulo, apesar do mercado imobiliário publicitar, 

tantos os eixos de ligação com o restante da cidade; bem como 

os fatos urbanos importantes do bairro que, em geral, são pro-

vindos do vernacular, a arquitetura dos empreendimentos, de 

maneira geral, nega substancialmente o território real.

Embora nenhum critério claro separe as cida-

des modernas das pós-modernas, percebemos 

que algo mudou na maneira como organizamos 

o que vemos: o consumo visual do espaço e do 

tempo, que está ao mesmo tempo acelerado e 

abstraído da lógica da produção industrial, obri-

ga à dissolução das identidades espaciais tradi-

cionais e a sua reconstituição sobre novas ba-

ses. (...) Consequentemente, o processo social 

de construção de uma paisagem pós-moderna 

depende da fragmentação econômica das anti-

gas solidariedades urbanas e de uma reintegra-

ção que é fortemente matizada pelas formas de 

apropriação cultural. (ZUKIN, 2000b, p. 81) 

Ainda no caso de São Paulo, a valorização do enclave se 

relaciona menos com a qualidade arquitetônica, e mais com a 

sua posição geográfica no mapa de renda da cidade, com o ta-
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manho da unidade, número de vagas de estacionamento e quan-

tidade de ofertas de lazer. O objeto arquitetônico em si é frágil 

como proposta e repetitivo na essência (cf. capítulo 3). 

Da mesma época em que eclodem as críticas à aborda-

gem modernista24  sobre a cidade e declaram sua falência, é que 

suas formas operam com mais vigor. Zukin (2000b) caracteriza 

as novas cidades pós-modernas como horizontalidade automo-

bilística, nas quais, a leitura dos elementos estruturais e daque-

les compositivos, nada mais é que o urbanismo modernista na 

sua expressão real: rodoviarismo e zoneamento.  

O modelo urbano e territorial proposto pelo 

neoconservadorismo liberal, cujos interesses 

econômicos não têm raízes em lugar algum, 

não apenas pretende substituir o entorno natu-

ral, dos centros históricos, as ruas e os espaços 

públicos, mas também as quatro funções ou 

parte essenciais do urbanismo racionalistas de 

A carta de Atenas — moradia, trabalho, entrete-

nimento e circulação — implodiram (...) e tive-

ram sua concretização nos quatros elementos 

essenciais da cidade global: habitação na urba-

nização fechada, trabalho no centro terciário 

representativo, entretenimento e consumo em 

shopping centers e áreas de lazer e circulação 

pelas rodovias. A cidade global é mais desco-

nexa e configurada como um objeto do que a 

própria cidade moderna de A carta de Atenas. 

(MONTANER e MUXÍ, 2014, p. 124)

Se as cidades pós-modernas americanas delineiam uma 

paisagem horizontal dissolvida, nos seus horizontes as torres 

24. Em referência aqui ao In-

ternacional Style protagoniza-

do por Corbusier e a Bauhaus
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aparecem cada vez mais importantes, ainda como símbolo de 

pujança e poder. De Dubai a Barcelona, Londres passando por 

Milão e pousando em São Paulo as altas torres de vidro miesia-

nas, são como a bandeira cravada na lua, anunciando que aquele 

território possui dinâmicas econômicas de capital internacio-

nal.  Às torres residenciais se somam a ideia de distinção e iso-

lamento. Vive-se nas alturas das torres miesianas com delicados 

relances para um horizonte distante, o que importa é a vista; 

um térreo nunca vivenciado, uma cidade que ali se apresenta 

como suporte físico, mas pouco interfere na vida daqueles que 

vivem em apartamentos e trabalham em escritórios exatamente 

iguais. 

(...) torres altas e polidas que voltam suas cos-

tas para rua (....) usando seu virtuosismo técni-

co para encerrar uma imensa massa de traba-

lhadores de escritório, turistas e consumidores 

em uma visão panorâmica do bazar da vida ur-

bana.” (ZUKIN, 2000, p. 82)

Em diversos condomínios verticais lançados nos últimos 

dez anos na cidade de São Paulo para as camadas médias e altas, 

a vista é sempre um quesito importante nos anúncios publicitá-

rios. Contudo, os mesmos informes publicitários dos empreen-

dimentos, nada mais são que uma série de imagens, bastante 

genéricas, sem nenhuma referência do contexto imediato, mais 

concentradas em expor os espaços “diferenciais” que vendem 

um estilo de vida, associado à sensação de estar em lugar de 

distinção e de prazer.

A sensação de prazer vendida pelos empreendimentos 

residenciais, são originadas nas arquiteturas dos centros co-
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merciais, que passam a ser o guia para todos os projetos feito 

para as cidades, voltados essencialmente para o consumo que, 

por sua vez, se configuram como uma atividade individualista. 

Na realidade, o novo lugar de consumo traduz per-

feitamente a lógica da construção da cidade con-

temporânea, a sua redução a fragmentos especiali-

zados, ao ponto notável da tendência da rua perder 

seu valor de lugar para transformar-se em canais 

de ligação entre polos especializados em comércio 

ou outras funções, a tendência da cidade de perder 

seu tecido para transformar em um conjunto de 

enclaves.(FARAVELLI e CLERECI, 2012, p. 178)25 

Os centros comerciais, em geral, um grande monóli-

to sem aberturas, que não propicia vista para o que ocorre no 

lado de fora real, são circundados pelo fosso contemporâneo: 

uma área maior ou ao menos correspondente de estacionamen-

tos; de controle ambiental apurado (iluminação e temperatu-

ra), construídos com único objetivo de consumo. Assim como 

os sanduíches da cadeia de lojas de hambúrguer, a experiência 

nestes lugares devem ser iguais ou bastante semelhantes. 

Esse ‘lugar sem lugar’ autocercado, diferente 

de todos os lugares ocupados e cruzados dia-

riamente, é também um espaço purificado. (...) 

Os lugares de compra/consumo oferecem o 

que nenhuma ‘realidade real” externa pode dar: 

o equilíbrio quase perfeito entre liberdade e se-

gurança. (BAUMAN, 2001, p. 116)

  25. Tradução da autora
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A organização dos ambientes, da circulação, dos acaba-

mentos, enfim todos os elementos compositivos são estrutura-

dos para incentivar o consumo. Este se relaciona menos com 

uma necessidade, e mais em função de satisfazer impulso de de-

sejos estimulados pelos produtores, comerciantes e especialis-

tas de marketing, e de apropriar-se do símbolo que os produtos 

incorporam.  (cf. FARAVELLI e CLERECI, 2012)

O papel da arquitetura se torna relevante neste cenário 

em três sentidos. O primeiro, é que ela é entendida no senso 

comum, de forma isolada muito mais próxima de um objeto do 

que das relações espaciais urbanas, simbólicas e funcionais aos 

quais ela pertence originalmente, o segundo a sua repetição de 

soluções formais a fim de criar identidade de consumo e por fim 

a criação de cenários que enfraquecem a capacidade crítica e 

estimulem o consumo alienado.

Analisando uma série de textos de Argan (1995-2001) A 

crise do design26, O desenho industrial27, e Qualidade, função e valor 

o desenho industrial28, que tecem considerações sobre a questão 

do projeto do objeto no contemporâneo e sua ligação direta 

com as demandas industriais; pode-se  correlacionar e aplicar a 

mesma carga crítica para a arquitetura produzida pelo mercado 

imobiliário contemporâneo. Diz ele que o problema do design 

contemporâneo é sua ligação com a dinâmica industrial onde o 

único fim é o consumo, retirando todos os outros significados 

simbólicos e funcionais dos objetos. E que a indústria se utiliza 

de uma enorme quantidade de imagens que enfraquece o pró-

prio objeto, tornando-o, ele sim, a própria imagem.

Pode-se estabelecer uma conexão muito rápida e fácil 

com a primeira ideia objeto-imagem com anúncios publicitá-

rios dos empreendimentos imobiliários, que não vêm preen-

26. O texto A crise do design 

é de 1981

27. O texto O desenho indus-

trial, é de 1955.

28. O texto Qualidade, função 

e valor o desenho industrial é 

de 1961
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cher uma demanda habitacional, mas oferecer produtos à con-

sumidores estimulado pela ideia da novidade, possibilidade de 

compra (e/ou possuir tal objeto), e vivenciar aquela sensação 

de estar em um lugar diferenciado e cheio de atrações de lazer, 

que os publicitários não casualmente chamam de “diferenciais”. 

Ironicamente os diferenciais publicitados são exatamente os 

mesmos espaços em todos os empreendimentos (piscina, salão 

de festas, sala de ginásticas etc.), porém para cada condomínio 

recebe um nome exótico em língua estrangeira.

A arquitetura deixa de ter um valor em si e passa a ser 

valorizada pelos significados que ela transmite e pela variedade 

de sentidos que consegue ativar.

A semelhança com produto industrialiado se estende 

quando se propõe que as necessidades da vida  sejam realiza-

das em um único lugar: onde todas as atividades da vida públi-

ca possam e devam ser vivenciadas dentro destes espaços, uma 

simplificação da vida cotidiana. É a integração formal de várias 

funções em um único objeto, uma única forma que atenda diver-

sas exigências, diversas matérias sintetizadas em apenas uma 

matéria. 

É portanto, evidente que a tarefa criativa do de-

senho industrial é, definitivamente, uma simpli-

ficação e qualificação da existência; é a determi-

nação de um ritmo, estético ao mesmo tempo 

econômicos, dos atos da vida cotidiana. (AR-

GAN, 2001, p. 122)

Argan (2001)  ainda coloca a questão da técnica mecâni-

ca da indústria que torna os objetos idênticos. 
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O que caracteriza o objeto moderno, produzido 

mediante técnicas industriais, é justamente o 

fato de ser um objeto projetado, isto é, execu-

tado em todos os seus pormenores numa fase 

conceitual e depois impresso do mesmo modo 

como se imprime um texto de um livro. (AR-

GAN, 2001, p. 128)

Como se demonstrará no último ponto deste capítulo, e 

em detalhes no próximo capítulo, encontra-se a identidade tan-

tos nas torres de vidro das grandes corporações como os edi-

fícios do tipo enclave residenciais. Para ambos, cada um com 

suas próprias características, suas formas são variações sutis do 

mesmo tema, e possuem mais semelhanças do que diferenças. 

O segundo sentido é o papel da arquitetura de fornecer 

um ambiente de clima controlado e asséptico, onde não haja ne-

nhum desconforto ou estimulo externo que desvie a atenção. A 

pesquisa Shopping da Harvard Design School, publicada no livro 

Mutações de Koolhaas (2000b) sobre a arquitetura do shopping 

center, apresenta as origens da invenção do ar-condicionado: 

este foi criado para manter por mais tempo as pessoas den-

tro dos centros comerciais. Além disso, a ausência de janelas 

faz que as pessoas não percebam o tempo passar, e não sejam 

incomodadas por ruídos e outros estímulos que a vida fora do 

centro comercial possa criar. As escadas rolantes também são 

outros elementos importante nessa arquitetura, possibilitando 

o fluxo fácil e descontraído dos consumidores. (cf. TAE-WOOK 

CHA, 2000). 

Essa diretriz também é vista nos edifícios de escritórios: 

neles as janelas não abrem; o ar condicionado e (todo o seu ma-
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quinário que fez surgir o andar intermediário para comportá-

-lo) é condição sine qua non no empreendimento; a luz impor-

tante é a artificial, e nos últimos anos as empresas incorporam 

nos andares mais baixos, restaurantes, lojas, manicures e toda 

uma sorte de serviços para atender os funcionários, que não 

precisam deixar o edifico para realizar outras atividades da vida 

cotidiana. A torre São Paulo, sede do Banco Santander em São 

Paulo, na avenida Juscelino Kubitschek, é bom exemplo deste 

tipo de enclave: o melhor acesso é pelo estacionamento de au-

tomóveis, e os andares mais próximos do térreo são destinados 

à serviços exclusivamente para os funcionários.

O terceiro sentido é a necessidade do ornamento espe-

tacular a fim de criar um cenário idílico e estimulante para o 

consumo, ou para a própria alienação do mundo externo.

As sensações também são transmitidas pelo 

ambiente em que as compras são feitas e a 

espetacularização dos espaços de consumo 

torna-se essencial para tornar a compra gratifi-

cante. Como especialistas em marketing expe-

rimental apontam, a cena que serve como pano 

de fundo para o consumo pode se tornar ainda 

mais relevante do que o que é consumido. (FA-

RAVELLI e CLERECI, 2012, p. 178)29 

Os centros comerciais, o supermercado, as lojas de mate-

riais de construção, lojas de objetos de decoração e de equipa-

mentos esportivos, e as áreas comuns dos condomínios fecha-

dos passam a ser o centro da vida pública da cidade.

Esta configuração gera três grandes problemas: o primei-

ro é que estes espaços são privados e de controle privado, e não 

29. Tradução da autora
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promovem o debate e confronto sociais próprios da vida pública. 

Diferente das cidades gregas ou romanas, onde esses espaços po-

líticos e da vida pública também se sobrepunham com o espaço 

comercial, os espaços contemporâneos não são elaborados para 

a existência própria da esfera pública, como define Habermas 

(1974):

A esfera pública é o domínio da vida social, no 

qual a opinião pública pode ser formada e é 

acessível a todos os cidadãos, e se distingue da 

autoridade estatal ou de uma simples multidão. 

(HABERMAS, LENNOX e LENNOX, 1974, p. 49).  

Segundo, o consumo é forma de atividade individual que 

não se propõe nem prevê nenhuma ação da ordem coletiva e, 

portanto, gera fragmentação da ideia de sociedade; 

A tarefa é o consumo, e o consumo é um pas-

satempo absoluta e exclusivamente individual, 

uma série de sensações que só podem ser ex-

perimentadas — vividas — subjetivamente. As 

multidões que enchem os interiores dos “tem-

plos de consumo” de George Ritzer são ajun-

tamentos, não congregações; conjuntos, não 

esquadrões, agregados, não totalidades. Por 

mais cheios que possam estar, os lugares de 

consumo coletivo não têm nada de “coletivo”. 

(BAUMAN, 2001, p. 114)

E, por fim, cada vez mais os negócios familiares são subs-

tituídos por lojas de grandes corporações. Trata-se mais adiante 

sobre duas intervenções urbanas em Milão, Bicocca dos anos 
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1990 e Porta Nuova dos anos 2000, que expressam com clareza 

esse problema.

Cada vez mais os espaços públicos se transformam em 

espaços de encontro para alguns semelhantes na hierarquia da 

capacidade de consumo, construído dentro dos edifícios ou cir-

cunscrito a uma área privada. Os centros históricos das cidades 

antigas europeias não passam incólumes à mudança espacial do 

novo milênio:

Mas enquanto cresce a atenção pela tradição e 

pela tipicidade local, a primazia das sensações, 

à qual responde a concepção de produtos e es-

paços de consumo, impulsiona a aprovação da 

homologação e a negação das diferenças. Os 

centros históricos, ruas e mercados tendem a 

se assemelhar: mesmos produtos, mesmas téc-

nicas de vendas, mesmas arquiteturas-teatro do 

consumo. (FARAVELLI e CLERECI, 2012, p. 179)31 

Essa dinâmica de fragmentação e consumo possui graves 

consequências: a primeira delas é a destituição do espaço livre de 

esfera pública; a segunda, é alienação generalizada com relação a 

realidade circundante e os próprios processos de dominação po-

lítica; e, por fim, a gentrificação, processo de expulsão das cama-

das economicamente mais frágeis dos seus territórios originais.

2.4.1 CIDADE TURÍSTICA, CIDADE-PARQUE DE 

DIVERSÃO.

 No centro de Veneza o comércio aquecido pela horda de 

turistas que aportam diariamente na cidade vende suvenires 

feitos na China por atendentes de Bangladesh. Ali, de veneziano, 

31. Tradução da autora
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resta apenas urbes e alguns moradores resilientes e visivelmen-

te incomodados com os visitantes. Os cruzeiros que adentram 

o Gran canal despejando por um dia na cidade dois mil turistas 

cada um, são maiores que os próprios edifícios da cidade (cf. fi-

gura 15).

As grandes corporações, que se movimentam pela satis-

fação e prazer através do consumo, não precisam construir mais 

grandes parques de diversões temáticos, o parque de diversões 

está pronto: uma cidade cheia de atrações e possibilidades de 

compra; é necessário apenas que os seus gerentes a manejem 

melhor que os seus moradores têm feito.

Montaner (2014) expondo o problema do turismo de con-

sumo, baseado na ideia do parque de diversões aplicado à cida-

de, conta que os turistas norte-americanos costumam perguntar 

quando visitam o bairro gótico, em Barcelona: “Que horas fecha?”; 

Figura 15- Foto de cruzeiro 

turístico no Gran canale em 

Veneza. Fonte: própria auto-

ra, 2018.
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Ao terem identificado o entorno unitário, de-

marcado e tematizado, parece-lhe incompreen-

sível que não fique fechado durante a noite, 

como acontece com parques de diversão ou 

shopping centers. Na medida em que o espa-

ço do turismo é um espaço de lazer e de con-

sumo, o turista se surpreende que centro his-

tórico seja além disso, um lugar de moradia. 

(MONTANER e MUXÍ, 2014, p. 151)

O termo tematização das cidades turísticas, ao qual 

Montaner (2014) se refere em seu texto sobre o turismo-con-

sumo, corrobora o termo disneylandização cunhado por Zukin 

(2000b) para descrever as cidades pós-modernas americanas. 

O primeiro termo refere-se ao reforço de uma determina-

da característica de um determinado local que é atraente para 

o turismo de consumo; porém essas mesmas feições, e passam 

por projetos de reforma que facilitem, através da homogenei-

zação da experiência e criação de cenários, a compreensão do 

turista-consumidor:

(...)  A cidade norte-americana de Williamsburg 

representa um caso extremo de museificação 

e tematização: diariamente, alguns de seus ha-

bitantes, disfarçados como se estivessem em 

meados do século XVIII, fazem parte da ceno-

grafia. (....). 

Nova York tematizou algumas de suas 

áreas, como a Times Square, de acordo 

com o projeto urbano dirigido pela Disney, 

a empresa de entretenimento como consu-

mo. “ (MONTANER e MUXÍ, 2014, p. 148)
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Se, por um lado, o conceito de tematização de Montaner 

refere-se ao processo nas cidades antigas; o segundo, de Zukin 

(2000b) se aplica às cidades novas.

Em Los Angeles e em Miami, a história foi vi-

sualizada na forma da arquitetura de fantasia 

que age literalmente como um palco para o 

consumo. Locais para refeições ligeiras na for-

ma de salsicha alemã, restaurantes familiares 

em cabanas imensas com teto de sapê no esti-

lo polinésio, (...) (ZUKIN, 2000b, p. 91)

Segundo Montaner (2014) o turismo de massas sempre 

estabelece relações a partir da esquematização e simplificação 

do sistema cultural complexo das cidades, a fim de que seja mais 

facilmente apreendida pelos turistas. Esta relação se constitui 

de maneira dialética sobrepondo-se às estruturas existentes a 

partir dos antagonismos,

entre global e local, entre a homogeneização e 

manutenção da memória viva, entre o consu-

mo e a cultura, entre a tendência para o mono-

cultivo do setor dos serviços e uma real e sus-

tentável transformação produtiva, entre bens 

escassos e o seu consumo. O turismo, sendo 

uma experiência essencial do ser humano mo-

derno, transformou-se em fenômeno arrasa-

dor, por ser um turismo de massa e quantitati-

vo. (MONTANER e MUXÍ, 2014, p. 143)
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O turismo também significa consumo do território da 

mesma forma como acontece nas cidades, em que os enclaves 

se utilizam da história precedente do lugar para criar atração 

de novos moradores, ao mesmo tempo em que o destroem atra-

vés da mudança dos seus espaços coletivos simbólicos e da ex-

pulsão dos antigos moradores e da  substituição dos negócios 

familiares pelas grandes redes. A indústria do turismo se apro-

pria e ressignifica as antigas estruturas urbanas obsoletas como 

portos, fábricas e instalações rurais, através da elitização dos 

novos comércios e serviços instalados ali, orientados pela ideia 

de que a pessoa em férias pode e deve gastar mais para comer, 

se alimentar, movimentar-se ou comprar objetos, como se esse 

fosse o objetivo único e final do passeio: consumir. Assim, o tu-

rismo de massa não só aumenta o valor da propriedade, como 

também modifica o custo de vida dessas cidades.

O turismo de massa é programado para que o descon-

forto natural de estar em um lugar alheio seja o menor possível 

para o consumidor em férias. Assim há uma homogeneização 

dos negócios e dos serviços, que pasteuriza a experiência: to-

mam sorvete da Nestlé na Itália, comem na Tacos bells na cidade 

do México, fazem compras na H&M em Milão, e assim por dian-

te.  

O turista de massa também cria poucos ou nenhum laço 

com o local e, ao mesmo tempo,  ocupa o lugar do morador ori-

ginal, “(...) o turista não se compromete, não cuida do bairro, 

não reivindica instalações e espaços públicos, não se solidariza, 

não usa as lixeiras, não recicla, nem economiza água.” (MONTA-

NER e MUXÍ, 2014, p. 144). 

O turismo per se não é necessariamente negativo, ou seja, 

a visita de pessoas de fora a um lugar de interesse pode ser po-
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sitivo tanto para aqueles que vão quanto para aqueles que os 

recebem. Pode significar o aprendizado e compreensão a res-

peito de outras culturas e formas de vida; e, por outro lado, um 

incremento de renda para as populações locais. Certamente o 

problema está no formato, que persegue apenas o lucro advindo 

do consumo.

O turismo de massas gera duas consequências bastan-

te perversas com a população local: a primeira, diz respeito à 

oferta de postos de trabalho que em geral são ligados a serviços 

que tendem a ser oportunidades desqualificadas e temporárias, 

aquilo que Montaner (2014) chama de trabalho-lixo; e a segun-

da, é a expulsão da população original, como consequência da 

valorização imobiliária, que incentiva que os apartamentos se-

jam usados para aluguéis de temporada, os edifícios para redes 

de hotéis e lojas e restaurantes de grandes redes.  

2.4.2 GENTRIFICAÇÃO

 Gentrificação, advém do termo gentry tem sua origem 

na complexa estrutura de classes sociais da Inglaterra rural do 

século XVIII e XIX e designava a classe social entre a aristocra-

cia dona de terras, e os camponeses. (cf. HAMMETT, 2003)

 Glass (apud in HAMMETT, 2003), identifica essa dinâmi-

ca como um processo complexo envolvendo melhorias físicas 

nos conjuntos das casas, mudança do caráter da propriedade: 

de aluguel para compra, aumento do valor dos imóveis e subs-

tituição da população operária original por pessoas da classe 

média e média alta. (cf. HAMMETT, 2003)

Os estudos sobre a gentrificação partem de duas pre-

missas a primeira, é decorrente da decisão dos grandes investi-
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dores privados em atuar em áreas consideradas como estoque 

imobiliário; em geral, bairros da periferia próximos a bairros ri-

cos e centrais providos de infraestrutura urbana, ocupados por 

tecidos fabris ou casas operárias com ausência ou fragilidade 

da dinâmica econômica. A segunda abordagem, é originada na 

escolha individual de alguns grupos da subcultura urbana como 

artistas, intelectuais, jovens ligados às profissões liberais e a co-

munidade LGBT, por exemplo, que encontram valor nos espaços 

e nas dinâmicas do meio vernacular, em especial, quando não há 

uma previsão de operação econômica relevante. 

Mathema (2015), realiza uma revisão bibliográfica ana-

lisando os estudos sobre a gentrificação como resultado da 

especulação imobiliária e enfatiza que após Glass ter cunhado 

o termo, o debate se estendeu de forma profícua, não haven-

do consenso a respeito das consequências do fenômeno ou sua 

extensão. Argumenta que alguns autores, como Bourne (1993 

in Mathema, 2015), afirmam que o processo era um fenômeno 

específico da década de 1960-70, e que dificilmente ocorreria 

uma outra vez. Essa tese parece equivocada, haja vista a amplia-

ção desse processo em metrópoles e cidades turísticas; outros 

autores entendem a dinâmica de forma positiva devido a sua 

capacidade de renovar fisicamente uma área considerada de-

gradada e, outros ainda a interpretam como um processo bené-

fico porque promove uma mesclagem social e valorização dos 

imóveis das camadas mais baixas. (cf. MATHEMA, 2015)

Como foi visto anteriormente, a dinâmica de deslocamen-

to de camadas mais baixas e valorização imobiliária, acontece, 

ao menos, desde do século XIX na Paris Haussmanniana. Pro-

cesso bastante similar é registrado na cidade de São Paulo, nos 

fins do século XIX e começo do XX, período que ficou conhecido 
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como higienismo ou sanitarismo, porque as autoridades sob o 

pretexto de insalubridade das habitações populares — à época, 

cortiços —  recomendavam sua demolição e, por conseguinte, 

como também ocorreu em Paris, deu surgimento à periferia 

precária e favoreceu a  valorização do solo urbano.

Assim, a administração pública "não só dele-

gava à iniciativa privada as providências rela-

cionadas à ocupação do espaço urbano, como 

manifestava a intenção de 'segregar' a popula-

ção trabalhadora em áreas distantes do núcleo 

central da cidade", o que permitia aos empre-

sários imobiliários daquela época atuarem li-

vremente conforme seus interesses. Tanto que 

o posterior crescimento da cidade foi estabele-

cido sob o comando dos interesses da valori-

zação imobiliária, que usaram e abusaram da 

propriedade da terra urbana como reserva de 

riqueza. Em consequência disso, a "expansão 

da área urbana foi muito superior à que seria 

necessária para abrigar a população e os servi-

ços urbanos (MARIA RUTH AMARAL DE SAM-

PAIO, 2003, p. 167)

Algumas características comuns apontadas entre os au-

tores, é que o processo necessariamente inclui o deslocamento 

direto ou indireto das camadas mais baixas; investimento do ca-

pital para a melhoria do espaço urbano; melhoria física das con-

dições dos imóveis existentes; a ocorrência dessa dinâmica em 

áreas próximas aos bairros ricos, ou em proximidade ao centro 

da cidade, lugares bem servidos de equipamentos e serviços pú-
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blicos; e em áreas onde existe rent gap — diferença entre retor-

nos econômicos potenciais de um edifício localizado no centro 

da cidade, e os ganhos econômicos efetivos do seu uso atual); e, 

por fim, o papel do Estado como patrocinador das modificações 

físicas mais relevantes, como regulador legislativo para garantia 

das mudanças e, em alguns casos, no atendimento através de 

programas habitacionais e sociais paras as famílias deslocadas.

Estudando o deslocamento de população de baixa renda 

ao longo de todo século XX, nos 44 bairros do centro expandido 

da cidade de São Paulo, (isto é, a região entre os rios Tietê, Pi-

nheiros e Tamanduateí), pode-se encontrar todos os elementos 

listados por Mathema (2015). A tabela a seguir apresenta os 44 

bairros levantados. Procurou-se datar a década ou ano (se co-

nhecido) da implantação dos padrões urbanos nos bairros, a ca-

mada social pertenciam originalmente, se houve mudanças de 

estrato social e o período em que elas ocorreram. 

Os estratos sociais foram simplificados em: operários ou 

populares, camadas médias e camadas altas; e são classificados 

principalmente em função da tipologia de moradia, ou assumin-

do a caracterização das classes sociais apresentadas nos estu-

dos de Villaça, 2009; Singer, 1968; Somekh, 1987; Rolnik, 1997; 

Reis, 2004; Meyer, 2000.

Dos 44 bairros da área central, em 11 deles o sentido de 

mudança foi de bairro operário-popular para camadas médias 

e altas e, na sua maioria (8), ocorreram nos anos 1990 e pros-

seguem até o tempo presente. São bairros de tecidos industriais 

expressivos (Água Branca, Barra Funda, Vila Leopoldina, Lapa, 

Moóca), e/ou de grande conjunto de casas operárias (Pompéia, 

Vila Romana, Vila Ipojuca). 
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Tabela 01- Dinâmicas de mudança de camada social nos bairros do centro expandido de São Paulo.

 Fonte Elaborado pela autora
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Os bairros de Pinheiros, Vila Madalena e Itaim, sofreram 

mudanças de estrato social a partir da década de 1970. Conside-

ra-se que no bairro do Ibirapuera não houve mudança de estra-

to social a partir da criação do loteamento, apesar de existir  à 

época uma pequena favela na área que corresponde atualmente 

ao parque Ibirapuera, porém não era um tecido expressivo, e os 

loteamentos implantados ali se preservam como destinado às 

classes mais altas.

Vale destacar que os bairros criados a partir de 1920, com 

caráter exclusivamente residencial e de proposta do tipo cida-

de-jardim mantém-se desta maneira até o tempo presente, não 

sofrendo alterações de classes sociais, de traçado ou de ordem 

física que sejam expressivas, como por exemplo: Alto da Lapa, 

Alto Pinheiros, Pacaembu, Sumaré, Jardim Europa. Entretanto, 

há aqueles, que mesmo sem mudança social sofreram processos 

de verticalização como o Jardim Paulistano, por exemplo.

Outros como Cambuci, Aclimação, Cerqueira César, Pa-

raíso, Vila Mariana, Consolação, e Perdizes, por exemplo, manti-

veram as camadas médias e altas, com verticalização e centrali-

dades com espaços de mistura e integração social.

Em seis deles, localizados na parte do núcleo central 

ocorreu um movimento inverso, em que as camadas médias e 

altas abandonaram as áreas centrais a partir da década de 1920 

(Campos Elíseos, Luz, Sé, República, Liberdade e Santa Cecília). 

O caso dos Campos Elíseos é bastante ilustrativo. Construído 

para elite, que o abandona na década de 1920, passa a ser lugar 

de moradia de baixa renda, e nos anos 2010 o bairro reinicia a 

valorização imobiliária com construção de novos edifícios resi-

denciais do tipo enclave. (cf. figura 16, na página seguinte)
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Vale destacar que há bairros onde ocorreram dinamiza-

ção do mercado imobiliário e troca de classe social, nas décadas 

1990-2010, mas ainda há populações de mais baixa renda ou 

média baixa, o que poderia ser considerado como mistura so-

cial. Porém, é importante notar que as diferentes classes pou-

co compartilham dos mesmos espaços nos bairros, justamente 

porque os novos moradores habitam condomínios fechados e 

organizam seus deslocamentos através do transporte indivi-

dual motorizado. Isto é, pode-se concordar com os autores que 

afirmam que a gentrificação promove mistura social no sentido 

do território geográfico, porém não sob o aspecto de integração 

e convivência social. Além disso, como se explicitará melhor no 

Figura 16  Edifícios da década de 2010 no bairro dos Campos Elíseos. Fonte: Google maps, 2018.
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próximo capítulo, os novos moradores das classes mais altas se 

organizam em sua agenda política na cobrança ao poder público 

para o deslocamento da população mais pobre, em especial, as 

áreas de favela e moradores de rua.

As áreas que sofreram mudança de estrato social, no sen-

tido operários-camadas médias altas, não por acaso, são objeto 

nos últimos anos de operações e projetos de intervenção urba-

na propostos pelo poder público, assim corroborando a tese de 

que a gentrificação é associada também a intervenções por par-

te do poder público.

Em uma segunda abordagem aponta que, ao invés do 

mercado imobiliário, o  primeiro mecanismo por trás da gen-

trificação é uma busca de autenticidade por pessoas pertencen-

tes a uma certa subcultura (cf. RANALDI, 2014). Artistas, inte-

lectuais e a comunidade LGBT enxergam em local desprovido 

de dinâmicas econômicas valores culturais, potencialidades e 

oportunidades de ação e vivência. 

Nas novas identidades espaciais que podemos 

ver nas antigas áreas urbanas de Londres ou 

Nova York, os artistas desempenham um papel 

importante como “consumidores primários “, 

eles não apenas produzem novos bens cultu-

rais para consumo próprio como também esta-

belecem categorias culturais. (ZUKIN, 2000, p. 

Pode-se considerar como exemplos ilustrativos dessa di-

nâmica, Soho, East Village, Astoria em Nova York, Testaccio em 

Roma, Isola em Milão, ou Vila Madalena em São Paulo. 

Deve-se ressaltar que quando os artistas e/ou intelec-

tuais são a primeira onda a ocupar espaços populares e indus-
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triais e, posteriormente, as categorias culturais criadas são ab-

sorvidas pelo mercado e transformados em produtos e espaços 

da moda; estes mesmos agentes fazem parte de uma resistência 

engajada na preservação dos lugares simbólicos e do ethos co-

munitário.

Dois exemplos italianos dessa relação é o caso da Fábrica 

Stecca, no bairro de Isola, em Milão; e Mattataio, no bairro de 

Testaccio, em Roma.

Os dois bairros possuem configurações muito similares: 

são distritos originalmente na periferia imediata dos centros de 

Roma e Milão, de ocupação urbana que datam o final do século 

XIX, de características inicialmente industriais e de habitações 

operárias promovidas pelo Estado (ICP- Istituto Case Popolari) 

no caso romano, e/ou pelos próprios industriais, ou pequenos 

burgueses no caso de Milão. ( cf. LUTZU e AL, 2014; RICCI, 2014; 

DANTONI, 2014; MOTTA, 1987; VITALE, 1997)

Com a expansão da mancha urbana tanto o bairro mila-

nês quanto o de Roma são incorporados ao centro da cidade. A 

partir de 1950 inicia-se a transferência das industrias milane-

sas para fora do perímetro urbano deixando o patrimônio in-

dustrial abandonado e, em 1975, o matadouro romano perde 

sua função original e também é desativado. Entretanto, em am-

bos os casos, os edifícios residenciais organizados a partir dos 

quarteirões permanecem no tecido até os dias de hoje. 

O matadouro depois de desativado recebeu diversos gru-

pos de artistas ligados ao teatro e o bairro passou a ser moradia 

de estudantes, intelectuais e da comunidade LGBT que procura-

va um espaço mais tolerante  “(...) era os anos do Teatro Tenda, 

da Escola Popular do Testaccio dirigida por Giovanna Marini, de 

um ainda desconhecido Roberto Benigni que apresenta ali o seu 

primeiro espetáculo teatral. “ (RANALDI, 2014)
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Atualmente o complexo do matadouro comporta uma sé-

rie de organizações e institutos culturais como a sede do Museu 

de Arte Contemporânea (Macro) Escola de Música popular do 

Testaccio, a Città del’altra economia e parte da Faculdade de Ar-

quitetura de Roma. A figura 17, a seguir, são fotos da ocupação 

atual. 

Figura 17- Ocupação atual do matadouro do Testaccio. Elaborado pela autora, 2018
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Stecca  era uma antiga fábrica abandonada, que é ocupa-

da a partir de 1978 por uma experiência de autogestão de as-

sociações de artesãos, artistas, organizações não-governamen-

tais e, por partidos políticos de esquerda de agenda socialista e 

ambiental. A ocupação da fábrica tinha a motivação comum de 

preservar os espaços públicos simbólicos do bairro, e reforçar 

os laços comunitários do local que já foi o principal palco das 

lutas operárias no começo do século XX. (cf. BUGLI, 2006, ADA 

STECCA, 2018)

No entanto, a fábrica ocupada não resistiu à intervenção 

urbana Porta Nuova fomentada pelo mercado imobiliário, e ape-

nas a associação (ADA Stecca) após negociações entre o grupo, 

a prefeitura de Milão e os investidores privados pôde permane-

cer e recebeu um pequeno edifício onde continua a desenvolver 

suas atividades. 

 A seguir, estende-se o assunto buscando comparar duas 

intervenções em Milão, com vinte anos de diferença entre elas: 

Porta Nuova (2007) e  Biccoca (1986). A comparação entre elas 

esclarece enfaticamente as transformações ocorridas entre espa-

ço de esfera pública e espaço de esfera privada nos últimos trinta 

anos.

 

2.5 DOIS TEMPOS DE INTERVENÇÃO CONTEM-

PORÂNEA EM MILÃO - DE BICOCCA À PORTA 

NUOVA 

 Bicocca e Isola (o bairro da intervenção Porta Nuova) 

possuem uma trajetória e papéis bastante similares na história 

da cidade de Milão. Ambas recebem, com espaço de vinte anos 

entre elas, intervenções urbanas requalificação de seus tecidos 

fabris. A motivação de analisá-las comparativamente está na 
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diferença do caráter das intervenções, que demonstram com 

clareza as transformações nos ideários de cidade. Se a primeira 

recorre a ideia da cidade como um projeto coletivo; a segunda 

se encontra no conceito da cidade global articulam espaço ur-

bano através da privatização, desregularização do mercado, e 

abertura das economias nacionais para o capital estrangeiro.(cf. 

SASSEN, 2015)

Isola é a primeira periferia industrial e de residência 

operária próxima ao centro da cidade, recebe este nome porque 

estava isolada do restante da cidade pela linha férrea ao sul, e 

pelos muros do cemitério, já não mais existente ao norte, o que 

lhe davam fisionomia bem definida de ilha. Habitada principal-

mente por operários oriundos do sul do país, sua composição 

social possuía uma identidade coletiva que se expressava atra-

vés de ajuda mútua e solidariedade entre os habitantes; e prin-

cipalmente em alto grau de mobilização social e política, pas-

sando a ser um lugar chave do movimento operário em Milão e 

na resistência antifascista. ( cf. BOFFI, COFINI, et al., 1975)

2.5.1 BICCOCA

A palavra italiana bicocca significa fortificação em lugar 

elevado, o bairro da periferia afastada de Milão, recebe esse 

nome em referência a primeira edificação do lugar de 1450, Bi-

cocca degli Arcimbold, uma casa de campo da família nobre Ar-

cimbold, como a casa, o bairro ainda conserva o nome. A Fábrica 

da Pirelli, originalmente implantada no bairro Isola, é transfe-

rida para o local no ano de 1908, e outras indústrias a seguem. 

Em 1923 a área é incorporada a cidade Milão. Bicocca também 

é palco para as lutas operárias e da resistência antifascista. A fi-
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gura 18, a seguir,  é uma ilustração da área industrial de Bicocca, 

com a fábrica da Pirelli em primeiro plano. 

Após deslocamento da fábrica da Pirelli da Itália, ocor-

rido na primeira metade dos anos oitenta, a área de cerca de 

700.000 metros quadrados tornou-se alvo de um concurso in-

ternacional, a fim de dar um novo uso ao local. A ideia central do 

concurso era formar uma centralidade na periferia a partir de 

um centro tecnológico, foi promovido em uma associação entre 

a prefeitura de Milão e a própria fábrica da Pirelli.  O vencedor 

do concurso é o escritório italiano Gregotti Associati.

A força do projeto está na sua releitura contemporânea 

da cidade tradicional italiana. A sua demarcação sutil com o res-

tante do território é dado pela avenida Piero e Alberto Pirelli 

de orientação Norte-sul paralela a avenida Fulvio Testti que o 

conecta com o centro da cidade. Ao longo desse eixo implanta-

-se uma sequência de grandes blocos, que podem ser atravessa-

dos por dentro, através de uma série de praças públicas, que se 

Figura 18- Ilustração da antiga área industrial de Bicocca. Fonte: Ordine Architteti
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apresentam como os tradicionais pátios internos dos edifícios 

tradicionais italianos, mas aqui há um convite para a entrada, o 

passeio pode ser realizado por entre os edifícios. A partir des-

sas praças internas podem se antever as outras praças que se 

estabelecem sequencialmente. As praças estruturam o projeto. 

Os edifícios são diferentes uns dos outros mas possuem 

o mesmo gabarito de altura e estruturação espacial dada pelas 

praças internas e volume no perímetro da quadra, estabelecen-

do forte relação com a rua e entre eles. Neles encontram-se a 

Università degli studio de Milano-Bicocca; escritórios de gran-

des empresas, como a Siemens, Deutsche Bank, e da própria Pi-

relli, e prédios residenciais que seguem a tipologia da insolae 

romana: térreos comerciais e andares superiores para habita-

ção. É importante ressalvar que os negócios em Bicocca são fa-

miliares, são pequenas áreas e em grande número. 

A intervenção em Bicocca diferencia-se do seu entorno 

pela idade dos edifícios e pela sua amplitude dos espaços aber-

tos, mas é difícil dizer, não conhecendo de antemão o plano de 

intervenção, onde termina e onde começa Bicocca de Gregot-

ti. Outra característica é que a Bicocca é um plano aberto que 

permite o crescimento, um bom exemplo é edifício do Deutsche 

Bank que é posterior ao projeto original e de autoria do arqui-

teto Gino Vale. 

A figura 19 é uma síntese do projeto: a primeira imagem 

mostra a transformação da área no tempo; a segunda é a compa-

ração entre o projeto original e aquele com a implantação pos-

terior do prédio do banco alemão; e por fim, as demais iamgens 

são fotografias do estado da arte em 2018 feitas pelas autora. 



131

Figura 19- Projeto urbano de Biccoca e fotos da intervenção em 2018. Fonte: Elaborado pela autora
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2.5.2 PORTA NUOVA OU ISOLA E GARIBALDI

 O projeto que atinge parte de dois bairros operários e 

pequenos burgueses Isola e Garibaldi recebe o nome de Porta 

Nuova, em menção a uma das últimas portas executadas na mu-

ralha da cidade. Assim, como em São Paulo em que os condo-

mínios fechados dos bairros recebem atribuição da novidade 

no seus nomes: Vila Nova Leopoldina ou Nova Perdizes (neste 

caso fazendo referencia ao bairro vizinho mais nobre); o projeto 

milanês apaga a história da comunidade original e traz o adje-

tivo “novo” próprio das campanhas de marketing para incitar 

o consumo. “O princípio da novidade, por suposto junto a “ob-

solescência planejada”, é o mecanismo de todos os sistema de 

mercado. (cf.TAE-WOOK CHA, GUNTER, et al., 2000)

Desde os anos cinquenta havia interesse de intervir no 

bairro Isola nas áreas dos galpões industriais, mas é apenas 

no século XXI que o projeto se realiza através de investimen-

to oriundos do Qatar. (cf. QATAR INVESTIMENT AUTHORITY, 

2013)

O projeto tem um espaço livre que recebe de promenade 

Varesine que inicia-se do lado do bairro Garibaldi com a praça 

Lina Bo Bardi. Este de forma linear se encontra no segundo pa-

vimento, acessado por escadas e elevadores que se assemelha 

muito mais a um espaço aberto de um Shopping center. Estes 

espaço é rodeados por arrojadas torres de vidros, ou por edifí-

cios horizontais singulares, que em si mesmo não são ruins, se 

não fosse pelo fato de não articularem nenhuma conexão com 

restante do projeto. O espaço contém sinalização própria dife-

rente do restante da cidade; segurança privada e diversos pai-

néis de eletrônicos de propaganda; elementos que sugerem o 

caráter privado e de shopping center. Na esplanada central se 
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encontram restaurantes e cafés de gostos refinado e lojas de 

grandes redes como a Nike americana ou japonesa Muji.

Os tapumes que ainda se encontram no local anunciam: 

Porta Nuova em uma dimensão internacional, e abaixo do enuncia-

do ilustrações das intervenções do Highline em Nova York e La 

Rambla em Barcelona. (cf. figura 20, a seguir)

Figura 20- Fotos do espaço público de Porta Nuova em 2018. Fonte: Elaborado pela autora
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 No final do percurso encontra o Bosco verticale do arqui-

teto milanês Stefano Boeri. Na literatura italiana há muitas crí-

ticas ao edifício de Boeri, porém, de todas as torres ali, talvez 

essa seja a que ao menos tenta fazer uma mea culpa. Boeri e em 

uma entrevista ao rede de televisão italiana Case e Stili diz que 

o partido de projeto do Bosco Verticale surgiu em função do alto 

aquecimento que os vidros produzem no interior do edifício. Ao 

invés de tentar não utilizar-se do cristal como fechamento único 

do edifício, o arquiteto cria jardins verticais que dão nome à tor-

re. Ao mesmo tempo, que cria uma solução para um problema 

que não precisaria existir de princípio, esquece de referencia-

-los a arquitetura milanesa que tipicamente é farta de balcões 

com plantas, o bosque vertical é uma solução vernacular muito 

comum em Milão. O mais interesse é reservado ao térreo do edi-

fício uma caixa de vidro espelhado que dificulta não só ver o que 

está ali dentro, mas mesmo saber onde é que está a entrada do 

edifício. (cf. figura 21, página 137)

Ao contrário de Bicocca onde as fronteiras são bastante 

sutis, em Porta Nuova se identifica com precisão onde o projeto 

começa e termina. A começar pela torres de vidro que podem 

ser vistas de longe e são absolutamente diferentes do contex-

to; ainda que sejam idênticas a qualquer centro financeiro de 

outra cidade. A esplanada que articula os edifícios no segundo 

pavimento reforça a ideia de lugar em suspensão, e diverso do 

entorno. Ainda que exista este espaço de conexão, os edifícios 

também não dialogam entre si: estes são ideias isoladas no es-

paço que lhe foi dado.

Portelli (2006) faz uma associação interessante entre a 

torre do banco Unicredit, o edifico mais alto da Itália, que ter-

mina com um pináculo, que segundo ele retoma a Madona que 
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coroa o Domus de Milão. De fato a torre domina o horizonte do 

entorno, e por certo carrega na sua forma o antigo ideário da 

torre: significando pujança e poder. As catedrais medievais, re-

nascentistas e barrocas dominavam um espaço metafórico que 

se estende pra além do espaço urbano, como coloca Argan à res-

peito da cúpula Brunelleschi em Florência:

Centro visível e símbolo de um espaço geográ-

fico-social a cúpula de Santa Maria del Fiore é 

significativa não apenas para a cidade propria-

mente dita, mas também para aquilo que hoje 

chamamos de território, do qual Alberti, na 

metade do século passado dará uma definição 

urbanística como regio, zona muito mais exten-

sa do que a area da cidade-uma entidade que 

poderíamos dizer geopolítica, porque é toda 

extensão em que se faz sentir a influência po-

lítica, econômica do núcleo urbano, a ação do 

Estado. (ARGAN, 1995, p. 102)

Se antes as torres eram os templos, catedrais, e palácios 

sede do poder político, no contemporâneo elas são os bancos e 

as sedes das grandes empresas. Sassen (2015) faz uma relação 

similar a de Argan quando analisa o fenômeno de cidade global:

Neste contexto, vemos uma re-escala das estra-

tégias territoriais que articulam um novo siste-

ma. Com parcial desmembramento ou ao me-

nos fraqueza do nacional como uma unidade 

espacial devido a privatização e desregulamen-

tação em associação com o fortalecimento da 

globalização como condição para ascendência 

de outros unidades espaciais e escalas. (...)



136

A globalização das atividades econômicas im-

plica em novo tipo de estrutura. (...) Constru-

ções como a cidade global ou região da cidade 

global são, na minha leitura, importantes ele-

mentos na nova arquitetura conceitual (SAS-

SEN, 2005, p. 27-28)32 

 Apesar de Argan tratar de um objeto arquitetônico espe-

cífico e Sassen sobre as dinâmicas econômicas no solo urbano 

contemporâneo a diferença crucial entre as duas  falas é o papel 

do Estado.

Sassen tem demostrado como as cidades em que o capital 

especulativo atua de forma relevante são cada vez mais pareci-

das entre si do que com seu contexto local, Porta Nuova reafir-

ma a tese. Essa ideia também corrobora com uma outra hipótese 

levantada aqui: a cidade pós-moderna não é anti-moderna, mas 

supra-moderna se analisarmos o desenvolvimento das formas e 

da implantação. Se a intervenção em Bicocca faz a releitura da 

cidade tradicional, Porta Nuova é a cidade global, guiada por úni-

co plano mestre, que fragmenta o térreo, compostas de torres de 

vidros.

32  Tradução da autora.



137

Figura 21- Bosco Verticale, em 2018. Fonte: Elaborado pela autora



138

3 DINÂMICAS DA SEGREGAÇÃO ESPA-
CIAL EM SÃO PAULO: DAS  S E S M A R I A S 
AOS ENCLAVES DA VILA LEOPOLDINA

 

 Este capítulo versa sobre as dinâmicas de segregação es-

pacial em São Paulo, valendo-se de dados levantados por estu-

dos notáveis sobre a cidade, da leitura de mapas, com especial 

atenção para um recorte geográfico específico, a Vila Leopol-

dina, o qual permite observar as dinâmicas da segregação es-

pacial em relação ao espaço de esfera pública, assim como de 

interpretações sociológicas e psicanalíticas, de textos literários, 

filmes e publicidades que ilustram as relações entre as fontes.

O objetivo é relacionar as modificações ocorridas no es-

paço central da cidade com as ocorridas na periferia, de modo 

a observar em uma escala mais concreta os processos de cons-

trução desses espaços. A periodização histórica em quatro fases 

foi elaborada tendo em vista as transformações no tecido peri-

férico. 

O recorte geográfico, a Vila Leopoldina, que se estuda em 

específico aqui, é representativo da relação centro-periferia do 

final do século XIX e começo do XX na cidade e, posteriormente 

de sua ressignificação como lugar fragmentado e de consumo 

no século XXI. Além disso, o tecido urbano da Vila Leopoldina, 

embora tenha suas singularidades, repete a história da forma-

ção dos outros tecidos da cidade na influência do raio central. 

Tal como aconteceu com boa parte do que corresponde 

hoje ao território da cidade de São Paulo, a área da várzea na 

Vila Leopoldina foi, originariamente, uma sesmaria, reparti-

da em fazendas no século XVIII e, posteriormente, loteada em 

chácaras e lotes populares no final do século XIX. A área per-
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maneceu nessa condição até 1969, quando foi implantado o 

Ceagesp e, com ele, instaladas indústrias e centros de logística. 

Finalmente, no início do século XXI, a região vem se constituin-

do como um território de dinâmicas de desenvolvimento imo-

biliário de alto padrão, com condomínios fechados que ocupam 

glebas originalmente destinadas a centros de distribuição ou 

remembramento de lotes residenciais. Esse processo pode ser 

também observado no Brás, Mooca, Bom Retiro, Lapa e Barra 

Funda, por exemplo.

Considerando os períodos da história da cidade de São 

Paulo definidos por Nestor Goulart Reis (2000, 2004, 2010) a 

partir da história política brasileira e das transformações no 

núcleo central da cidade, assim como os importantes marcos 

regulatórios mencionados por Somekh et al (2002) e Rolnik 

(1997) e a periodização de Teresa Caldeira sob o ponto de vis-

ta dos tipos de segregação espacial paulistana e, por fim, tendo 

como guia o próprio desenvolvimento da organização do espa-

ço na Vila Leopoldina através das cartografias da cidade que a 

mapeiam, pode-se dividir a história da ocupação da região em 

quatro momentos distintos: 

• 1589-1894: sesmaria, lugar de passagem e limite da vila 

de São Paulo; 

• 1894-1950: condição de hiato urbano; 

• 1950-2000: grandes glebas industriais, centros de 

logísticas e lotes populares; 

• 2000-2018: transformações promovidas pelo mercado 

imobiliário.

Na figura 22 a seguir, apresenta-se a linha do tempo con-

ceitual que entrecruza os principais marcos apontados pelos 

autores e mapas da cidade, focados na Vila Leopoldina, e propõe 

uma periodização específica para o bairro estudado. 
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Figura 22 Linha do tempo: referencial teórico e cartografia. Fonte: Elaborada pela autora com base na bibliografia e 

cartografias, 2017.

O primeiro período concentra as fases de São Paulo como 

vila (1554-1600) e, depois, como cidade Imperial (1600-1822), 

estendendo-se por um período de poucas transformações, em 
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que a vila simples de casas de taipa concentradas fazia parte do 

sistema dos arredores da cidade como sesmaria que fornecia 

produtos agrícolas para a vila e, ao mesmo tempo, configurava-

-se como limite oeste de São Paulo e lugar de passagem para as 

bandeiras em direção ao interior. 

Esse primeiro período é delimitado pela data da primei-

ra menção da região nas Atas de São Paulo, no ano de 1589, oca-

sião em que foi solicitada a construção de um forte na região do 

Emboaçava, e pela data do primeiro loteamento protourbano na 

região, ocorrido em 1894. 

O segundo momento, de 1894 a 1950, corresponde ao 

que Reis (2000, 2004, 2010) denomina como “Metrópole do 

café”. É nesse período que a cidade expande seu núcleo original 

e marca a primeira fase da relação centro-periferia, quando são 

criados bairros apenas para a elite no vetor sudoeste, conjunta-

mente à expressiva migração e imigração de trabalhadores para 

a cidade, que se instalam no setor noroeste. Para Rolnik (1997) 

não é o marco da independência, mas uma de suas consequên-

cias legais, a Lei de terras de 1875, que muda o caráter da cida-

de. Antes as terras eram concedidas pela coroa em função do 

uso; após a lei, a terra torna-se mercadoria, e passa a ser um 

bem que pode ser comercializado. 

Apesar de Reis (2000, 2004, 2010) distinguir duas fases 

históricas – “cidade no Império” (1822-1889) e “metrópole do 

café” (1889-1930) – ambas apresentam modificação no modo 

de vida, aportando uma cultura de vida urbana e investimentos 

em espaços e equipamentos públicos. Em 1867, ainda no pe-

ríodo imperial, a cidade recebeu a ferrovia Santos-Jundiaí, que 

a configurou como um centro de negócios. Data desse período 

também a criação dos primeiros parques de lazer.  A “metrópole 
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do café” recebeu maiores investimentos por parte do poder pú-

blico: renovação das ferrovias; obras de saneamento e energia; 

edifícios de saúde pública, educação, cultura, lazer e de gestão 

pública; e melhoria considerável do sistema de transporte pú-

blico (REIS, 2004, 2010, 2014). Apesar de a câmara municipal 

de São Paulo regular a cidade desde 1560, são nesses dois pe-

ríodos que aparecem conjuntos de leis urbanas reunidos em có-

digos de posturas e leis de saneamento (cf. Rolnik, 1997).

São Paulo, com algum atraso e distorções, vivencia as 

mesmas dinâmicas de segregação espacial ocorridas um pou-

co antes na Europa. No final do século XIX, aparece a primeira 

borda periférica: bairros aburguesados, como Campos Elíseos 

(1878), Avenida Paulista (1891) e Higienópolis (1895), surgem 

concomitantemente a bairros operários, como Brás, Barra Fun-

da, Mooca. Pouco depois, no começo do século XX, os loteamen-

tos da Companhia City afastam-se do centro, junto a inúmeros 

loteamentos populares, como Vila Leopoldina e Itaim Bibi, para 

citar apenas dois.

De 1894 a 1954, a Vila Leopoldina lentamente incremen-

ta seu núcleo original, aumentando o número de casas de lote 

retangular, com a face menor para a rua. A foto aérea de 1954 

mostra as ruas ainda sem pavimentação, áreas com cultivos e 

parte da várzea ainda desocupada. Mesmo com ações de caráter 

urbano já em implantação (como, por exemplo, a linha de trem 

em 1867 e o parcelamento da área em porções menores em 

1894), as características rurais são mantidas: lotes com casas 

de padrão popular, com grande quintal ao fundo; chácaras com 

lavouras, tanques de água próximos ao rio; caminhos cortados 

pelos lotes vazios e alguns poucos galpões. 

O projeto de loteamento e arruamento de uma gleba, 
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apresentado à Prefeitura de São Paulo, em 1955, constitui o 

marco para o terceiro período do tecido da Vila Leopoldina, 

que se estende até o ano 2000. Este período caracteriza-se pela 

ocupação efetiva da várzea, em um primeiro momento impul-

sionada pela instalação do Ceagesp (1969), pela implantação 

de infraestrutura urbana (pontes e avenidas) e pelo aumento 

numérico e consolidação dos lotes populares. Em um segundo 

momento, que se pode datar como no final da década de 70, vão 

sendo instalados equipamentos públicos ou institucionais que 

necessitam de grandes glebas. 

Esste período comporta mudanças advindas do processo 

de industrialização da cidade, que se inicia uma década antes,  

estendendo-se até o final da década de 80, foi muito expressivo 

nas modificações do tecido urbano da cidade no geral em fun-

ção da ideia da própria cidade como máquina produtiva. 

Rolnik (1997), Reis (2010) e Caldeira (2000) destacam a 

década de 1940 como o ponto de virada de uma cidade heterogê-

nea e concentrada para a nova relação centro-periferia. Da déca-

da de 40 à década de 90, São Paulo passa a ser planejada para ser 

uma cidade industrial. É um período marcado por obras públicas 

de grande escala, que têm, em sua maioria, caráter infraestrutu-

ral, focado principalmente no sistema de transporte rodoviário. 

Há uma expansão dos equipamentos públicos entre as décadas 

de 80 e 2010, porém a ideia de conjunto se perde (REIS, 2004, 

2010),

Vale notar, conforme sublinham Somekh e Campos 

(2002), que a cidade possui, no século XX, um vasto arcabouço 

de leis, planos e diretrizes urbanas, ao contrário do que reza o 

senso comum segundo o qual São Paulo não seria uma cidade 

planejada. Os autores chamam a atenção para o relatório Moses 
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de 1950 produzido pelo IBEC – International Basic Economy 

Corporation, entidade presidida por Nelson Rockefeller e sedia-

da em Nova York. Pragmático e genérico, o relatório reforça o 

conceito expansionista através do rodoviarismo e do subúrbio, 

e se opõe às ideias do Plano de Avenidas de Prestes Maia, que, 

apesar de desenvolvimentista, ainda concebia a cidade como 

um conjunto (cf. SOMEKH e CAMPOS, 2002).

Pode-se dizer que, na última década do século XX e nas 

primeiras deste século, outras forças passam a conduzir o dese-

nho da cidade. Começam a surgir o que Caldeira (2000) cunha 

como enclaves fortificados, ou que Dunker (2015) denomina 

lógica de condomínio. A cidade expande-se para suas áreas me-

tropolitanas, fenômeno que, apesar de apresentar diversidade 

social, acontece de maneira altamente segregada. No caso brasi-

leiro, ambos os autores justificam esse processo pela reação da 

classe média e alta ao período de democratização e conquistas 

sociais. 

Nos anos 2000, percebe-se uma dinamização econômica 

estimulada pelo mercado imobiliário, ocupando os territórios 

das várzeas dos rios Pinheiros e Tietê, com valorização das ter-

ras próximas a Santo Amaro, Pinheiros e Barra Funda. 

No início século XXI, com o processo de desindustrializa-

ção do que ocorre desde fins da década de oitenta, a cidade não 

é a mais máquina produtora, mas um produto em si. O mercado 

imobiliário, como o restante das atividades econômicas, precisa 

renovar seus produtos, a fim de criar desejos daquilo que ain-

da não se tem e que se diferencia de todo o resto. Formulada a 

partir do repertório onírico dos parques de diversão e dos sho-

pping centers, é, então, feita a oferta de uma vida idílica basea-

da no lazer e no consumo individuais, em lugares de controle 
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social. 

Essa dinâmica funciona através da ressignificação dos lu-

gares periféricos, em geral, aqueles de imediata vizinhança com 

os centros históricos. Estes locais são apresentados como uma 

nova forma de morar que usufrui de uma posição de destaque, 

de uma vista (paisagem) exclusiva e fácil articulação com res-

tante da cidade. Para isso, a gentrificação, ou seja, a troca de um 

estrato social mais baixo por outro mais elevado na ocupação de 

uma dada região, é uma condição sine qua non. Nesse processo, o 

espaço de esfera pública é negado em primeira instância quan-

do se desconsidera a população que ocupou e formou aquele 

território, e, depois, quando se utilizam as mesmas estratégias 

dos assentamentos suburbanos, que se consideram unidades 

independentes do restante da sociedade e, literalmente, dá as 

costas à rua com a construção de extensos e altos muros.

É necessário esclarecer que o recorte feito neste estudo 

não abarca todo o distrito da Vila Leopoldina, mas apenas sua 

área de várzea. O distrito da Vila Leopoldina pertence à Subpre-

feitura da Lapa, e apresenta tecido urbano heterogêneo que 

corresponde a quase metade do território da área em que se 

encontrava o leito original do Rio Pinheiros e sua várzea direita. 

Configura-se atualmente como um dos vetores de desenvolvi-

mento imobiliário e, por conseguinte, de investimentos públi-

cos. No Plano Diretor de 2016, a Prefeitura caracteriza essa área 

como “eixo de estruturação da transformação urbana”.

A divisão administrativa da Vila Leopoldina como distrito 

foi estabelecida em 1992 sem, contudo, considerar os critérios 

de similaridade de tecido e mantendo os elementos divisórios 

que já existiam desde a fundação da cidade, tais como: a estra-

da das Boiadas (atual Avenida Diógenes Ribeiro Lima), o limite 
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entre as duas sesmarias — o sitio da Lapa e sítio Boaçava (atual 

Avenida Queiroz Filho)—  e os rios Tietê e Pinheiros.

Para análise da evolução da forma urbana foram descar-

tadas duas áreas pertencentes ao distrito da Vila Leopoldina: a 

porção norte, entre a linha do trem e a várzea do rio Tietê, em 

função do seu isolamento em relação ao todo do distrito, e o 

loteamento Bela Aliança, da Companhia City porque, em si mes-

mo, constitui-se como um amplo campo de estudo, ultrapassan-

do as pretensões deste trabalho. 

O primeiro critério para estabelecer o recorte exigiu de-

limitar precisamente o que se compreende como várzea do Rio 

Pinheiros. Para isso, usou-se a definição feita pela geógrafa Ode-

tte Seabra, que toma como parâmetro para tal a cheia de 1929:

De qualquer forma, desde que aceito o nível de 

724 metros para delimitar as várzeas, o nível 

seguinte, ou seja, a partir de 725m até 730m, é 

pensado neste trabalho como sendo um nível de 

terraços, adotando-se, assim, a forma como Ab' 

Saber pensou e demonstrou o problema.

Entre 718m a 722m e até 724m excepcional-

mente, vai ter propriamente o domínio dos rios 

no período de cheias. Na vazante, serviria ao 

estabelecimento de descobertas de areia, à ex-

tração de argila e aos campos de futebol das 

várzeas. (SEABRA, 1987, p. 49)

O segundo critério foi o limite dado pela malha de ruas, 

que permite obter porções inteiras de quadras, facilitando a 

análise. A fim de entender o processo de criação do traçado, 

foram incorporadas as quadras do primeiro loteamento da E. 
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Richter & Company, 1894  localizadas dentro da várzea, em que 

mantêm o traçado do loteamento original, tendo sido as pri-

meiras a serem ocupadas. Agrega-se a elas estas, conjunto de 

quadras entre a Avenida Gastão Vidigal e a Avenida Imperatriz 

Leopoldina, que mantém parcialmente o traçado do primeiro 

loteamento e apresenta uma ocupação mais efetiva após 1955. 

 A figura 23 abaixo mostra as delimitações do distrito da 

Vila Leopoldina, o limite do primeiro loteamento protourbano 

feito pela E. Richter & Company em 1894, a área de várzea do 

Rio Pinheiros no distrito.

Reis (2004), como já comentado acima, estabelece a pe-

riodização do núcleo central da cidade da seguinte forma: de 

1822 a 1889, a “cidade do Império”; de 1889 a 1930, a “metró-

Figura 23- Delimitação da área de estudo- Fontes: Elaborado pela autora com base cartográfica digital do 

Município de São Paulo. Prodam, n.d.
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pole do café” e de 1930 a 1960, a “cidade industrial”. Caldeira 

(2000) trabalha também com três períodos, embora delimita-

dos de modo diferente: de 1890 a 1940, em que o núcleo cen-

tral da cidade ainda mantém características heterogêneas de 

composição social; de 1940 a 1980, quando se estabelece uma 

relação centro-periferia, e de 1980 a 2000, proximidades en-

tre assentamentos precários e condomínios fechados. Rolnik 

(1997), por sua vez, aponta 1875, ano da primeira Lei de Pos-

turas Municipais, como marco de mudança na organização da 

cidade e que segue até 1936, configurando o primeiro período; 

o segundo, de 1937 a 1945, englobaria as grandes intervenções 

de infraestrutura, e o terceiro, de 1946 até a década de 80, en-

volveria a produção do espaço periférico.

A periodização com que se trabalha nesta pesquisa, e foi 

apresentada no início deste capítulo, é, no entanto, diversa das 

apresentadas pelos três autores, embora dialoguem com elas. 

Para a análise cartográfica do primeiro período históri-

co (1589-1894) estabelecido nesta pesquisa, será utilizado um 

mapa produzido pelo Engenheiro Gastão César Bierrembach de 

Lima33, para os eventos de comemoração do quarto centenário 

da cidade. Com exceção desse mapa, não foram encontrados re-

gistros cartográficos da região anteriores a 1914.

Para o segundo período de tempo (1894-1950), utiliza-

remos as cartografias da cidade de São Paulo de 1914, 1924 e 

1930 feitas pela empresa Sara Brasil, foto aérea de 1940, foto 

aérea e mapa da cidade de 1954 feitas pela Vasp Cruzeiro.

Para o terceiro período (1950-2000), serão utilizados 

os projetos de loteamento apresentados à Prefeitura de 1955 a 

198434  e a carta produzida pela Gegran, de 1972. Existe um hia-

to no que diz respeito às cartografias oficiais detalhadas, e o que 

33. Embora tenha sido produ-

zido em 1954, o mapa registra 

a localização dos sítios, chá-

caras e fazendas existentes ao 

redor centro paulistano entre 

os séculos XVIII e XIX (Arqui-

vo Aguirra, Museu Paulista 

– USP. In: PACHECO, 1992). 

34. Vale lembrar que não fo-

ram encontrados na Prefeitu-

ra projetos de aprovação de 

loteamento ou arruamento 

para a região anteriores ou 

posteriores ao período de 1955 

a 1978. Foi encontrado um 

único projeto feito em 1984.
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se tinha disponível eram apenas os guias de ruas produzidos 

pelas editoras Melhoramentos, Geomapas, Mapograf e Carto-

plam. De parte do poder público, a fonte cartográfica posterior 

a 1972 é de 2001 e 2004 — Ortofoto do município de São Paulo. 

O Plano Diretor de 2016 trará os elementos para a com-

preensão do quarto período  O conjunto de diretrizes e mapas 

que o compõe é a expressão do entendimento do poder públi-

co a respeito da região no período de 2004 a 2016 e projeta as 

perspectivas e intenções para os próximos anos.

Com base na leitura dos projetos e planos registrados em 

cartografias e fotos aéreas, organizados e relacionados com a 

periodização descrita anteriormente, serão feitas algumas con-

siderações a respeito da estruturação espacial da Vila Leopoldi-

na. Com esta estrutura, pretende-se versar sobre o bairro da Vila 

Leopoldina em relação aos períodos da cidade, a fim de apontar 

tanto as dinâmicas que são similares no mundo ocidental quanto 

as distorções próprias a São Paulo, uma metrópole na periferia 

do capitalismo.

3.1 DE 1589 A 1894. SESMARIA, LUGAR DE PAS-

SAGEM E LIMITE DA VILA DE SÃO PAULO

A história da região da Vila Leopoldina remonta aos pri-

meiros anos da ocupação de São Paulo, quando ainda se con-

figurava como uma sesmaria nas várzeas dos rios Pinheiros e 

Tietê. Denominada Emboaçava (do tupi, “lugar de passagem”), 

sua importância se dava por ser parte de um sistema de cami-

nhos que formavam a cidade de São Paulo e sua entrada. Não 

era um lugar de permanência, mas de passagem para os tropei-

ros, e limite rural da vila paulistana.

Caio Prado Jr. destaca a importância dos caminhos para o 
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desenvolvimento de São Paulo:

 

Como se vê, através de toda a história colonial 

da Capitania, São Paulo ocupa o centro do sis-

tema de comunicações do planalto. Todos os 

caminhos, fluviais ou terrestres, que cortam o 

território Paulista vão dar nele e nele se articu-

lam. (PRADO JR, 1983, p. 27)

O entorno imediato dos campos de Piratininga era com-

posto por caminhos espraiados e conectados por estradas, que 

aos poucos começaram a ligar terras mais longínquas, os ser-

tões, e a formar outros núcleos que necessariamente tinham 

uma conexão de estrada com a cidade de São Paulo. Reis (2004) 

comenta que essas estradas que saíam do núcleo central mura-

do continuavam com o seu traçado para dentro das muralhas. 

 Os primeiros registros do topônimo Amboaçava35  nas 

Atas da Câmara datam de 1589, e ele é citado como um dos sete 

caminhos que a cidade possuía, o caminho a oeste. Em 1590, foi 

solicitada à Câmara Municipal a construção de um forte no local, 

para defesa da cidade (cf. DICK, 1992; SANTOS, 1979). Assim 

relata Santos:

A insegurança dos paulistanos, aflitos com as 

ameaças do gentio, fez com que os vereadores 

da Câmara Municipal deliberassem terminan-

temente, em 11 de abril de 1590, a edificação 

de uma fortaleza e de uma tranqueira na Em-

boaçava, em defesa e segurança da Vila de São 

Paulo. 

35. Dick (1992, p. 98) diz que 

a evolução do topônimo se dá 

da seguinte forma: de Ambua-

çava passou a Emboaçava ou 

Embuassava, para atualmen-

te se chamar Boaçava.
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(...)

Desta forma, a Emboaçava tornou-se um dos 

pontos principais da pacata Vila de São Paulo, 

com seu forte construído de argila e com três 

taipas elevadas. (SANTOS, 1979, p. 16)

Logo, a região se encontra na estruturação da cidade 

como caminho, entrada e ocupação da várzea dos rios. Apesar 

sua condição fundiária de fazenda, as terras ao redor da cidade 

nunca foram as mais férteis e a agricultura que se desenvolvia 

ali servia para prover o núcleo central da cidade, mas não se 

pode considerar que exerceu um papel econômico relevante. 

Natureza agreste, pobreza de terras e relevo 

acidentado, estão aí os fatores que isolaram 

São Paulo neste largo círculo de desertos. A 

agricultura, única possibilidade econômica do 

Estado até meio século atrás, não se pode fi-

xar aí; passou rapidamente, e só nos primeiros 

tempos da colonização, indo depois localizar-

-se muito além, nas terras mais férteis do vale 

do Paraíba [...] (PRADO JR, 1983, p. 40)

A primeira forma de divisão fundiária empregada pela Co-

roa Portuguesa foi a das sesmarias, um sistema de uso de terras 

instituído em 1375 e aplicado nas terras brasileiras em 1530. 

Trata-se de um sistema jurídico que estabelecia que todas as 

terras da colônia pertenciam ao Estado – Coroa Portuguesa – e 

seriam cedidas àqueles que efetivamente a ocupassem e produ-
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zissem nelas. Eram terras cedidas ao donatário com o compro-

misso do cultivo, desbravamento e dízimo à Ordem de Cristo (cf.

ROLNIK, 1997).

A região da Vila Leopoldina, nos primeiros anos da Vila 

Piratininga, foi concedida a Domingos Luís, conhecido como o 

carvoeiro e, alguns anos depois, a Gaspar Fernandes; em 1600 

foi transferida a Domingas Antunes, filha do bandeirante Antô-

nio Preto e viúva de Gaspar Fernandes; em 1607, Afonso Sar-

dinha solicitou ao poder municipal a extensão de sua sesmaria 

(atual Butantã), para além do Rio Pinheiros, em função de sua 

produção de açúcar, o que corresponderia ao sitio Boaçava no 

século seguinte; e, em 1609, Estevão Ribeiro também solicitou 

cem braças de terra na região. No século XVIII, as terras foram 

doadas à Companhia de Jesus e, assim, forma-se o sítio da Lapa. 

(cf. DICK, 1992; SANTOS, 1979).

O sítio da Lapa corresponde atualmente ao distrito da 

Vila Leopoldina e parte do distrito da Lapa, como pode se ob-

servar na figura 24 a seguir, produzida com base no mapa or-

ganizado para as comemorações do IV Centenário da cidade de 

São Paulo.

Observa-se que à divisão distrital atual da Vila Leopol-

dina correspondem elementos quinhentistas de composição e 

limite da cidade: os rios Tietê e Pinheiros, a estrada da Boiada 

(atual Avenida Diógenes Ribeiro de Lima) e, ao sul, a divisa do 

Sítio da Lapa com o Sítio Boassava, atual Avenida Queiroz Filho. 

O mapa-base aponta os jesuítas como proprietários até 1779 e, 

posteriormente, José Alves da Cunha.

Dentro desse período, pode-se salientar três marcos im-

portantes que influenciaram as mudanças no desenho da cida-

de: a Lei de Terras de 1850, a instalação da linha férrea San-
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tos–Jundiaí em 1867 e as primeiras leis urbanas. No âmbito 

municipal, o primeiro Código de Posturas, de 1886, e no âmbito 

estadual, o Código Sanitário de 1894. Convém destacar que, fora 

do núcleo urbano central, essas mudanças ocorreram de forma 

mais lenta.

A linha de trem influenciou a ocupação nas suas mar-

gens, embora na altura da Vila Leopoldina se apresente como 

vetor de ocupação apenas a partir da segunda metade do século 

XX. As Posturas Municipais e o Código Sanitário tiveram grande 

influência na estruturação do núcleo central da cidade, de as-

pecto higienista, coibindo o estabelecimento ou a permanência 

de habitações populares – os cortiços. 

Dos marcos acima mencionados, pode-se afirmar que a 

Lei de Terras foi o que mais marcou a mudança de caráter do de-

senho da Vila Leopoldina: de grande propriedade rural para um 

loteamento protourbano. Ainda assim, a lei só teve repercussão 

no tecido urbano em 1894, quando do loteamento da área.

Figura 24 Quadro de análise da divisão fundiária da Vila Leopoldina no século XVIIII. Fonte: Elaborada pela autora 

com base no Mapa de sítios e chácaras da cidade de São Paulo até 1881. Acervo Aguirra. Museu Paulista. In: Pa-

checo, 1992
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vinculado à sua efetiva ocupação e uso e passa a ter valor de 

mercadoria, fazendo com que muitas partes da cidade passem a 

ser loteadas e arruadas sem o estabelecimento prévio da edifi-

cação (cf. ROLNIK, 1997). 

Reis (2004) aponta que no começo do século XIX ainda 

não havia bairros exclusivamente residenciais, mas já existia 

um vetor de segmentação do espaço por classe social, onde:

[...] As áreas de baixada e mais acidentadas 

foram sendo caracterizadas como bairros po-

pulares e industriais, enquanto as mais altas e 

planas, com preços mais elevados, eram pro-

curadas para a construção de residências das 

camadas mais ricas. (REIS, 2004, p. 120)

Não foram encontrados registros de edificações do tipo 

urbanos na região da Vila Leopoldina antes dos parcelamentos 

e da cartografia de 1930.

3.2 1894-1950. CONDIÇÃO DE HIATO URBANO

No final do século XIX e nas primeiras décadas do sé-

culo XX, São Paulo começou a mudar seu caráter de lugar de 

entroncamento e passou a buscar a identidade de uma cidade 

cosmopolita. São Paulo, quando da “metrópole do café” (1889-

1930), buscava uma imagem pública da cidade com a premissa 

de conjunto urbano. Os espaços abertos e equipamentos públi-

cos eram projetados pelos melhores escritórios, demonstrando 

uma preocupação com aquilo que representava o corpo público 

Importante destacar que a Lei de Terras implicou duas 

consequências importantes: o solo deixa de ter caráter e valor 
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(cf. REIS, 2004, 2010). Mesmo o Plano de Avenidas de 1930, que 

propunha lidar com o crescimento da cidade através da circula-

ção motorizada, ainda apresentava uma ideia do urbano proje-

tado.

Nessa época, a cidade apresentou os maiores índices de 

crescimento populacional de sua história. Esse fato natural-

mente gerou a expansão do núcleo urbano original, tanto com 

loteamentos destinados a elite como com bairros operários li-

gados à nascente indústria. 

Até o final do século XIX, a região se mantém como uma 

grande fazenda, às margens dos rios Pinheiros e Tietê. Somente 

no ano de 1894, a empresa E. Richter & Company subdivide a 

parte do sítio da Lapa em lotes menores, de tamanhos variados, 

com traçado de rua ortogonal e quadras regulares. E assim, pela 

primeira vez, surge a denominação do local como Vila Leopol-

dina, em homenagem a Leopoldina Kleeberg, uma das sócias 

daquela empresa. 

A planta do loteamento utilizada para análise de projeto 

(primeiro mapa na figura 25, a seguir) foi extraída do trabalho 

de Rodrigues (2013) sobre a Vila Leopoldina e é provável que a 

planta tenha sido utilizada para fins publicitários, pois contém 

indicação dos lotes vendidos. Não foi encontrada nos atuais re-

gistros da Prefeitura a aprovação ou o processo de aprovação 

desse projeto. Os loteamentos e pedidos de arruamento apre-

sentados são da década de 50, e o último projeto apresentado a 

prefeitura data da década de 80, como será demonstrado mais 

adiante.

O traçado de ruas desenvolve-se ortogonalmente em 

direção à linha do trem e ao Rio Pinheiros, com extensões que 
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variavam de acordo com o tamanho dos lotes propostos na qua-

dra. A análise da planta de loteamento indica que os lotes apre-

sentavam grande variação de tamanho, que iam de 1.000 m2 a 

30.000 m2. 

Embora a dimensão dos lotes possa sugerir a destinação 

para um assentamento de natureza rural ou industrial, o traça-

do e a dimensão das quadras indicam características protour-

banas, como, por exemplo, as quadras junto à estação, com di-

mensão de 80 m x 100 m. O projeto também prevê duas praças 

de aproximadamente 100 m x 100 m, e um espaço para hotel. 

Apesar dessas características, as quadras menores possuíam 

grandes lotes.

Nota-se, no terceiro mapa da figura 25,  que a maior parte 

Figura 25. Quadro de análise: loteamento E. Richer & Company. Fonte: Elaborado pela autora com base na publici-

dade do projeto de loteamento. In: Rodrigues, 2013.
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das quadras está composta por lotes menores que, em média, 

apresentam 1.000 m2. O quarto mapa demonstra que as glebas 

maiores às margens da linha férrea e os lotes mistos, aqueles 

mais afastados do rio, são os primeiros a serem vendidos.

O projeto não apresenta uma linha clara de intenções 

para além da própria divisão dos lotes. A proposta não apresen-

ta uma hierarquia de espaços. Não estabelece um centro ou um 

critério claro para a localização dos lotes ou das praças projeta-

das. As quadras apresentam variação de 80 m de comprimento 

a 1 km.

Importante destacar que a sobreposição desse traçado 

com a base cartográfica atual do município mostra que no cen-

tro do loteamento ainda se encontram quadras que mantêm in-

tegralmente o traçado original e outras que o mantêm parcial-

mente, modificadas pelo acréscimo de ruas intermediárias.

Essa ambiguidade entre o urbano e o rural expressada 

pelo projeto de loteamento é descrita por Reis em termos das 

relações sociais quando se refere à sociedade paulistana da 

época, formada por famílias portuguesas que enriqueceram no 

sistema colonial latifundiário escravocrata e os novos empreen-

dedores urbanos:

Durante o Império, a consciência política das 

classes dominantes em relação ao urbano era 

sempre ambígua. Para atingir seus objetivos, 

os grandes empresários urbanos tendiam a 

se caracterizar como membros do segmento 

tradicional, com riqueza de base agrária [...] o 

acesso a empréstimos sobre estes fundos de-

pendia da concordância das lideranças das fa-
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mílias tradicionais de base agrária que os con-

trolavam [...]

Os grandes empresários urbanos podiam ter 

propriedades rurais, caracterizando-se como 

membros de uma classe social à qual de fato 

não pertenciam. [...] os proprietários urbanos 

se apresentavam como proprietários rurais.

Os proprietários rurais, classe dominante de um 

império agrário, de bases escravistas, herdeiros 

do poder político português, para se diferencia-

rem da massa de escravos e mestiços [..] preci-

savam se apresentar e se pensar como represen-

tantes da civilização europeia nos trópicos.

Ou seja, para se afirmarem como classe do-

minante rural, precisavam se apresentar – e se 

pensar – como membros de uma classe urbana. 

(REIS, 2004, p. 114)

No final do século XIX, São Paulo começou a apresentar 

um crescimento notável de população (que teve seu ápice, como 

se mencionou acima, na década de 1930) e de expansão da área 

urbana. Porém, a perspectiva era que a cidade fosse um centro 

de moradia e de negócios; a ideia da cidade ligada à produção 

nasce a partir da década de 30. (cf. ACKEL e CAMPOS, 2002; 

Reis, 2004). 

Na época do loteamento feito pela E. Richter & Company, 

outras partes da cidade também são loteadas. As primeiras, 

Campos Elísios e Santa Cecília, por exemplo, situavam-se nas 

imediações do núcleo central. Mas foram feitos também lotea-

mentos operários, que, de modo geral, se localizavam ao lado 
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das indústrias e, portanto, em torno da linha do trem, como é o 

caso da Vila Romana e Lapa de Baixo. 

Apenas em 1914, a Vila Leopoldina aparece mapeada 

pela primeira vez na Planta Geral da cidade. Como se pode no-

tar na figura 26 (página seguinte), o mapeamento demonstra 

as oito quadras junto à Estação de Trem, com previsão de es-

paço para a praça e mais uma grande quadra de glebas mistas. 

Parte do loteamento de 1894 aparece com linhas pontilhadas 

indicando ruas projetadas. Observa-se o surgimento de uma rua 

intermediária e duas quadras novas em relação ao loteamento 

de 1894; não se encontra, entretanto, menção ao projeto de mo-

dificação do loteamento.

O mapa de 1924 (Figura 27, página seguinte) abrange 

uma área maior e alcança até parte da margem esquerda do Rio 

Pinheiros, o que corresponde hoje ao bairro do Jaguaré, apre-

sentando integralmente o loteamento da Vila Leopoldina. Esse 

mapa também já registra os nomes das ruas, informação que 

não constava no mapa anterior; contudo, ainda não distinguem 

as que são pavimentadas nem as que são oficiais. A praça proje-

tada no loteamento de 1894 já aparece implantada. Além disso, 

também já é possível ver a implantação do loteamento da Bela 

Aliança, de 1921.

Santos (1979) afirma que houve um loteamento, em 

1926, realizado pela empresa Siciliano e Silva, mas seu proje-

to não foi encontrado. Pela análise da cartografia seguinte, de 

1930, executada pela empresa Sara Brasil, pode-se supor que 

esse segundo projeto se restringiu à subdivisão de lotes e à cria-

ção de ruas intermediárias no loteamento original, não mudan-

do a estrutura do loteamento da E. Richter & Company.

A carta de 1930 possibilita ter uma ideia mais precisa do 
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Figura 26 Quadro de análise: 1914. Fonte: Elaborado pela autora com base no Mapa Geral da Cidade, de 1914, feito 

pelo engenheiro João Pedro Cardoso. Comissão Geográfica e Geológica. Prodam, n.d.

Figura 27. Quadro de análise: 1924. Fonte: Elaborado pela autora com base no Mapa da Cidade de 1924. 

Prodam, n.d.
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que seria a Vila Leopoldina nas primeiras décadas do século XX. 

Esse mapa também amplia a área de registro e fornece impor-

tantes informações, mais detalhadas, do caráter do lugar àquela 

época: marca as edificações, os lotes e traz informações sobre a 

legalidade e pavimentação das ruas. 

Constata-se que, cinquenta anos depois, as ruas do proje-

to de loteamento de 1894 ainda eram consideradas não oficiais e 

não estavam pavimentadas ou mesmo executadas. A Sara Brasil 

apresenta interessante registro de caminhos que existiam mas 

que não haviam sido projetados. Esses caminhos cortavam as 

grandes glebas com o sentido do traçado apontando para a vár-

zea do rio, que era utilizada para atividades temporárias, em sua 

maioria ligadas a atividades rurais (cf. SEABRA, 1987). Alguns 

deles foram incorporados ao tecido urbano, como demonstra-

remos mais adiante; outros desapareceram com a ocupação da 

área.

A praça projetada próxima à linha do trem aparece lo-

teada e ocupada por edificações, ao passo que a praça denomi-

nada Leopoldina, na rua Cyrillo (atual rua Aroaba), desaparece 

da carta, que aponta apenas uma grande gleba no local. Inte-

ressante notar a existência de vários lotes não ocupados, o que 

não justificaria o loteamento das praças originais, a não ser pelo 

desejo de vender mais lotes na região. 

Observa-se ainda que, na carta encontrada, referente ao 

loteamento de 1894, os primeiros lotes vendidos seriam justa-

mente os maiores, o que levaria a supor que o interesse inicial 

da ocupação da área seria para a produção agrícola de porte 

médio ou industrial e para instalação de centros de logística. 

Porém, como é demonstrado pela carta de 1930 e pela foto aé-

rea de 1940, a ocupação dos primeiros anos da Vila Leopoldina 
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se deu com pequenas chácaras de padrão médio e popular, indi-

cando que a venda dos grandes lotes estava vinculada a interes-

ses especulativos.

Retomando a afirmação de Reis (2004) a respeito dos 

primeiros traços de segregação espacial, estes começam a apa-

recer no tecido da cidade a partir de 1822, onde as terras de 

baixada e mais acidentadas eram caracterizadas como bairros 

populares e industriais, e as terras altas e planas eram destina-

das à camada mais rica. Pode-se afirmar que esse seguiu sendo 

um paradigma espacial da cidade até pelo menos a década de 

80 do século XX.

No começo do século XX, os loteamentos Bela Aliança e 

Alto da Lapa, da Companhia City, encontram-se acima da cota 

de 727 m, três metros acima da cota de várzea; o loteamento 

popular se encontra majoritariamente dentro da cota de vár-

zea; e a indústria e a logística localizam-se à beira da ferrovia ou 

de frente para as duas avenidas que estruturam área, as atuais 

Avenida Gastão Vidigal e Avenida Imperatriz Leopoldina. 

Observa-se também que o parcelamento dos lotes deixa 

de seguir a ortogonalidade inicial do loteamento de 1894; lo-

tes passam a ser remembrados ou desmembrados conforme a 

propriedade. Como mencionado anteriormente, não foram en-

contrados, na Prefeitura de São Paulo, projetos de alteração de 

parcelamento ou arruamentos relativos a essa época.

A primeira metade dessa periodização para a Vila Leopol-

dina coincide com a fase denominada por Reis (2004) como 

“metrópole do café”, em que as intervenções no espaço urbano 

ainda eram concentradas majoritariamente no núcleo central 

da cidade, mas houve obras de caráter mais geral, como a re-

novação das ferrovias, obras de saneamento público e ligadas a 
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fornecimento de energia. Nota-se, por exemplo, a presença da 

linha de transmissão de energia no limite entre os loteamen-

tos E. Richter e Bela Aliança, da Companhia City, que atua ainda 

hoje.

O mapa de 1930 demonstra que a Estrada do Corredor 

mantém seu nome original, ao passo que o caminho de Guaiazes 

recebe hoje, até o início do Rio Tietê, o nome de Estrada Jun-

diahy e, depois dele, de Estrada do Anastácio, e a Estrada das 

Boiadas é chamada agora de Estrada para Pinheiros.

Tanto na carta de 1930, como na foto aérea de 1940, ob-

serva-se a proliferação de loteamentos parcamente ocupados, 

isolados por grandes glebas não parceladas e não ocupadas, 

reiterando o caráter espraiado da cidade, apesar do seu núcleo 

central crescer concentricamente. 

Reis (2004), Caldeira (2000) e Rolnik (1997) afirmam 

que a relação centro-periferia na cidade de São Paulo se con-

figura a partir da década de 1940. Nesse sentido, se entender-

mos a periferia como um lugar precário, sem urbanização e de 

grandes distâncias, pode-se concordar com os autores. Porém, 

se entendermos a periferia como um conjunto de áreas situadas 

fora do núcleo urbano original e que se distinguem deste na for-

ma como se desenvolvem seus espaços, em geral,  com misturas 

de tipologias de tecidos (casas de ricos, casas pobres, proprie-

dades rurais, espaços de uso comum), pode-se afirmar que, em 

São Paulo, ela se origina em meados do século XIX e apresenta 

configurações muitos similares às europeias. 

Pode-se dizer que a periferia do século XX nas cidades 

europeias se distingue da paulistana porque o Estado se res-

ponsabilizou por promover nela um conjunto urbano (não só 

habitações sociais), diretriz que não foi adotada na construção 



164

da periferia na cidade de São Paulo, que, em geral, foi e é cons-

truída pelos próprios trabalhadores que nela habitam.

Importante frisar que a legislação vigente na segunda 

fase da periodização com que trabalhamos aqui (1984-1950) 

apresenta ao menos sete planos, leis ou revisão de leis no perío-

do de 1894 a 1929 (cf. figura 22, p.141)- culminando no Código 

Arthur Saboya, de 1929, e no Plano de Avenidas, de 1930, que 

determina a estruturação do espaço urbano da cidade de São 

Paulo até os dias atuais. Segundo Rolnik (1997), o Código de 

Obras Arthur Saboya não apresentou inovações significativas, 

representando mais uma compilação de leis anteriores.

O Plano de Avenidas decorre do amadurecimento da 

ideia do Perímetro de Irradiação, conceito central do plano ante-

rior, de 1922, do Engenheiro João Ulhôa Cintra, que, por sua vez, 

vinha responder às críticas feitas ao Plano Bouvard, aprovado 

em 1911:

O componente decisivo do Plano de Avenidas 

era a proposta de Ulhôa Cintra desenvolvida por 

Maia: um anel viário em torno do centro histó-

rico, expandindo a área central e organizando 

a circulação por um esquema radial-perimetral. 

Desde meados da década de 20 essa interven-

ção era debatida na Câmara, sendo reconhecida 

por alguns vereadores como iniciativa crucial 

para articular o crescimento de São Paulo. No 

entanto, até o final dos anos 30 quase nada se-

ria encaminhado nesse sentido. O plano não 

se transformou em lei, nem teve sua principal 

peça – o perímetro – concretizada nos anos se-
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guintes, durante a gestão de Fábio Prado (1934-

38). (SOMEKH e CAMPOS, 2002, p. 38)

 

A Lei Arthur Saboya teve poucos impactos na região, mas 

o Plano de Avenidas de Prestes Maia determinou que a área 

da Vila Leopoldina ficasse dentro dos muros do núcleo central 

quando estes passaram a ser as avenidas marginais. 

Na figura 28 destaca-se o que seria a área da Vila Leopol-

dina no Plano de Avenidas e, na sequência, o quadro analítico 

demonstra as alterações sofridas pela Carta de 1930. (Figura 

29, página seguinte)

A foto aérea de 1940 (Figura 30, cf página 168) ajuda a 

compreender as informações da Carta de 1930 e demonstra que 

nos dez anos entre um registro e outro pouca coisa mudou; hou-

ve incremento de edificações, porém o uso de chácaras e lotes 

populares se manteve.

A foto também esclarece que, apesar de as cartas ante-

riores mostrarem o traçado das ruas na área da várzea, elas, na 

prática, não existiam. Vê-se também marcado um sistema de ca-

minhos entre os lotes, feito pelos moradores.

O Rio Pinheiros já aparece retificado, porém seu traçado 

original ainda aparece demarcado no solo. Está registrada tam-

bém uma extensão da rua Aroaba até aquele rio, que não estava 

desenhada no loteamento original de 1894. Neste, a rua era in-

terrompida por lotes, impedindo o acesso ao rio.

Entre os mapas da cidade de 1930, 1940 e 1954 não há 

alteração significativa de traçados de ruas, apenas três cami-

nhos não projetados em direção ao Rio Pinheiros, e que apare-

Figura 28 Plano de Avenidas 

destacando a área correspon-

dente à Vila Leopoldina. Foto 

aérea, 1940. Fonte: Elabora-

do pela autora em base em 

imagem reirada de Reis, 2010
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Figura 29 Quadro de análise: 1930. Fonte: Elaborado pela autora com base no Mapa da Cidade elaborado pela 

empresa Sara Brasil em 1930. Prodam, n.d.



167

Figura 30 Quadro analítico foto de 1940. Fonte: Elaborada pela autora com base em foto aérea da cidade, de 

1940. Folha FM5-011. Prodam, n.d.
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Figura 31. Mapa de 1954. Fonte: Elaborado pela autora com base no mapa feito pela Vasp Cruzeiro em 1954. Fonte: 

Prodam, n.d
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Figura 32 Foto aérea de 1954 feita pela Vasp Cruzeiro. Fonte: Prodam, n.d.
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cem com clareza na foto área de 1940. Na foto aérea de 1954, 

porém, já é possível identificar a intensificação de edificações 

e o surgimento de galpões. O padrão mais popular se mantém 

e, ao longo do tempo, esses lotes foram ocupados mais inten-

samente do que aqueles de padrão alto do loteamento vizinho, 

Bela Aliança, como se pode verificar nas Figuras 30, 31 e 32(cf.

páginas: 168, 169, 170).

 

3.3 1950-2000. CIDADE DO ZONEAMENTO: 

CENTRO-PERIFERIA

Na década de 50, houve um intenso debate sobre as leis 

urbanas. Foram apresentadas à Câmara Municipal minutas de 

lei em 1949, 1952, 1955 e 1957 e Anistias nos anos de 1953 e 

1955. É a legislação de 1957, baseada no plano de Anhaia Melo, 

de 1954, que substitui o cálculo da altura da edificação feito em 

relação à largura da rua por um sistema de coeficientes em rela-

ção à área do terreno (cf. SOMEKH e CAMPOS, 2002).

Porém, de todos os marcos regulatórios, planos e leis, o 

relatório do norte-americano Moses, de 1950, é o que tem maior 

influência sobre o território da cidade, ainda que nele não apre-

sente de fato planos e projetos para ela. 

Somekh e Campos (2002) comentam que, menos que um 

plano, o relatório poderia ser considerado um conjunto de reco-

mendações. No entanto, foi ele que determinou o caráter produ-

tivo de eficiência da cidade, baseado na capacidade de conexões 

e não a partir de seus espaços sociais ou simbólicos. Naquele 

momento, São Paulo tornava-se um espaço de produção. O re-

latório transformou as avenidas em vias expressas, desintegrou 

o arranjo circular, preocupou-se em estabelecer relações com 

as rodovias em construção e reforçou a ideia de subúrbios (cf. 
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SOMEKHe CAMPOS, 2002). O espaço público produzido pela di-

retriz da engenharia de eficiência de fluxo rápido resultou em 

grandes elementos infraestruturais, e, por consequência, em 

espaços residuais, como baixas de viadutos e canteiros centrais. 

Na década de 50, portanto, é que São Paulo assumiu suas feições 

de metrópole industrial. Reis (2010) afirma que esse processo 

se inicia na década de 30, porém até a década de 50 as obras 

tinham uma escala menor e ainda se mantinham atreladas ao 

núcleo urbano central.. 

Estudos notórios sobre a cidade apontam o surgimento 

da periferia nessa época, associando-a diretamente à exclusão 

social na urbe. Villaça (2009) e Rolnik (1997) descrevem o pro-

cesso de segregação espacial por meio das dinâmicas econômi-

cas e sociais no solo urbano, que expulsam e acolhem, permitem 

ou impedem a fixação de determinadas pessoas em determina-

dos espaços, “criando sítios sociais muito particulares” (VILLA-

ÇA, 2009), os quais recebem montantes distintos de investimen-

to público 

 

[...] a outra linha imaginária que definiu os mu-

ros da cidade: para dentro, o comércio, as fábri-

cas não incômodas e a moradia da elite; para 

fora, a habitação popular e tudo que cheira mal, 

polui e contamina (matadouro, fábrica quími-

cas, asilos de loucos, hospitais de isolamento, 

etc.). (ROLNIK, 1997, p. 48)

Essa dinâmica é corroborada e ratificada pelas leis urba-

nas, que atuam como instrumento de manutenção da “muralha 

protetora em torno dos bairros residenciais de elite, e a posição 

eternamente periférica dos bairros populares.” (ROLNIK, 1997, 

p. 14).
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Como expos-se anteriormente, a Vila Leopoldina regis-

tra na sua história espacial apenas duas ocasiões em que hou-

ve projeto urbano: em 1894, com o loteamento da E. Richter & 

Company, que propôs lotes rurais, industriais e residenciais, o 

que foi parcialmente implantado; e em 1955, com o primeiro 

projeto de loteamento formalmente apresentado para a aprova-

ção na Prefeitura. Até 2017, existiam apenas dezessete projetos 

de loteamento e/ou arruamento para Vila Leopoldina, dezes-

seis deles apresentados entre 1955 e 1957, e apenas um projeto 

de arruamento datado da década de 80. No mapa da Secretaria 

da Habitação do município de São Paulo (SEHAB)36, de 2017 (Fi-

gura 33, página seguinte), é possível verificar que boa parte dos 

loteamentos da região não teve projetos urbanos apresentados 

ao poder público. Os que foram apresentados não necessaria-

mente foram aprovados, e os aprovados não foram implantados.

Sobrepondo-se os projetos apresentados à Prefeitura às 

fotos aéreas posteriores, verifica-se que as áreas verdes livres 

e públicas previstas não foram implantadas e foram parceladas 

como lotes. Além desse desvio, houve também outros, como a 

instalação de portões em ruas sem saída ou a ocupação de em-

preendimentos privados em áreas públicas, como demonstrou 

a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de 

São Paulo, em 2001. 

É do ano de 1955 o primeiro projeto de loteamento apre-

sentado para aprovação na Prefeitura do município de São Pau-

lo. Até 2017, existiam apenas dezessete projetos de loteamento 

e/ou arruamento para a Vila Leopoldina. Para o perímetro da 

várzea do Rio Pinheiros, encontramos nove projetos. 

Os projetos de arruamento são apresentados de maneira 

simples, com apenas uma folha contendo poucas peças gráficas, 

conforme o que era previsto pelo Código de Obras de 1955. Ou 

36. Os polígonos laranjas e 

numerados correspondem a 

projetos de loteamento ou 

arruamento com processo ad-

ministrativo de regularização 

fundiária na prefeitura, as de-

mais áreas são irregulares
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seja, a cidade é divida em lotes e ruas por um critério, e depois 

a edificação dentro dessas divisões é dada por outros, configu-

rando uma independência inata entre o privado e o conjunto 

público. 

O Código de Obras de 1955 se estrutura como uma soma-

tória de leis desde o Código Arthur Saboya, de 1929. Para esta 

pesquisa, foi utilizada uma edição de 1968 do Código de Obras, 

em que a terceira parte é um compêndio de leis que foram apro-

vadas posteriormente à edição de 1955, e que demonstra que 

entre 1955 e 1968 não houve um só ano em que não tenha sido 

aprovada uma nova lei, decreto ou ato.

O código definia uma série de regras para abertura de 

ruas, mas, em geral, incidia apenas sobre lotes de tamanho igual 

ou maior 40.000 m2, que deveriam destinar 20% da área ao viá-

rio e 5%, 7% e 10% para áreas de praças e jardins nas zonas ur-

bana, suburbana e rural, respectivamente. Logo, para aprovação 

Figura 33. Mapa de loteamentos da Vila Leopoldina, 2017. Fonte: Deinfo - Prefeitura do Município de São Paulo, 

2017.
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na Prefeitura, bastava que se apresentasse um conjunto mínimo 

de desenhos e peças técnicas que atendessem aos índices re-

queridos por lei. 

A seguir o trecho da lei de 1955 (Item 1, art. 724) que 

expressa as exigências muito simples de projeto para aprovação 

da divisão de terras:

a.  O plano geral da situação, em escala de 1:100, 

com curvas de nível de metro a metro, conten-

do todas as ruas e espaços livres que se preten-

de abrir;

b.  Os planos de nivelamento de todas as ruas e 

demais praças a (escala mínima de H 1:100 - V 

1:100);

c.  Seções transversais (escala 1: 200) em número 

suficiente;

d. As indicações dos marcos de alinhamento e ni-

velamento;

e. Sistema de escoamento de águas de superfí-

cies (SETTO e RAMOS, 1968, p. 125)

É possível constatar que, além de poucos projetos apre-

sentados à Prefeitura, eles preveem áreas livres – praças – que, 

de fato, não são implantadas e, posteriormente, são loteadas e 

ocupadas.

Serão analisados a seguir sete dos nove projetos de lotea-

mento apresentados à Prefeitura no período de 1955 a 1960, e, 

em seguida, um único sobre regularização de ruas, de 1984, na 

área considerada como várzea do Rio Pinheiros. O projeto de 

loteamento ARR-0900, apesar de ser mencionado no banco de 

dados da Prefeitura, não foi encontrado em seus arquivos. 
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LOTEAMENTO ARR-0858

O projeto de loteamento ARR-0858 (figura 34, página se-

guinte), de propriedade das organizações Mofarrej, foi apresen-

tado à Prefeitura em 1954 e obteve o Alvará de licença em 1955. 

O mapa e a foto aérea de 1954 feito pela Vasp Cruzeiro mostram 

que a área ainda estava vazia àquela altura, e o projeto previa a 

construção de cinco praças, novas ruas e grandes glebas indus-

triais ao longo da linha do trem; no centro, previa uma quadra 

de uso misto, com lotes industriais e residenciais; e, na porção 

sul, lotes residenciais que variavam de 250 a 750 m2. 

Observando-se a carta Gegran, de 1972 (Figura 41, ver 

na página 186), nota-se que, decorridos dezessete anos, nem as 

praças nem os lotes populares haviam sido implantados. O que 

se vê são grandes lotes com galpões destinados à logística de 

empresas, como os depósitos do Mappin, Pão de Açúcar e Sarai-

va, e outros ligados à metalurgia, maquinário e frigoríficos.

 

LOTEAMENTO ARR-0932

O projeto de loteamento ARR-0932, de 1954, com obten-

ção do Alvará em 1955, apesar de indicar no carimbo o pedido 

de arruamento, trata, na verdade, da legalização de uma rua que, 

segundo a foto aérea e o mapa de 1954, já estava implantada e 

com edificações. Ou seja, os lotes eram repartidos em função 

do já edificado. Este é um exemplo típico da formação de uma 

quadra na região: edificação→lote→arruamento. (cf. Figura 35, 

acima)

Interessante notar que, no mapa da cidade produzido 

pela Vasp Cruzeiro em 1954, as ruas já estão registradas com 

novos nomes (a Rua Carlos Weber tornou-se rua Waldemar 
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Figura 35. Projeto de loteamento ARR-0932, 1954. Fonte: Deinfo - Prefeitura do Município de São Paulo, 2017.

Figura 34. Projeto de loteamento ARR-0858. Fonte: Deinfo - Prefeitura do Município de São Paulo, 2017.
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Gerschow, a rua Nanuque foi renomeada rua Rosa e Silva, e rua 

Setúbal tem pedido de alteração de nome solicitado no projeto). 

No entanto, no projeto, as ruas são apresentadas com os nomes 

anteriores a 1954. No projeto de arruamento, constam 21 cons-

truções existentes; no mapa da cidade de 1954 e na foto aérea, 

pode-se identificar que, no mesmo ano em que se apresentou o 

projeto, havia 41 edificações.

 

LOTEAMENTO ARR-1005

O conjunto de projetos de loteamento ARR-1005 demons-

tra interessantes mudanças de intenções em poucos anos. São 

projetos de loteamento apresentados nos anos de 1955, 1960 e 

1978, e pedidos de novas ruas e avenidas feitos em 1956, 1964 

e 1966.

No projeto apresentado à Prefeitura em 1956 (Figura 37, 

página seguinte), loteava-se apenas uma pequena parte entre a 

Avenida Dr. Gastão Vidigal e a Avenida Jaguaré (atual Avenida 

Queiroz Filho). Previam-se novas ruas e quadras de traçado en-

tre o ortogonal e o orgânico, assim como lotes entre 270 m2 e 

520 m2, uma praça marcando a esquina entre as duas avenidas, 

com áreas comerciais voltadas para as avenidas, e os lotes resi-

denciais para o miolo das quadras, acessados por ruas menores. 

Esse projeto, assim como os expostos anteriormente, ainda rei-

tera o caráter residencial da Vila Leopoldina.

Para quem olha de cima, o desenho das quadras perma-

nece; mas, na visão do pedestre, o que era rua e quadra resi-

dencial em projeto tornou-se estacionamento da Loja COBASI, 

não sendo possível identificar a rua porque esta foi incorporada 

ao lote. Ou seja, o remembramento não incluiu apenas os lotes 

comerciais, mas abrangeu duas quadras, eliminando o viário 
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Figura 36 Projeto de loteamento ARR-1005, 1955., 1978, 1956,1964, 1966. Fonte: Deinfo - Prefeitura do Município de 

São Paulo, 2017.
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interno. E o que poderia ter se constituído como habitação em 

uma área bem localizada da cidade, foi transformado em uma 

grande área impermeabilizada para estacionamento.

A praça prevista possuía uma área menor do que a atual 

praça Apecatu que, de fato, funciona como uma rotatória entre 

duas grandes avenidas e não possui caráter de permanência. A 

praça projetada marcava a esquina e protegia o comércio de rua 

do tráfego das avenidas; além disso, estava pensada para ocu-

par uma porção de terra maior do que os fragmentados cantei-

ros da praça Apecatu. 

O mapa feito pela Vasp Cruzeiro e a foto aérea de 1954  

(fig 31 e 32, cf. p. 169-170) mostram a área vazia, apenas com 

a avenida e a ponte do Jaguaré executadas. A Carta Gegran de 

1972 ( cf. figura 41 página 187) aponta as ruas projetadas, mas 

sem ocupação. A única edificação presente nas quatro quadras 

do empreendimento é um posto de gasolina, na esquina das 

duas avenidas. 

A foto de 1971, de Ivo Justino, mostra a pequena edifica-

ção isolada, as raras construções e o traçado das grandes aveni-

das como vetores de ocupação. (cf. Figura 37, página seguinte)

Em 1956, é apresentado outro projeto de abertura de ruas 

que contempla a parte da gleba entre Avenida Dr. Gastão Vidigal 

e o Rio Pinheiros. Nele, a linha de ferro já tinha sua ramificação 

sentido sul, pelas marginais, e mais duas ramificações entrando 

nos lotes grafados como industriais. O projeto apresenta uma 

tabela de áreas em que indica que 34.050 m2 foram vendidos à 

Sorocabana, 53.700 à Cooperativa Agrícola de Cotia e 19.155 a 

Carlos Facchini, com fins industriais. Indica também seis lotes 

residenciais totalizando 2.381 m2 e áreas livres e arruamentos 

em torno de 84.000 m2. O projeto apresenta também duas pe-
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quenas praças estruturadas como ilhas de organização de trá-

fego. Uma delas corresponde à atual Praça Professor Odorico 

Machado de Sousa, que faz parte da área residual das alças de 

acesso à ponte Jaguaré e à Marginal do Rio Pinheiros. 

A cartografia de 1972 mostra que a área ainda era pouco 

ocupada. Havia um campo de futebol e um restaurante para os 

operários da Metalúrgica Atlas e edificações médias. Destaca a 

Indústria Madeirit que, posteriormente, dá nome ao conjunto 

habitacional implantado no local. Com exceção da Avenida Mar-

ginal, que apresenta um ajuste de traçado, as ruas propostas no 

loteamento se mantêm.

No ano de 1959, foi feito um pedido (aprovado em 1960) 

pela Sociedade Imobiliária e Entreposto Pinheiros para modifi-

Figura 37. Foto da obra da Avenida Gastão Vidigal e da Praça Apecatu tirada Ivo 

Justino em 1971. Fonte: Acervo Fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo.
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cação do pedido de urbanização anterior, solicitando o parcela-

mento de uma quadra interna, a qual seria transformada em três 

quadras com lotes de 250 a 300m2 e em uma praça em frente à 

avenida, o que reforça a tese de que, pelo menos até o começo da 

década de 60, a região ainda tinha caráter e potencial residen-

cial. A Carta de 1972 demonstra que nem as três quadras e nem 

a praça foram implantadas e que, na época, na área se localizava 

o campo de futebol e o refeitório dos operários da metalúrgica 

Atlas. 

Em 1966, as proprietárias Helena Villares Kowarick e 

Albertina Villares Barbosa entraram com pedido de criação de 

nova avenida, que vem a ser a atual Avenida Manuel Bandei-

ra. Antes disso, em 1962, houve um pedido (com aprovação em 

1964) de modificação do projeto aprovado em 1955. O pedido 

apenas corrigia áreas de lotes. Em 1978, houve um novo pedi-

do de retificação de seis lotes pertencentes ao projeto de lotea-

mento de 1955. Abaixo, tem-se a sequencia de projetos apre-

sentados à Prefeitura do Município para esse local.

 

LOTEAMENTO ARR-1074

O projeto de loteamento ARR-1074 (Figura 38, página 

seguinte), aprovado em 1956, indica no título do carimbo que 

se trata de uma planta de regularização, ou seja, era destinado 

a legalizar o que já estava edificado e parcelado. A planta pro-

põe uma ampliação da travessa Gerschow. Os lotes variam de 

225m2 a 300m2, com predominância dos menores. A maior 

parte dos lotes já possui edificação, sendo que de 27 lotes, ape-

nas oito não estavam ocupados. O mapa de 1954 aponta que o 

projeto apresentado para fins de regularização estava de acor-

do com a realidade.
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LOTEAMENTO ARR-1246

O projeto de loteamento ARR-1246 apresenta divisão em 

duas glebas. O primeiro projeto foi apresentado em 1957. Se-

gundo o mapa de 1954, a área não era ocupada; portanto, não 

se tratava de uma regularização. O loteamento possui desenho 

de quadras e ruas curvas e, apesar de os lotes serem de tama-

nho médio, mais se assemelha ao loteamento vizinho da Com-

panhia City. O Gegran de 1972 mostra a área construída na sua 

totalidade. A primeira parte do projeto previa a construção de 

duas praças, mas apenas uma foi construída. A segunda e maior 

abriga uma escola de ensino fundamental, que na carta de 72 já 

aparece instalada.

Atualmente, a segunda parte do loteamento ainda per-

manece com a mesma porção de lotes, ruas e praça. A alteração 

verificada é o remembramento de lotes junto à Avenida Impera-

triz Leopoldina. As figuras 39 abaixo traz os projetos de 1956 e 

1957, respectivamente.

Figura 38 Projeto de regularização ARR-1074, 1955. Fonte: Deinfo - Prefeitura do Município de São Paulo, 2017.
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Figura 39 Projeto de loteamento ARR-1246, 1956. Fonte: Deinfo - Prefeitura do Município de São Paulo, 2017.
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LOTEAMENTO ARR-1362

No carimbo do projeto de loteamento ARR 1362, de 1959 

(figura 40, página a seguir), consta que se tratava de um proje-

to de conservação de rua particular. O mapa de 1954 apresen-

ta partes das casas construídas. Já o Gegran de 1972 mostra as 

construções consolidadas e maior ocupação dos lotes. Nota-se 

que as construções demarcadas no projeto de loteamento não 

têm sua projeção equivalente à época, sendo mais uma indica-

ção de quais lotes possuíam casas e quais estavam vagos. 

Somente após a instalação do Ceagesp, em 1969, é que a 

região tem seu espaço residencial dividido com galpões indus-

triais e de logística. Essa mudança acarretou poucas alterações 

estruturais no bairro, apenas reforçou os eixos rodoviários da 

Avenida Dr. Gastão Vidigal e da Avenida Queiroz Filho, antiga 

Avenida Jaguaré, e as próprias Marginais.

Observando a carta de 1954, constata-se que a maior 

parte da várzea ainda estava vazia e que a ocupação efetiva se 

deu através de loteamentos residenciais no eixo da Avenida Im-

peratriz Leopoldina. Nota-se que, se o loteamento provém de 

uma legalização, o tamanho e o desenho dos lotes são variáveis 

e decorrem da implantação da edificação e que as ruas se origi-

nam de caminhos ou são uma maneira de dar acesso aos lotes 

que se localizavam dentro de glebas maiores. Percebe-se, nos 

projetos de loteamentos, áreas que não eram ocupadas e que 

atualmente constituem ocupações de edificações mais homogê-

neas, porém não escapando do remembramento de lotes.

Pela carta de 1972 (Figura 41, cf. página 187), é possível 

observar como a região da Vila Leopoldina mesclou ocupações 

industrial-logístico e residencial de padrão popular nos últimos 

anos do século XIX. 
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Figura 40. Projeto de lotea-

mento ARR-1362, 1959. Fon-

te: Deinfo - Prefeitura do Mu-

nicípio de São Paulo, 2017.
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Figura 41. Mapa Gegran, 1972. Fonte: Emplasa, n.d.
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O Ceagesp foi o vetor de ocupação da porção oeste da Ave-

nida Leopoldina, nas terras mais baixas. A Avenida Imperatriz 

Leopoldina é a via de transição entre uma ocupação residencial 

de padrão operário para uma ocupação industrial-logística.

O Ceagesp, mesmo sendo uma empresa pública, também 

não realizou a implantação da praça projetada à sua frente. O 

projeto da praça contava com grandes áreas ajardinadas, cha-

fariz, restaurante, centro administrativo. Esse lugar atualmente 

é um estacionamento. Ainda se registra à época três campos de 

futebol de várzea, que também não resistiram às mudanças. 

 

LOTEAMENTO ARR -4960 

O projeto de regularização de arruamento de 1984, as-

sim como os projetos apresentados anteriormente, apenas con-

solida duas ruas e edificações existentes. Quatro dessas edifica-

ções já aparecem na Carta de 1930, e uma das ruas, na de 1940. 

(Figura 42, página a seguir),

Este é outro caso típico de como se dá a apropriação do 

espaço público pelos interesses privados. No projeto de 1984, 

havia duas ruas e duas praças internas. Observando imagens 

disponíveis no Google Maps em 2017, constatamos que a praça 

se tornou espaço reservado para vagas de estacionamento para 

carros e que a rua foi convertida em lotes, além de que a segun-

da rua desapareceu e se tornou área particular. 

Com exceção dos loteamentos situados às margens da 

Avenida Queiroz Filho, e influenciados na forma pelos lotea-

mentos vizinhos da Companhia City, todos os demais, tanto os 

do núcleo original de ocupação da Vila Leopoldina quanto os 

das margens da linha férrea, são parcelamentos de glebas do 

primeiro loteamento de 1894.
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Nenhum dos projetos de loteamento para a região teve 

arquitetos e urbanistas contratados para sua confecção. Os res-

ponsáveis técnicos foram engenheiros civis ou agrimensores.

Ao mesmo tempo, a elite paulistana abandona o centro da 

cidade se dirigindo as áreas de nova urbanização privada. É in-

teressante notar que nesse movimento de abandono da cidade 

pública, os registros da cidade, que antes eram feitos de dez em 

dez anos, também cessam. De 1974 até 2001 não há cartografias 

oficiais do município. A Emplasa (Empresa Paulista de Planeja-

mento Metropolitano SA), que assume as responsabilidades da 

antiga Gegran a partir de 1974, tem uma extensa produção de 

mapas analíticos sobre a região metropolitana; porém, não há, 

no período, elaboração de outras cartografias que indiquem a 

Figura 42 Projeto de loteamento ARR-4960, 1984. Fonte: Deinfo - Prefeitura do Município de São Paulo, 2017.
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divisão dos lotes e edificações na cidade de São Paulo, nem mes-

mo nas atualizações da Carta de 1972, que ocorreram em 1974, 

1981 e 1995. A cidade passa a ser uma abstração gráfica.

A comparação entre o registro de 1972 e o registro de 

2001  (Figura 43,página seguinte) demonstra que houve inten-

sificação da ocupação da área industrial-logística e surgimento 

de verticalização residencial na Avenida Leopoldina, com edi-

fícios de sete a dez andares, com áreas comerciais no térreo e, 

posteriormente, edifícios isolados da rua por portões e guaritas 

na região de limite entre o núcleo original da Vila Leopoldina e 

a Bela Aliança.

No período entre 1955 e 2000, foram produzidos os se-

guintes documentos legais:

• 1955: Anistia e Lei de Zoneamento ;

• 1956, 1958: Plano SAGMACS (Estrutura 

Urbana da Aglomeração Paulistana);

• 1971, 1981: PDDI, PMDI e Lei de 

Zoneamento; 

• 1985, 1988, 1991: Planos Diretores; 

• 1990: Plano Integrado de Transporte 

Urbano. 

Pode-se concluir que, apesar da profusão de leis urbanas 

editadas desde o começo do século, elas pouco incidiram na for-

ma do território da Vila Leopoldina. 

A partir da instalação do Ceagesp, a área começa a inten-

sificar a ocupação industrial-logística com incremento do uso 

residencial nas décadas de 80 e 90, de padrão vertical. O padrão 

de ocupação do lote privado muda; porém, a estruturação do 

espaço permanece a mesma: estradas e limites quinhentistas; 

linha férrea e Avenida Imperatriz Leopoldina como eixos oito-

centistas e Avenida Dr. Gastão Vidigal com eixo do século XX. 
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Figura 43. Ortofo do Município de São Paulo, 2001. Fonte: Prodam, n.d.
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Chama a atenção, no desenho da cidade, que os equipamentos 

de responsabilidade do poder público destinados ao uso co-

mum, tais como praças, ruas, marcos e demais estruturas urba-

nas, são justamente aqueles que apresentam menores modifi-

cações.

Atualmente, a Vila Leopoldina constitui-se como uma 

grande reserva de terras em área estratégica. Configura-se, ain-

da, como entrada e saída da cidade, ao mesmo tempo em que 

se encontra dentro do limite da área considerada como centro 

expandido e ao lado do maior eixo conector da cidade: as mar-

ginais. 

 
3.4  ALPHAVILLE

Abre-se um pequeno parêntesis, para fazer um salto 

geográfico e tratar com brevidade da primeira cidade privada 

da metrópole paulistana, Alphaville. A relação aqui se faz im-

portante, porque, no mesmo momento em a Vila Leopoldina, 

mais próxima do centro, possuidora, e/ou com fácil conexão a 

equipamentos e serviços públicos vivia sua fase mais intensa 

de industrialização, ao mesmo tempo que o mercado imobiliá-

rio direciona seus investimentos em áreas distantes da região 

metropolitana, desprovidos de infraestrutura urbana. Segundo, 

porque Alphaville, como primeira e bem sucedida comercial-

mente cidade-condomínio, se torna modelo de urbanização de 

áreas metropolitanas; e nos primeiros anos do século XXI in-

fluência os condomínios verticais construídos na área central 

da cidade, que agora incorpora a Vila Leopoldina.

É da década de 70 o empreendimento Alphaville, modelo 

e símbolo da suburbanização à americana, que rapidamente se 

espalhou pelas áreas metropolitanas de São Paulo. O conjunto 

de empreendimentos recebe o mesmo nome do filme de ficção 
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cientifica de Jean Luc Godard de 1965. Trata-se de um futuro 

em que a cidade é controlada pelo computador Alpha 60, que 

não permite desvios de nenhuma ordem, nem os amorais e an-

tiéticos nem os emocionais que poderiam levar a qualquer ação 

de mudança: uma higiene emocional que impede a construção 

de um pensamento crítico. Sensação similar é produzida ao se 

adentrar os condomínios: ruas limpas, bem sinalizadas, arbo-

rizadas, jardins e parque infantis com manutenção impecável. 

Segundo Dunker (2015), esta espacialização higienista, sem os 

conflitos que podem ser encontrados nos espaços da vida urba-

na, lembra os hospitais psiquiatricos do século XIX:

Uma visita a Salpêtrière, em Paris, ou a Stei-

nhof, no entorno de Viena, até mesmo a Barba-

cena, em Minas Gerais, ou a Franco da Rocha, 

no subúrbio de São Paulo, mostrará a simila-

ridade irretorquível. Retirem-se a pobreza e os 

sinais aparentemente de loucura, e o que res-

tará é um protocondomínio arborizado, cheio 

de locais para meditação, centros de cuidado 

e tratamento, regulamentos e rotas de circula-

ção. Espaços que são ao mesmo tempo de pro-

dução de saúde e de reprodução de um modo 

de vida perdido. (DUNKER, 2015, p. 36)

Os condomínios brasileiros não perseguem a ideia de 

criação de uma comunidade como um conjunto regras, partilha-

das pelos hábitos, que possam constituir um sistema estável de 

coesão. Tanto os enclaves de subúrbios como as torres na cidade 

buscam uma homogeneização social e uma administração vol-
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tada não para os interesses comuns, mas, em geral, para regu-

lamentação do prazer alheio, expresso pela figura patológica do 

síndico:

Aqui é a figura do síndico sádico, com seus re-

gulamentos masoquistas, que nos serve de ale-

goria para entender a gênese de uma patologia 

do reconhecimento. São as formações de ideias 

de vida, de gozo e de ordem, que se exprimem 

como sentimento de impostura, de falso reco-

nhecimento e de conflito entre promessa e rea-

lização. Vigora aqui a interpretação de que há 

algo de errado com o pacto, com a lei ou com o 

regulamento que nos une. Nosso déficit de feli-

cidade nos leva ao sentimento, mais ou menos 

invejoso, de que o vizinho raptou um fragmen-

to do nosso gozo. O síndico representa tanto a 

lei mal formulada quanto o gozo excessivo do 

vizinho. (DUNKER, 2015, p 39)

Alphaville também é exemplar no que diz respeito à ideia 

de cidade privada. Alphaville não é um condomínio fechado, 

mas um conjunto de empreendimentos que se estende por dois 

munícipios da grande São Paulo (Barueri e Santana do Parnaí-

ba) e funciona de forma independente destes. Conta com treze 

condomínios fechados horizontais; chamados de residenciais, 

que abrigam doze mil pessoas; 42 torres residenciais, com uma 

população de 23 mil pessoas; dezesseis torres de serviços, além 

do centro comercial e industrial. Com exceção do viário de liga-

ção entre os enclaves, nada ali é público ou permite que a esfera 

pública aconteça.

 37. C.f informações retirados 

do site Alphaville urbanismo. 

Disponível em: https://www.

alphavilleurbanismo.com.br/

experiencia-alpha. Acesso 23 

de setembro de 2018.
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Ao consultar o projeto para a região disponível no web-

site da empresa Alphaville Urbanismo37, tem-se bastante clare-

za sobre a proposta de se realizar uma cidade privada baseada 

no consumo e na exclusão: as oportunidades imobiliárias são 

chamadas de linhas de produtos; os municípios que recebem 

os empreendimentos são descartados como possibilidade de 

vivência ou interação, porque os empreendimento contam com 

a implantação das Cidades Alphas, que “que se caracterizam 

por concentrar todos os atributos de um centro urbano em uma 

mesma região”, referindo-se, na realidade, ao centro comer-

cial do empreendimento; além disso, o último item da missão 

da empresa é denominado sentimento de dono; e, por fim, foi 

criada uma fundação para lidar com os assentamentos precá-

rios que surgem ao seu redor, porém o site não esclarece quais 

seriam exatamente essas ações38.  

 

3.5  2001-2018. TRANSFORMAÇÕES PROMOVI-

DAS PELO MERCADO IMOBILIÁRIO

Nos primeiros anos do século XXI, a cidade de São Pau-

lo desenvolveu dois importantes planos diretores (em 2002 e 

2014) construídos a partir do marco regulatório federal, o Esta-

tuto da Cidade, de 2001, que estabelece diretrizes gerais da po-

lítica urbana para o Brasil e que vem da necessidade de regular 

o disposto no artigo 182, da Constituição de 1988, a respeito da 

propriedade do solo urbano (cf. VILLAÇA, 2012).

No plano de 2002 para região da Vila Leopoldina, man-

tém-se o zoneamento industrial na área do Ceagesp; uso mis-

to para o núcleo original do bairro; exclusivamente residencial 

para a área do loteamento City-Bela Aliança; e ainda prevê uma 

operação urbana para o distrito, que suprime o loteamento ex-

38. Idem a nota anterior 
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clusivamente residencial. Nota-se que a região entre as aveni-

das Imperatriz Leopoldina e Dr. Gastão Vidigal, apesar das áreas 

residenciais e institucionais à época, é considerada ainda pelo 

zoneamento de 2002 como área industrial.

Na foto área de 2001 (com poucas alterações relevantes 

em 2004), verifica-se que a área da várzea mais próxima ao Rio 

Pinheiros mantém consolidada a ocupação industrial-logística 

e a permanência de casas térreas ou sobrados populares; já na 

porção alta do distrito, próxima à rua Carlos Weber, nota-se o 

incremento da verticalização residencial. 

O plano diretor de 2014 estabelece como território es-

tratégico de transformação a área de várzea no distrito da Vila 

Leopoldina. O Projeto de Intervenção Urbana (PIU-Vila Leopoldi-

na) encontra-se dentro do eixo de transformação Arco Pinheiro 

que, por sua vez, faz parte da macroárea de estruturação metro-

politana. 

O plano de 2014, de modo geral, traz inovações a respeito 

da configuração das edificações nos lotes, com os instrumentos 

de fachada ativa, limitação da altura e extensão do fechamen-

to (muros). Porém, o plano diretor permite que a dimensão do 

lote individual seja a mesma de um quarteirão e, apesar de ser 

criterioso com relação ao projeto do lote, nada diz a respeito do 

desenho dos espaços públicos ou mesmo das quadras em si. A 

cidade é desenhada a partir do lote e a lei não só ratifica e lega-

liza essa condição, como a incentiva. 

A primeira minuta de lei do último plano define que a 

área máxima de um lote seria de 10.000m2, o que significa o 

tamanho de um quarteirão padrão na cidade São Paulo (100 m 

x 100 m), e define que a área máxima da quadra é mesma. A se-

gunda minuta de lei, de abril de 2015, apresenta alteração des-
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ses parâmetros para 15.000 m2, e, por fim, a redação aprovada 

estabelece a área máxima do lote e da quadra como sendo de 

20.000 m2, juntamente com uma lista de exceções que prevê a 

possibilidade de lotes de até 40.000 m2 em determinadas situa-

ções39.

O mesmo Plano Diretor prevê no Capítulo II - Da regu-

lação do parcelamento, uso e ocupação do solo e da paisagem 

urbana. Diz-se no item IX:

IX - proporcionar a composição de conjuntos 

urbanos que superem exclusivamente o lote 

como unidade de referência de configuração 

urbana, sendo também adotada a quadra como 

referência de composição do sistema edificado. 

(PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO, 2014)

Como é possível proporcionar conjuntos urbanos a partir 

do quarteirão se este tem a mesma medida do lote? Descartan-

do o incremento de espaços públicos como diretriz, muito pou-

co se diz a respeito, além de esperar que o mercado imobiliário 

construa a cidade justa.

O Projeto de Intervenção Urbana será produzido pela 

iniciativa privada e apresentado ao poder público. Esse meca-

nismo de deixar o desenho da cidade nas mãos de quem tem 

apenas interesses econômicos mostrou-se, pelo estudo do ter-

ritório, ineficaz para a produção de uma cidade mais humana e 

agradável – Esse fatores qualitativos são ligados muito mais ao 

espaço público e à relação entre os edificados e suas vizinhan-

ças do que a coeficientes de aproveitamentos e taxas de ocupa-

ção (cf. GEHL, 2014).

Apesar de um número expressivo de novos empreendi-

39. C.f Gestão.Urbana, 2014
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mentos residenciais de padrão vertical até os primeiros anos do 

século XXI, eles são executados em lotes menores e estabelecem 

algum tipo de relação com a rua através, por exemplo, de áreas 

ajardinadas, cercadas apenas por grades que permitem a visão 

para dentro do lote. O modelo de quadras inteiras muradas é 

uma ocorrência dos anos 2010. 

O raciocínio urbanístico a respeito de um empreendimen-

to residencial que ocupa uma quadra inteira deveria, necessaria-

mente, estabelecer uma relação mais complexa com o entorno 

direto: com a paisagem que o delineia, com os espaços públi-

cos adjacentes (o que inclui a sua criação)com o sua vizinhança 

(com a qual possui uma relação formal-simbólica). Contudo, ao 

contrário, os empreendimentos são projetados como se estives-

sem em meio ao nada, de modo que o mesmo projeto poderia 

facilmente ser transplantado para outro local sem muitos ônus 

projetuais.

Caldeira (2000), ao estudar o fenômeno dos condomí-

nios fechados da década de 90, que, como demonstra, rompiam 

o paradigma centro-periferia ao se instalarem junto a áreas de 

pobreza, cunhou o termo “enclave fortificado” referindo-se a:

[...] espaços privatizados, fechados e monitora-

dos para residência, consumo, lazer e trabalho 

[..] São propriedades privadas para uso coletivo 

e enfatizam o valor do que é privado ao mes-

mo tempo que desvalorizam o que é público e 

aberto na cidade. São fisicamente demarcados 

e isolados por muros, grades, espaços vazios 

e detalhes arquitetônicos. São voltados para o 
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interior e não em direção à rua, cuja vida pú-

blica rejeitam explicitamente. São controlados 

por guardas armados e sistemas de segurança, 

que impõem as regras da inclusão e exclusão. 

[...] Os enclaves são literais na sua criação de 

separação. São claramente demarcados por to-

dos os tipos de barreiras físicas e artifícios de 

distanciamento e sua presença no espaço da 

cidade é uma evidente afirmação de diferencia-

ção social. (CALDEIRA, 2000, p. 258)

Caldeira (2000) reforça a relação entre a supervalori-

zação do privado e a negação da vida pública, consolidando a 

segregação em que extremos sociais são vizinhos. Ao mesmo 

tempo, introduz o conceito de subordinação da construção da 

cidade a partir de critérios provenientes do marketing imobi-

liário. 

O conceito fundamental de que partem os incorporadores 

imobiliários dos enclaves paulistanos é de que esses enclaves 

não anunciam um novo tipo de comunidade em que interesses 

comuns possam ser partilhados e, portanto, não projetam espa-

ços que possam facilitar interações desse tipo. Em entrevista, 

uma moradora de um enclave no bairro do Limão ressente-se 

do condomínio possuir vinte e três tipos de áreas comuns, mas 

não dispor de um espaço adequado para as reuniões condomi-

niais que, via de regra, são realizadas na garagem ou na quadra 

do empreendimento.

Uma particularidade dos enclaves paulistanos aparece 

em relação aos muros que não se constituem como demarcação 

simbólica de pertencimento, mas como elementos “de defesa, 
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cujo objetivo militar é impedir a entrada, ocultar a presença 

de recursos estratégicos e facilitar a observação do inimigo.” 

(DUNKER, 2015, p. 35).

Se o enclave é a dificuldade de lidar com o outro e sím-

bolo da segregação sócio espacial, ele também é reflexo de uma 

crescente privatização e desvalorização do que é de interesse 

público. No bairro da Vila Leopoldina pode-se verificar cinco ca-

racterísticas que apontam sofisticação das formas de separação 

e isolamento entre a primeira fase de verticalização do bairro 

(final da década de 80) e sua dinâmica atual. São elas :

1.  Térreo alto. Desenvolvimento formal da 

desconexão com o entorno, materializada 

na localização do térreo no segundo ou ter-

ceiro nível em relação à rua. Numa sequên-

cia de muros, jardins e empenas cegas de 

estacionamentos, os enclaves flutuam.

2.  Arquitetura de fórmula. Ao contrário dos 

empreendimentos da década de 90, os en-

claves do século XXI apresentam repetição 

de soluções volumétricas, de fachadas, 

plantas e espaços de áreas comuns. 

3.  Ausência da figura de quadra como articu-

ladora dos enclaves. Os enclaves utilizam 

áreas que partem de 4000 m2 e chegam a 

33.500 m2, o que equivale a três quadras 

médias e, no entanto, são tratados como 

lotes e não como loteamentos, reforçando 

a ideia de viário versus lote, ao invés de tipo 

versus tecido. 



200

4.  Ausência de face pública. Pode-se dizer 

que a face pública é a fachada de um imó-

vel e, mais do que isso, é a relação entre o 

público e o privado, ou seja, como o parti-

cular se apresenta ao público e vice-versa. 

No entanto, nesses casos, o que se vê é a 

negação dessa relação materializada em fa-

chadas voltadas para dentro e delimitação 

com muros altos.

5.  Exportação do modelo de enclave a outras 

camadas sociais, o que é viabilizado por 

modelos de financiamento integral dos 

imóveis, parcelamento do pagamento da 

entrada e juros mais baixos nos bancos pú-

blicos, fomentando, portanto, a lógica do 

isolamento e da valorização do individua-

lismo como forma de habitar. 

Apresentaremos a investigação sobre esse tipo de es-

truturação espacial, primeiro, a partir de uma leitura imaterial, 

identificando os valores que as geram e as reproduzem, assim 

como seus significados imateriais. Assim, serão apresentadas 

suas implicações simbólicas através da teoria crítica contem-

porânea no campo da psicanálise social para, em seguida, de-

monstrar, por meio do estudo dos novos empreendimentos ha-

bitacionais no distrito da Vila Leopoldina, a evolução formal nos 

enclaves fortificados nos primeiros anos do século XXI, em São 

Paulo. 



201

3.5.1  ASPECTOS IMATERIAIS: ISOLAMENTO E 

DISTANCIAMENTO DO REAL NA VIDA CONTEM-

PORÂNEA

Black Mirror é um seriado inglês, originalmente produ-

zido pela Channel 4 e, posteriormente, adquirido pela Netflix. 

Cada episódio conta uma história distópica diferente, elaborada 

a partir do desenvolvimento de tecnologias que nos são próxi-

mas e nos aterrorizam por indicar um futuro possível.

No episódio “Quinze milhões de Mérito”, escrito por 

Brooker e Konnie Huq, toda a ação se passa dentro de um grande 

complexo sem janelas que comporta toda a vida dos indivíduos: 

morar e trabalhar. Nesse caso, a ideia de morar foi incorporada 

ao modus operandi do escritório.  (Figura 44, página a seguir)

Não se pode ver o lado de fora – e não há nada que possa 

lembrar o lado de fora. Todos os ambientes são divididos por 

paredes formadas por telas de televisão, que avisam a hora de 

acordar, dormir ou assistir comédias esdrúxulas, programas de 

auditório e pornografia.

O trabalho consiste em andar de bicicleta assistindo tele-

visão, ganham-se créditos por quilômetros rodados, que podem 

ser usados para comprar coisas que, na sua maioria, são vir-

tuais, como programas de televisão e acessórios para o avatar 

virtual ou até mesmo para ser dispensado de assistir televisão.

As relações sociais são estabelecidas entre avatares que 

participam dos programas de auditório ou protagonistas nos jo-

gos de vídeo game. O encontro físico se dá em elevadores, nas 

salas das bicicletas e no refeitório do trabalho. As unidades ha-

bitacionais consistem em um quarto, sem espaço de sociabilida-

de. Não há espaços comuns ou coletivos livres. A esfera pública 

é, portanto, ausente. 
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Figura 44 Imagens do segundo episódio da primeira temporada de Black Mirror, “Quinze milhões de méritos”. 

Fonte: Elaborada pela autora com base em imagens retiradas de Netflix, 2018.
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Se Alphaville de Gordard tem um herói, o episódio de Bla-

ck Mirror em questão apresenta a tragédia do protagonista sen-

do absorvida pelo sistema como entretenimento. O protagonis-

ta passa a repetir o seu ato de desespero em um programa de 

televisão semanal. Como passa a ser figura “pública”, ganha o 

direito de viver em um apartamento maior dotado de vista para 

uma paisagem que não se toca, apenas se vê.

Na cidade de São Paulo, o mercado imobiliário oferece 

espaços anestésicos, ambientes controlados, diferenciados ape-

nas pela capacidade econômica de consumo, organizados com 

os mesmos mecanismos e elementos físicos dos centros comer-

ciais ou do escritório (cf. TAE-WOOK CHA, 2000), negando a 

realidade que acontece do lado de fora. Essa condição parece se 

confirmar gradativamente como uma tendência no mundo oci-

dental, de acordo com Zizek:

A Realidade Virtual simplesmente generaliza 

esse processo de oferecer um produto esvazia-

do de sua substância: oferece a própria reali-

dade esvaziada de sua substância, do núcleo 

duro e resistente do Real — assim como o café 

descafeinado tem o aroma e o gosto do café 

de verdade sem ser o café de verdade, a Reali-

dade Virtual é sentida como a realidade sem o 

ser. Mas o que acontece no final desse proces-

so de virtualização é que começamos a sentir 

a própria “realidade real” como uma entidade 

virtual. (ZIZEK, 2003, p. 27)
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Pode-se notar o distanciamento da realidade quando se 

verificam as narrativas dos moradores dos enclaves presen-

tes na audiência pública, em maio de 2018, sobre o Projeto de 

Intervenção Urbana – Vila Leopoldina, que contempla a cons-

trução de habitações para os moradores das favelas da Linha 

e do Nove, assentamentos existentes desde a década de 50 (cf. 

RODRIGUES, 2013). Na audiência, as falas dos moradores dos 

enclaves de elite colocam preocupações polidas com relação à 

contaminação do terreno e à ausência de um parque que estaria 

mais adequado ao interesse público (cf. SP Urbanismo, 2018). 

Já no fórum aberto no site da prefeitura e na campanha da As-

sociação Viva Vila Leopoldina, revela-se um discurso agressivo 

que demonstra as dificuldades de entender os moradores da fa-

vela como moradores da Vila Leopoldina ou mesmo como parte 

da sociedade. 

Dunker (2015) relaciona a nova forma de habitar a cidade 

com a série de estratégias para lidar com desprazeres da vida, 

elaborados por Freud em O mal-estar na civilização, e aponta 

que quase todas estão presentes na lógica do condominio:

(...) associação entre trabalho de conquista da 

natureza e acolhimento em uma comunidade 

orgânica de experiência, refúgio em um mun-

do próprio e protegido, sentimento de que se 

usufrui de uma experiência que é acessível para 

poucos, ilusão de uma realidade esteticamente 

orientada, sentimento de ruptura intencional 

com “mundo comum” e, finalmente, aneste-

sia induzida pela intoxicação ou embriaguez. 

(DUNKER, 2015, p. 41)
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Pode-se notar a presença dos exemplos de estratégia da-

dos por Dunker (2015) nas narrativas dos moradores dos en-

claves. A moradora identificada como Carla expressa, no site da 

Prefeitura, a ideia do imóvel como uma conquista, e faz crer que 

os moradores pobres estão sendo trazidos para o bairro, quan-

do, na verdade, já o habitam há tempos. Diz ela:

Lamentável esse projeto de moradias popula-

res em um terreno onde o entorno o valor do 

metro quadrado eh de 10 mil, além do valor do 

IPTU ser altíssimo. Com tantos terrenos em 

áreas menos valorizadas não entendo o por 

que da construção aqui. Não é fácil ver nosso 

patrimônio, que com tanto suor foi adquirido, 

ser desvalorizado dessa maneira. Gostaria que 

fossem construídas moradias nesse âmbito na 

esquina da casa desses mentores [sic]40.  

Ora, prover habitações adequadas aos moradores da fa-

vela permite que essa camada da população deixe para trás uma 

das mais baixas etapas de pobreza, que é exatamente a precarie-

dade da moradia. O que de fato se desvaloriza quando os traba-

lhadores passam morar em condições parecidas às das camadas 

mais altas? Perde-se o mérito da conquista e a distinção social. 

No fórum aberto do site da Prefeitura, muitas mensagens 

postadas por diferentes pessoas apresentam duas variações do 

mesmo texto, o que indica uma mobilização baseada na premis-

sa do “não concordo”, sem que haja análise e reflexão crítica so-

bre o projeto. Os dois textos são focados em ressaltar como a 

proposta da construção da habitação social irá descaracterizar 

40. Disponível em: http://

minuta.gestaourbana.prefei-

tura.sp.gov.br/piu-vila-leopol-

dina/#/ acesso em: 10 maio 

2018 
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e degradar o bairro. Interessante notar que o bairro perde suas 

características quando passa a receber os empreendimentos fe-

chados.

A associação Viva a Vila Leopoldina, formada em 2014, 

define-se como uma associação de “moradores, empresários 

e trabalhadores em defesa do bairro41” . Um abaixo-assinando 

promovido pela associação, com mais de duas mil assinaturas, 

diz que “a transferência das favelas da Linha e Nove para o ter-

reno [...] exporta os graves problemas sociais existentes para lo-

cal42.”  As favelas se encontram a menos de um quilômetro da 

área proposta pela Prefeitura, o que não significa importação de 

população, mas sim deslocamento interno ao bairro a uma dis-

tância aceitável.

Outra narrativa que reforça a invisibilidade dos pobres é 

a leitura simplificada do bairro, que vê apenas dois tipos de ocu-

pação: sua fase industrial e o momento atual das residências de 

alto padrão. A opinião exposta a seguir, do morador identifica-

do como Valter Araújo, elimina toda a diversidade de ocupação 

e vida social (atualmente, na Vila Leopoldina, existem casas e 

famílias de origem operária, duas favelas, um conjunto habita-

cional e um presídio): 

É notório que a proposta está totalmente de-

satualizada e descolada da realidade atual. O 

que era um bairro industrial tornou-se uma 

área residencial de grande intensidade. Não há 

nada que justifique esse tipo de assentamento 

41. Disponível em - https://

g1.globo.com/sp/sao-paulo/

noticia/moradores-de-con-

dominios-de-alto-padrao-da-

-vila-leopoldina-pressionam-

-prefeitura-contra-moradias-

-populares-no-bairro.ghtml. 

Acesso maio 2018..

42.Disponível em: http://

minuta.gestaourbana.prefei-

tura.sp.gov.br/piu-vila-leopol-

dina/#/ acesso em: 10 maio 

2018 

43. Disponível em: http://

minuta.gestaourbana.prefei-

tura.sp.gov.br/piu-vila-leopol-

dina/#/ acesso em: 10 maio 

2018 
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na Vila Leopoldina. Não traz nada de positivo. 

Numa região pacata e hospitaleira apesar da 

alta concentração de moradores de rua. O bair-

ro mudou e o planejamento urbano deve consi-

derar a realidade atual, atual [sic]43.

O que chama atenção, tanto no texto de apresentação da 

associação Viva Vila Leopoldina no Facebook (de que apresenta-

mos alguns trechos a seguir) quanto nas opiniões expressas no 

site da Prefeitura, é uma evidente confusão entre coisa pública e 

coisa privada, mérito pessoal e bem comum, sociedade e indiví-

duos. 

O texto de apresentação da associação, de 201544, con-

centra-se em tratar do principal problema à época: a garantia 

de que a demolição dos barracos das baixas do viaduto Mofar-

rej fosse mantida. Inicia-se assim: “Todos puderam notar que as 

drogas diminuíram”, o que é relativo e questionável: retirar bar-

racos sem tratar das questões que os produzem não é uma ação 

associada diretamente ao decréscimo do consumo ou venda de 

drogas na cidade. Esses barracos apenas não estão mais à vista, 

mas estão instalados em outras partes da cidade.

O texto segue: “os barracos foram demolidos e a sensação 

de poder caminhar nas ruas foi indescritível.”Aqui, é fácil asso-

ciar a sensação de prazer com a eliminação da vista da miséria. 

Em um sentido adicional, é uma reação simplista ao mal-estar: 

refúgio em mundo próprio e protegido em que não se tem que 

lidar nem se sentir responsável pelo mundo real.

Ainda no mesmo texto da associação, nota-se o sentido 

de conquista quando se usa um serviço privado, originalmente 

de obrigação do Estado, como a segurança pública: “[...] infeliz-

44. Disponível em ht-

tps://www.facebook.com/

vivaleopoldi. na/pos-

ts/1590962681144613 acesso 

em: 10 maio 2018 
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mente teremos que DISPENSAR45 os serviços da ASTER abrindo 

mão desta conquista [...]”. Interessante notar que, na lista da-

queles que são considerados parte da sociedade pela associa-

ção, são citados apenas os condomínios: “[...] O FATO é que uma 

SOCIEDADE não se constrói sozinho! Até o momento, somente 

3 condomínios (Plaza Mayor, Jardim Leopoldina e Soho) estão 

efetivamente contribuindo com este pagamento da Aster [...]”. 

Talvez uma abordagem mais coerente para o problema 

fosse dar um uso qualificado ao espaço e trabalhar conjunta-

mente com as organizações não governamentais que atuam na 

área, como é caso do Instituto Acaia, departamentos públicos de 

saúde e serviço social, bem como a polícia e em ações conjuntas 

que envolveriam os próprios moradores. O problema está justa-

mente na ausência do sentido público e na qualificação de um 

espaço que corresponda a isso. 

 
3.5.2  SOFISTICAÇÃO DA ARQUITETURA DOS EN-

CLAVES

Na Vila Leopoldina, pode-se associar a mudança social 

à verticalização do bairro. A partir de levantamento de campo, 

pode-se considerar três períodos de verticalização em função 

da tipologia arquitetônica: o primeiro, de 1980 a 2000, quando 

se inicia o processo de construção de edifícios monofuncionais 

em lotes urbanos; o segundo, de 2000 a 2007, quando passa a 

ser aplicada a lógica do condomínio e se nota uma gradação com 

relação ao isolamento; e, o terceiro, de 2008 a 2018, em que se 

percebe a sofisticação da arquitetura de segregação através dos 

condomínios em grandes glebas.

Os edifícios residenciais do primeiro período localizam-

-se próximos ao loteamento City-Bela Aliança e ao núcleo his-

45, Os textos em caixa alta são 

destaques feitos pelos próprios 

declarantes e não pela autora. 

Tomou-se a decisão de preser-

var as formas originais dos 

textos, entendendo que estas 

também fazem parte de suas 

narrativas. 
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tórico da Vila Leopoldina. A maior parte desses condomínios 

utilizam lotes maiores já existentes na quadra ou remembram 

lotes residenciais. Ainda que distantes do alinhamento lote-rua, 

todos têm as fachadas dos edifícios voltadas para a face da rua; 

no recuo, encontram-se jardins visíveis; a demarcação entre a 

rua e o edifício é dada por grades, que deixam transparecer a 

vida nas áreas comuns, bem como as janelas dos apartamentos 

mais baixos. 

É a partir dos anos 2000 que os térreos privados sobem 

de nível, voltando para a cidade apenas a entrada facilitada de 

automóveis e a guarita para pedestres com sistema de engaio-

lamento. A maior parte dos empreendimentos executados entre 

2000 e 2007 relacionam a fachada dos edifícios com a rua, mas 

já se pode verificar que alguns deles começam a se voltar para 

dentro, como é o  caso daqueles à Rua Carlos Weber, ao lado do 

clube do Sesi.

A figura 45 (página a seguir) mostra uma sequência de 

edifícios residenciais, demonstrando o gradativo distanciamen-

to da rua. O edifício mais antigo (São Bento) está alinhado com 

a rua e separado apenas pelo jardim; os dois posteriores, da dé-

cada de 90, apresentam recuos ajardinados e fechamento com 

portões e grades. Na segunda linha, apresentam-se edifícios 

executados entre 2001 e 2007. O primeiro deles já apresenta o 

térreo alto, não sendo ainda uma regra, e todos apresentam so-

fisticação da portaria (engaiolamento). Na última linha, os con-

juntos Jardim Vila Nova Leopoldina 1 e 2 são típicos da segunda 

década do século XXI: implantados em grandes glebas, com ta-

manhos equivalentes a três quadras, com térreo alto e três obs-

táculos de separação da rua (muro, espaço vazio, outro muro).

Nos 25 empreendimentos levantados na Vila Leopoldina 



210Figura 45 Comparativo de exemplos de empreendimentos verticais em diferentes épocas. Fonte: Elaborado 

pela autora com base em visualização em imagens pelo Google Maps, 2017..
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e inaugurados depois de 2007, verifica-se o vetor em direção à 

várzea do Rio Pinheiros. Em função de fartos terrenos planos 

e de poucas condicionantes, os enclaves encontram lugar ideal 

para criar isolamento com entretenimento.

Todos os grandes enclaves flutuam: o nível térreo indi-

cado nos elevadores é, na realidade, o primeiro ou o segundo 

pavimento onde se encontram as áreas comuns. O térreo verda-

deiro é composto por linhas paralelas de muros com vazio entre 

eles. Há no máximo duas entradas: uma destinada aos morado-

res que chegam de carro e outras aos visitantes que passam por 

sistema de engaiolamento (dois portões acionados em tempos 

diferentes). A figura 46 a seguir mostra a demarcação entre a 

rua e o térreo alto do condomínio Living Club Refuge, empreen-

dimento de 2008 na avenida Mofarrej, que ocupa uma área de 

Figura 46. Estrutura do térreo do empreendimento Living Club Refuge. Fonte: Elaborado pela autora com base em 

visualização de imagens pelo Google Maps, 2017..
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16.000 m2. 

Pode-se pensar que o térreo alto na região é resultado de 

uma condição necessária advinda de sua localização na várzea, 

onde o nível do lençol freático é alto. Entretanto, essa argumen-

tação é falaciosa em ao menos três pontos. 

O primeiro diz respeito ao significado do térreo na cida-

de: o térreo é o nível de maior articulação e importância espa-

cial da relação público e privado e, nesses casos, vem sendo ocu-

pado por estacionamentos. O lençol freático alto não impediu 

uma construção ao rés do solo, mas sua função simbólico-fun-

cional permitiu estar ali um espaço desqualificado em relação 

ao possível diálogo com restante da cidade. O térreo falso flutua, 

o térreo verdadeiro é um depósito de automóveis. 

O segundo argumento possível é que, dado o gigantesco 

arcabouço de soluções arquitetônicas que acumulamos no sécu-

lo XXI, do térreo livre corbusiano à arrojada proposta de Bjark 

Ingel46 para uma Nova York inundada, não parece plausível que 

o térreo-estacionamento seja a única solução viável nesse caso.

O terceiro argumento é no sentido de que esse tipo de 

solução é encontrada igualmente nas áreas altas da Vila Leopol-

dina, bem como em outros bairros da cidade. A figura a seguir, 

reúne imagens de empreendimentos novos lançados na zona 

oeste de São Paulo, em lugares altos sem o problema advindo 

do terreno de várzea.

Se os prédios da década de 90 apresentavam uma miría-

de de estilos arquitetônicos (cf. CALDEIRA, 2000) e, portanto, 

diversas composições de fachadas, plantas e programas resi-

dencial, os enclaves do anos 2010 são a repetição de soluções 

de fachadas beges, distribuição do programa em plantas, orga-

nizados pela varanda gourmet e suítes. O termo “diferenciais” é 

46 Projeto Big U: Humanhat-

tan 2050, apresentado na Bie-

nal de Veneza de 2018.
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um item presente em todos os sites das incorporadoras, porém 

a lista é composta por tradicionais áreas de lazer: quadras, aca-

demia, salão de festas, salão de jogos etc, em que se realizam 

atividades que se costumavam fazer em locais coletivos, como 

em clubes, parques ou praças.

A figura 47 (página seguinte) mostra ilustrações de fa-

chadas divulgadas pelas incorporadoras, a fim de demonstrar a 

repetição das soluções e o deslocamento em relação ao entorno 

real. Não há referências do bairro nem tampouco das outras tor-

res que o condomínio possui. 

A sua relação com entorno é centrada na paisagem. As 

ilustrações publicitárias mostram edifícios altos implantados 

em lugares genéricos; os equipamentos são ilustrações descon-

textualizadas. O importante é a paisagem, a vista distante do 

solo, onde a realidade acontece, está-se separado. 

Os textos das propagandas para a venda fazem referên-

cias ao bairro e à sua localização privilegiada. Cita-se o parque 

Villa Lobos, a Universidade de São Paulo (USP). Faz menção ao 

estilo de vida local – o mesmo que esses empreendimentos des-

troem, na medida que deixam as ruas vazias e inóspitas, além de 

expulsar sua população tradicional.

Porém, a privatização do espaço é dada por lei e ratifica 

uma importante ausência na gramática urbana: o quarteirão. 

Dos 19 novos empreendimentos entregues no período de 2008 

a 2018, apenas seis possuem áreas de terreno até 2.000 m2; 

apenas um pertenceria a outra faixa, de 2001 m2 à 4000 m2; 

de 4001m2 à 6000m2 encontram-se quatro empreendimentos; 

quatro condomínios possuem a áreas entre 7.000 m2 e 8.700 

m2; e, por fim, quatro possuem áreas que variam de 13.000 m2 
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Figura 47 Fachada de empreendimentos na Vila Leopoldina. Fonte: Elaborado pela autora a partir de publicidade 

imobiliária.
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a 33.500m2 .

Descartando os quatro empreendimentos de menor área 

de terreno (até 2000 m2), o menor condomínio da faixa seguinte 

seria equivalente à metade de um quarteirão. O maior condo-

mínio, o Jardim Vila Nova Leopoldina, está implantado em um 

terreno de 33.500m2, que equivale a três quarteirões. Se es-

ses espaços fossem tratados como loteamentos, ou seja, como 

quarteirões, isso implicaria no mínimo 20% de área pública 

para a cidade (cf. Plano Diretor de 2014), além de diversidade 

de fachadas, diversidade de atividades, movimento de pessoas, 

dentre outros. Ao invés disso, a cidade ganha um quilômetro de 

muros e quatro trechos extensos de ruas inóspitas.

Por fim, o modelo do enclave é exportado para outras 

classes sociais Os enclaves da década de 1910 não são apenas 

residências, espaços de lazer e trabalho da elite: são uma con-

dição disseminada pela cidade e incorporada por outras classe 

sociais. Uma rápida visita a sites de incorporadoras, como Benx, 

Even, Kallas, PGD, Tenda ou MRV, permite verificar que esse tipo 

de empreendimento espalha-se por toda cidade, desde bairros 

tradicionalmente valorizados até aqueles que sofrem dinamiza-

ção do mercado imobiliário, ou mesmo aqueles de caráter po-

pular, como Penha, Limão, Cidade Líder, Itaquera, Campo Limpo 

etc. A figura 48 (página seguinte) mostra-se alguns exemplos de 

empreendimentos residenciais em regiões populares da cidade 

ou na área metropolitana com a mesma lógica do isolamento.

Pode-se identificar a situação dentro do próprio bairro 

da Vila Leopoldina, em que o modelo do enclave é exportado 

para outras classes sociais. Empreendimentos de caráter mais 

popular são construídos e financiados através do programa 

Minha Casa, Minha Vida e/ou aprovados como habitação de in-

teresse social, e adquirem as mesmas características dos em-
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Paulo. Fonte: Elaborado pela autora com base em publicidades disponibilizadas no site das incorporadoras.

.
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preendimentos de alto padrão. 

Ao fixar obrigatoriamente um modelo de “con-

domínios fechados e murados com áreas de la-

zer internas”, o programa de moradia reproduz 

em miniatura os enclaves de classe média.

[...]

Além de nacionalizar sua atuação, passando a 

atuar em várias regiões do país, as grandes in-

corporadoras introduziram uma nova linha, ou 

marca, voltada para a chamada “baixa classe 

média”. De acordo com Lúcia Schimbo, entre as 

catorze empresas que atuavam nesse segmento 

e que participavam da Bovespa em 2009, ape-

nas duas (MRV e Tenda) iniciaram sua atuação, 

na década de 1970, com foco exclusivo no setor. 

Outras três (Inpar, Rodobens e Rossi) lançaram 

esses produtos no final da década 1990. As de-

mais, voltadas historicamente para o segmento 

residencial de alta renda, criaram marcas espe-

cíficas, como Fit e Living, oferecendo produtos 

“acessíveis” e “populares” entre 2004 e 2007. 

(ROLNIK, 2015, p. 276 e 293)

É o caso dos empreendimentos como o Ecolife Vila 

Leopoldina, na rua Aroaba, e o Viva Benx, na rua Hassib Mofar-

rej. Ambos são um bom exemplo de como a arquitetura repete 

fórmulas e exporta o modelo para outras classe sociais. Foram 

identificados onze empreendimentos Ecolife, seis deles espa-

lhados pela cidade de São Paulo (Carrão, Tatuapé, Morumbi, 

Vergueiro, Vila Maria e Vila Nova Cachoeirinha), apresentando 
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exatamente a mesma planta, solução volumétrica e de fachada, 

diferenciando-se apenas no arranjo da implantação, organizada 

em função da forma do terreno. Em cidades da região metropo-

litana de São Paulo (Guarulhos e Santo André), os projetos tam-

bém são similares aos do bairros de São Paulo; já nas demais 

cidades (Ribeirão Preto, Campinas e Rio de Janeiro) os projetos 

apresentam soluções diversas, porém ainda operam com o con-

ceito formal do enclave. 

Esse processo, em que extrema pobreza e extrema rique-

za coexistem lado ao lado em áreas distantes dos centros ur-

banos, nasce na década de 1990. No contemporâneo, enquanto 

áreas centrais ganham importância devido a seu nível de arti-

culação com o restante da cidade, antigos tecidos de nucleação 

operária e industrial próximas ao centro passam a receber os 

enclaves do século XXI. 

O marketing imobiliário associado a isso é o mesmo dos 

processos de gentrificação dos tecidos históricos europeus, 

como ocorrido em Roma ou Milão, o qual se dá através da valo-

rização do patrimônio material e imaterial, identificando o teci-

do urbano como “lugar” de interesse. Essa valorização não seria 

perversa se não dependesse fundamentalmente da expulsão 

das populações originais, com as quais o patrimônio foi forma-

do. Nas cidades italianas, o patrimônio material é preservado 

como forma de reforço do patrimônio imaterial. Já em São Pau-

lo, essa dinâmica não só significa substituição da classe social 

que ocupava a área, mas também destruição do patrimônio ma-

terial como forma de apagar também a parte do patrimônio de 

origem e contribuição popular.

Além das questões de distinção e discriminação social, 

herdadas do começo do século XX, a segregação chega no século 
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XXI com uma somatória de características e sofisticações. 

A segregação espacial passa a operar através da valoriza-

ção de áreas historicamente periféricas que se tornam centrais 

quando a cidade transborda seus limites e se torna uma grande 

área metropolitana. A Vila Leopoldina é um excelente exemplo 

dessa dinâmica: até a década de 1970, sua ocupação era de bai-

xa densidade, com algumas casas e negócios. Foi essa condição, 

ou seja, o seu estoque de terras baratas, que permitiu a instala-

ção de indústrias e a criação de grandes centros de distribuição 

(CEAGESP, Correios, para citar alguns exemplos). Pode-se dizer 

que, até a década de 1990, o bairro corresponderia a um bairro 

da periferia. Atualmente, no arranjo espacial da cidade, essas 

terras são ao mesmo tempo um lugar de grandes articulações 

e entroncamentos, que propiciam acesso rápido a diversas par-

tes da cidade e uma região ainda bucólica de casas operárias 

e galpões industriais das décadas de 1950 à 1970, próxima a 

parques e bairros de alto padrão. 

O processo de ocupação de viés segregador funciona 

com a expulsão dos socialmente mais frágeis; isolamento dos 

moradores através de sofisticação de mecanismos e espaços de 

controle; ausência da figura normativa da quadra que possa es-

tabelecer relações com paisagem e entorno; negação do espa-

ço de esfera pública através de altos muros e empenas cegas. 

Os empreendimentos abstêm-se de se apresentar ao público e, 

portanto, de estabelecer uma relação direta de diálogo com ela. 

Uma arquitetura feita por meio de fórmulas do mercado imobi-

liário e coeficientes de marcos regulatórios não procura apre-

sentar nenhum pensamento crítico com relação à construção da 

cidade, mas apenas atender ao cenário criado pelo marketing 

imobiliário, com repetição de soluções espaciais e volumétricas
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Os enclaves fortificados do século XXI ultrapassam as 

barreiras das classes sociais mais altas e impõem a todos o iso-

lamento que os aliena dos processos sociais e políticos, enquan-

to que a disciplina da arquitetura esquiva-se de assumir a sua 

responsabilidade, e passa simplesmente a aplicar a técnica sem 

olhar para o problema de forma abrangente e crítica.
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 Chiang, jovem autor americano, revisita o mito bíblico 

que explica a origem das diversas línguas no mundo. Em Torre 

da Babilônia, ao contrário do mito bíblico, Deus não castiga os 

construtores pela arrogância de desejar chegar aos céus, assim 

os trabalhos para construção da torre prosseguem por gera-

ções, até por fim, atingir a abóbada celeste. Nesse momento são 

convocados mineiros da cidade vizinha de Elam “— Subir para 

cavar. Não parece... natural47". 

A maior construção humana desenhava o horizonte po-

dendo ser vista a léguas de distância, “À medida que chegavam 

mais perto, a crosta avultava na forma das poderosas muralhas 

da cidade, mas tudo que percebiam era a torre.” A subida até seu 

cume da tomava quatro meses de viagem, ao longo do caminho, 

aldeias, plantações, distintas visões para paisagem, permeados 

47. Ver Chiang T. A torre da 

Babilônia. In História da sua 

vida e outros contos, Intrínse-

ca, Rio de Janeiro, 2016

CONCLUSÃO: RECONSTRUINDO A CIDADE 
ABERTA, DE TODOS E PARA TODOS

Figura 49. The city of captive 

globe. Rem Koolhaas e Made-

lon Vriesendorp, 1972-76

.
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pelo dilema filosófico sobre chegar aos céus através de um em-

preendimento material. Era essa a maneira de devoção a Deus 

moralmente mais correta?

Os habitantes da torre àquela altitude não sen-

tiam qualquer desconforto com sua situação; 

eles sempre cumprimentavam os mineradores 

calorosamente e lhes desejavam sorte com sua 

tarefa na abóbada. Viviam no interior da névoa 

úmida das nuvens, viam tempestades acima 

e abaixo; colhiam safras do ar e nunca teme-

ram que aquele fosse um lugar impróprio para 

a presença humana. Não havia certezas nem 

estímulos divinos disponíveis, mas as pes-

soas nunca tiveram um momento de dúvida. 

(CHIANG, 2016)

As torres nascem com as cidades e as alturas permane-

cem valorizadas por toda a história da cidade. Os silos guarda-

vam o excedente, a riqueza material da comunidade, tão bem-

-sucedida a empreitada que resolvem agradecer a atuação do 

divino em benefício daquele grupo e, assim, o silo e o templo 

se confundem. O divino que antes era a própria natureza ganha 

casa; logo o silo, o templo e o palácio encontram-se na mesma 

construção, e destacam-se em tamanho e altura das demais ca-

sas, e estas por sua vez ainda carregam feições aldeãs. Diversi-

ficam-se as atividades, e os artesãos e funcionários do governo 

também habitam o templo; migram pessoas das aldeias vizi-

nhas, ou porque desejam ou porque são chamados a desenvol-

ver determinada empreitada, as famílias crescem, e assim a ci-

dade está pronta.  
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Na Grécia, a cidade nasce na acrópole, que depois, quan-

do se torna lugar sagrado também serve de banco de poupanças 

públicas e privadas. Entretanto, é interesse notar que nas cida-

des de tradição greco-romanas, ainda que a situação de colina 

seja valorizada, estão lá os templos e palácios, não há edifícios 

do tipo torre. Certamente, a herança mais importante destas 

duas culturas é a valorização do rés do solo. A grande obra é a 

própria urbe, o valor está em um conjunto de construções que 

expressam desenvolvimento técnico e cultural e que fazem de-

senvolver o próprio corpo público.

Na Idade Média as torres reaparecem no formato de ca-

tedrais, castelos-governo; na transição para o mercantilismo, a 

torre como tal, objeto longilíneo e alto, reaparece na paisagem 

das cidades renascentistas italianas como empreendimento pri-

vado, símbolo da riqueza de uma família em particular. 

Do Renascimento ao Barroco, os edifícios importantes 

eram altos, e sua relevância no espaço era dada por suas gran-

des dimensões, em geral, de medidas proporcionais; por sua 

localização na geografia política da cidade e pela perspectiva 

urbana — aproveitada por ele ou criada para ele. 

No final do século XIX, o modelo de torre é a Eiffel de 

Paris, seu objetivo único era demonstrar a capacidade técnico-

-construtiva da sociedade ocidental. Comprovado que as torres 

podem ser feitas com segurança e certa facilidade, essas passam 

a ser objeto de desejo e fetiche de empreendedores, arquitetos, 

engenheiros e de parte da população que já incorpora no seu 

imaginário o simbolismo da torre. 

As torres chegam a século XXI, como símbolo da capa-

cidade e/ou território de ação do capital financeiro. Ela possui 

duas variações tipológicas: as torres envidraçadas, maiores e 
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mais altas, que são, em grande parte, sede de grandes corpo-

rações, ou hotéis; já as torres residenciais possuem linguagem 

própria, mas perseguem o mesmo objetivo de se destacar do 

solo e se identificar com outras torres.

O interessante tanto na tipologia das torres de corpora-

ções, como das residências, é que sua força simbólica se expres-

sa por sua altura e por desenharem a paisagem e, principalmen-

te, porque elas compõem uma identidade, ou seja, é preciso que 

a tipologia “distrito financeiro” seja reconhecível como tal, por 

isso, as torres e o tecido urbano do entorno destes lugares são 

muito similares, para não dizer idênticos, nas diversas cidades 

de rede global.  

As torres residenciais, em especial as observadas na ci-

dade de São Paulo, também são de similaridade compositiva. As 

publicidades vendem o edifício como se esse possuísse quali-

dades únicas e exclusivas, e a arquitetura garante que o interes-

sado tenha a certeza que está comprando algo bastante similar, 

ou mesmo idêntico, àquilo que é considerado um imóvel novo, 

e que carregue todo o simbolismo da “Torre”. E esse conceito 

como demonstrado, atinge todas as faixas da população que 

pertençam a algum perfil de linha de financiamento habitacio-

nal.

As críticas ao objeto arquitetônico poderiam cessar aqui, 

ou estender-se em pormenores, apresentar algumas discrepân-

cias, ou ressalvas; ou ainda explorar mais exemplos. Ainda que 

interessante, o problema seria colocado apenas no objeto, e não 

em um sistema de relações espaciais. O problema da torre não 

ela per se, é sua inerente negação do térreo. 

Ao rés do solo não há apenas mais um dos pavimentos, 

ele é o plano original das relações, é o nível em que os espaços 
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públicos podem funcionar como tais, lugar de encontro do di-

verso, da troca, do inesperado. O térreo é o espaço original de 

estruturas urbanas mais complexas, e ainda é a correspondên-

cia direta com aquilo que no campo da arquitetura e urbanismo, 

chama-se de tecido da cidade. É ele que estrutura, materialmen-

te e socialmente, o espaço da cidade. 

A ilustração The city of the Captive Globe, de Rem Koolhaas 

e Madelon Vriesendorp, parte da exposição de 1976 do Moma, 

sobre o tecido urbano de Nova York, e talvez seja a melhor sínte-

se visual das dinâmicas de segregação espacial contemporâneas, 

que podem ser facilmente estendidas para diversas cidades glo-

bais.

Nela vemos um tabuleiro em que as peças são edifícios 

e, em sua maioria, torres. As peças são isoladas uma das outras 

porque se encontram elevadas do plano do solo por um tablado 

preto, um “não” simbólico e material. Sem nada a dizer ao nível 

da rua; as torres se apresentam como cidades em si, o acesso 

a elas é dado pelo automóvel, que funciona como uma cápsu-

la de segurança para circular nas ruas. Estruturas urbanas que 

operam através do vazio ou aberto, como o parque ou o teatro, 

também estão elevadas e intramuros. 

No centro da cidade, fincado em cova aberta, para permi-

tir que seja visto, está o globo capturado. O globo representa o 

todo, ele é tudo que semeia e permite a vida; também significa 

a totalidade de riquezas materiais, simbólicas, que se pode cap-

turar. É possível que Koolhaas, tenha pretendido fazer um outro 

tipo de analogia com o globo, talvez, intencionasse dizer que a 

cidade de Nova York tem suas bases na cultura e na economia 

globais. Ainda assim, o globo enterrado nos faz retornar ao di-

lema inicial entre o todo e as partes. Onde o Todo inclui tudo e 
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todos, ou seja, o conjunto de riquezas materiais e imateriais; e 

produz a urbe, como materialização da dimensão ontológica do 

fazer histórico, ou seja, a cidade na modernidade depara-se a 

um contrassenso: a segregação e o isolamento.

A pesquisa revelou que a cidade segregada e segregadora 

opera a partir de três conjuntos de binômios conceituais em que 

um sempre está em relação ao outro: público e privado, incluí-

dos e excluídos e, aberto e fechado. Na primeira parte, através 

do estudo da formação das primeiras cidades e da produção das 

partes novas das cidades italianas no século XX, estão expostos 

os conceitos e formas materiais que operam de maneira positi-

va, isto é, que reforçam a agregação, ressaltando, que essa se dá 

a partir da agremiação de pessoas e excedentes que formam a 

cidade concomitantemente ao seu corpo público. 

No segundo capítulo mostra-se o inverso: quais são as 

forças sociais, políticas e econômicas que formam o espaço da 

cidade segregada, quando nascem e como desenvolvem sua dinâ-

mica de atuação como fenômeno contínuo, seus impactos e suas 

relações com os binômios operativos. Associa-se o fenômeno da 

segregação diretamente à industrialização e ao ideário da cidade 

máquina, que cria a periferia, lugar de território de incluídos e 

excluídos. 

Por fim, no terceiro capítulo procurou-se olhar em de-

talhe para uma parte do tecido da cidade de São Paulo, a Vila 

Leopoldina que, não mais de vinte anos atrás, era considerada 

um tecido de características periféricas, demonstrando como 

São Paulo cresceu para dentro a partir da ressignificação desses 

tecidos, e por mais que esses novos arranjos espaciais paulista-

nos tenham características singulares, o conceito que organiza 

os espaços são globalizados.



227

Para a conclusão propõe-se retomar as questões relacio-

nando-as de forma propositiva com a construção de conceitos-

-espaços. De maneira que o trabalho não se apresente como um 

estado fechado da arte, mas como uma possibilidade de leitura 

e ação em relação ao que aqui se coloca como problema: a se-

gregação espacial urbana. 

Essa ação advém de um resultado não previsto em prin-

cípio: com objetivos de entender a segregação espacial, o oposto 

também se revela: a urbe não segregada, os elementos que re-

forçam e se solidarizam com a vida pública na cidade. Somado 

a isso, a estrutura teórica, bem como, o método crítico proposto 

assume o problema projetivo da disciplina.

Assim, da conclusão se pretende fazer uma defesa em 

três linhas de força: a da cidade pública, aberta e para todos, em 

contraponto com a cidade segregada, pobre e fechada. 

A defesa da cidade pública como um projeto coletivo, no 

sentido de retomar os motivos de fundação: a cidade como lu-

gar de agregação e encontro; e no sentido de projeto, isto é, pre-

meditação de uma condição, dada pela responsabilidade ética 

por parte do todos com a convivência e o bem-comum. 

Se por um lado pode-se adotar o termo civilidade asso-

ciado diretamente a origem da palavra latina civitas, ou seja, 

aqueles que habitam a cidade (civil), lugar de encontro e troca 

entre estranhos, e/ou diferentes que se organizam em concor-

dância de leis e, portanto, da civilidade; outra abordagem possí-

vel dada por Elias (1990) que data o nascimento do conceito de 

civilidade a partir da organização das sociedades europeias oci-

dentais em Estados, e a define como a consciência que estas têm 

de si mesmas, se colocando em posição superior, ou mais desen-

volvida que outros tipos de sociedade. Uma terceira abordagem 
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possível de civilização, e talvez mais próxima do entendimento 

freudiano, que relaciona civilização com alta cultura e ciência, 

aos mais desenvolvidos conceitos, ideias, objetos e cidades que 

determinada sociedade alcançou, em detrimento, a sociedades 

ou indivíduos não-esclarecidos e, portanto, carentes de modos 

civilizados, ou de conhecimento complexo.

De uma forma ou outra, as três definições contribuem em 

suas concordâncias e oposições, na medida em que coincidem 

com os tempos em que a pesquisa aponta como nascimento do 

sentido público, das primeiras cidades; ao mesmo tempo em 

que as outras duas definições, organizadas pela distinções entre 

nós e eles, civilizado e atrasado; se associam temporalmente ao 

nascimento da segregação espacial, na passagem do mercanti-

lismo para a industrialização e do Antigo Regime para Estados 

Nações, nos séculos XVIII-XIX. Ainda que a primeira definição 

indique civilidade no sentido de agregar; e as outras duas como 

movimento de distinção, as três se referem diretamente e indi-

retamente ao meio urbano, àquilo que acontece na cidade, à ma-

neira de estar no urbano, ou aquilo de comportamento urbano.

Em contraponto à ideia de projeto coletivo, existem dois 

conceitos paralelos, porém, distintos: o primeiro é da ordem 

dos interesses privados expressos pelo mercado; e, o outro, é o 

do individualismo. O primeiro se estabelece no reforço e incen-

tivo do segundo. Do mesmo modo, o conceito de público muda 

ao longo da história e nomeia condições diversas. O privado e o 

indivíduo também são construções históricas e categorias so-

ciais que se modificam.

Simplificando, pode-se compreender as ações do priva-

do por duas motivações: atrelando suas atividades ao seu ob-

jetivo único de produzir lucros exponenciais; e em relação ao 
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pagamento das grandes dívidas, sejam elas, financiamento para 

guerra, e/ou financiamento público para empreendimentos 

privados e polarização de riqueza com o consequente endivida-

mento da população. 

Já para compreender o individualismo, há consenso dos 

autores em apontar o conceito associado à cultura burguesa no 

século XIX, e a exacerbação do seu papel e dando-lhe caráter 

central nas relações sociais contemporânea.  

O individualismo, além de representar a cultura da classe 

politica e econômica dominante, é a forma em que o consumo 

pode se desenvolver mais amplamente, já que os produtos de 

consumo deixam de atender uma necessidade do grupo (o carro 

da família, por exemplo) e passam a focar em indivíduos (o car-

ro do individuo), que passam a consumir a partir de uma ampla 

gama de possibilidades, desejos, e identidades, que o próprio 

mercado forma.

Outras questões da relação indivíduo-sociedade que ope-

ram na gestão da segregação espacial, podem ser compreendi-

das pela tese de Freud (2006) em Mal-estar na civilização, onde 

o processo civilizatório é fonte de desprazer individual, na me-

dida em que as normativas sociais que visam à sobrevivência 

e desenvolvimento do grupo, coíbe a satisfação indiscrimina-

da do prazer individual, isto é, não se pode fazer tudo o que se 

deseja na hora que se quer, porque há um acordo coletivo de 

convivência. Uma das estratégias mais comuns para lidar com 

desprazeres da civilização apontadas por Freud é o isolamento 

em uma comunidade idílica, supostamente, de iguais. Porém, a 

dificuldade de lidar com a figura do Outro, que é derivada da 

sua soberania imaginária, não desaparece nos condomínios fe-

chados ou nos resorts. Os conflitos relacionados ao uso privado 
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de um espaço comum privado também acontecem dentro dos 

muros. 

A cidade pública não significa ausência de trocas, mas a 

troca em equilíbrio, não só do ponto de vista do equilíbrio da 

relação produção-consumo; como equilíbrio no sentido da de-

mocratização dos meios de produção, e da qualidade das rela-

ções de troca.

A segunda linha de força trata da divisão da urbe em lu-

gares de pobres e lugares de ricos, que parece nunca ter sido 

questionada como um conceito de organização do espaço em 

si. A segregação espacial na cidade é entendida como fato natu-

ralizado. A própria definição de ricos e pobres, incluídos e ex-

cluídos passa necessariamente pela qualidade e pelas relações 

dadas no espaço urbano em que este está inserido, seu capital 

espacial. 

Mesmo quando a defesa esteja no campo de melhorar a 

qualidade espacial dos bairros dos pobres, essa ainda se posi-

ciona a partir do pensamento de que estes lugares são de uma 

categoria diferente, reforça sua separação do que seria a cidade 

das camadas alta e médias.

Sob outro aspecto, a cidade contemporânea, de fragmen-

tos e consumo, em desequilíbrio que pende para o ideal extre-

mo de privado, e individualismo seria um contrassenso per se, 

uma negação da própria ideia de cidade; e como projeto, a cida-

de privada propõe certos tipos de privações e miséria à todos: 

a miséria ética, de saber que para o sistema funcionar existe 

aqueles fora do muro; da pobreza de relações, que passam a ser 

feitas pelos iguais, e que ignora importantes valores simbólicos 

provenientes dos vernaculares, privados da possibilidade críti-

ca e criativa, própria de sistemas coletivos. 



231

E, por fim, a última defesa que contempla o sentido de 

cidade aberta em contraponto a fechada. Se a cidade fechada 

é a cidade dos muros materiais e simbólicos, a cidade aberta, 

possui demarcações flexíveis que permitam interações, diálo-

gos, troca, e mudanças. 

A cidade aberta é formada por elementos que reforçam 

a responsabilidade pelos espaços, fomenta atividades da esfera 

pública e permite que o capital espacial seja democratizado. 

É interessante notar que apesar do capital financeiro, 

atuar globalmente, dissolvendo fronteiras fiscais e políticas; sua 

correspondência material é rígida e forte demarcação através 

de diversos tipos de muro. 

Ainda pode-se estender essa análise para críticas ao In-

ternacional Style, que se dão amplamente na década de 60, nos 

anos seguintes fragmentam-se em diversos tipos de abordagem 

capitaneados por muitos autores e arquitetos. Entretanto, o que 

se observa é que a produção da cidade contemporânea ainda é 

operada por ideários modernistas de objetos isolados conecta-

dos pelo viário, o térreo fragmentado e enfraquecido; a cidade 

do zoneamento; a torre miesiana, para citar os exemplos mais 

relevantes. O que se nota é o desenvolvimento de um fenômeno 

que persiste se corrigindo para atuar adequadamente em outro 

espaço temporal. Logo, a estrutura do espaço pós-moderno, não 

é anti-moderno, mas se apresenta como supra moderno. 

O problema aqui não se encontra na linguagem adotada 

para a confecção de edifícios, mas as estruturas rígidas, que só 

permite um tipo de abordagem possível e, logo, a negação dos 

espaços abertos como espaços livres.

A proposta da cidade aberta passa pela defesa do nível 

térreo como o espaço mais importante da cidade; da rua e a pra-
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ça como espaço da vida pública e não apenas ligações viárias; e 

da quadra como a menor unidade construída da cidade.

O espaço aberto livre, não é o não-lugar, ele é lugares, isto 

é, serve a um conjunto quase ilimitado de usos e atividades. Na 

sua indeterminação, o espaço aberto livre tem valor em si, na 

medida em que permite sobreposição de usos. Essa flexibilida-

de e capacidade de comportar muitas experiências e atividades 

é própria dos espaços abertos livres e públicos, como a rua e 

praça. 

As ruas e as praças são os espaços entre o espaço da casa 

e, portanto, que necessariamente alude à presença conflituosa 

e frutífera do Outro. Se em um primeiro momento o encontro 

se dá por motivações de troca de excedentes, a necessidade de 

permanecer neste espaço advém das inúmeras possibilidades 

de outras trocas da esfera da vida: dos modos de compreendê-la 

e de seus desdobramentos metafísicos. 

Por fim, a terceira característica da cidade aberta, é a ci-

dade em que a menor unidade compositiva é o quarteirão e não 

o lote. São fartos os exemplos em que a figura do quarteirão es-

trutura o espaço das cidades, que não por coincidência, também 

aparecem na literatura como bons exemplos urbanos. Podemos 

constatar o papel da quadra como elemento organizador nas ci-

dades em Nova York, Paris, Barcelona, Milão, Roma dentre ou-

tros tantos exemplos. 

A quadra é um elemento que pode ser caracterizado por 

sua forma e divisão fundiária, sendo um modo de agrupar edifí-

cios em um espaço delimitado pelo traçado de ruas e, em geral, é a 

parte mínima identificável na estrutura urbana. O lote se reporta 

a uma hierarquia superior, que dá a regra do desenho. É ele que 

agrega e organiza os demais elementos da estrutura urbana (lote, 
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edifico, traçado e rua), assim como as relações com espaços pú-

blicos. 

Quando a cultura da construção é baseada na edificação 

e no lote, a figura da quadra desaparece da gramática urbana e 

passa a ser apenas resultado dessa subdivisão, formando um te-

cido disforme, de complexa legibilidade e de ação segregatícia, 

na medida em que os espaços de responsabilidade coletiva são 

o resíduo mínimo necessário à existência do que é privado.

Desde o primeiro loteamento da Vila Leopoldina, as qua-

dras possuem extensão que variam de acordo com o tamanho 

dos lotes propostos, e como mencionado no capítulo III, apre-

senta quadras compostas por vários lotes, alguns lotes ou mes-

mo apenas um, levando a supor que não existe a figura organi-

zativa da quadra. Essa ausência da figura da quadra é ratificada 

pelo Plano Diretor do 2016 que estabelece que o lote e quadra 

podem ter a mesma área. Assim, reafirma a ideia de o desenho 

da cidade ser determinado pelo lote.

Além de extinguir a concepção de quadra na gramática 

urbana, enfraquece uma relação de vizinhança na medida em 

que possibilita que haja dimensões, muitas vezes discrepantes, 

entre lotes que fazem parte da mesma quadra.

A tradição da leitura espacial, considera os tipos arqui-

tetônicos apenas aquilo que reconhecidamente é portador de 

valor histórico e/ou arquitetônico, como as igrejas coloniais, ou 

prédios públicos etc. Para o urbanismo, a leitura busca carac-

terizar o uso do espaço. As duas são falhas, na medida em que 

deixam de considerar uma miríade de situações urbanas dadas 

por seus edifícios. 

Além disso, o estudo do bairro da Vila Leopoldina de-

monstrou que apesar de correntemente o bairro ser caracteri-
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zado como uma área industrial que nos últimos anos vem rece-

bendo novos empreendimentos residenciais de alto padrão, o 

distrito, na verdade, apresenta um conjunto diverso e comple-

xo de ocupação: casas térreas e sobrados de origem operária, 

indústrias, centros de logística, tecidos do tipo cidade-jardim, 

duas favelas, um conjunto habitacional, novos empreendimen-

tos residenciais de padrão médio e alto, novos empreendimen-

tos de escritórios, centros educacionais (Sesi, Senai, Escola 

Vera Cruz, Universidade Mogi das Cruzes), centros comerciais 

e equipamentos públicos como o Parque Municipal Leopoldina 

- Orlando Villas-Bôas e o centro de distribuição dos Correios, 

Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - 

Ceagesp, duas estações de trem, um presídio e, finalmente, a 

segunda área de usuários de crack da cidade.  Ou seja, o instru-

mento do uso, ou do tipo verificados separadamente invalida 

uma série de elementos constitutivos das cidades.

Pode-se propor uma categoria que relacione o uso com 

os tipos edificados e assim propor uma qualificação da infor-

mação que, em geral, é tomada parcialmente, ou isolada de um 

conjunto de relações e dinâmicas em que o edificado se insere.

Desenvolvendo a reflexão, pode-se entender que a defesa 

do desenho da quadra se encontra em dois lugares. A face pú-

blica e as relações de vizinhança. A face pública pode ser com-

preendida como elemento de transição, construído ou não, que 

configura a fronteira entre o espaço público e o espaço privado, 

é a maneira como o que é privado se apresenta para a esfera 

pública.

Entende-se que há uma ação de isolamento quando o 

objeto edificado não permite visão, passagem, entrada e en-

contros. A ausência de Face Pública consiste na inexistência de 
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abertura e acessos que propicie relações ou diálogos. O muro 

alto é símbolo dessa ausência, e denota separação e isolamento.

Usualmente, as edificações que fazem divisa com a rua 

apresentam visibilidade para o interior, acesso e encontro entre 

aqueles que estão dentro e os que estão fora. As casas térreas, 

sobrados de uso residencial ou de comércio e serviço possuem 

uma Face Pública ativa. 

Há uma tendência de eliminar a Face Pública das pro-

priedades com portões, grades e muros, um fenômeno em São 

Paulo que começa a ocorrer na década de 80, e atinge tanto as 

residências e edifícios de classe média, quanto as casas de pa-

drão popular. 

Esse efeito pode ser notado na maior parte das casas tér-

reas e sobrados residenciais do perímetro estudado. Em geral, 

se substitui o jardim da frente por um espaço de garagem co-

berta e fechada por um portão até a altura da cobertura, mas 

que ainda pode permitir alguma visibilidade.

A ausência de Face Pública  é um dos fatores que cria 

insegurança no tecido urbano para aqueles que estão de fora 

dos muros, pois quando se nega a relação com o espaço público, 

subtrai-se a vida cotidiana que deveria acontecer nesse espaço, 

transformando a rua em um lugar vazio. Os imóveis comerciais 

e de serviço, como seu funcionamento depende das pessoas que 

são de fora, são aqueles que apresentam melhor Face Pública. 

No geral, este tipo de uso possui a maior parte de sua fachada 

com aberturas e incentivo para o acesso interno.

Uma cidade não segregada seria aquela em que o espa-

ço de uso comum se configura como esqueleto articulador da 

cidade de maneira à articular as tipologias construídas. É as-

sim dizer que o sistema espacial de bem-comum é aquele em 
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que estas virtudes estão em uma relação de solidariedade (no 

sentido de reforço mútuo), equilíbrio, e gradação de responsa-

bilidades, e que reflete um conjunto social que se entende como 

pertencente de uma sociedade, ou comunidade.

A arquitetura, como disciplina que reflete e produz um 

conjunto material que impacta a vida cotidiana das pessoas, de-

veria ter um sentido ético, e articular o ethos, o que equivale a 

dizer intencionar e reforçar o bem-comum; assim como a cida-

de, lugar do encontro; deveria promover espaços cooperativos e 

solidários, isto é, aqueles que são resilientes às dinâmicas urba-

na, que colaboram com o uso e a função dos demais no entorno. 

Estas ideias se contrapõem à cidade segregada dos enclaves que 

gera espaços repetitivos, residuais e de negação de uma vida ur-

bana pública e, principalmente, pouco resilientes as mudanças.
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