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RODRIGO BARROCO AMARAL FONSECA. Fronteiras do Parque do Trote: 2019. 

Maria Teresa de Stockler e Breia. 

 
RESUMO 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a cidade de São Paulo e repensá-la 
através da geração de novos núcleos urbanos (centralidades) ligados ao espaço 
verde. O recorte foi feito mais especificamente na região nordeste da cidade entre o 
aeroporto Campo de Marte e parque Ecológico do Tietê, seguindo o curso do rio Tietê. 
Buscou-se compreender este território a partir da geomorfologia, história e dinâmicas 
urbanas. Identifica-se alguns problemas da metrópole sob um olhar contemporâneo, 
assim como se analisa algumas propostas teóricas para ela. Na possibilidade de 
constituição das novas centralidades, utilizou-se a metáfora da ilha e arquipélago, 
inspirada na literatura portuguesa de José Saramago, para a formação de um conjunto 
de pontos de interesse que possam ampliar o conhecimento de áreas pouco utilizadas 
da cidade, visando a expansão das formas de mobilidade ao mesmo tempo que a 
diminuição dos longos deslocamentos cotidianos. Deduz-se que São Paulo carece de 
planejamentos estratégicos com intervenções pontuais que possam conectar a 
cidade, pensada como um sistema, e desta maneira, tornando-se mais densa e 
compacta e fornecendo condições de vida dignas aos cidadãos. Esta mesma lógica 
de sistema deve permear diversas escalas, portanto, também na dimensão do bairro. 
Um deste pontos identificados – localizado na parte central deste recorte – é o parque 
do Trote. Analisa-se sua formação e memória do bairro, a fim de revelar os processos 
que configuraram suas características atuais, com deficiências e potencialidades. 
Propõe-se uma alternativa de projeto para esta região por meio do redesenho urbano 
pautado na permeabilidade visual e de fluxos, seguidos pela proposição de moradia e 
equipamentos de comércio e serviço nestas novas quadras. Os edifícios e as quadras 
devem assumir uma postura protagonista na constituição da vida urbana desde de 
sua construção, modular e sem resíduos, até sua conformação final, oferecendo 
diversidade de usos e geração de energia, reaproveitamento de águas pluviais e 
possíveis captadores das águas para livrar a região de inundações. Pretende-se uma 
reconfiguração da metrópole de modo com que possa oferecer mais oportunidades 
de moradia, emprego, transporte, lazer, onde se tenha mais reconhecimento, por parte 
dos cidadãos, dos lugares nos quais habita, atravessa, transita, visita, alimenta-se e 
diverte-se.     
 

 

PALAVRAS-CHAVE: URBANISMO; CIDADE; CENTRALIDADE; SÃO PAULO; 

PARQUE DO TROTE. 
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ABSTRACT 

The present research aims to analyze the city of São Paulo and rethink it through the 
proposal of new urban centralities linked to the green spaces. The spatial clipping was 
done in the northeast region of the city between the Campo de Marte Airport and the 
Tietê Ecological Park, among the course of the Tietê river. The aim was to understand 
this territory through the lenses of geomorphology, history and urban dynamics, while 
identifying some of the metropolitan problems through a contemporary approach, as 
well as some theoretical proposals related to it. The possibility of designing these new 
centralities makes use of the metaphor of the island and archipelago, inspired by the 
portuguese author José Saramago. It was used to gather a set of landmarks that could 
deepen the knowledge about areas of the city that are not widely used, aiming to 
expand the modals of mobility and, likewise, to reduce the lenght of daily commutes. It 
is understood that São Paulo lacks strategical planning with punctual interventions that 
connect the city. A possible solution would be to design it as a system and, therefore, 
densify the city, making it more compact and able to provide more decent living 
conditions for its citizens. Therefore, the same systematic logic would permeate 
several scales, also in the neighborhood extent. One of these identified spots – located 
at the geographic center of the clipping –  is a park named Parque do Trote. This 
research analyzes Parque do Trote’s formation and the memory of the neighborhood, 
aiming to reveal the processes that configured its current characteristics, along with its 
deficiencies and potentialities. The proposed design is an alternative project for this 
region through urban redesign based on visual permeability and flows, then the 
proposal of housing and service and comercials facilities at these new blocks. The 
buildings and the blocks must take a leading role in the constitution of urban life since 
its construction, modular and without waste, until its final conformation, offering 
diversity of uses and generation of energy, reuse of rainwater and possible collectors 
of water to preserve the region from floods. The goal is to reconfigure the metropolis 
so it is able to offer more opportunities for housing, employment, transportation, leisure 
and to make citizens more familiar with the places in wich they live, walk, visit, eat and 
have fun. 

 

 

KEYWORDS: URBANISM; CITY; CENTRALITY; SAO PAULO; PARQUE DO TROTE. 
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INTRODUÇÃO 
 

O trabalho apresentado é uma produção acadêmica de dois semestres do 

último ano do curso de Arquitetura e Urbanismo. O tema foi desenvolvido 

concomitantemente nos campos da escrita, projeto e experimentação, de modo com 

que se estabelecessem relações múltiplas entre eles.  

A escolha da região deste trabalho se deu antes de um desejo específico pela 

elaboração de um projeto de arquitetura, mas diante de uma necessidade de 

revitalização da região do parque Vila Guilherme - Trote. Chega-se rapidamente à 

discussão da relação entre a humanidade e a natureza, questão fundamental e de 

sujeitos inseparáveis. Em contrapartida, observa-se uma escassez de espaços verdes 

em relação à proporção da mancha urbana, de crescimentos inversamente 

proporcionais. Juntamente a isto, nota-se a negligência da administração municipal 

em alguns setores da cidade, onde as intervenções urbanas são indispensáveis. 

Diante de um olhar sobre a situação contemporânea de São Paulo, resultante 

de uma série de processos históricos do crescimento da cidade, este trabalho tem 

como objetivo discutir possibilidades de intervenções para melhorias urbanas e que, 

consequentemente, afetam de maneira direta a vida dos cidadãos. A alternativa 

levantada é a descentralização de pontos relevantes, possíveis de serem 

consolidados adjuntos ao espaço verde. Isto acarretaria uma mudança nos fluxos, 

diminuição de deslocamentos, além de promover uma descoberta de regiões 

inabituais do cotidiano dos cidadãos.  

Através de uma visão mais ampla da região nordeste de São Paulo, entre o 

aeroporto Campo de Marte e parque Ecológico do Tietê, identifica-se outros parques 

da cidade que, assim como o parque do Trote, são potencialidades em se tornarem 

núcleos de interesse para a população, conectados por meio de um sistema urbano 

de áreas verdes, mas que hoje ainda restam em segundo plano. 

Onde começa o parque e termina a cidade? Muito se discute sobre parques e 

áreas verdes dentro de grandes cidades: sua importância, dimensão, escala, 

localização, mas dificilmente se discorre sobre as fronteiras e nuances destas áreas, 

suas relações com o entorno. Desta forma, associa-se o parque à imagem da ilha, 

como uma metáfora aplicada à urbanidade. A relação entre a terra e a água pode 
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representar o isolamento e falta de diálogo com seus iguais, outras porções de terra 

que se encontram ao redor. No entanto por meio de uma análise mais aprofundada 

percebe-se, de toda maneira, que mesmo suas características particulares são fruto 

de uma conexão através da costa, água, ar, fauna e flora. Uma organização natural 

em constante mudança, longe de um contorno rígido. Muitas vezes a imagem do 

parque é ligada à ideia de algo desconectado ao que se tem fora, alheio ao contexto 

inserido. É certo que a condição de parque deve servir como momento de pausa e 

afastamento do estresse externo, mas a transição e a interligação entre parque e 

cidade, que parece fundamental, tornam-se cada vez mais raras na 

contemporaneidade. Diante disto, contata-se que os parques devem se espalhar pela 

cidade, e assim, a natureza deve adentrar a vida urbana. 

O foco da intervenção deste trabalho visa a requalificação das bordas do 

parque do Trote, antiga SPT (Sociedade Paulista do Trote). Além de ser um parque 

cercado e com poucas entradas, internamente existem edificações de patrimônio 

histórico em situação bastante depredadas e outros de acesso restrito, como o edifício 

onde antigamente ficavam as cocheiras e hoje é uma área administrativa fechada ao 

público. Ao redor, encontra-se grandes glebas e galpões subutilizados ou sem uso, 

moradia irregular, córrego com esgoto a céu aberto, linha de alta tensão etc. Cercada 

por estes empecilhos, busca-se soluções para os problemas desta área rica em 

significado histórico para a cidade através da memória dos processos de crescimento 

de São Paulo, das transformações ao longo do rio Tietê e das corridas de trote. 

Incorpora-se, portanto, diretrizes de ampliação da área verde, implementação de 

moradia e comércio, melhoramento do acesso via transportes público, criação de 

espaços voltados à arte e à cultura, reintegração do parque com o seu patrimônio 

histórico e volta à memória da água derivada do rio que um dia esteve lá. 

Estes elementos são analisados mais detalhadamente ao longo deste trabalho. 

O capítulo “Ilha, ilhas arquipélago: questão urbana” aborda um panorama geral que 

busca compreender melhor São Paulo através de seus processos de expansão; as 

propostas para a melhoria e readequação das metrópoles sugeridas por alguns 

autores que abordam esta questão; e a possibilidade da criação de centralidades em 

torno dos espaços verdes através da metáfora da ilha, sugerindo a estes espaços 

algumas contribuições de ilhas urbanas existentes. Em seguida em “O parque do 

Trote e seu entorno” o parque através de aspectos marcados pela história e memória 
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do bairro, até a configuração atual. Por fim, em “Projeto, uma proposição possível de 

centralidade”, uma proposta de intervenção para a região do parque do Trote por meio 

de projetos de referência, desenho urbano e implementação de moradia e 

equipamentos. 
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1 ILHA, ILHAS, ARQUIPÉLAGO: QUESTÃO URBANA 

1.1  SÃO PAULO, CIDADE PLURAL 
 

1.1.1 Identificação dos problemas, a cidade como um todo 
 

O processo histórico de construção da cidade de São Paulo gerou muitas 

cicatrizes que resultaram na imagem da metrópole como é hoje. A explosão 

demográfica do estado de São Paulo foi oriunda da imigração, que tomou grande força 

no final século XIX a partir de 1885, como também do movimento migratório, que 

começou mais tardiamente na década de 1920, mas cujo processo teve o auge de 

sua expansão da década de 1950 (Gráficos 1 e 2). As ofertas de trabalho iniciaram-

se no campo, sendo a produção agrícola importante responsável pela economia do 

estado e posteriormente na indústria, imagem do progresso e melhor qualidade de 

vida que a capital trazia.  

 
Gráfico 1 - Distribuição da população no Brasil de Acordo com os censos demográficos de 1872, 
1920 e 1940. Fonte: Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração (INCI).  
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Gráfico 2 - Movimento imigratório no Estado de São Paulo de 1827 a 1957. Fonte: Instituto de 
Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração (INCI).  

O crescimento vertiginoso da cidade, a partir da década de 1930, aconteceu de 

forma desorganizada e descontrolada, principalmente devido à expansão econômica 

e industrial, e consequentemente populacional. Pode-se observar por meio dos dados 

dos censos demográficos do IBGE (Tabela 1) o aumento populacional da região 

metropolitana de São Paulo (RMSP), município de São Paulo (MSP), e os distritos da 

Sé e da Vila Maria/ Vila Guilherme com os bairros que os configuram. A população do 

município quintuplicou e a da região metropolitana nonuplicou em sessenta anos, esta 

última atingindo quase o dobro da população do município. No centro histórico, houve 

uma certa regularidade a partir dos anos 1960, enquanto a Vila Maria/ Vila Guilherme 

teve um crescimento vertiginoso até a década de 1980, seguido por uma atenuação 

nos anos seguintes. Identifica-se também o contraste entre o número de habitantes 

dos bairros da Vila Maria e Vila Medeiros, mais residenciais, em relação ao da Vila 

Guilherme, justamente pelo predomínio do uso do solo industrial. 
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Tabela 1 - População recenseada: região metropolitana de São Paulo, município de São Paulo, distritos 
e bairros. Fonte: IBGE - Censos Demográficos, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. Sinopses 
Preliminares dos Censos Demográficos de 1950 e 1960. SMDU/Dipro - Retroestimativas e 
Recomposição dos Distritos para os anos 1950, 1960, 1970 e 1980 e dos Municípios da RMSP para os 
anos 1950,1960 e 1970. Elaboração (adaptada): Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 
(SMDU) - Departamento de Estatística e Produção de Informação (Dipro). 

Para suprir a demanda deste crescimento, e em consequência a expansão do 

território, respostas imediatas para o desenvolvimento econômico sobrepuseram-se 

ao planejamento urbano mais humano, almejado nos dias de hoje. Sendo assim, tem-

se na atualidade uma grande periferia confundida com a conurbação com outras 

cidades da grande São Paulo, problemas de infraestrutura urbana, precarização de 

áreas, exclusão, favelização, concentração de equipamentos públicos no centro, falta 

de transporte público, grandes contrastes sociais etc. Sem dúvidas, trata-se de uma 

cidade onde a homogeneidade não é sua característica principal. Há claramente uma 

distinção entre as diversas regiões, tudo isto sob a tutela da especulação imobiliária.  

 
A cidade é melhor ou pior, dependendo de como e onde se mora. Protegida 
na cidadela, servida pelo povo da periferia e de bairros mais afastados, essa 
elite tem uma vida própria, cada um a sua, distante da dos serviçais. À medida 
que cresce o desamparo e a frustração da população mais pobre, o tecido 
urbano vai se esgarçando, e as ilhas de prosperidade reagem, convocando 
um numeroso exército paramilitar, blindando seus carros fechando-se em 
muros e renunciando definitivamente ao convívio das ruas. A cidade, então, 
dispersa-se em pequenos fragmentos de vida. (KON, 2008, p.22-23) 

 

A cidade cresceu, portanto, a leste, guiada pela estrada de ferro e pelo rio 

Tamanduateí, e eixo marcante do cinturão têxtil de São Paulo. Configurava-se, uma 

cidade nitidamente dividida pelo rio Tamanduateí: a leste, com indústrias e habitações 

populares dos operários, enquanto a oeste encontrava-se o centro histórico e bairros 

burgueses. Maria Alice Junqueira Bastos coloca estas paisagens como 

Unidades Territoriais 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010
RMSP 2.653.860 4.739.406 8.139.730 12.588.725   15.444.941   17.878.703    19 683 975
MSP  2 151 313  3 667 899  5 924 615  8 493 226  9 646 185  10 434 252 11.253.503   
Sé   350 947   432 708   445 175   526 170   458 677   373 914 431.106       
Bela Vista   46 340   57 364   64 704   85 416   71 825   63 190 69.460         
Bom Retiro   45 880   53 893   45 662   47 588   36 136   26 598 33.892         
Cambuci   35 499   39 789   39 727   44 851   37 069   28 717 36.948         
Consolação   38 228   52 182   60 600   77 338   66 590   54 522 57.365         
Liberdade   55 523   68 210   71 503   82 472   76 245   61 875 69.092         
República   35 994   48 346   50 348   60 999   57 797   47 718 56.981         
Santa Cecília   63 460   80 581   83 075   94 542   85 829   71 179 83.717         
Sé   30 022   32 343   29 555   32 965   27 186   20 115 23.651         
Vila Maria/Vila Guilherme   79 609   182 671   286 929   362 503   340 427   304 393 297.713       
Vila Guilherme   15 079   33 603   55 021   68 410   61 625   49 984 54.331         
Vila Maria   32 371   70 711   105 879   132 081   122 662   113 845 113.463       
Vila Medeiros   32 159   78 357   126 030   162 011   156 140   140 564 129.919       
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“[...]claramente identificadas e reconhecidas e, ainda hoje, presentes no repertório do 

imaginário de boa parcela da população: a cidade da produção e a cidade do 

usufruto.”. (BASTOS, 2008, p. 93-94). Já se notava a exclusão neste começo da 

urbanização paulistana, o que gerou desde esta data, os subcentros, conceito 

abordado por Flávio Villaça, como a região do Brás, “sem acesso inclusive social e 

econômico ao centro principal” (VILLAÇA, 1998, p. 135).  

Diante da descontrolada expansão em direção a leste e a sul da cidade, 

implantou-se políticas focadas no uso do automóvel. Foi uma opção adotada pelo 

país, em detrimento do transporte sobre trilhos, e que por fim se tornou marca da 

paisagem urbana espraiada1. 

 
O transporte por veículo automotor norteou o crescimento urbano da cidade 
no século XX, como vemos em inúmeros exemplos, desde o plano de 
avenidas de Prestes Maia (1938), passando pelos bairros-jardim da 
Companhia City, até o surgimento, na segunda metade do século XX, de 
subúrbios residenciais a vinte quilômetros do marco zero, em municípios da 
Grande São Paulo, situação que transformou trechos iniciais de auto-
estradas interurbanas em grandes avenidas congestionadas. (BASTOS, 
2008, p.63) 

 

A retificação do rio Tietê, foi uma destas grandes obras urbanas que se totalizou 

na década de 1970 e abriu caminhos para rápidos deslocamentos de automóveis ao 

longo do rio. Deu-se nitidamente por meio do pensamento rodoviarista que 

desconsiderou o valor do rio para a cidade, que poderia ter sido uma força vital para 

a urbanidade, como visto em muitas cidades europeias como é o caso de Paris, 

Londres, Berlim, Budapeste etc. No lugar disso, implantou-se pistas de alta 

velocidade, oposto a qualquer possibilidade de utilização das margens pela sua 

população. 

 
O rio Tamanduateí nunca atingiu esse status e o Tietê foi alcançado pelos 
fundos da cidade: a área fabril e a linha férrea. O desprezo pelos rios 
relegados aos fundos, o pejorativo que se associa às áreas de várzea, tem 
razões históricas num país de clima tropical, associadas às inundações e à 
maleita, que contribuíram para torná-los secundários. Nesse sentido, foi 
natural, no correr do longo período de retificação do rio Tietê, a ocupação de 
suas margens com vias expressas, unindo as principais rotas de chegada e 
saída da metrópole. Construídas em pedaços que depois foram se 

                                                            
1 “Governar é abrir estradas” foi o lema conhecido de Washington Luís, governador de São Paulo de 
1920 a 1924 e presidente do Brasil de 1926 a 1930. 
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encaixando, as marginais, completadas nos anos de 1970, são rústicas, com 
pontes meramente utilitárias, toscas. (BASTOS, 2008, p.48-49) 

 

Carente de equipamentos urbanos, a população prefere se encaminhar às 

regiões mais valorizadas, quadrante sudoeste da cidade, região também onde há a 

maior oferta de empregos, especialmente devido à transposição do centro financeiro, 

antes coincidente com o centro histórico, para a avenida Paulista e rua Augusta a 

partir da década de 1960. As regiões ainda mais afastadas, especialmente depois das 

barreiras físicas do rio Tietê, restavam ainda como segundo uso, ainda de 

característica bastante rural. 

No entanto, a especulação imobiliária atingiu preços altos e a população de 

baixa renda foi obrigada a morar mais longe e percorrer grandes distâncias. As 

políticas públicas de habitação, que também se dirigem às periferias, passaram a ser 

marca destes setores, bem como a autoconstrução e favelização, tudo isto em um 

cenário de difícil locomoção por transporte público. 

A falta de acesso gera então o que Ascher chama de “novas centralidades 

periféricas”. São decorrências dos “subcentros” abordados por Villaça. Não se trata 

exatamente de centralidades, pois o raio de alcance destes núcleos periféricos é 

bastante regional, e geralmente formados por uma apropriação espontânea e 

desregrada do espaço pela população, mas são evidências das necessidades básicas 

de comércio, lazer e serviços em regiões afastadas, mas ainda dependentes, do 

centro econômico da cidade. 

 
Para os grupos sociais que tem renda mais ou menos estável, mesmo os 
mais modestos, não há outra escolha a não ser se afastar das zonas centrais 
para encontrar uma moradia que seja ao mesmo tempo conveniente e não 
muito cara. Esses grupos sociais conhecem portanto uma mobilidade 
crescente, que torna possível e necessário o desenvolvimento de novas 
centralidades periféricas. 

Os grupos sociais mais desfavorecidos são relegados a zonas geográficas 
diversas, que tem geralmente em comum o fato de estarem encravadas, 
tornam-se prisioneiros de seus bairros. (ASCHER, 2001, p.64) 

 

Entretanto o cenário da capital não é tão simples de se entender com a lógica 

de cidade centro-periferia, dinâmica que infelizmente se reproduz na maior parte das 

cidades grandes. A parcela central, não mais o centro histórico, mas a que se 
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configurou como centro financeiro (avenida Paulista e posteriormente avenida 

Brigadeiro Faria Lima e avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini), desenha as regiões 

mais privilegiadas da cidade e consequentemente são responsáveis pelos maiores 

fenômenos de fluxo e contra fluxo urbano.  

Nesta situação complexa, o abandono e depreciação do centro histórico na 

década de 1960 justamente devido a este deslocamento do centro econômico para a 

avenida Paulista, permitiu uma maior mistura de segmentos sociais. Houve uma 

precarização desta região que começou a transformar-se em comércio e serviço 

voltados às classes populares que passaram também a habitá-la, seja por aluguéis 

mais baratos ou outras formas de moradia como as ocupações de edifícios 

abandonados no coração de São Paulo, notavelmente nos anos 1990. 

O mercado imobiliário, bastante atuante desde os anos 1960, expande-se em 

torno destas regiões mais valorizadas buscando terrenos mais baratos: custo mínimo, 

máximo lucro. Com isto, e sem uma política pública que possibilite a permanência da 

população mais fragilizada, a especulação imobiliária propicia a gentrificação, 

aumentando cada vez mais a periferia da cidade. Periferia esta que hoje se mescla 

com uma elite que foi buscar uma morada longe do centro, possibilitada pelo advento 

do automóvel, utilizado constantemente de maneira individual. O resultado é uma 

massa espraiada, desta vez heterogênea em relação a seus segmentos sociais, presa 

no trânsito de numerosas pistas marginais. Esta paisagem confusa é descrita por 

Massimo Cacciari ao explicar a “cidade-território (ou a pósmetrópole)”: 

 
Hoje estamos numa fase seguinte. Enquanto nas metrópoles estas presenças 
ainda estruturavam o espaço, criando escalas que se podem reconhecer na 
dialéctica centro-periferia, sendo critérios dominantes da urbanística clássica 
dos séculos XIX e XX (as diferentes funções produtivas, residenciais e 
terciárias), hoje esta possibilidade foi simplesmente ultrapassada. A cidade-
território impede toda e qualquer forma de programação deste género. 
Estamos, agora, na presença de um espaço indefinido, homogéneo, 
indiferente nos seus lugares, onde se dão acontecimentos que se baseiam 
em lógicas que já não correspondem a um desígnio unitário de conjunto. E 
estes acontecimentos, enquanto tais, modificam-se com uma rapidez incrível: 
a fábrica não era certamente a catedral, não tinha a estabilidade dos velhos 
centros da forma urbis, mas ainda assim tinha uma certa estabilidade. Agora, 
a rapidez das transformações impede que no âmbito de uma geração se 
conservem memórias do passado. Isto implica que, agora, vivamos numa 
situação em que casa e não-casa estejam interligadas, morada e não-morada 
sejam duas faces da mesma moeda. (CACCIARI, 2010, p. 33) 
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Um exemplo desta incoerência da paisagem pode ser visto ao se confrontar a 

Vila Guilherme e a Vila Maria com o desenho da metrópole. Os bairros encontram-se 

em uma área relativamente longe do centro (cerca de 8 quilômetros), principalmente 

quando se trata de deslocamentos, mas não tanto quando comparada a áreas mais 

periféricas muito mais longínquas em relação à distância física como Itaquera, Perus, 

Interlagos, Tucuruvi, além de outras cidades que fazem parte da região metropolitana. 

Geograficamente, não parece fazer sentido para aqueles que fazem um deslocamento 

periferia-centro-periferia a busca por moradia em lugares mais afastados. Claramente 

o preço do metro quadrado é uma das principais razões que justificam este processo, 

mas outra questão significativa é a possibilidade de acesso. Certamente as melhorias 

e renovações urbanas e principalmente a implantação de novas maneiras de 

transporte, como a abertura de uma estação de metrô, gera também gentrificação. A 

especulação imobiliária continua, portanto, este ciclo de exclusão de uma população 

que se vê obrigada a ir cada vez mais longe, tentando fazer o equilíbrio entre 

distâncias, preços e mobilidade. E por vezes esta população acaba nas mãos de 

pessoas mal-intencionadas que vendem lotes sem escritura, o que acarreta também 

em problemas de habitação irregular. Por isso a importância de políticas públicas 

habitacionais que garantam a permanência da população, especialmente quando se 

trata da implementação de projetos urbanos.  

A implementação de políticas urbanas, bem como os projetos de arquitetura, é 

voltada geralmente ao centro histórico e centro expandido, regiões de maior alcance 

e impacto público e midiático. A periferia vem posteriormente no quadro de 

prioridades, quando já se encontra em situação de risco e atinge uma grande 

quantidade de pessoas. No entanto, as regiões que se encontram no meio do 

caminho, não periféricas, nem centrais, ficam mesmo sem relevância no que consiste 

a este assunto. 

Fisicamente, a distância do centro histórico da cidade em relação ao parque do 

Trote é equivalente à deste primeiro ponto de referência em relação à região dos 

Jardins ou Pinheiros. Hipoteticamente, uma extensão da rua da Consolação, seguindo 

reto no mesmo sentido que vem da avenida Rebouças (direção nordeste), cruzaria o 

bairro do Pari, encontraria o rio, e desta forma chegaria exatamente no parque do 

Trote. No entanto, tendo como origem o centro histórico, a cidade cresceu no eixo 

sudoeste, indo ao encontro do rio Pinheiros, e deslocando mesmo seu centro 
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financeiro para a avenida Paulista e em seguida para a avenida Rebouças. Estas 

áreas logicamente foram mais desenvolvidas e receptoras de mais investimentos 

públicos e privados e, portanto, morada de uma camada mais rica da população. O 

espelhamento desta diagonal, no sentido nordeste, buscando o rio Tamanduateí e o 

rio Tietê, caiu no esquecimento. Isto é justificado pela falta de iniciativa e interesse 

públicos, o que leva também ao desconhecimento e desinteresse da população de 

outras regiões, e não pelo distanciamento físico. Os dados do censo demográfico do 

IBGE de 2010 (Tabela 2), ajudam a ilustrar estas discrepâncias: os domicílios do 

distrito da Vila Maria/Vila Guilherme com mais de dez salários mínimos (somados aos 

com mais de vinte) representam 12% do total, enquanto no caso de Pinheiros 

configuram 55%.  

Tabela 2 - Domicílios por Faixa de Rendimento, em salários mínimos. Fonte: IBGE - Censo 
Demográfico 2010. Nota: Os dados de rendimento são preliminares. (1) Inclusive os domicílios sem 
declaração de rendimento nominal mensal domiciliar. (2) Salário mínimo utilizado: R$ 510,00.(3) Inclusive 
os domicílios com rendimento mensal domiciliar somente em benefícios. Elaboração (adaptada): 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) - Departamento de Estatística e Produção 
de Informação (Dipro).  

 
Observando São Paulo com suas características atuais de metrópole e 

conurbações, revela-se sua incoerência. Um território de imensa extensão, mas sem 

continuidade. Várias dinâmicas urbanas desconectadas dentro do mesmo território. 

Questiona-se imediatamente a falta de uma cidade mais compacta, densa e coesa. 

 

 

 

Até 1/2 Mais de 
1/2 a 1

Mais de 1 
a 2

Mais de 2 
a 5

Mais de 5 
a 10

Mais de 
10 a 20

Mais de 
20

Sem 
rendimento 

(3)
Vila Maria/Vila 
Guilherme      92.897            344        5.644      15.362      34.684      20.799        8.479        2.381           5.151
Vila Guilherme      17.750              44          791        1.985        5.658        4.833        2.703        1.010              719
Vila Maria      35.242            145        2.223        6.471      13.299        7.206        2.815          859           2.184
Vila Medeiros      39.905            155        2.630        6.906      15.727        8.760        2.961          512           2.248
Pinheiros     121.422            725        1.529        3.913      14.452      24.126      30.656      37.174           8.570
Alto de Pinheiros      15.408              15          172          516        1.805        2.756        3.550        5.661              919
Itaim Bibi      39.230              72          595        1.324        4.550        7.578      10.176      12.154           2.722
Jardim Paulista      39.701            566          331          963        4.288        7.933      10.193      12.308           2.928
Pinheiros      27.083              72          431        1.110        3.809        5.859        6.737        7.051           2.001

Distritos 

Domicílios particulares permanentes                                     

Total (1)  

Classes de rendimento nominal mensal domiciliar (salário mínimo) (2)
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1.1.2 Propostas teóricas 
 

A falta de uma resposta precisa para os problemas da metrópole gera diversos 

diálogos e reflexões. Não há uma única conclusão, nem soluções precisas para a 

requalificação e reordenação destes espaços e dinâmicas, um tanto quanto caóticos, 

de um modo eficaz e coerente. Diante disto, é oportuno observar a pluralidade de 

olhares de autores de locais e campos distintos que discutem sobre o processo 

urbanístico da contemporaneidade e proposições de possíveis melhorias ou previsões 

da cidade que está por vir. 

Ao se pensar a longo prazo, François Ascher em Metropolização e 

transformação dos centros das cidades (2001) aponta a questão da sociedade 

hipermidiatizada. Torna-se assim uma das questões discutidas e que refletiria até 

mesmo na cidade como estrutura física. Os fluxos mudam: a conexão torna-se mais 

virtual e isto altera a dinâmica de deslocamento da cidade. Configurar-se-ia novas 

maneiras de deslocamentos e por diferentes necessidades, não mais voltadas 

exclusivamente ao trabalho-casa. Os trabalhos digitais ganhariam força e assim não 

seria tão fundamental a moradia próxima ao trabalho, pois o alcance poderia transpor 

até mesmo fronteiras nacionais. 

 
É muito provável que as grandes cidades continuem crescendo, porém, sob 
formas novas: seus limites serão cada vez menos nítidos e elas integrarão 
progressivamente territórios cada vez mais afastados. As mobilidades serão 
diversificadas; os deslocamentos não ligados ao trabalho e não estritamente 
repetitivos irão aumentando, favorecendo os sistemas de transporte mais 
flexíveis. Os zoneamentos serão modificados. A mistura social e funcional 
nas zonas predominantemente residenciais tenderá a diminuir. As tendências 
de crescente segregação social vão precisar de políticas voluntaristas no que 
diz respeito a equipamentos públicos e mobilidade urbana. A vida social e as 
sociabilidades serão cada vez mais concentradas ao redor da moradia e na 
escala metropolitana; os territórios intermediários poderão perder sua 
importância. Haverá a recomposição dos centros. Alguns centros comerciais 
periféricos das aglomerações provavelmente gerarão centros metropolitanos 
secundários. (ASCHER, 2001, p.67) 

 

Ascher toca em um ponto crucial ao pensar a sociedade do século XXI, e que 

de fato já é a realidade de muitas pessoas. No entanto, hoje ainda parece um pouco 

utópico pensar a grande parcela da sociedade desta maneira. Certamente a forma de 

crescimento das cidades é bastante alterada pelo advento tecnológico, e o modo de 
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expansão da cidade como temos hoje levaria a uma situação insustentável sob o 

ponto de vista de deslocamentos e aumento incalculável da periferia. É por esta razão 

que é também preciso repensar a cidade na sua configuração atual com os fluxos dos 

quais ainda é dependente. Diante disto, Nuno Portas em As políticas de reforço das 

centralidades (2001) aborda a implementação de um modelo plural de centros dentro 

da metrópole, que se liguem por novas acessibilidades e se relacionem a partir de 

complementaridades. Sobre esta estrutura de urbanização, o autor coloca: “Quanto 

mais difusa mais alargada, mais precisamos deste cordão de núcleos, de gânglios, de 

elementos de condensação de atividades distintas.”. (PORTAS, 2001, p.124). 

Cogita-se consecutivamente quais seriam as localizações destas 

centralidades. Elas vêm de pontos de interesse e possibilidades já presentes no 

território. Na tentativa de trocar a expansão pelo adensamento, seria preciso reocupar 

os espaços vazios e perdidos dentro da cidade. Estas novas centralidades, mesmo 

que secundárias, espalhar-se-iam pela extensão da cidade e a conectaria.  

No caso de São Paulo, Maria Alice Junqueira Bastos comenta sobre a 

ocupação rarefeita e a as potencialidades que estas grandes áreas teriam no 

adensamento da cidade, tornando-a mais compacta.  

 
É possível supor que o problema da ocupação de áreas rarefeitas e 
relativamente centrais receberá mais atenção na atual etapa de 
desenvolvimento urbano de São Paulo. Este será o caso, certamente, da 
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de Paulo (Ceagesp), quando 
o órgão - e toda a sua estrutura de distribuição- for transferido para o rodoanel 
metropolitano. Trata-se de um problema novo na história desenvolvimento 
urbano de São Paulo e rico em potencialidades. Pelo tamanho destes vazios, 
seria interessante que fossem objeto de um planejamento especifico que 
resultasse em qualidade urbana, plenamente integrados ao entorno, ao invés 
da ilha exemplar, os interstícios que faltavam na cerzidura da malha. A 
criação de novos bairros nesses grandes vazios urbanos depende de um grau 
de intervenção razoável do poder público, com desapropriações e eventuais 
adaptações nas leis de zoneamento e de investimentos privados, uma vez 
que estes novos espaços se destinam ao uso privado. Ou seja, trata-se de 
uma questão delicada, de difícil equacionamento, que envolve uma ação bem 
coordenada entre as várias partes envolvidas. (BASTOS, 2008, P.63) 

 

Estes vazios na cidade encontram-se em muitas regiões, mas são bastante 

evidentes quando se observa as áreas que tiveram uma ocupação marcada pelo uso 

industrial que foram deslocadas ou tornaram-se obsoletas, assim como os grandes 
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terrenos gerados pela retificação do rio. Há, com isto, uma potencialidade evidente 

nas margens dos rios de São Paulo que poderiam ter suas paisagens ressignificadas.  

A ressignificação destes novos centros, ou novos bairros, corrobora o paradoxo 

da sociedade midiatizada colocado por Ascher: a banalização da telecomunicação 

fortalece o que não é possível de telecomunicar. Há então uma valorização dos 

sentidos e da experiência, ligados ao lazer, esporte e cultura. Estes vêm de uma 

relação direta com a sensação de pertencimento a um lugar, algo que se perdeu, com 

o tempo, quando “habitar” passou a ser confundido com “estar”. A busca pelo lugar no 

ambiente urbano é exposta por Massimo Cacciari em A cidade (2010). 

 
O habitar não tem lugar lá onde se dorme e, por vezes, se come, onde se vê 
televisão e se diverte com o computador de casa; o lugar do habitar não é o 
mero alojamento. Só uma cidade pode ser habitada; mas não é possível 
habitar a cidade se ela não se dispuser ser habitada, ou seja, se não «der» 
lugares. O lugar é o sítio onde paramos: é pausa é análogo ao silêncio de 
uma partitura. Não há música sem silêncio. O território pós-metropolitano 
ignora o silêncio numa partitura; não nos permite parar, “recolher-nos” no 
habitar. Ou seja, não conhece, não pode conhecer distâncias. As distâncias 
são o seu inimigo. Cada lugar, no seu seio, parece destinado a encolher-se, 
a perder intensidade até se tornar em nada mais que lugar de passagem, um 
momento da “mobilização” universal.  

Vives numa cidade que é casa e não é casa, em que estás e não estás, que 
experimentas como contradição. Quais as consequências? Enfrentar o 
problema com a ideia de restaurar lugares, no sentido tradicional do termo, é 
um modo regressivo e reaccionário. Ou então, pode-se aplaudir o processo e 
dizer “que belo!” à sua dinâmica, ao movimento de dissolução, 
prepotentemente em acto, dos lugares. “Agora, vivemos no anti-espaço; 
estabelecemo-nos no ciberespaço; temos que imaginar a nossa casa como 
tendo sensores” (são palavras do arquitecto americano William J. Mitchell no 
seu livro City of bits), mas este futurismo informático é a outra face da postura 
conservadora reaccionária, que anseia pela restauração da ágora e da pólis. 
Dar forma a esta contradição de maneira a conseguir vivê-la e compreendê-
la, e não apenas ser vítima dela, é um problema. Um problema teórico que 
deve ser enfrentado. Continuando nós a ser lugares, como podemos não 
querer ares? Porém, os lugares desejáveis já não podem ser os da pólis nem 
sequer os das metrópoles industriais. Têm que ser lugares onde as 
características da mobilização universal conseguem estar representadas. 
(CACCIARI, 2010, p.35-36) 

 

Alguns princípios práticos para esta reformulação urbana pautada no cidadão 

como usuário são descritos por Kevin Lynch em A imagem da cidade (2011): a 

oportunidade de transformação deveria ser direcionada a uma paisagem visível, 

coerente e clara, enquanto as suas novas formas deveriam funcionar como símbolo 

da vida urbana. Lynch concorda com Portas ao colocar que a forma não teria que vir 
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da especialização, característica de um planejamento monofuncional e segmentado, 

mas que deveria ser adaptável às percepções de seus cidadãos, além de expressar 

com clareza suas funções fundamentais: circulação, usos principais do espaço 

urbano, pontos focais chave. 

 
Acima de tudo, se o ambiente for visivelmente organizado e nitidamente 
identificado, o cidadão poderá impregná-lo de seus próprios significados e 
relações. Então se tornará um verdadeiro lugar, notável e inconfundível. 
(LYNCH, 2001, p. 102) 

 

Sérgio Kon também argumenta sobre a abordagem humana no planejamento 

do território. Em O caos se(m) cura - Dez mandamentos para uma cidade combalida 

(2008), o autor ressalta, para a resolução dos problemas deste século, a importância 

do respeito à cultura e formação social, arquétipos que remetem ao contato com a 

natureza, experiência estética, criação artística e conhecimento. O autor defende o 

território onde o homem poderia circular com liberdade e sobre o qual teria controle 

do espaço físico e psíquico, o que liga diretamente à facilidade de deslocamentos 

juntamente com o uso e ocupação do solo. Tudo isto baseando-se em um projeto de 

regulamentação e controle do desenvolvimento que anteciparia os problemas 

urbanos, sem corromper os vetores naturais de ocupação do solo. 

 
A metrópole reluz e se abre para o prazer do convívio e leva os cidadãos para 
o ambiente público da rua, que é da sua essência, numa movimentação 
diuturna que só por isso traz uma inequívoca sensação de segurança. A 
cidade é o lugar da experiência humana, o lugar do encontro por excelência. 
Onde ele floresce, o caos se dissolve e a massa urbana, independentemente 
de ser feia ou bonita, bem ou mal aparelhada, renasce. (KON, 2008, p.28-29) 

 

A ocupação do solo é, desta forma, determinante no que diz respeito à 

paisagem urbana e sensações que ela transmite, no intercâmbio entre o pedestre e o 

que há de construído. Manuel de Solà-Morales discorre sobre este assunto em Ações 

estratégicas de reforço do centro (2001), levanta a importância do espaço público, 

mas principalmente da interface entre o público e o privado, espaços que configuram 

a cidade.  
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Parece-me que o esforço verdadeiramente poderoso das cidades não é ter 
muito o público, é coletivizar muito o privado, o que é diferente. É ter força 
para que o privado seja mais e mais público. Isso é urbanizar, isso é 
urbanidade. Que o privado não seja tão privado, seja em parte público. O 
contrário é menos interessante. Mas o esforço verdadeiramente cultural, o 
que têm feito as cidades ao longo da história, é que casas, jardins, teatros, 
comércio, hospitais, igrejas que poderiam ser privados tenham um débito 
público e sirvam como elementos coletivos. (SOLÀ-MORALES, 2001, p. 113) 

 

Solà-Morales ainda expõe outra interface importante, que é a do centro e 

periferias. Segundo ele, são mais positivas as ações estratégicas fora dos centros, 

que dão coerência às suas bordas. Rompe-se os limites e os torna positivamente 

ainda mais imprecisos, resultando em um efeito de osmose entre o centro e o território 

imediato, que garante multifuncionalidade e multiplicidade. 

Alternativas como estas poderiam tornar as cidades mais vitais a seus 

habitantes. Seria certamente possível a construção de uma futura cidade mais 

agradável se o direcionamento tomado fosse mais voltado às pessoas, revertendo as 

incompreensões da cidade que foi construída para os automóveis e para o lucro, como 

tem sido feita. 

 

1.2  Ilhas urbanas no território da cidade 
 

Hoje tem-se duas questões importantes: o isolamento, exclusão e desequilíbrio 

de alguns pontos da cidade perante outros, no que se refere à espacialização no 

território de moradia por classes sociais, renda, oferta de empregos, equipamentos 

públicos; outra é o desenho do rio, do relevo, fatores que formaram o desenho da 

paisagem e primeiras barreiras naturais e contribuíram para a construção da cidade 

como foi feita hoje. Estes dois cenários levam a se aproximar à imagem da ilha.  

Saramago aborda o tema em seu livro O conto da ilha desconhecida (2008) 

cujo texto foi escrito em 1997. A metáfora do mundo tratada por Saramago traz uma 

crítica política e burocrática, além de aspectos de desejos, frustrações e aprendizados 

do ser humano. Conta a história de um homem que foi à casa do rei fazer um pedido. 

O pedido do homem era falar diretamente com o soberano, no entanto ele nunca 

estava presente, não atendia os interesses de seu povo. Após grande reivindicação, 

o homem conseguiu finalmente sua solicitação de falar com o rei e pediu-lhe um barco 
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para buscar a ilha desconhecida, ao que foi interrompido de imediato ao dizer que 

todas as ilhas já foram descobertas e estão cartografadas. Depois de muita discussão, 

o homem conseguiu um bilhete e foi buscar seu barco com o capitão. Questionado 

novamente o motivo, o capitão tornou-se mais uma das instâncias que viriam a 

desacreditar do que o homem tanto buscava.  

 
É estranho que tu, sendo homem do mar, me digas isso, que já não há ilhas 
desconhecidas, homem da terra sou eu, e não ignoro que todas as ilhas, 
mesmo as conhecidas, são desconhecidas enquanto não desembarcamos 
nelas, [...]. (SARAMAGO, 2008, p.27) 

 

A metáfora pode vir ao encontro da situação que se dá em São Paulo, onde 

setores da cidade, ou “ilhas”, encontram-se ainda isolados, negligenciados e 

desconhecidos, muitas vezes tão próximos, mas nunca vistos. A administração 

municipal parece dar preferência a algumas regiões em relação a outras, 

possivelmente devido ao maior alcance midiático que elas podem restituir.  

 
A cidade de São Paulo é ao mesmo tempo muito próxima, a ponto de 
atordoar, e muito estranha, estrangeira, a cada um de nós. Nela vivemos 
sempre em espaços de fragmentos urbanos e de referências menores, em 
pequenas ilhas, diante da grandeza que intuímos, mas da qual nunca teremos 
uma visão minimamente ordenada, que nos leve a algum conhecimento do 
todo. Viver em São Paulo é viver em um certo estado de inconsciência. 
(BASTOS, 2008, p.176) 

 

A ilha é definida como porção de terra cercada por água, único elemento que 

marca suas fronteiras, muito ligada à imagem do paradisíaco, ao mesmo tempo que 

à do isolamento. Por vezes almeja-se esta solidão e momento de retiro, em outras, 

busca-se uma dinâmica e conexão entre um grupo de ilhas próximas umas das outras, 

os arquipélagos. Algumas são mais urbanas, outras mais selvagens, podem ser 

naturais ou artificiais, oceânicas ou continentais. Existem até mesmo aquelas que 

estão ao longo de cursos d’água, geralmente de menores dimensões. Estas são 

também por vezes protagonistas no que diz respeito às dinâmicas de cidades. Quando 

integradas ao território, servem como ponto de encontro e conexão entre as margens 

esquerda e direita e, desta forma, configuram centralidades. 
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A partir desta análise, pode-se começar a pensar o território de São Paulo, 

focando nos locais mais desconhecidos e onde se tem mais necessidade de 

intervenções. Tomando como base o rio Tietê, um recorte pode ser feito do aeroporto 

Campo de Marte, altura da ponte da Casa Verde, até o parque Ecológico do Tietê, já 

depois da avenida Guarulhos e onde a marginal torna-se rodovia Ayrton Senna. Neste 

recorte, o centro histórico da cidade fica bem demarcado pelo cinturão viário na 

extremidade inferior esquerda. Nesta macroescala de análise, percebe-se que o 

desamparo de algumas regiões é um fenômeno que se repete nesta delimitação. 

Nota-se também rapidamente a escassez de espaços públicos e verdes. Neste amplo 

raio de abrangência, os que se sobressaem são uma parte do Campo de Marte, e os 

parques da Juventude, do Trote, do Belém, Piqueri, Tiquatira e Ecológico do Tietê.  

 

Figura 1 - Recorte do Campo de Marte ao Parque Ecológico  do Tietê: escala, vias principais, áreas 
verdes,  relação com o centro. Fonte: Google Earth. 

Para uma diminuição dos deslocamentos nesta cidade dispersa, uma 

alternativa seriam as centralidades plurais, de diferentes escalas, especialidades e 

funções, o que Nuno Portas denomina “modelo policêntrico de planejamento do 

território” em As políticas de reforço das centralidades (2008), ao discutir sobre o 

sistema multimodal do espaço coletivo.  

 
“Os vértices ou nós desses sistemas são potenciais indutores de 
centralidade, elementos catalíticos, diriam alguns, como as esquinas, certas 
praças e estações o foram para o centro tradicional. ” (PORTAS, 2001, p. 
130).  
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Centralidade não é colocada no sentido geográfico, mas como núcleo de 

atividades vitais que alcancem certo raio de difusão. Elas poderiam surgir, por 

exemplo, em torno do espaço público verde existente, potencializando estas áreas de 

lazer e recreação e gerando dinâmicas ativas nos seus entornos.  

São Paulo precisa de pequenos parques e praças em pequenas escalas 

diluídos e espalhados por uma metrópole tantas vezes maior que Paris, Nova Iorque, 

Londres. De menor escala que a do parque do Ibirapuera, o parque da Água Branca, 

jardim da Luz, praças Victor Civita e da República são alguns exemplos de casos 

consolidados como pequenas ou potenciais centralidades que esperam por novas 

intervenções urbanas, adensamentos e usos. O inverso também não parece menos 

coerente ou estapafúrdio. A cidade é predominantemente construída e possui uma 

imagem ligada sobretudo ao trabalho, consequentemente de mais cinza do que verde, 

logo necessita da natureza mais próxima. É preciso trazer a vegetação a estes nós 

urbanos, assim como implantá-los junto ao verde existente. Apesar de São Paulo ter 

um índice relativamente alto de 58,79 m2 cobertura vegetal por habitante segundo 

levantamento da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA) em 2015, 

nota-se que é mal distribuída e é marcada majoritariamente pelos grandes parques 

nas extremidades da cidade e unidades de conservação, no entanto torna-se muito 

escassa nas regiões mais urbanizadas.     
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Figura 2 - Parques e unidades de conservação do município de São Paulo em 2017. Fonte: Secretaria 
do Verde e do Meio Ambiente (SVMA).  

Dispondo de focos em temáticas e relevâncias diferentes, aliados a um 

planejamento que enquadre o transporte público, poder-se-ia conseguir uma conexão 

entre estes vértices e pontos de interesse da cidade e, deste modo, fazer que 

funcionem como um arquipélago urbano. Sendo assim, algumas ilhas, conhecidas por 
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alguns, desconhecidas por outros, foram sobrepostas na mesma escala que o mapa 

base neste recorte da cidade (Campo de Marte ao parque do Tietê). Junto a estes 

territórios urbanizados uma vez cercados por água, agora cercados pela própria 

cidade, integrou-se uma malha ortogonal de 1 quilômetro no eixo das ordenadas e 

abcissas, referência às coordenadas utilizadas na navegação, para uma melhor 

compreensão das grandezas. O critério adotado foi a relação entre a áreas, formas e 

possíveis conexões das ilhas com o mapa de São Paulo. As ilhas já sugerem, pela 

própria distribuição, conexões com o que há ao lado, formando mais um sistema do 

que pontos isolados, buscando-se o sentido de arquipélago. A inserção delas neste 

novo contexto, de certa maneira surreal, dá pistas para intervenções no território, que 

levam a querer uma cidade repleta de projetos urbanos para uma transformação 

necessária e de intenção unificadora para a metrópole. 

 

Figura 3 - Cartografia lúdica: sobreposição de ilhas no território de São Paulo. Fonte: Rodrigo Fonseca. 

Tem-se uma fusão de grandes escalas, tanto em relação às distâncias quanto 

em relação às superfícies. As escolhas vêm de uma abordagem introspectiva dada 

pela experimentação do que um dia foi desconhecido e que, uma vez experimentado, 

se torna um pouco mais conhecido. Felizmente não se tem uma conclusão total deste 
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processo a ponto de dizer que tudo se saiba, já que a beleza da experiência está 

justamente em todo o novo que se descobre. Sendo assim, algumas comparações 

podem ser estabelecidas entre estas ilhas europeias e estes pontos do território de 

São Paulo. 

Veneza é o que leva à imagem mais literal do conceito de arquipélago, já que 

apresenta uma quantidade imensa de ilhas, com a água que cruza e engloba toda a 

cidade, e que mesmo assim é lida facilmente como um todo. Faz pensar, portanto 

que, assim como a Casa de Detenção de São Paulo, o Carandiru, pôde tornar-se o 

Parque da Juventude, assim também o Aeroporto Campo de Marte abre margens à 

imaginação ao ser pensado em sua possível desativação. A ampliação de um parque 

à esquerda do eixo da Avenida Santos Dumont, rompe esta barreira que é uma das 

principais conexões (automobilísticas) com o centro e o sul da cidade, além de dar a 

esta última o espaço público que lhe cabe em uma área que deveria ser tão 

privilegiada e importante devido a sua proximidade com as margens do rio, 

completamente negligenciado ao longo da história. Giudecca, o arquipélogo ao sul do 

centro de Veneza, localizado nesta abordagem à margem esquerda do rio, rompe a 

barreira que ele é hoje, no sentido perpendicular à avenida Santos Dumont, e reforça 

a importância da conexão do rio com os seus dois lados: não deve ser um obstáculo, 

mas um encontro. E assim também vai buscar o centro histórico de São Paulo. 

E como a história é contínua e não deve ser esquecida, os equipamentos da 

área em questão podem ser preservados fisicamente e servir como catalizador por 

meio de usos culturais e educacionais ligados ao tema, como o caso do Tempelhofer 

Park, parque em Berlim onde funcionava um aeroporto desativado em 2008. Além da 

aeronáutica e aeromodelismo, o tema do samba e do carnaval também não deve ser 

esquecido, já que se encontra diante do Sambódromo de São Paulo. Temas diferentes 

e historicamente posicionados ao lado, não são antagônicos, tudo isso ajuda a contar 

a história da cidade, muito mais e melhor quando acessível ao público. E por falar em 

acesso, a transformação pode ser um potencializador para a estação Portuguesa-

Tietê, que funcionaria de uma maneira mais viva e de raio mais abrangente, em termos 

de cidade e entorno imediato, que uma estação vista simplesmente como terminal de 

conexão de grandes distâncias. 

Não há dúvidas também que é uma área imensa e que deve ser observada 

cautelosamente. Um caráter único de parque pode não ser coerente com as 
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demandas da cidade. O parque deve receber e oferecer intervenções concretas para 

tudo o que for preciso, somar e agregar transporte, habitação, emprego e, é claro, 

lazer à área. Veneza ajuda mais uma vez. Apesar de pouco vegetalizada e uma 

quase-desordem na sua morfologia, tudo parece muito justo: as casas coladas e os 

caminhos estreitos são uma rede rizomática que conecta o território. Estas ruas, 

calçadas, caminhos –  de difícil rotulação em uma cidade-símbolo pedonal, cujo 

adjetivo rodoviarista passa apenas pelas suas fronteiras – geram atmosferas, 

ambientes, perspectivas e emoções variadas. É uma cidade aberta à possibilidade e 

interpretações, é plural. 

 

Figura 4 - Veneza. Foto: Rodrigo Fonseca. Fonte: Acervo pessoal. 

Seguindo a nordeste do mapa-múndi oficial ou a sul do novo mapa de São 

Paulo, as ilhas parisienses. É simbólico colocá-las em referência ao Jardim da Luz. 

Sua importância histórica e situação de centralidade são equivalentes, mas as suas 

configurações infelizmente bastante contrastantes. A Pinacoteca do Estado de São 

Paulo, marcada pelas figuras de Ramos de Azevedo e posteriormente de Paulo 

Mendes da Rocha, e da Catedral Notre-Dame de Paris, fruto de um trabalho de tantos 
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nomes, mas grande notoriedade da reconstituição por Eugène Viollet-le-Duc no século 

XIX, são projetos de valores incontestáveis. No entanto o entorno do centro histórico 

da capital francesa conseguiu florescer enquanto o de São Paulo foi abandonado, 

apesar de tamanha qualidade arquitetônica ao seu lado, especialmente pela Estação 

da Luz (Charles Henry Driver) e Estação Julio Prestes (Cristiano Stockler das Neves) 

transformada na sala de concertos Sala São Paulo (Nelson Dupré)2. A Île de la Cité 

se coloca assim em comparação com esta área como uma tentativa de recolocar a 

Luz e seus bairros vizinhos (Campos Elísios e Bom Retiro) como um ambiente de 

lazer e cultura convidativo e aberto a todos, favorecido pela notável presença da 

Pinacoteca e seu jardim. Isto não vem de uma política higienista, mas de atenção e 

cuidado governamental em relação à saúde e segurança pública, e finalmente do 

respeito, coexistência e convivência entre diferentes tipos de pessoas. Para isso deve 

ser repensada também em termos de oferta de empregos, serviços e habitação sem 

gentrificação. 

A Pont Saint-Louis é a ponte encarregada de fazer a conexão entre a Île de la 

Cité e a pequena Île Saint-Louis, 67 metros à leste. Sua inserção no mapa de São 

Paulo, de maneira discreta, quebra com a arbitrária avenida Tiradentes que corta a 

cidade de norte a sul pelas suas derivações (avenidas Santos Dumont, Prestes Maia, 

23 de Maio, 9 de Julho), cicatrizes urbanas do Plano de Avenidas. A Île Saint-Louis 

tenta integrar essa divisão leste-oeste e tenta resgatar o rio Tamanduateí e seu 

entorno, em uma tentativa de aproximação com os bairros do Brás e Pari, parte do 

cinturão industrial da cidade que cresceu à leste, integrando também o bairro da 

Mooca, que ainda aproveitava da proximidade com o transporte de carga. Esta 

conexão deve ser pensada de maneira mais harmônica e integral do que se tem hoje 

apenas pela Passarela das Noivas, sobrepondo as 10 faixas de veículos da avenida 

Tiradentes que estão logo abaixo. 

                                                            
2 Cristiano Stockler das Neves foi fundador do curso de engenheira e arquitetura da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie em 1917. A Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie foi criada 
30 anos mais tarde, separando-se da Escola de Engenharia. Ele permaneceu como diretor e professor 
até 1957. Nelson Dupré concluiu o curso na mesma faculdade em 1973. 
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Figura 5 – Paris: Île de la Cité vista do Quai de Montebello. Foto: Rodrigo Fonseca. Fonte: Acervo 
pessoal. 

Continuando a leste, depara-se com a grande ilha de Nantes, cheia de 

travessias que a conectam a norte e sul, e que inclusive apresentam atmosferas 

completamente diferentes. Nantes não é necessariamente grande exemplo de modelo 

urbano, parece até bastante rodoviarista e não muito agradável ao pedestre em alguns 

trechos quando se faz um percurso de grandes distâncias e atravessa-se sua 

extensão de norte a sul, em um roteiro do Château des ducs de Bretagne no centro 

histórico até a Unité d’Habitation, projeto de Le Corbusier, por exemplo. Mas o que 

chama a atenção são seus braços que tentam conectar tudo o que a rodeia e a separa 

pelo rio Loire, além das diversas atmosferas que se encontram nesta ilha. Parece uma 

alternativa interessante do que se fazer em uma área pós-industrial e reapropriação 

de suas infraestruturas e galpões por meio de parques de diversão, restaurantes, 

bares, galerias de arte e espaço público também aberto à arte urbana, tudo isso 

também aliado a seus bulevares e áreas verdes. Trata-se de uma grande superfície, 

de universos variados acontecendo ao mesmo tempo e lugar, mas que formam um 

conjunto. Nantes ocupa uma boa parte do mapa de São Paulo, o que também 
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interessa ao englobar o Parque Estadual do Belém ao Parque do Piqueri, podendo 

cruzar a barreia da avenida Salim Farah Maluf e dar unidade ao eixo da avenida Celso 

Garcia, que chega na ponta da ilha e visa dar unidade a esta direção do Belenzinho 

ao Tatuapé, área marcada por seus galpões e subusos e também fundamental para 

as margens de um rio Tietê a ser repensado através da sua proximidade com os 

cidadãos. 

 

Figura 6 – Nantes: Île de Nantes, à direita obra "Les Anneaux" de Daniel Buren e Patrick Bouchain. 
Foto: Rodrigo Fonseca. Fonte: Acervo pessoal. 

Ainda mais a leste, a imagem do parque linear às margens do Tietê encontraria 

o parque Linear Tiquatira, inaugurado em 2007. É também simbólico por ter sido 

delimitador da área urbana e rural da cidade. Trata-se de um parque novo e que 

mostra o desejo e a possibilidade de gerar um novo espaço urbano. A ilha de Metz é 

sobreposta nesta região pela inserção do bucolismo dentro do ambiente urbano. 

Nesta cidade há a parte urbana e construída, mas configura uma outra dinâmica em 

comparação às outras ilhas de cidades maiores. Vê-se muitas construções históricas 

sem muita hierarquia, sobressaindo a catedral de Metz como grande monumento da 

cidade, junto com a silhueta da torre do Templo Evangélico da Garnison, 1 metro mais 
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alta que a torre da Catedral, e que mostra o conflito religioso que ali havia e também 

culminou na construção da igreja protestante Temple Neuf. Tudo isso coexiste hoje 

cercado de história e muitos jardins e espaços livre. A paisagem geral é amarrada 

pelo característico tom de amarelo provindo da pedra de Jaumont, retirada da região 

da Moselle, onde se situa a cidade, e também nome do rio que em suas bifurcações 

cria as estas ilhas ao norte da cidade. Metz representa a pausa, momento de 

descontração diante de um ritmo acelerado. 

 

Figura 7 - Metz: ilha da Place de la Comédie, vista do parque Jardin d'Amour. Foto: Rodrigo Fonseca. 
Fonte: Acervo pessoal. 

Acima no mapa, encontra-se Museumsinsel, a Ilha dos Museus no rio Spree, 

no coração de Berlim, importante complexo cultural e considerado Patrimônio Mundial 

da UNESCO desde 1999, além de possuir a importante Catedral de Berlim (Berliner 

Dom) e um parque público Lustgarten. É colocada em São Paulo na região do Parque 

Novo Mundo na tentativa de suavizar as barreiras físicas e literais que ali se 

encontram. Trata-se de uma área de limites pela própria configuração do crescimento 

da cidade. Colada na rodovia Fernão Dias, que serve como grande eixo delimitador 

entre São Paulo e Guarulhos, e rodovia Presidente Dutra, é marcada pela sua 
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atividade industrial e transporte de cargas, onde se implantou a o Terminal de Cargas 

Fernão Dias. Isto gera um grande desconforto também para a população que mora 

nesta área. Juntamente com a atividade industrial e de transportes, vê-se uma grande 

quantidade de vilas que funcionavam ou ainda funcionam como vilas operárias (Vila 

Sabrina, Vila Flora, Vila Izinha, Vila Hendres, Vila Cavadas, Vila Hermínia, Vila São 

Rafael). Para suprir a demanda, diversas moradias irregulares também foram 

instauradas nos interstícios que ali existem e escancaram a necessidade social e 

habitacional. Além das vilas, entre os bairros vizinhos, também apresentam “bairros-

jardins” e “bairros-parques”, como é o próprio caso do Parque Novo Mundo, junto ao 

Jardim Guançã, Jardim Julieta, Jardim Brasil e Parque Edu Chaves, de parcelamentos 

e traçados por vezes bastante peculiares e de inspiração declaradamente europeia, 

mais especificamente francesa. No entanto não é uma região agradavelmente 

arborizada, com apenas algumas praças residuais e o parque Tenente Brigadeiro 

Roberto Faria Lima localizado entre a marginal Tietê e a rodovia Dutra. Na esperança 

de requalificar e gerar centralidades nos eixos lineares das águas da cidade, este 

parque juntamente com o rio Cabuçu de Cima, braço do Tietê que foi seguido pela 

Fernão Dias, poderiam ser expandidos e requalificados afim de servir como 

incentivador do desafio que é aliar habitação, natureza e desenvolvimento 

sustentável. A requalificação das áreas verdes e implementação de infraestruturas 

para esta área também leva a pensar na falta de equipamentos culturais para as 

regiões mais periféricas da cidade, cujo posicionamento dos pontos culturais é 

nitidamente centralizado. É preciso alimentar o incentivo à cultura para as periferias, 

não de uma maneira imponente, mas de um modo fluido e participativo. Entrar em 

contato com o que vem de fora em termos de conhecimento, arte, experiências, assim 

como levar a cultura e características internas da região para fora, em um importante 

vice-versa que rompe barreiras e gera centralidades mais homogêneas. Muitas vezes 

um pensamento basal das necessidades humanas leva casa e comida, mas se 

esquece da diversão e da arte. A Ilha dos Museus, ponto central de Berlim, traz estas 

sugestões a uma possível centralidade de uma região paulistana periférica que pode 

ser conhecida por novos usos culturais, até mesmo nos galpões industriais que 

marcam esta história. 
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Figura 8 - Berlim: à esquerda, Catedral de Berlim na Ilha dos Museus. Foto: Rodrigo Fonseca. Fonte: 
Acervo pessoal. 

Afastando-se ainda mais do centro da cidade em direção a leste, e 

consequentemente adentrando mais a periferia, e já se confundindo com a fronteira 

com Guarulhos, cidade que se aglomera na metrópole, encontra o parque Ecológico 

do Tietê. O parque é uma importante área de proteção ambiental e faz repensar há 

um tempo não tão longínquo de quando o rio era melhor utilizado. Foi sobreposto no 

mapa pela ilha de Groix, ilha francesa na região da Bretanha. Diferentemente das 

outras ilhas mais urbanas, Groix não possui conexão física com a parte continental. 

No lugar das pontes, o trajeto é obrigatoriamente feito pelo transporte fluvial, o que 

mostra também a importância das conexões de uma ilha, e nisso se inclui o momento 

em que elas devem existir ou não, em uma intenção educadamente reservada e 

introspectiva. Além de possuir área muito próxima ao parque, cerca de 14 km2, Groix 

traz a imagem do bucolismo e abstenção da velocidade e problemas típicos das 

grandes cidades e da importância fundamental do lazer, da natureza e da paisagem 

na construção – não concreta – do ser humano. Apesar de baixa densidade 

populacional de 152,2 hab./km2, possui suas pequenas casas e comércios, próprias 
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centralidades com seus pequenos vilarejos de nomes bretões, intervenções humanas 

elegantemente dissolvidas e incorporadas à paisagem. Há quase uma intenção de 

não se falar sobre Groix, de permanecer quase intocado e esquecido este lugar 

sagrado e secreto. Abstendo-se da inocência, mas reforçando sua constatação, 

evidencia-se a importância dos órgãos encarregados da preservação do patrimônio 

histórico, cultural e paisagístico.  

A ideia da centralidade não deve estar ligada, em nenhuma das ilhas, a um 

intenso avanço técnico e econômico muitas vezes associado às grandes cidades, e 

que inclusive levam à grande parte dos problemas psicológicos de seus cidadãos. É 

necessário garantir os direitos humanos fundamentais. O parque do Tietê é colocado 

justamente como possibilidade da consumação da tranquilidade, do ar, do lugar 

paradisíaco que merece a atenção e cuidado dos cidadãos, assim como os cidadãos 

merecem este lugar. Ele deve ser revisto, portanto, com delicadeza e cuidado, pela 

abertura das fronteiras deste recinto cercado pela rodovia Ayrton Senna, e que esta 

imagem da velocidade de suas bordas possa ser opostamente revertida a um melhor 

acesso e desfruto desta imensa área pela população. 

 

Figura 9 – Groix: praia do vilarejo de Locqueltas. Foto: Rodrigo Fonseca. Fonte: Acervo pessoal. 
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Voltando a oeste, pela margem direita, encontra-se as ilhas do Rio Danúbio, 

delimitador das porções Buda e Peste: Margit-Sziget (Ilha Margarida) e Óbudai-Sziget 

(ilha de Obuda, também conhecida como Ilha do Estaleiro). Estas ilhas possuem 

conexões com as partes ocidentais e orientais de uma maneira um pouco menos 

usual. A Ilha Margarida, mais ao sul, é acessível pelas suas extremidades, a norte e 

a sul, tendo a um desenho particular e formando um ângulo de 165º. Ambas as pontes 

conectam Buda a Peste e fazem uma parada no meio do caminho para a ilha. É 

predominantemente uma zona de lazer coberta por belos parques e áreas de 

recreação, além de hotéis, estabelecimentos desportivos, ruínas e monumentos que 

marcam a história da cidade. A Ilha do Estaleiro, conhecida assim pelo estaleiro que 

ocupava uma boa parte dela no século XIX, possuía acesso feito apenas por 

transporte fluvial, mas mais tarde foi construída uma discreta ponte que a conecta a 

Obuda, em sua parte central. Majoritariamente vegetalizada, é conhecida por abrigar 

o festival Sziget, um dos maiores festivais da Europa. Estas ilhas mostram a 

possibilidade de cidades múltiplas, mais antigas ou mais recentes, ao redor de um 

centro que desta vez tem pouca ligação com a urbanidade construída. Neste recorte, 

a imagem que se faz é quase oposta àquela que estamos acostumados: centro é a 

própria infraestrutura do parque, enquanto a cidade acontece ao redor. Mas o que 

mais se aprende com as ilhas de Budapeste é que o parque, muito mais que um 

jardim, é um catalisador de eventos, parques de atração, esporte e diversas 

instalações pontuais que servem para gerar vida e movimento à infraestrutura verde. 

Margarida sobrepõe-se ao parque do Trote, enquanto a Ilha de Obuda busca uma 

continuação deste eixo à norte a uma área pouca vegetalizada, tentando alcançar a 

longa distância que o separa do parque Estadual da Cantareira. 
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Figura 10 - Budapeste: Margit-sziget. Foto: Rodrigo Fonseca. Fonte: Acervo pessoal. 

A imensa área verde da Cantareira aborda uma relação mais metafórica que 

de escala em sua sobreposição. A massa de área verde começa na Invernada do 

Barro Branco, finamente pública no parque Estadual Alberto Löfgren - Horto Florestal 

e se estende pelo grande parque Estadual da Cantareira – Núcleo Pedra Grande, 

Unidade de Conservação da Serra da Cantareira, onde São Paulo parou de crescer 

por conta do relevo, fronteira geomorfológica do limite norte da cidade. O parque como 

área de preservação de mata atlântica, é aberto ao público e possui trilhas e atividades 

que proporcionam o contato com essa rica fauna e flora que parece tão distante 

quando se pensa em uma cidade de tamanha proporção. Por esta razão, 

Christianshavn é colocada como representação deste cenário mítico. Trata-se de um 

conjunto de ilhas artificiais fundadas no século XVII como extensão das fortificações 

de Copenhagen. Neste território estudantes, jovens, idosos, famílias convivem em 

meio a importantes equipamentos, como a Ópera de Copenhagen, biblioteca de 

arquitetura e design, conservatório de música, e diversos prédios de arquiteturas 

contemporâneas ao lado de prédios históricos. Neste contexto também se insere a 

Cidade Livre da Christiania, comunidade administrativamente independente e 

autogovernamental, criada em 1971 e regulada por sua lei própria de 1989. Trata-se 
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de uma das áreas mais arborizadas da cidade, dentro de uma área militar desativada. 

Foi também uma forma de manifestação pelo descaso político perante ao sistema 

habitacional do governo dinamarquês. Apesar de muitas polêmicas acerca de 

Christiania, com seus quase mil habitantes (jornalistas, artistas, músicos) torna 

possível essa experiência social através de atrações artísticas e culturais a partir de 

uma nova forma de pensar e enxergar a realidade. Uma tentativa de consolidação da 

utopia, do poder realizar ideias que parecem tão distantes. O parque da Cantareira 

vem como essa resistência da cidade espraiada que resiste para se mostrar o que foi 

e o que poderia ser. 

 

Figura 11 – Christiania: área residencial. Foto: Rodrigo Fonseca. Fonte: Acervo pessoal. 

Se ainda desconhecidas, não será possível uma visualização completa destas 

imagens, exige-se uma inserção e experiência nestes lugares. Contudo, o 

desconhecido abre ainda mais possibilidades à imaginação e algumas possibilidades 

a serem criadas. Esta ideia não deve funcionar como ilhas de centralidade isoladas, 

mas como centralidades lineares ou circulares, homogêneas e menos hierárquicas, 

um arquipélago que funcione em conjunto, dando unidade e oportunidade à cidade. 
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2 O PARQUE DO TROTE E SEU ENTORNO 

2.1  MEMÓRIA 
 

 

Figura 12 - Vista do casario da Vila Maria e pista de trote ao fundo, 1971. Foto: José Vieira. Fonte: 
Acervo pessoal. 

Sede da antiga Sociedade Paulista do Trote (SPT), o parque do Trote, faz 

fronteiras com os bairros da Vila Maria e Vila Guilherme, zona norte de São Paulo, e 

ainda tem no seu portão de entrada as iniciais da sociedade. Apesar da decadência 

das apostas desde anos 1970 que culminou no fim da SPT mais tarde, as charretes e 

os cavalos ainda podiam ser vistos no final da década de 1990 e começo dos anos 

2000, cuidados ainda pelos proprietários das cocheiras, funcionários e trotadores. A 

área foi reconstruída em 2005 e reinaugurada em 2006, integrando-a ao parque da 

Vila Guilherme que ocupava uma pequena parte sul do terreno da SPT. Nesta 

transição, as corridas deixaram de existir, mas as cocheiras, os edifícios históricos, a 

arquibancada e o local das apostas ainda permaneceram lá. O parque e o entorno 

foram tombados em 2013 pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 

Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP) devido ao valor 

histórico, urbano e arquitetônico; origem atrelada à ocupação e urbanização do bairro 



46 
 

da Vila Guilherme; trote como tradição esportiva; abrigar um raro caso de pista 

destinada exclusivamente à prática do trote no Brasil; abrigar importantes exemplares 

da fauna e flora do município; importância do reconhecimento desta área para a 

população da região atestada pela participação na preservação e transformação em 

equipamentos públicos3. Hoje, apesar da data relativamente recente de abertura como 

parque e de tombamento, o patrimônio construído que resta desta memória é, 

infelizmente, mal preservado.  

 

Figura 13 - Parque do Trote, 1975. Foto: José Vieira. Fonte: Acervo pessoal. 

                                                            
3 Mais informações podem ser encontradas no documento do processo de tombamento: Resolução Nº 
15/CONPRESP/2013. 
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O patrimônio histórico e cultural nunca deve ser desprezado. O esquecimento 

desta área vem do próprio processo de construção da cidade. A zona norte de São 

Paulo começou a ser explorada no início pela região de Santana, alcançando mais 

tarde pontos mais a norte e a leste, até então bastante rural. Uma questão era a 

dificuldade de acesso e transposições do rio Tietê. O acesso do centro até Santana 

era feito até a década de 1960 por uma ponte construída no século XIV conhecida 

como Ponte Grande, remodelada e rebatizada em 1942 como Ponte das Bandeiras4. 

Na Vila Maria, a travessia era feita de barco até 1918, ano em que foi construída uma 

ponte de madeira que ligava o bairro ao Brás. Foi substituída em 1956 por uma ponte 

de concreto, na gestão do governador Jânio Quadros. 

 

Figura 14 - Ponte das Bandeiras, 25 de janeiro de 1942. Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(ITP). 

                                                            
4 Primeira ponte de concreto armado a cruzar o rio Tietê na gestão do presidente Getúlio Vargas e 
gestão municipal de Francisco Prestes Maia. A substituição foi parte do Plano de Avenidas de 1929. 



48 
 

 

Figura 15 - Ponte da Vila Maria construída em 1918. Fonte: Jornal SP Norte. 

 

Figura 16 - Ponte da Vila Maria em 1956. Fonte: Acervo Estadão. 

A construção da marginal e das pontes, após a retificação do rio a partir de uma 

política rodoviarista – por meio de veículos e nunca focado na demanda por transporte 

público – facilitou a urbanização desta região, porém formou áreas enormes e vazias 

ao longo do rio, cujas margens não foram respaldadas por um planejamento urbano 

voltado ao meio ambiente e ao cidadão, mas respostas rápidas ao problema dos 
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fluxos. Propiciaram a oportunidade ideal para expansão industrial e instalação de 

grandes galpões em glebas de enormes dimensões com fácil escoamento de suas 

mercadorias. Assim está até hoje, sem olhares, nem interesse por parte dos cidadãos 

ou do poder público.  

Por meio de uma análise histórica e cartográfica, é possível observar no 

levantamento SARA de 1930, São Paulo já bastante construída quase alcançando o 

rio ainda não retificado. Acima do rio, a quadra onde veio a ser implantada a 

Sociedade Paulista do Trote já está representada com suas vias delimitadoras muito 

parecidas com a situação atual, assim como o parcelamento da Vila Maria, ainda com 

poucas construções. Mas é neste recorte sul e oeste que se vê grandes 

transformações. O rio não retificado apresentava meandros que adentravam boa parte 

desta região de vale até a região de Santana. Percebe-se que a ocupação urbana se 

deu justamente nas áreas mais secas, possivelmente pela dificuldade de construir em 

solo mole. A área onde hoje está o complexo Mart Center era quase em sua totalidade 

preenchida por água, formando um lago ou terreno alagadiço, assim como boa parte 

da Vila Guilherme. Duas décadas mais tarde, com o levantamento VASP/Cruzeiro do 

Sul em 1954, já se tem uma retificação bem marcante do rio, restando apenas um 

trecho com seu desenho natural, onde hoje se encontra o parque Estadual do Belém 

chegando ao parque do Piqueri. No entanto, as planícies em toda essa extensão ao 

norte do rio permanecem inundadas. Na quadra do parque do Trote, ao lado da 

extensa área do lago, já se encontra o desenho das cocheiras e a pista do Club Hypico 

de Vila Guilherme fundado em 1937 e mais tarde, em 1944, comprado pela Sociedade 

Paulista de Trote. A somatória da intensificação da atividade industrial a partir da 

década de 1930, inauguração da rodovia Presidente Dutra em 19515 na gestão do 

presidente Eurico Gaspar Dutra, conclusão da rodovia Fernão Dias em 1961 na 

gestão do presidente Juscelino Kubitscheck, e o início da retificação do rio Tietê na 

década de 1940 que culminou na construção das marginais consolidadas na década 

de 1970 não deixaram espaço para o desenho natural do rio e, assim, no levantamento 

fotográfico de 2004 já temos uma configuração urbana muito semelhante àquela que 

encontramos hoje. 

                                                            
5 A primeira ligação entre Rio de Janeiro‐São Paulo foi criada em 1928 na gestão do presidente Washington 
Luís, única até a construção da rodovia Presidente Dutra. 



50 
 

 

Figura 17 - Levantamento cartográfico de São Paulo SARA BRASIL 1930 e sobreposição de parques 
municipais urbanos e lineares. Fonte: Mapa Digital da Cidade (MDC). 
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Figura 18 - Levantamento cartográfico de São Paulo Vasp Cruzeiro 1954 e sobreposição de parques 
municipais urbanos e lineares. Fonte: Mapa Digital da Cidade (MDC). 
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Figura 19 - Levantamento fotográfico de São Paulo Ortofoto 2004 e sobreposição de parques 
municipais urbanos e lineares. Fonte: Mapa Digital da Cidade (MDC). 

 

2.2  HOJE 
 

Há de se imaginar que em consequência deste processo de ocupação do solo, 

e que carrega a memória dos bairros, não gerou uma dinâmica positiva de vida 

citadina. Muitas vezes os moradores são obrigados a percorrer longas distâncias ou 

utilizar carros para ir até grandes galpões de supermercado que faceiam o rio. Quando 

se trata de ir ao centro da cidade, a situação é ainda pior: a falta de um transporte 

público eficiente que nunca foi levado em consideração para esta área, faz que estas 

pessoas utilizem automóveis particulares ou percorram longos trajetos de ônibus, 

além da necessidade de fazer conexões com outras linhas ou chegar a uma estação 

de metrô. As estações mais próximas são Bresser-Mooca, Belém e Tatuapé da linha 

3 vermelha ou Portuguesa-Tietê e Carandiru da linha 1 azul. De toda maneira todas a 

um raio de distância médio de 4 quilômetros a pé. 
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Figura 20 - Parques municipais, hidrografia, habitação irregular, transporte público e equipamentos 
culturais no recorte da cidade de São Paulo. Elaboração: Rodrigo Fonseca. Fonte: Mapa Digital da 
Cidade (MDC). 
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Figura 21 - Parques municipais, hidrografia, habitação irregular, transporte público e equipamentos 
culturais no entorno do parque do Trote. Elaboração: Rodrigo Fonseca. Fonte: Mapa Digital da 
Cidade (MDC). 

 

As figuras 20 e 21 mostram um pouco destas características do entorno do 

parque do Trote e a sua relação com as outras partes da cidade em uma escala mais 

ampliada da cidade. Revela-se a pouca quantidade de parques, os problemas 

habitacionais irregulares e de risco, a dificuldade de mobilidade por transporte público 

e a falta de equipamentos culturais comparados com o centro da cidade. 

Os bairros Vila Maria e Vila Guilherme apresentam hoje estas características 

derivadas de seus processos históricos de ocupação, relevo, segmentos sociais e 

condição de solo peculiar de uma área de vale. Seus habitantes vivem e resistem, 

mesmo cercados por indústrias, grandes muros, o córrego Apareíba com esgoto a céu 

aberto na avenida Nadir Dias de Figueiredo, linha de alta tensão. Em alguns trechos, 

comércios e serviços adaptados em antigas casas ou pequenos galpões geram uma 

dinâmica de bairro que lembra cidades do interior, por vezes com ruas ainda de 

paralelepípedos e características de um regionalismo onde muitos se conhecem ou, 

mesmo desconhecidos, conversam nas calçadas. As antigas casas com varandas e 
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quintais intensificam estas relações através de uma arquitetura que se abre facilmente 

à rua, onde existe um convívio intergeracional.  

     

Figura 22 - Residência no cruzamento das ruas Newton Braga e Margarinos Torres. Foto década de 
1950: José Vieira. Foto 2018: Rodrigo Fonseca. Fonte: Acervo pessoal. 

   Uma atuação contemporânea do mercado imobiliário já começou a se fazer 

presente antes das políticas urbanas: empresas imobiliárias, incorporadoras, grupos 

que constroem por administração etc., adquirem alguns galpões para dar lugar aos 

conhecidos edifícios dentro de condomínios-clubes fechados com muros voltados à 

rua. Há uma mudança tipológica de galpões, tornando-se edifícios habitacionais, mas 

o problema do uso público das calçadas continua o mesmo que com o uso 

antecedente: sensação de vazio e insegurança. 
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Figura 23 - Levantamento de galpões no entorno do parque do Trote. Fonte: Rodrigo Fonseca.  

No meio de todo este cenário encontra-se o parque do Trote, fruto de uma 

política pública para transformar a área decadente da antiga Sociedade Paulista do 

Trote em parque. Nesta mesma grande gleba, existem alguns vizinhos de quadra. O 

mais evidente, que ocupa cerca de metade da quadra, era o Mart Center, complexo 

comercial da indústria têxtil e que ocupa uma área de 178000 m2. Hoje desinstalado, 

a área e seus galpões passaram a ser utilizadas como sede de eventos esporádicos 

e estacionamento de carros, ônibus, caminhões e até mesmo aviões particulares, 

provavelmente pela proximidade com o aeroporto Campo de Marte. Um outro edifício 

chama atenção pelas formas arredondadas e verticalização não usual (12 andares) 

inserido em uma situação predominantemente horizontal, onde o gabarito geralmente 

não passa de quatro andares. A intenção seria servir como hotel justamente para 

quem fosse utilizar o complexo Mart Center. No entanto, foi abandonado antes mesmo 

da completude de sua construção e possibilidade de algum uso. Este prédio foi 

ocupado irregularmente, depois uma reintegração de posse expulsou os ocupantes e 
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hoje sua estrutura ainda está lá, sem uso algum. Na esquina da rua São Quirino com 

a avenida Nadir Dias de Figueiredo, há um grande terreno onde funcionava a sede da 

rádio Tupi, com um pequeno edifício e algumas antenas no meio do terreno. Além 

disto, na outra esquina da rua São Quirino, desta vez com a avenida Guilherme, um 

terreno sem uso, por onde passa a linha de alta tensão, formou-se uma comunidade 

conhecida como Coruja por seus moradores. Para o cumprimento da ABNT NBR 

5422:1985, a faixa de servidão, área que não deve ser ocupada ao longo das linhas 

de alta tensão, tem largura mínima de 30 metros para linhas de 69,88 e 138 kV, ou 20 

metros para linhas de 34,5 kV.  Ao lado deste terreno, ainda há mais três outros 

dedicados ao transporte de mercadorias.  

 

Figura 24 – Parque do Trote: imagem aérea. Fonte: Google Earth. 

Tomando o parque como referência cartográfica, suas fronteiras são marcadas 

pela rua São Quirino (sul); avenida Guilherme (oeste); rua Chico Pontes (norte); e 

avenida Nadir Dias de Figueiredo (leste). Extrapolando as fronteiras da quadra, 

moradia irregular, grandes glebas e galpões ocupados por empresas e 

transportadoras, devido à proximidade com a marginal Tietê e rodovia Dutra, 

prosseguem no quadrante sudoeste, região da Vila Guilherme. Apesar do córrego a 

céu aberto que vai ao encontro do rio estar no quadrante nordeste, a Vila Maria 

apresenta uma dinâmica mais consolidada com parcelamento ortogonal e racional em 

pequenas quadras, orientado diagonalmente a norte e consequentemente 

possibilitando uma melhor insolação em todas as suas fachadas, com casas e 
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pequenos prédios e comércios de baixo gabarito (até quatro andares). Deslocando-se 

mais a norte, chegará à parte de relevo acidentado, parcelamento de contornos 

orgânicos, que marca o fim desta área de várzea e é conhecida como Vila Maria Alta. 

Mais a leste, já próximo à rodovia Dutra, retorna o predomínio da ocupação industrial.  

   

Figura 25 - Moradia em condição de risco: avenida Guilherme e rua São Quirino (Comunidade Coruja). 
Foto: Rodrigo Fonseca. Fonte: Acervo pessoal. 

    

Figura 26 - Antigo Mart Center: área de eventos esporádicos e estacionamento com placa para 
"carro, caminhão, ônibus, carreta, avião" e ônibus estacionado e moradia na calçada. Foto: Rodrigo 
Fonseca. Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 27 – Córrego Apareíba e avenida Nadir Dias de Figueiredo. Foto: Rodrigo Fonseca. Fonte: 
Acervo pessoal. 

   

Figura 28 - Edifícios históricos em más condições: administração e arquibancadas. Foto: Rodrigo 
Fonseca. Fonte: Acervo pessoal.   

   

Figura 29 - Parque do Trote e da Vila Guilherme. Foto: Rodrigo Fonseca. Fonte: Acervo pessoal. 
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3 PROJETO, UMA POSSÍVEL PROPOSIÇÃO DE CENTRALIDADE 
 

3.1  REFERÊNCIAS PROJETUAIS 
 

A elaboração do projeto se deu por meio da observação e estudos de 

referências de arquitetura em diferentes escalas, desde uma operação urbana, que 

ajuda a melhor analisar compreender o território em escala macro, até o projeto do 

edifício, que não deve ser um objeto fechado em si, mas peça fundamental e operante 

da urbanidade.  

Inicia-se naturalmente pelo projeto de Hector Vigliecca em parceria com Anne 

Marie Sumner, Ruben Otero e Luciene Quel para a operação urbana Carandiru-Vila 

Maria. O projeto, realizado em 2004, com área de intervenção de 20000 hectares, tem 

como preceito a redescoberta da geografia local através do destamponamento e 

revitalização de rios e córregos e devolução da permeabilidade do solo, associando-

a às infraestruturas urbanas, como uma linha de metrô prevista, paralela à marginal. 

 
Se a geografia se configura como vetor nas grandes escalas, no caso da área 
em questão parecia invisível. A idéia portanto era torná-la visível. Acho 
sempre que o melhor exercício da cidadania se dá – do ponto de vista da 
arquitetura – quando associamos infraestrutura e geografia; isto é, a 
apreensão visível da cidade. Vendo o limite da várzea do Tietê no pé do morro 
ascendente da Cantareira com os 4 córregos que deságuam no Tietê, ficou 
evidente que melhor seria termos 1 leitura geográfica da cidade como 1 todo. 
Porque a geografia continua com suas variações hídricas e topográficas, 
enquanto que os limites das operações urbanas são basicamente 
administrativos. De qualquer modo, com esta apreensão do pé do morro e 
dos 4 rios, o quadro se esboçava. Os rios deveriam ser destampados e a 
várzea reposta através da proposição dos já clássicos parques lineares 
lindeiros a rios e córregos. (SUMNER, 2006, n.p.) 

 
 

Este projeto permitiu pensar esta região como parte integrante de um sistema 

que busca a conexão do verde com o entorno, aliando-a ao percurso d’água no parque 

que se une à retomada dos cursos hídricos que fizeram parte da história. Além disso 

também foi incorporada a possibilidade de requalificação da área industrial da Vila 

Guilherme como diretriz de centralidade.  
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Figura 30 - Operação urbana Carandiru-Vila Maria. Fonte: <annemariesumner.arq.br>; 
<www.vigliecca.com.br >. 

 Voltando-se mais à escala do parque e dos edifícios habitacionais, foi realizada 

uma análise mais aprofundada de dois projetos voltados a cada um destes dois temas 

com um exemplo internacional e outro nacional. Os assuntos abordados foram a 

insolação, ventilação e um item específico de cada um correspondente a suas 

contribuições específicas: Parc de la Villette, praça Victor Civita, Kitagata Apartments 

e o conjunto Jardim Edite. Além destes projetos analisados pelo viés da 

experimentação, outras referências também foram incorporadas de acordo com as 

contribuições mais pertinentes de cada projeto. 

O Parc de la Villette em Paris é sempre uma referência prestigiada de parque 

contemporâneo. A inovação do projeto de Bernard Tschumi, inaugurado em 1987 em 

uma área de 550000 m2, está em se colocar à frente de seu tempo, fazendo evoluir a 

maneira de pensar as áreas verdes públicas do século XVIII, XIX e XX. O projeto 

possui três sistemas: superfícies (espaços verdes abertos); linhas (caminhos do 
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parque); e pontos (folies). A estratégia remete a um edifício descontínuo, inserido em 

pontos de referência distribuídos pelo terreno dedicados ao lazer.   

Este parque público conta com grandes edifícios voltados a cultura em toda sua 

extensão. Pode-se perceber que a maior parte destes edifícios, tanto os 

contemporâneos quanto os antigos galpões reaproveitados desta zona pós-industrial, 

está implantada no eixo nordeste-sudoeste ou noroeste-sudeste. Isso garante uma 

boa insolação aos edifícios que nunca têm suas fachadas mono-orientadas. Estes 

mesmos eixos são utilizados para as circulações principais do parque, o que leva a 

ser mais confortável também para os usuários, além de serem marcados pelo 

posicionamento das folies. Elas seguem também o Canal de l’Ourcq, canal que 

atravessa o parque, eixo que coincide com os ventos predominantes (direção 

sudoeste). Percebe-se que o paisagismo cria recintos de diferentes geometrias que 

também podem servir como barreiras para o vento já que se trata de uma área aberta 

e de grandes dimensões.  

Utilizou-se este projeto como referência para a questão do curso d’água 

existente que adentra o parque, sendo ele, portanto, uma continuação da cidade, sem 

barreiras, assim como a possibilidade de revitalizar uma área industrial abandonada 

preservando a memória através da preservação de edificações que remontam à 

história, uma área de interesse distante do centro histórico (19e arrondissement) que 

altera os fluxos cotidianos e até mesmo o turismo local. 
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Figura 31 - Parc de la Villette: Implantação. Fonte: <pt.map-of-paris.com> 
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Figura 32 - Parc de la Villette: Deconstrução programática. Fonte: ArchDaily.  

 

Figura 33 - Parc de la Villette: Evolução do parque do século XVIII ao XXI. Fonte: ArchDaily. 
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Figura 34 - Parc de la Villette. Foto: Rodrigo Fonseca. Fonte: Acervo pessoal. 

De escala menor, a praça Victor Civita em São Paulo é relevante por conta do 

pensamento voltado à renovação e sustentabilidade. O projeto de Adriana Blay 

Levisky e Anna Julia Dietzsch inaugurado em 2008 e em uma área de 14000 m2, 

transformou uma área que deveria ter funcionado como usina de reciclagem de 

resíduos, no entanto uma má administração acarretou em um terreno contaminado e 

sem condição de acesso. Foi elaborado com enfoque na redução de entulho, baixo 

consumo de energia, utilização de materiais reciclados, legalizados e certificados, 

reuso de água, aquecimento solar, manutenção da permeabilidade do solo.  

O espaço recebe bastante incidência solar durante todo o ano e não apresenta 

muitas áreas de sombreamento. As árvores de grande porte estão ao sul junto com o 

jardim existente, a parte norte do parque foi dedicada ao laboratório de plantas, 

portanto vegetação rasteira, mas justificada pela necessidade de sol para o cultivo 

das espécies. O eixo principal de circulação fica em direção noroeste-sudeste o que 

o torna mais confortável para caminhadas no período da manhã. Em relação à 

ventilação, o eixo principal de circulação do parque corresponde exatamente aos 

ventos predominantes de São Paulo. Poderia causar certo desconforto, mas que deve 

ser amenizado pelo grande jardim ao sul da praça que deve servir como barreira e 

filtrar os ventos para não gerar incômodo aos usuários e apresentações. 
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Este projeto contribui para a ideia da reconstrução de um espaço degradado e 

a possibilidade de transformá-lo através de uma aproximação com a natureza, que 

funcione ativamente com contribuições para o ambiente urbano como drenagem, 

irrigação e geração de energia, além da própria programação do espaço voltada a 

estes temas. 

 

Figura 35 - Praça Victor Civita: Implantação. Fonte: ArchDaily.  
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Figura 36 - Praça Victor Civita: Sistema de filtragem. Fonte: ArchDaily. 

 

Figura 37 - Praça Victor Civita: Sistema de ajardinamento. Fonte: ArchDaily. 
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Figura 38 - Praça Victor Civita. Foto: Nelson Kon. Fonte: ArchDaily. 

Uma abordagem mais lúdica do parque como edifício explodido pode ser vista 

no projeto de Junya Ishigami para o Centro Cultural de Shandong, na China, realizado 

em 2016. O projeto seria um centro cultural de 3000 m2, em estrutura mista de aço e 

concreto, desenhado como um edifício estreito que faz um percurso no meio da água. 

A água extrapola os limites dos fechamentos em vidro e o visitante é convidado a 

seguir um caminho coberto entre dois cursos d’água cujas larguras variam de 5 a 20 

metros. A entrada pode ser feita em qualquer uma das extremidades do edifício e o 

visitante descobre no meio do caminho diferentes espaços de descanso, lazer, 

alimentação, exposição, compras etc. O edifício busca a criação de uma paisagem 

resultada da soma dos elementos naturais e construídos. 

Uma das questões para o projeto do entorno do parque do Trote era a 

ampliação da área do Mart Center como continuação do parque. Optou-se, portanto, 

como o projeto de Ishigami, a criação de usos institucionais ou comerciais conectados 

por um percurso d’água que cria um sistema hídrico junto com a zona residencial. No 

projeto desenvolvido, no entanto, não há fechamentos laterais em vidro para gerar 

uma dinâmica de percurso mais fluida, sem entradas ou saídas, e as áreas de sombra 
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e cobertura são materializadas pelas coberturas dos antigos galpões do complexo 

comercial como conservação da memória do lugar. 

 

Figura 39 - Centro Cultural de Shandong: Planta e corte na exposição da Fondation Cartier pour l'art 
contemporain. Foto: Rodrigo Fonseca. Fonte: Acervo pessoal. 

 

Figura 40 - Centro Cultural de Shandong: Trecho da maquete na exposição da Fondation Cartier pour 
l'art contemporain "Você quer que nós atravessemos o edifício para fazer um passeio?". Foto: Rodrigo 
Fonseca. Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 41 - Centro Cultural de Shandong: Maquete completa na exposição da Fondation Cartier pour 
l'art contemporain. Foto: Rodrigo Fonseca. Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 42 - Centro Cultural de Shandong: Perspectiva do projeto na exposição da Fondation Cartier 
pour l'art contemporain. Foto: Rodrigo Fonseca. Fonte: Acervo pessoal. 

A proposta para o adensamento e centralidade da Vila Guilherme exige 

também uma associação com os edifícios habitacionais que farão parte desta 

urbanidade. Alguns edifícios fogem da banalidade e de respostas prontas e se 

colocam protagonistas da forma e experiência do habitar. 

O projeto Gifu Kitagata de Kazuyo Sejima, fundadora do escritório SANAA, se 

insere em um complexo residencial de quatro edifícios de diferentes arquitetos que 

criam uma praça central interna, sem gerar muitas áreas de sombra aos seus vizinhos. 

Mais especificamente sobre o projeto da arquiteta, o grande diferencial e uma das 

grandes belezas e poesias é o pensamento modular que percebe as individualidades 

de diferentes núcleos familiares, sendo assim os apartamentos são feitos para famílias 

de uma pessoa chegando até a um casal com três filhos. Mesmo assim a variedade 

visual paradoxalmente desenfatiza as identidades individuais de cada unidade, sendo 

difícil entender as divisões de partes dadas a cada família e dando uma unidade ao 

conjunto, sem hierarquia. 
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A lâmina de apartamentos possibilita uma boa insolação das unidades em sua 

maioria voltadas à face sul, sendo apenas pequenas partes voltadas a leste e oeste. 

Aliado ao esquema edifício lâmina, os ventos predominantes noroeste atravessam 

todas as unidades, que possuem abertura para ambos os lados, gerando ventilação 

cruzada nas plantas residenciais. Algumas unidades ainda possuem terraços entre 

elas que possibilitam a ventilação também lateral. Como não há apartamentos 

espelhados em relação ao eixo longitudinal, a enorme face norte (menos nobre neste 

hemisfério) é dedicada às circulações horizontais e verticais: escadas desenham a 

fachada na intenção de uma integração entre vizinhos. 

Kazuyo Sejima utiliza estratégias simples, mas que se tornaram referências 

para os edifícios habitacionais. Adota-se logo a possibilidade de uma flexibilidade da 

planta para suprir necessidades de diferentes famílias, bem como a tentativa de 

buscar as melhores condições possíveis de insolação e ventilação, circulações 

horizontais voltadas ao exterior e vazios e terraços a cada andar para uma integração 

da comunidade. 

 

Figura 43 - Kitagata Housing: Implantação. Fonte: <gifuprefecture.blogspot.com/>. 
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Figura 44 - Kitagata Housing: Plantas. Fonte: <gifuprefecture.blogspot.com/>. 

 

Figura 45 - Kitagata Housing: Esquema em corte das tipologias. Fonte: <gifuprefecture.blogspot.com/>. 
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Figura 46 -  Kitagata Housing. Fonte: <afasiaarchzine.com/>. 

Exemplo de habitação social contemporânea no Brasil, outro projeto que não 

se pode deixar de lado é o Jardim Edite, parceria entre o escritório MMBB com H+F, 

inaugurado em 2000. Destaca-se pela sua sobreposição de usos.  Os moradores 

convivem mutuamente com um Restaurante Escola, Unidade Básica de Saúde e 

Creche orientados tanto para a comunidade moradora como para o público das 

grandes empresas próximas. Além disso, a cobertura desses equipamentos serve 

como um térreo elevado do condomínio residencial. 

O conjunto habitacional possui insolação noroeste ou nordeste para todos os 

apartamentos, além de contar com grandes espaços vazios gerando poucas áreas de 

sombra. Pequenos terraços e circulações horizontais regulam a insolação direta no 

verão e consequentemente a temperatura interna. Em relação ao térreo do conjunto, 

outros usos de serviço são implantados tendo grandes aberturas zenitais para a 

Unidade Básica de Saúde. A planta das unidades habitacionais gera ventilação 

cruzada pelos ventos sudeste, predominantes em São Paulo, já que as unidades são 

voltadas aos dois lados. 

Apesar do projeto para a Vila Guilherme não se tratar forçosamente de uma 

habitação de interesse social, os princípios da sobreposição de usos, não apenas para 
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os moradores, mas aberto a toda a comunidade é uma qualidade que gera uma vida 

urbana e muito favorável como possibilidade de arquitetura de uso misto. Usos 

públicos ligados a saúde, educação, alimentação ou até pequenos comércios no nível 

da calçada geram um desempenho favorável para a urbanidade, aumentando 

inclusive a sensação de segurança, alternativa oposta à alternativa imediatista de 

muros altos e isolamento dos ditos “condomínios-clube”. 

 

Figura 47 - Jardim Edite: Planta condominial. Fonte: ArchDaily. 

 

Figura 48 - Jardim Edite: Planta tipo. Fonte: ArchDaily. 

 

Figura 49 - Jardim Edite: Corte longitudinal. Fonte: ArchDaily. 
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Figura 50 - Jardim Edite: Distribuição do programa. Fonte: ArchDaily. 

 

Figura 51 - Jardim Edite. Foto: Nelson Kon. Fonte: ArchDaily. 

 Outro projeto emblemático de edifícios habitacionais é o Nemausus de Jean 

Nouvel na cidade de Nimes, na França, inaugurado em 1987. Utilizando de materiais 

industriais e pré-fabricados, o projeto questiona alguns conceitos pré-estabelecidos 

em relação à habitação. A materialidade já é uma característica forte e não habitual, 
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tudo levando em consideração a economia e velocidade do canteiro de obras através 

das peças modulares. Os apartamentos possuem diversas divisões em seus módulos, 

garantindo a individualidade necessária a cada habitante, além de também possuírem 

duas fachadas que possibilitam ventilação cruzada e se abrem para terraços, que do 

outro lado é a grande circulação horizontal, ampliando a noção de convivência e de 

que a vida também está do lado de fora da habitação. 

 A referência ao projeto de Jean Nouvel está na maneira de como tratar a 

habitação de maneira racional e lógica, ao mesmo tempo que individual e flexível a 

partir do pensamento modular. Além disso, apartamentos duplex, circulações 

horizontais exteriores, telhado inclinado para a captação das águas pluviais e também 

o pavimento de estacionamento abaixo do nível térreo, porém aberto, liberando este 

uso da vista no nível do pedestre, são algumas das astúcias incorporadas no projeto 

do parque do Trote. 

 

Figura 52 - Neumausus: Implantação. Fonte: <www.atlasofplaces.com>. 
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Figura 53 - Nemausus: Planta. Fonte: <www.atlasofplaces.com>. 

 

Figura 54 - Nemausus: Cortes. Fonte: <www.atlasofplaces.com>. 
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Figura 55 -  Nemausus. Fonte: <www.atlasofplaces.com>. 

O escritório Andrade e Morettin, ao participar do concurso Living Steel para 

habitação sustentável, desenvolve um projeto que relembra o projeto de Jean Nouvel, 

na cidade de Recife em 2007. Os edifícios não foram construídos, mas a lógica de 

raciocínio incorporada do arquiteto francês é bastante evidente. O escritório tomou 

como base sete parâmetros: uso do solo; desempenho bioclimático; construção e 

operação; materiais e recursos (desempenho ambiental); flexibilidade e 

reprodutibilidade; fatores socioculturais; e custo. 

O escritório se preocupou com a questão habitacional emergente vinda da 

crescente urbanização da sociedade, além da simplificação para realização de obras 

deste porte e com estas características, especialmente devido à condição econômica 

no cenário mundial dos países em desenvolvimento. Em relação às particularidades 

da área e da periodicidade de inundações, lançaram mão dos pilotis (palafitas). Os 

apartamentos possuem ventilação cruzada, com circulação horizontal exterior. A 

circulação vertical é feita por escadas, sem necessidade de elevadores, já que o 

edifício possui quatro pavimentos e orçamento restrito. Busca-se uma adequação às 

questões de sustentabilidade ambiental e social, mas acima de tudo uma “arquitetura 

essencial” que contém e revela os parâmetros citados, com poucos elementos que se 

conectam e assim a arquitetura é concebida como um sistema limpo, seco e 

reprodutível de elementos pré-fabricados e quando necessário o descarte ou 

substituição, os elementos podem ser enviados à reciclagem. A cobertura também faz 
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sua contribuição ao ser geradora de energia fotovoltaica. Devido aos grandes índices 

pluviométricos, implanta-se também o sistema de reuso das águas. 

Apesar de não executado, este projeto é uma referência por ser uma síntese 

de fatores para as questões habitacionais. Procura-se adotar estes mesmos 

parâmetros que garantem o funcionamento do edifício como uma máquina, não 

apenas como uma ideia passiva do espaço mínimo a se habitar. O edifício deve se 

conectar ao lugar onde está sendo implantado, ser aliado às questões urbanas e 

garantir o melhor desempenho através de construções flexíveis, limpas e 

sustentáveis, não apenas pelo uso de materiais, mas pela melhor disposição dos 

prédios e apartamentos, e assim, a garantia de redução de equipamentos, gasto 

energético, além do tempo de execução e dos resíduos gerados em obra. 

 

Figura 56 - Living Steel: Implantação. Fonte: <www.andrademorettin.com.br>. 
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Figura 57 - Living Steel: Planta. Fonte: <www.andrademorettin.com.br>. 

      

Figura 58 - Living Steel: Diagrama bioclimático e infraestrutura hidráulica. Fonte: 
<www.andrademorettin.com.br>. 
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Figura 59 - Living Steel: Perspectiva explodida do sistema construtivo. Fonte: 
<www.andrademorettin.com.br>. 

 

Figura 60 - Living Steel: Perspectiva do conjunto. Fonte: <www.andrademorettin.com.br>. 
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3.2  DESENHO URBANO 
 

A evocação histórica da importância da geomorfologia do rio e das águas neste 

território, tratada no capítulo Memória deste trabalho, é o alicerce para a formulação 

de um pensamento e, em consequência, estratégias e intenções projetuais, tendo 

como base a contribuição do projeto para a operação urbana Carandiru-Vila Maria.  

 

Figura 61 - Geologia. Fonte: Mapa Digital da Cidade (MDC).  

Retoma-se, portanto, para a realização desta proposta arquitetônica 

acadêmica, a escala do parque do Trote para o desenvolvimento de um projeto que 

poderia ser replicado, respeitando suas diferenças, nestas outras potenciais 

centralidades. O primeiro passo seria preservar as áreas de dinâmicas urbanas 



85 
 

 

consolidadas, portanto manter-se-ia a horizontalidade e usos mistos da Vila Maria e 

da Vila Guilherme a norte, no eixo da rua Chico Pontes. Esta via, assim como a 

avenida Guilherme, poderia ser alterada significativamente através da retirada das 

barreiras do estacionamento onde funcionava o Mart Center e integrá-lo ao parque, 

juntamente com os terrenos das transportadoras, rádio Tupi e do hotel abandonado. 

Almeja-se a demolição deste último por se tratar de uma arquitetura que perturba e 

não dialoga com o parque. Toda a grande gleba tornar-se-ia então área de lazer e 

recreação. Alguns galpões do Mart Center seriam mantidos para a perpetuação da 

memória deste local, retirando as empenas e requalificando e estrutura e cobertura 

que serviria como proteção para uso esportivo e para um percurso d’água pelo parque, 

resgatando a memória histórica da lagoa onde, antes de se tornar o complexo 

destinado à indústria têxtil, fora uma lagoa e posteriormente tornou-se lixão. No 

percurso encontrar-se-ia outros usos institucionais que se voltariam para o edifício das 

cocheiras, edifício principal do parque onde pode ser criado um centro da história dos 

bairros e do trote, de maneira que a memória seja acessível não só pelo conteúdo 

exposto, como pela própria arquitetura e inserção no espaço histórico. Assim, seria 

possível reverter a dinâmica mercadológica que gerou a paisagem urbana depreciada 

que se tem hoje ao lado da história desta parte da cidade. 

 
É assim que nasce o «centro histórico»: enquanto a cidade se desenvolve, 
agora, em conformidade com as presenças de produção e de troca - 
dominantes e centrais-, a memória torna-se museu e cessa, assim, de ser 
memória, pois a memória tem sentido quando é imaginativa, recreativa, caso 
contrário, transforma-se numa clínica onde pomos as nossas recordações. 
Acabámos por «hospitalizar» a nossa memória, tal como as nossas cidades 
históricas, ao fazermos delas uns museus. (CACCIARI, 2010, p.32) 

 

A transformação do mundo urbano contemporâneo deve encaminhar-se em 

direção à pluralidade. A sobreposição de usos torna-se qualidade fundamental para 

engendrar o grande motor da vida urbana que ocorre no nível da calçada. Este atributo 

tem de ser inseparável da nova forma de vida urbana, que nos remete ao mesmo 

tempo ao passado quando se observa o centro de São Paulo ou cidades europeias 

com os comércios nos térreos de edifícios destinados a habitações e serviços.  

Identificou-se as grandes glebas e galpões subutilizados nos quadrantes oeste 

e sul do parque e propôs-se um reparcelamento mais organizado para melhoria dos 

fluxos que hoje são impedidos por escalas inapropriadas, gerando um percurso mais 
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humano e convidativo.  Retirar-se-ia os grandes galpões, pois apesar da importância 

da atividade industrial e transportadora para a geração de empregos e economia, não 

são atividades propícias para estarem ao lado de um parque, já que além da questão 

ambiental, são obstáculos a uma dinâmica urbana viva. Além disso, não são coerentes 

para uma região que pode ser transformada em centralidade ligada ao parque da 

Juventude e à reconstituição das margens do rio Tietê e dos córregos que nele 

desaguam. 

Manter-se-ia, no entanto, as casas que fazem parte do patrimônio histórico do 

bairro. Na avenida Guilherme, conserva-se o condomínio Itália pois, apesar de uma 

arquitetura questionável, com vinte torres iguais de planta “H” e muito próximas umas 

das outras, incômoda para o transeunte pelos muros voltados à calçada, o conjunto 

de prédios de onze andares geram todavia cerca de oitocentos apartamentos. Um uso 

linear comercial nesta nova quadra poderia melhorar as condições das atividades 

neste quarteirão voltado ao parque hoje sem diálogo com a rua devido a estes 

fechamentos do condomínio.  

 

 

Figura 62 - Identificação das quadras. Fonte: Rodrigo Fonseca. 
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Figura 63 - Reparcelamento das quadras e ampliação do parque do Trote. Fonte: Rodrigo Fonseca. 

 

Figura 64 - Masterplan. Fonte: Rodrigo Fonseca. 
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Figura 65 - Implantação. Fonte: Rodrigo Fonseca. 

Para as novas quadras, adotou-se o princípio da quadra aberta, representação 

da permeabilidade e liberdade de fluxos.  Os edifícios seriam posicionados de maneira 

perpendicular entre si, a fim de criar recintos dentro das quadras ou mesmo na sua 

interface com a rua por meio dos recuos das edificações, criando calçadas mais 

largas. Além disso, os edifícios não implantados paralelamente em pequenas 

distâncias garantiriam a privacidade dos moradores, além de boas condições de 

insolação e ventilação. 

As quadras possuiriam espelhos d’agua que remontam à história desta área de 

vale e se conectam ao percurso d’água do parque. Converter-se-iam em um único 

sistema junto com o córrego na avenida Nadir Dias de Figueiredo que desaguaria no 

Tietê. O excedente desta água, proveniente das chuvas, seria captado pelos espelhos 

d’água que estariam sempre localizados longitudinalmente aos edifícios por meio da 

cobertura inclinada sempre voltada à face de maior insolação para a geração de 

energia através de painéis fotovoltaicos. A água seria reutilizada nos edifícios para 

descargas, irrigação de jardins e lavagens.  Em caso de grande inundação, os 
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espelhos d’água desviariam a trajetória à parte de estacionamento que se integraria a 

praças semienterradas, meio nível abaixo do nível das calçadas.  

 
A intervenção na paisagem natural das várzeas atingiu seu ápice com a 
implantação das vias marginais ao longo dos rios Tietê e Pinheiros, 
configurando o que hoje entendemos como uma das mais caóticas imagens 
da cidade em dias de chuva intensa: as enchentes emergem ainda como um 
resquício do ciclo natural dos rios, inundando as vias marginais, e também 
vários outros pontos da cidade, devido à pouca vazão e possibilidade de 
drenagem do solo urbano impermeabilizado pelo adensamento das 
edificações. (BASTOS, 2008, p.79) 

 

As praças internas remeteriam à pequena praça mantida onde configura-se 

hoje o maior quarteirão que há na área, sendo a única a ser contornada por ruas e 

não calçadas. A replicação desta pequena praça teria como objetivo trazer o lazer, a 

memória, a unidade, além da área verde para dentro das novas quadras e, como 

resultado, sensação de pertencimento. 
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Figura 66 - Quadra 1: Pavimento térreo. Fonte: Rodrigo Fonseca. 

 

Figura 67 - Quadra 1: Pavimento tipo. Fonte: Rodrigo Fonseca. 
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Figura 68 - Quadra 2: Pavimento térreo. Fonte: Rodrigo Fonseca. 

 

Figura 69 - Quadra 2: Pavimento tipo. Fonte: Rodrigo Fonseca. 
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3.3  MORADIA E EQUIPAMENTOS 
 

A entrada dos edifícios habitacionais seria então feita meio nível acima da 

calçada (um nível acima das praças semienterradas), onde se encontrariam áreas 

comuns e pequenos comércios. Por se tratar de uma área totalmente destinada a 

ZEIS (Zona Especial de Interesse Social), e ter uma densidade baixa, focou-se na 

proposta habitacional. A proposta de projeto descarta a área do Mart Center como uso 

habitacional, contrapondo-se ao estabelecido na lei de zoneamento, pois é possível 

gerar um grande adensamento na região sem tocar nesta diretriz de projeto de 

ampliação da área de parque. 

 

Figura 70 - Zoneamento - Lei 16.402/16. Fonte: Mapa Digital da Cidade (MDC). 
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Figura 71 - Densidade demográfica (hab/ha). Fonte: Mapa Digital da Cidade (MDC). 

Mesmo assim, a multiplicidade de usos seria assegurada por novos edifícios 

destinado ao uso comercial ou institucional, além dos edifícios do parque. Além disto, 

os térreos dos edifícios habitacionais nos eixos principais, seriam voltados ao 

comércio ou atividades de uso comum, como salão de festas, salão de jogos, sala de 

leitura, lavanderia, padaria etc. Tudo isto produziria vida ao longo do dia, bem como 

vida noturna e, consequentemente, maior segurança a todos. 

Os novos edifícios teriam quatro plantas diferentes que seguem o mesmo 

princípio, todos implantados com oito andares, o que garante uma boa insolação a 

todos e uma sensação agradável para quem caminha nas calçadas. As tipologias 
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habitacionais seriam concebidas para acolher o máximo número de famílias de 

configurações distintas, através de apartamentos de 29, 51, 58, 80 e 98 m2. Usos 

comerciais e institucionais seriam integrados às quadras e conectados por uma 

marquise. 

O objetivo geral da proposta, portanto, seria manter viva a memória dos bairros; 

retomar os aspectos naturais e históricos esquecidos; melhorar a qualidade de vida 

da população que hoje habita em locais de risco; adensar a área; implantar 

alternativas possíveis para estabelecer uma cidade mais humana. Desta maneira, a 

implementação de projetos urbanos para a geração de centralidades em diversos 

pontos da cidade, conectados por ruas, calçadas praças e sistemas de transporte 

seria uma alternativa possível para superar as complexas discrepâncias e 

incoerências da metrópole. Assim, as ilhas tornar-se-iam parte de um arquipélago. E 

as ruas, calçadas, praças, sistemas de transporte os mares que as conectariam. 

 

Figura 72 - Tipologias, edifícios e corte do conjunto. Fonte: Rodrigo Fonseca. 
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Figura 73 - Plantas nível -1.50, +1,50 e tipo; diagrama de áreas das tipologias; corte. Fonte: Rodrigo 
Fonseca. 

 

Figura 74 - Perspectiva explodida do edifício; detalhes das fachadas; detalhes da estrutura primária e 
secundária; corte ampliado. Fonte: Rodrigo Fonseca. 
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Figura 75 - Esquema de shafts entre paredes duplas; perspectiva explodida do módulo; perspectivas 
das fachadas. Fonte: Rodrigo Fonseca. 

 

Figura 76 - Conjunto: Perspectiva 1. Fonte: Rodrigo Fonseca. 
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Figura 77 - Conjunto: Perspectiva 2. Fonte: Rodrigo Fonseca. 

 

Figura 78 - Conjunto: Perspectiva 3. Fonte: Rodrigo Fonseca. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Uma proposta arquitetural não pode se desvencilhar da urbanidade. O objeto 

arquitetônico não deve ser um produto contemplação isolado em lotes particulares, 

mas um sistema, uma máquina, uma força que colabore com a vida das pessoas, a 

quem finalmente ela se destina. É preciso, portanto, percorrer e amarrar diferentes 

escalas de projeto. São Paulo carece de planejamentos pontuais, mas especialmente 

de uma organização coesa que possa conectar a cidade, seja ela graças ao 

transporte, ao percurso, às especificidades de uma região, aos monumentos, aos 

espaços verdes etc.  

Diante de uma realidade complexa e de lógicas labirínticas de configuração da 

metrópole, onde os cidadãos vivem pelo trabalho e também por ele percorrem longas 

distâncias físicas e temporais, os lugares perdem sua importância e relevância. 

Lugares estes que poderiam ser casa, parques, jardins, áreas de recreação e convívio 

público e, assim, adquiririam um significado. 

Nesta conformação, uma revisão é fundamental. Uma revisão não como 

resposta única, mas como abertura ao diálogo e às diversas proposições que cabem 

às melhorias da cidade. 

Para a realização deste trabalho, adotou-se o tema das áreas verdes como 

fator potencial a dar unidade à cidade, mas não se descarta também outros possíveis 

questionamentos. Os espaços verdes são raros e quando existem são muitas vezes 

residuais, como canteiros centrais ou praças desarborizadas. Há um preceito claro 

frente a isto em relação aos passos subsequentes: é necessário ampliar em área e 

quantidade este tipo de espaços, não apenas por uma questão de lazer, como também 

de saúde pública. Outro aspecto é então valorizar as áreas verdes existentes, sendo 

motor de ampliação de centralidades mais compactas e mais densas, que seriam 

capazes de gerar habitação e emprego, além de equipamentos públicos voltados à 

comunidade. Estes pontos funcionariam como articulações de Operações Urbanas 

espalhadas pela cidade. Resolver-se-ia, desta maneira, algumas lacunas que foram 

deixadas dos processos históricos de construção de São Paulo e que carecem tanto 

aos cidadãos. 
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Esta visão foi ilustrada metaforicamente através da ilha desconhecida, literatura 

de José Saramago. Estes pontos de interesse, se não trabalham de forma interligada, 

estabelecem ilhas fechadas em si mesmas, desconhecidas por grande parte da 

população. A ideia da centralidade vem, por consequência, como tentativa de 

expansão da informação e descoberta, de tal modo que estas ilhas se entrelacem, 

gerando arquipélagos urbanos. 

Um destes destaques verdes da cidade, que poderia ser um dos pontos de 

renovações urbanas, encontra-se na fronteira entre a Vila Maria e Vila Guilherme: o 

parque do Trote. Por razões históricas e geográficas, de relativa proximidade com a 

antiga zona industrial da cidade que escoava mercadorias pelo transporte ferroviário 

e mais tarde pelas rodovias e marginais, as transportadoras e indústrias marcam o 

entorno do parque. Não se desmerece o tema industrial, importante gerador de 

emprego, mas se questiona o papel de uma cidade que ofereça apenas serviço e qual 

tipo de serviço. Enquanto isto, pessoas moram em condições de risco ou calçadas 

dentro do mesmo cenário. Busca-se, portanto, uma alternativa mais equilibrada e 

mista, trazendo uma proposta capaz de constituir uma multiplicidade de usos. 

São Paulo é uma cidade plural onde se encontra uma diversidade de tipos de 

organização, desenho urbano, tipologias arquitetônicas, famílias, rendas, culturas, 

descendências. Todas as camadas devem ser consideradas, respeitadas e 

asseguradas por condições dignas. Assim, além da cidade que deve funcionar como 

sistema, o mesmo também deve acontecer na escala do bairro, tendo em vista sua 

memória, geografia, cursos hídricos, recursos naturais e desenvolvimento 

sustentável.   

O tema aqui abordado permitiria ainda diversas considerações e continuidades 

para futuras investigações. Idealmente seria parte de um processo em conjunto que 

requereria o trabalho de equipes em várias regiões, respaldadas pelo poder público e 

privado, e sobretudo pela vontade de reformulação de uma cidade que possa ser 

promotora de oportunidades, mais justa e coesa, onde o cidadão possa lhe sentir 

pertencente, cidade-casa. 
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