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A arquitetura é a cena fixa das vicissitudes do homem, 
carregada de sentimentos de gerações, de acontecimentos 
públicos, de tragédias privadas, de fatos novos e antigos. O 
elemento coletivo e o elemento privado, sociedade e indivíduo, 
contrapõem-se e confundem-se na cidade.

Aldo Rossi, 1966

Epígrafe
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A presente trabalho tem como objeto de estudar certos 
aspectos da cidade e como ela é central na formulação de 
questões pertinentes à atualidade. 

Dito isso, inicia-se a discussão, que é estruturada em 4 grandes 
temas. Cidade, Cultura, Apropriação e Arquitetura. Em 
cidade, discute-se certas dinâmicas do espaço que acabam 
por compor as formações urbanas e destaca-se alguns 
embates consequentes em algumas situações. Em cultura essa 
discussão é levada a um recorte geográfico, o centro da cidade 
de São Paulo, onde destaca-se a relação deste centro, com 
o respectivo crescimento da mesma e sobre quais possíveis 
princípios este crescimento foi fundado. Em apropriação, 
estuda-se a utopia como imaginário, e como esta configuração 
nos ajuda a entender a realidade para enfim, entrar-se em 
arquitetura, onde aplica-se alguns destes conceitos à pratica, 
na proposição de um exercício projetual.

Palavras-chave: Cidade, migração, utopia, perspectiva.

Resumo
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Ab Urbe Condita é uma expressão em latim que possui dois 
significados, um mais literal: da cidade fundada, o outro mais 
explicativo: desde a fundação da cidade1. É uma expressão 
utilizada mais especificamente para referir-se ao sistema 
de cálculo dos anos da cidade de Roma, a partir do ano de 
sua fundação (753 a.C.)2. Esta expressão ficou comumente 
conhecida após a publicação do livro - História de Roma - por 
Tito Livio.  Livio se dedicou seu tempo em relatar a história da 
cidade de Roma em 142 livros, dos quais apenas alguns foram 
transcritos devido à conservação dos exemplares3.

Esta expressão nos coloca uma reflexão. Que momento 
surgiram as cidade? Em que momento a cidade se torna 
uma paisagem construída? Quando a idéia de cidade 
como estabelecimento mais completo, que contém todos os 
estabelecimentos menores - bairros, edifícios, etc, surgiu e 
se consolidou? A cidade permanece uma criação histórica 
particular: ela nem sempre existiu, mas teve início num 
dado momento da evolução social, e pode acabar, ou ser 
radicalmente transformada em um outro momento4. 

Torna-se importante, portanto, explicar o fenômeno da 
formação das cidade. O homem apareceu na terra, há talvez 
500.000 anos. Durante muito tempo o homem deslocou-se 
pela superfície terrestre coletando o seu alimento e procurando 
abrigo no ambiente natural, em cavernas e locais seguros. 
Este período corresponde à época arqueológica Paleolítica 
(pedra antiga), que corresponde, ainda hoje, por 95% da 
aventura humana.  Cerca de 10.000 anos atrás, os habitantes 
de alguns trechos do globo, por possuir o solo mais propício 
para a prática da agricultura, aprenderam a produzir o seu 
próprio alimento, cultivando plantas e criando animais. Dessa 
forma, organizaram-se e estabeleceram-se nas proximidades 
dos locais de trabalho, formando assim, as primeiras aldeias. 
É o chamado período Neolítico (pedra nova)5.  Neste período, 
foi necessária a construção de estruturas que abrigassem e 
protegessem os ocupantes das intempéries do tempo, para 
alguns este é o início da arquitetura. Segundo a interpretação 
do Abade Marc-Antoine Laugier, em seu tratado, Essai sur 

 1 LIVY. The History of Rome. In-
dianapolis: Hackett Publishing 
Company, Inc., 2006. Tradução 
de: Valerie M. Warrior. p. 6.

2  REMOND, Rene. As Grandes 
descobertas do Cristianismo. 
Loyola. 2006. Tradução de: 
Paulo Gaspar Meneses. p. 7.

3 LÍVIO, Tito. História de Roma- 
Desde a fundação da cidade: 
Livro I - A Monarquia. Belo 
Horizonte: Crisálida, 2008. 
Tradução de: Mônica Costa Vi-
torino. Disponível em: <http://
www.edufrn.ufrn.br/bitstre-
a m / 123456789 / 1107 / 1 /
H I S T Ó R I A % 2 0 D E % 2 0
ROMA%20LIVRO%20I%20
- % 20 IN T R ODU Ç Ã O. % 20
Tito%20L%C3%ADvio.%20
2008.pdf>. Acesso em: 22 
maio 2019. p. 9.

4 BENÉVOLO, Leonardo. Histó-
ria da Cidade. São Paulo: Pers-
pectiva, 2011. p. 9.

5 Idem. p. 10.

Introdução
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l’architecture (1753), as estruturas primitivas construídas para 
abrigo são o modelo a partir do qual se replicou a arquitetura6 

.  Além de abrigo, considera-se que a arquitetura também é a 
transformação do espaço e da paisagem, na medida em que 
as construções alteram o cenário em prol do engendramento 
do habitat humano.

Há cerca de 5.000 anos atrás, nas planícies do oriente próximo 
e a partir do excedente de produção, advindo do campo, a 
população dessas aldeias começa a se diversificar e crescer. 
Surgem, dessa forma, algumas outras formas de trabalho, como 
o ofício dos artesãos, mercadores, guerreiros e sacerdotes. A 
organização social dessas aldeias começa a se reestruturar e 
algumas invenções, como a escrita e a matemática, surgem. 
Neste período, a civilização e a história escrita, de fato iniciam-
se, se contrapondo-se à pré-história. Deste ponto em diante, 
todos os acontecimentos históricos sucessivos, de certa forma, 
dependeram da quantidade e da distribuição do excedente 
produzido para ocorrerem7. A produção de excedente de 
produção agrícola permitiu que certas pessoas se desligassem 
da cadeia de produção de alimentos para se dedicarem a 
outros assuntos. 

Outras transformações históricas, como a civilização greco-
romana, a civilização feudal e a civilização burguesa se 
pautaram nas transformações sociais decorrentes desta 
ordenação produtiva para então avançar para a próxima 
transição histórica: o desenvolvimento da produção e dos 
métodos científicos. Estes dois fatores foram fundamentais para 
a caracterização da nossa civilização industrial. (BENÉVOLO, 
2011, grifo do autor). 

A partir deste apanhado histórico observa-se que a constituição 
das cidade, a partir desta organização social, se diversifica, se 
ramifica e o espaço da cidade torna-se, cada vez mais o lugar 
das transformações sociais e humanas. É neste contexto em 
que os agentes urbanos acabam por atuando e transformando 
o espaço urbano em um espaço capaz de unir e de separar, 
dispersar ou aglomerar, em um espaço de conflito, ou de 

6 FRACALOSSI, Igor. Ensaio 
sobre a Arquitetura / Marc-
Antoine Laugier. 2014. 
Disponível em: <https://www.
a r c h d a i l y . c o m . b r / b r / 01 -
169735 / e n s a i o - s o b r e - a -
arquitetura-slash-marc-antoine-
laugier>. Acesso em: 22 maio 
2019.

7  BENÉVOLO, Leonardo. 
História da Cidade. São Paulo: 
Perspectiva, 2011. p. 10.
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convívio mútuo. A partir desta perspectiva, adentra-se no 
estudo de certas transformações urbanas e no desejo por 
detrás desta circunstância. A vontade de se tornar uma espécie 
cada vez mais urbana.
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A cidade

ci.da.de. sf. 1. Complexo demográfico formado 
por importante concentração populacional não 
agrícola e dada a atividade de carácter mercantil, 
industrial, financeiro e cultural: urbe. 
ci.da.dão. sm. 1. Indivíduo no gozo dos direitos 
civis e políticos de um Estado. 2. Pop. Indivíduo, 
sujeito. 8

8 Anjos, Margarida dos; Ferreira, Marina Baird. Mini Aurélio: O Dicionário da Língua Portuguesa. 7. ed. Curitiba: Positivo, 2008.
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Este capítulo tem como objetivo iniciar uma análise do 
espaço urbano a partir de certas linhas teóricas de raciocínio 
e observando a cidade real. Pretende-se fazer uma análise 
do espaço urbano e como esse condiciona o modo de vida 
nas cidades. Muitas vezes mediado pelo jogo de interesses 
de diferentes agentes, o espaço urbano é resultado de um 
complexo emaranhado de forças, histórias, jogos políticos, 
mercantis ao mesmo tempo que é o resultado de uma 
tendência crescente, que por fim resulta no fato de que, mais 
pessoas moram hoje nas cidades do que há anos a trás.

“A cidade, (…) é a tentativa mais coerente 
e, em termos gerais, mais bem sucedida de 
refazer o mundo em que se vive, e de fazê-lo 
de acordo com seus mais profundos desejos. 
Porém, se a cidade é o mundo criado pelo 
homem, segue-se que também é o mundo 
em que ele está condenado a viver. Assim, 
indiretamente e sem nenhuma consciência 
bem definida da natureza de sua tarefa, ao 
criar a cidade o homem recriou a si mesmo.” 
(Robert Park apud David Harvey,  2014, p. 
28)

Nesta confusão de acertos e erros, aparentemente caótica e 
dialética, inicia-se a análise. A população urbana global, vem 
crescendo consideravelmente. Segundo o Centro Regional 
de Informações da ONU (Organização das Nações Unidas), 
em 1950 existiam 746 milhões de pessoas vivendo nas 
cidades, já em 2014 esse número subiu para 3,9 bilhões de 
pessoas, cerca de 54 % da população mundial. Apesar desse 
crescimento ter diminuído nos últimos anos, espera-se que 
em 2050, cerca de 66% da população mundial viverá nas 
cidades9. O crescimento significativo da população urbana 
pode ser justificável, dentre outros fatores, pelo crescimento 
natural da população10, a diminuição da mortalidade infantil, 
o avanço da ciência e o aumento da expectativa de vida.

Entretanto, um dos grandes fatores que estimulam o 
crescimento populacional urbano, em todo o planeta, ainda 

9 UNRIC (Nova Iorque). 
Relatório da ONU mostra 
população mundial cada 
vez mais urbanizada, mais 
de metade vive em zonas 
urbanizadas ao que se podem 
juntar 2,5 mil milhões em 
2050. 2014. Disponível em: 
<https://www.unric.org/pt/
actualidade/31537-relatorio-
da -onu-mostr a -populacao -
m u n d i a l - c a d a - v e z - m a i s -
urbanizada-mais-de-metade-
vive-em-zonas-urbanizadas-ao-
que-se-podem-juntar-25-mil-
milhoes-em-2050>. Acesso em: 
28 set. 2018.

10 O crescimento natural da 
população, ou crescimento 
demográfico, é a relação entre 
a taxa de natalidade e a de 
mortalidade dos indivíduos. 
Este crescimento é positivo 
quando mais indivíduos nascem 
do que morrem. Quando 
estes números se invertem, 
ocorre o déficit demográfico, 
ou seja a população diminuirá 
com o tempo. Embora hoje 
alguns países desenvolvidos, 
como o Japão e a Alemanha, 
caminham em direção ao déficit 
demográfico, historicamente a 
tendência é a de crescimento 
da população - com exceção 
de períodos de guerra ou 
de desastres naturais ou 
ambientais.

01
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continua sendo o ato de migrar do campo para a cidades, ou 
o de migrar de uma cidade a outra. Entretanto, embora tenha 
diminuído comparativamente, o ato de migrar do campo para 
a cidade, ainda é um dos grandes desafios que as cidades 
enfrentam, pois muitos migram em busca de melhoria nas 
condições de vida.  Este século é por excelência um século 
urbano. Tal movimento envolve um número sem precedente 
de pessoas - dois ou três bilhões de indivíduos - um terço da 
população do mundo11 - e afetará quase a todos de maneiras 
tangíveis. 

Como alerta Doug Sanders (2013), a forma como as cidades 
se condicionaram, em relação à migração, indica um 
movimento o qual as migrações são praticamente contínuas 
e consolidadas, dessa forma, o mundo todo urbano torna-
se cada vez mais admissível, pois a constituição do espaço e 
consequentemente, as relações sociais, estão se alterando 
com o tempo.

“Da última vez em que as pessoas fizeram 
uma imigração tão grande, na Europa e no 
Novo Mundo, entre o final do século XVIII e 
o início do século XX, o efeito foi uma total 
reinvenção do pensamento humano, e dos 
conceitos de domínio, da tecnologia e do 
bem-estar. A urbanização em massa causou 
a Revolução Francesa e a Revolução Indus-
trial e, com elas, as enormes mudanças so-
ciais e políticas dos dois séculos anteriores.” 
(SANDERS, 2013.)

Ainda não se pode medir as consequências da atual conjuntura 
da urbanização mundial pois, assim, como não se possuíam 
indícios sobre o que ocorreria na Revolução Francesa ou 
na Revolução Industrial, também não se sabe como que a 
migração se desenvolverá. Esta, não foi a única responsável 
pelas mudanças nem pela criação do estado moderno, porém 
considerando-se que a urbanização gerada pela vinda de um 
percentual significativo da população mundial para as cidade 
irá condicionar no aumento dos enclaves urbanos.

11 SANDERS, Doug, “Cidade de 
Chegada, a migração final e o 
futuro do mundo”, 2013, São 
Paulo, DVS editora. p. 1.
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[01] - Proporção da população urbana nos países do mundo. Classifica-se através do percentual total 
da urbanização em 4 anos diferentes. Quanto mais escuro, mais urbanizado é o país. Percebe-se o 
aumento da urbanização do mundo através do tempo e a concentração dessa população em certas 
regiões e cidades específicas. Após atingir 80% de urbanização, a tendência é a de estabilização do 
quadro no país em questão.  Fonte: ONU - Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais.

[02] - Proporção da população urbana nos países do mundo. Classifica-se através do percentual total 
da urbanização em 4 anos diferentes. Quanto mais escuro, mais urbanizado é o país. Percebe-se o 
aumento da urbanização do mundo através do tempo e a concentração dessa população em certas 
regiões e cidades específicas. Após atingir 80% de urbanização, a tendência é a de estabilização do 
quadro no país em questão.  Fonte: ONU - Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais.
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Sanders cria o conceito de “Cidade de Chegada”, pois para 
ele, grande parte do contingente populacional que migra 
para as cidades, assim o faz em busca da sobrevivência. A 
cidade, e principalmente, as Cidades de Chegada, acabam 
se tornando um refúgio para a miséria, a fome e a busca por 
melhores oportunidades de vida. Segundo o autor, as Cidades 
de Chegada possuem um papel fundamental neste sentido, e 
acabam se transformando em um espaço de recepção dessa 
vontade migratória. Para o autor, as Cidades de Chegada 
podem possuir um caráter transitório, pois são um espaço 
temporário para sobrevivência e ascensão socioeconômica, 
onde o objetivo é obter a formalidade, a estabilidade e 
chegar à “criação de raízes”, e como veremos a seguir, muitas 
vezes as Cidades de Chegada são lugares de instabilidade e 
vulnerabilidade. 

“Descobri que essa ex-população rural es-
tava criando espaços urbanos surpreenden-
temente parecidos em todos os cantos do 
mundo; lugares nos quais embora a aparên-
cia física variasse muito, a rede de relacio-
namentos humanos e o conjunto básico de 
funções eram distintos e plenamente iden-
tificáveis. Havia um padrão de instituições, 
costumes, conflitos e frustrações sendo for-
mados e vivenciados naqueles lugares, tanto 
nas grandes expansões do mundo “em de-
senvolvimento” quanto nas cidades grandes 
e ricas do Ocidente.” (SANDERS, 2013.)

Desse modo, as Cidades de Chegada, sejam representadas por 
favelas, assentamentos informais, assentamentos irregulares12, 
são diferentes termos utilizados para apontar territórios 
pobres formados, a partir de dinâmicas urbanas semelhantes, 
e encontrados no mundo todo. 

O movimento migratório do campo para as cidades pode 
ser justificado por uma série de fatores, dentre eles, as 
“políticas de desregulações agrícolas” do FMI13 e da OMC14, 
a transformação de produtos agrícolas em commotidies15, a 

11 SANDERS, Doug, “Cidade de 
Chegada, a migração final e o 
futuro do mundo”, 2013, São 
Paulo, DVS editora. p. 1.

12 Em todo o mundo - e em ou-
tras línguas existem - diferentes 
vocábulos que definem este tipo 
de situação urbana. Alguns de-
les são: slums uma expressão da 
língua inglesa, colonias popula-
res, barrios, villas de miseria e 
conventillos, da língua espanho-
la, gecekondus, do turco, bidon-
villes, do francês, umjondolos, 
do Zulu, katchi abadis, do Urdu 
ou chawls e zopadpatti, do Hin-
di.

13 O FMI (Fundo Monetário 
Internacional) é uma agência 
especializada da ONU (Orga-
nização das Nações Unidas), 
responsável em promover a 
cooperação monetária global 
e facilitar o comércio interna-
cional. Dentre outros papéis, o 
FMI atua monitorando os siste-
mas monetários de diversos pa-
íses aconselhando fiscalmente a 
agenda monetária interna des-
tes governos.

14 A OMC (Organização Mun-
dial do Comércio) é uma agên-
cia reguladora do comércio 
internacional e visa a inter-rela-
ção de interesses comerciais ao 
redor do globo.

15 Commotidies, em inglês, sig-
nifica mercadorias. No caso 
este termo está ligado a maté-
rias-primas como petróleo, suco 
de laranja, café, soja e ouro. A 
transformação desses produtos 
“primários” em uma commodity 
significa que seu preço está vin-
culado a um mercado mundial 
de oferta e demanda, não im-
portando muito a origem desse 
produto ou a sua “marca”. Ge-
ralmente os preços das commo-
didties são especulados, como 
na bolsa de valores, em um mer-
cado de bens futuros.



18

automação do campo, com a industrialização de sua produção 
e a junção de pequenas propriedades, transformando-as em 
grandes.

Tais fatores atraem a população para as cidades e, combinados 
com o desmantelamento das políticas do estado de bem 
estar social na década de 1980, geram uma redução dos 
investimentos em moradia e habitação por parte do Estado e, 
dessa forma, justifica o aumento de favelas nas cidades16.

Segundo essa narrativa, as cidades incham devido a um 
movimento migratório – do campo para cidade. Por muito 
tempo se explicou o fluxo migratório para as cidades através 
de uma narrativa em que as cidade crescem mais rápido do 
que deveriam e não conseguem absorver todos os que para 
ela migram, gerando “inchaço” ao invés de crescimento, pois 
não são acompanhadas de infraestrutura que suporte esse 
crescimento. Esse “inchaço” ocasionou na necessidade da 
criação de espaços de sobrevivência, ou favelas, para que se 
absorvesse esse contigente populacional, mesmo que num 
espaço provisório, até ser possível a construção de imóveis 
apropriados. 

Porém, este tipo de explanação demostra um sistema dual 
entre o precário e o formal, ao qual se opõem arcaísmos e 
modernidades. As favelas representam um setor arcaico, 
tradicional e que resistia à modernid ade, representada pelas 
cidades formais. Essa teoria põe em voga uma espécie de 
rejeição aos vastos contingentes populacionais de pobres nas 
cidades e se associa a uma condição sociopolítica, gerando 
uma espécie de outcast17 ou fora de ordem daqueles que neste 
espaço habitam18.  A própria palavra slum revela a perversidade 
desta situação. De acordo com Mike Davis (2006)19 a primeira 
menção escrita a ela de que se tem conhecimento refere-se 
a uma gíria da linguagem vulgar das ruas de Londres, um 
sinônimo de racket, ou seja, golpista, trambiqueiro. Mas, 
entre as décadas de 1830 e 1840, já se usava slum para 
designar os lugares onde os pobres moravam e não mais 
uma prática criminal. Em meados do século XIX, o termo 

16 ROLNIK, Raquel, “Guerra 
dos Lugares, a colonização 
da terra na era das finanças” 
, 2015, São Paulo, Editora 
Boitempo, p. 159.

17 outcast, em inglês: fora da lei.

18 ROLNIK, Raquel, “Guerra 
dos Lugares, a colonização 
da terra na era das finanças” 
, 2015, São Paulo, Editora 
Boitempo,   p. 156.

19 DAVIS, Mike, “Planeta favela” 
(trad. Beatriz Medina, São 
Paulo, Boitempo, 2006), p. 32.
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slum já era utilizado para descrever lugares que misturavam 
habitações precárias com superlotação, doença e pobreza, 
conquanto na França, nas Américas e na Índia aplicava-se o 
termo para designar as áreas de consumo de entorpecentes 
e dependentes químicos20. Já na língua portuguesa, o termo 
favela, pode ser tanto utilizado na botânica, para denominar 
uma árvore arbustiva de ramos lenhosos e sinuosos, quanto à 
uma tradução liberal do termo da língua inglesa slum.

20 ROLNIK, Raquel, “Guerra 
dos Lugares, a colonização 
da terra na era das finanças” 
, 2015, São Paulo, Editora 
Boitempo, p. 156.

21 OLIVEIRA, Francisco de, 
“A economia brasileira: 
crítica à razão dualista”, 
Estudos Cebrap, nº 2, 
1972; KOWARICK, Lúcio: 
“Capitalismo e marginalidade 
na América Latina”, Rio de 
Janeiro, Paz e Terra, 1975.

[03] - A faveleira (Cnidoscolus quercifolius Pohl) pode ser encontrada nos estados 
da Bahia, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Essa espécie é oriunda da Caatinga e 
comumente encontrada em afloramentos rochosos e locais de solos rasos. Uma 
das principais características dessa espécie é que ao ser tocada, causa uma breve 
coceira e ardor. Seus frutos são muito utilizados por crianças como brinquedo, por 
exemplo, fazendo-o girar como um pião. Além disso, suas sementes são utilizadas 
como alimento por aves, e também na alimentação humana. A faveleira, é também 
bastante utilizada na cicatrização de ferimentos, tanto em pessoas como em 
animais. Foto: Eduardo Henrique, 2017.

Para os autores Francisco de Oliveira e Lúcio Kowarick (2015)21, 
não se trata apenas de um sistema dual que opõe arcaísmos às 
modernidades, mas de um modelo periférico de acumulação capi-
talista, segundo eles a concepção dualista entre a cidade formal e a 
favela reforça a marginalidade do sistema econômico:
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“Tal modelo necessita e reproduz uma par-
cela sobrante de mã-de-obra ao não torná-la 
proletária (quem não possui nenhum meio 
de vida, exceto sua força de trabalho que 
vende para sobreviver) e não garantir suas 
condições de reprodução integralmente, 
da forma de trabalho e produção ligadas à 
sobrevivência. A presença desse contingen-
te populacional, assim como suas atividades 
“informais”, responderia então a uma dupla 
necessidade de acumulação no capitalismo 
periférico: manter baixos custos de repro-
dução da força de trabalho e garantir um 
“exército industrial de reserva” permanente. 
A existência de um grande contingente po-
pulacional de pobres destituídos dos meios 
de produção nas cidades permitiria, assim, 
a manutenção de baixos níveis salariais.” 
(ROLNIK, R. 2015, grifo da autora.)

Até agora viu-se um espaço urbano produzido a partir de 
assentamentos irregulares de duas formas, do ponto de vista 
das Cidades de Chegada ou de pontos estratégicos para 
ascensão socioeconômica, como esperado pela ex-população 
rural e do ponto de vista da formação de um “exército de 
reserva” de mão-de-obra estratégica, fundamentalmente 
e estrategicamente integrada aos modos de produção. De 
certa forma, esses modos interagem a medida em que podem 
se complementar com a informalidade ou a falta de acesso 
aos meios formais de trabalho, ou, de posse da terra (leia-se 
terra como moradia), o que condicionou a precariedade ou 
informalidade da subsistência.

A informalidade destes territórios muitas vezes acaba gerando 
uma instabilidade da posse por parte dos ocupantes da cidade 
informal. Eventualmente isso acaba levando à remoções à 
força de pessoas do local onde viviam, em função de grandes 
projetos de infraestrutura e renovação urbana, desastres 
naturais, conflitos armados e especulação da terra22. Estes 
assentamentos de moradia espalhados pelo território 

22 ROLNIK, Raquel, “Guerra 
dos Lugares, a colonização 
da terra na era das finanças” 
, 2015, São Paulo, Editora 
Boitempo, p. 149.
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urbano são marcados por arranjos inseguros de posse e pela 
ambiguidade. 

Devido ao rearranjo de fatores ligados à disputa pela terra vê-
se a seguir um caso demonstrativo das dificuldades em que a 
população, em estado de transitoriedade entre aquilo que se 
compreende por formal e informal, sofre.

“Meu nome é Flavia, moro no Rio de Janeiro e tenho hoje 17 
anos. Tinha nove anos na época em que isso aconteceu e estava 
dentro de casa. Os policiais atravessaram a trilha íngreme e 
escorregadia em fila indiana. Eram policiais do batalhão de 
choque. Os moradores tinham fechado os antigos portões 
de ferro com correntes e cadeados e feito barricadas com 
troncos de árvores em todas as entradas.  Ao se aproximarem 
de uma entrada, os policiais se defrontavam propriamente 
com uma parede humana, braço a braço, fileira atrás de fileira, 
bloqueando todo o espaço entre o rio e o barranco. O pelotão 
policial marchou até a barreira, batendo com os bastões 
nos escudos como que solicitando que saíssem dali. Então, 
apontando para um ponto escolhido na muralha humana, 
o pelotão arremeteu: começou a batalha. Policiais batiam 
nas pessoas, estas corriam para todos os lados. Uma senhora 
de uns sessenta anos caiu no chão desmaiada e sangue 
jorrava de sua cabeça. Um soldado tomou uma voadora no 
peito e saiu rolando. No meio da poeira, pessoas caíam e se 
levantavam, fugiam e depois voltavam caso não estivessem 
machucadas. Então, quase instantaneamente, tudo acabou. 
Dois parlamentares e um advogado chegaram com a ordem 
de suspender a ação. Os soldados se reagruparam, a poeira 
abaixou. Os feridos foram saindo, havia uma ambulância no 
local. Abriram o portão e saíram. 

Isto era o Horto Florestal do Rio de Janeiro, onde meu tataravô 
veio morar no comecinho do século passado. Depois, veio 
meu bisavô e meu avô, que já nascidos nesse local também 
trabalharam no IBDF23, no IBAMA e no próprio Jardim 
Botânico. Todos tiveram licença para construir suas casas em 
terrenos próximos ao parque, onde minha família vive até hoje.   

Conforme a cidade aumentava, crescia o olho no Horto. Desde 
então houveram inúmeras tentativa de expulsar as famílias, para 
“aproveitar melhor o terreno”. E, de lá para cá, os moradores do 
Horto nunca foram deixados em paz. ”24

23 IBDF (Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal), 
criado em 1967 como uma 
autarquia federal para cuidar 
de assuntos reservados às 
florestas e matas brasileiras. 
Posteriormente tornou-se a 
SEMA (Secretaria Especial do 
Meio Ambiente), criada em 
1973 e extinta em 1989, quando 
fundiu-se com mais outros 
três órgãos, dando origem ao 
IBAMA (Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis).

24 F.L.J., “Diário de Uma 
Invasora” , 2012, Rio de Janeiro, 
Livre Expressão, p. 5-15.
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O relato é de Flavia, que com 17 anos conta a trama de sua 
vida como moradora do Horto Florestal no Rio de Janeiro. 
Muitas vezes a trama envolve âmbitos jurídicos, legislativos, 
políticos e econômicos. O relato expõe que os parentes de 
Flávia migraram para a região a trabalho e que receberam a 
“licença” para construírem as suas casas naquele local com a 
licença de seu empregador, o Governo Federal. Com o passar 
do tempo, as pessoas acabaram chegando e o preço da terra 
naquele local foi se valorizando, reincidindo-se, dessa forma, 
novos conflitos.  

O caso acima é um exemplo que demonstra como a extração 
de renda sobre o solo traduz-se, em alguns casos,  à valores 
econômicos. Dessa forma as terras urbanas e rurais tornaram-
se ativos disputados e isso tem produzido consequências 
dramáticas, especialmente - mas não exclusivamente - nas 
economias emergentes25. Tais dinâmicas estão aumentando 
a pressão do mercado sobre os territórios controlado por 
comunidades de baixa renda. Isso ocorre num contexto 
em que a terra urbanizada não está disponível para todos. 
Comunidades ficam, então, sob a constante ameaça de seus 
ativos territoriais.

A insegurança da posse marca a experiência de vida de 
milhões de habitantes do planeta. São indivíduos e famílias 
que perderam a possibilidade de permanecer nos bairros 
onde viveram. A usurpação da terra também está atrelada 
à financeirização do espaço urbano e a extração de renda 
sobre o espaço produtivo. A partir desta temática, se entra no 
conceito de “Direito a Cidade” e “Financeirização do Espaço 
Urbano”. 

25 ROLNIK, Raquel, “Guerra 
dos Lugares, a colonização 
da terra na era das finanças” 
, 2015, São Paulo, Editora 
Boitempo, p. 152.
17 outcast, em inglês: fora da lei.
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[04] - Moradoras do Horto Florestal do Rio de Janeiro, protestando 
contra ameaças de remoção pelo Jardim Botânico. A aclamação dos 
moradores em prol de sua permanência no local já perdura quase 
uma década. Autor desconhecido, 2013.
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[05] - Imagem aérea da cidade de Paris, ao centro observa-se a Igreja de Santa Madalena. (Fonte: 
Robert, Moses. 1942).  
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David Harvey26, em As Cidades Rebeldes (2012), explica como 
o fenômeno da urbanização nos últimos tempos contribui para 
o fortalecimento dos modos de produção e para produção 
de excedente capital sobre a rentabilidade do solo urbano, 
fato que consequentemente acelera a disparidade social do 
espaço, especialmente nas cidades, pois, esse, almeja o lucro 
e a produção rentável. 

O sistema produtivo baseado na acumulação de capital, para 
se sustentar, necessita produzir uma quantidade de excedente 
que será convertida em lucro. Toda instituição capitalista 
tem como objetivo a produção desse ganho. Ao final do dia 
este lucro poderá ser utilizado tanto para consumo de bens 
de lazer e gozo, quanto para ser reinvestido em algum outro 
bem ou meio de produção, que trará mais excedente e lucro. 
Se não investir, outros irão fazê-lo e o sistema sofrerá com a 
competitividade e consequentemente seu lucro irá diminuir ou 
cessar. O resultado do reinvestimento contínuo é a expansão 
da produção de excedente a uma taxa composta ligada à 
história e ao crescimento da população27. Pode-se observar 
que, ao longo da história que, se essa taxa diminuir, gera-se 
uma crise econômica, portanto, a necessidade de acúmulo 
e reinvestimento de capital excedente torna-se cíclica. Este 
crescimento contínuo e infindável gera diversas problemáticas, 
como o consumo desenfreado dos recursos naturais do planeta, 
o sucateamento da mão-de-obra humana para o aumento do 
lucro e demais ações de degradação social.

Dessa forma, o este sistema consiste na eterna busca por 
rentabilidade em esferas ainda não exploradas ou que não 
atingiram seu grau máximo de lucro para produção e absorção 
do excedente de capital. 
Desde o início, as cidades emergiram da concentração social e 
geográfica do produto excedente, segundo o autor:

26 David Harvey, 1935, geógrafo 
britânico formado pela 
Universidade de Cambridge. 
Atualmente leciona na City 
University de Nova Iorque. É 
autor de alguns títulos como 
17 Contradições e o Fim do 
Capitalismo (2014), Para 
Entender o Capital (2014), 
Cidades Rebeldes (2012) e 
a Produção Capitalista do 
Espaço. 

27 HARVEY, David, “Cidades 
Rebeldes: Do direito à cidade à 
revolução urbana”. São Paulo: 
Martins Editora, 2012.

02
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“O Capitalismo fundamenta-se, na eterna 
busca de lucro. Contudo, para produzir tal 
lucro, necessita-se produzir o excedente de 
produção. Isso significa que o capitalismo 
está eternamente produzindo excedentes 
exigidos pela urbanização. A relação inversa 
também se aplica. O capitalismo precisa da 
urbanização para absorver o excedente de 
produção que nunca deixa de produzir. Des-
sa maneira, surge uma ligação íntima entre 
o desenvolvimento do capitalismo e a urba-
nização.” (HARVEY, 2012.) 

Na metade do século XIX, a França passou por uma crise social 
e econômica que culminou nas revoluções de 1848. Estas 
foram fortemente reprimidas pela burguesia que, cessaram 
a rebelião, porém não conseguiram resolver o problema do 
excedente de capital, até que Napoleão III, primeiro Presidente 
da segunda República da França, através de um golpe, assume 
o país e conjuntamente com Haussmann, na época prefeito da 
cidade de Paris, instauram uma série de reformas urbanas na 
capital francesa. 

O plano Haussmann para Paris eliminou os becos e vielas do 
centro da cidade para a construção de ambiciosos e amplos 
bulevares que praticamente reformularam o centro da cidade. 
Sua concretização praticamente eliminou os trabalhadores 
da região central devido à gentrificação exercida por meio 
da elevação do preço da terra, levando-os a se deslocarem às 
bordas da cidade. 

O plano foi financiado pela dívida e por um engenhoso sistema 
de crédito, conseguindo eliminar o excedente capital por pelo 
menos 15 anos - momento em que todo esse sistema entra em 
declínio econômico. Neste ínterim a França encontrava-se em 
confronto com a Alemanha, perdendo a guerra. Em 1868 em 
meio às revoltas populares surge a Comuna de Paris28. 

23 A Comuna de Paris foi um 
levante revolucionário que esta-
beleceu uma forma de governo 
controlada por trabalhadores e 
membros de classes populares 
da França e de outros países. 
Este movimento teve início após 
uma série de manifestações 
proletárias que reivindicavam 
melhores condições de vida. 
Seu governo teve pouco tempo 
de vida, durando cerca de dois 
meses. Pinto, Tales. 



28

[06] - Acima a Rue des 
Moineaux em 1860, antes 
da abertura da Avenue de 
l’Opéra. Abaixo a Avenue de 
l’Opéra. As intervenções feitas 
no centro histórico levaram à 
eliminação de alguns bairros 
pobres, a fim de conferir à 
cidade uma imagem “moderna” 
que corresponde a uma cidade 
cosmopolita e comercial Fonte: 
Philippe Panerai, 2013).  
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“A transformação de Paris feita por Haus-
smann são interessantes não apenas pelo 
fato de conferir à cidade certo aspecto que 
ainda se mantém nos dias de hoje, através 
da sua composição urbana, dos bulevares e 
etc, mas por despontar como “a cidade bur-
guesa” por excelência. Com Haussmann, 
“a cidade se torna o lugar institucional da 
sociedade burguesa moderna29”. Se impôs 
um modelo espacial específico que perdu-
rou após Haussmann e condicionou o urba-
nismo moderno. […] O argumento técnico 
era a modernização e salubridade acima de 
tudo.” (PANERAI, 2013.)

Pode se dizer que, Haussmann desenvolveu, o seu próprio 
método de gestão. Este consistia em preconizar o uso dos 
excedentes, não em intervenções de curto prazo e sim, em 
empréstimos de médio e longo prazo30. No entanto, as 
finanças municipais não podem enfrentar este crescimento 
rápido e constante de recursos sem contar com o respectivo 
progresso da atividade econômica, dos negócios e da 
população. A riqueza dos contribuintes é a riqueza da cidade: 
a melhor maneira de aumentar o orçamento é estimular 
o enriquecimento dos contribuintes e, dessa maneira, as 
grandes obras foram ao mesmo tempo o instrumento e o 
produto desta estratégia. A cidade foi administrada como um 
empreendimento. Em 15 anos os excedentes investidos em 
“gastos produtivos” aumentaram de 20 para 200 milhões de 
francos31.

Outrora, na década de quarenta em solo estadunidense, Robert 
Moses após uma longa avaliação do plano Haussmann32 , 
modificou a escala da concepção do processo urbano aplicado 
em Paris, trazendo-o à cidade de Nova Iorque por meio de 
um sistema de auto-estradas, construção de infraestruturas, 
suburbanização e completa reengenharia, não simplesmente 
da cidade, mas de toda a região metropolitana. Este processo 
impulsionou a afirmação do estilo de vida suburbano 
estadunidense, que, conjuntamente aos gastos militares, foi 

29 M. Tafuri, “Lo spazio e le 
cose”, in Lo spazio visivo della 
città, Capelli, 1969.

30 Em 1867, a cidade de Paris 
devia cerca de 400 milhões ao 
Crédit Foncier, reembolsáveis 
em 10 anos; o projeto de 
liquidação da dívida previa 
um crédito para 60 anos, com 
juros de 5,41% (veja H. Malet, 
Le Baron Haussmann et la 
rénovation de Paris, Éditions 
municipales, Paris, 1973). 

31 PANERAI, Philippe; Castex, 
Jean. DEPAULE, Jean-
Charles; “Formas Urbanas: A 
Dissolução da Quadra”. São 
Paulo: Bookman Editora, 2013, 
p.7.

32 Em 1942 Robert Moses 
escreve no periódico 
Architectural Forum o artigo 
What Happened to Haussmann 
em que analisa os erros e acerto 
de seu plano urbano para a 
cidade de Paris. 
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[07] - Boulevard Richard-Lenoir construído por Haussmann sobre antigo canal de águas urbanas. 
Fonte: Robert Moses, 1942.

motivo de revolta de movimentos jovens e dos movimentos de 
contracultura de 196833 . Estudantes insatisfeitos se revoltaram, 
buscaram alianças com outros grupos marginalizados, 
reivindicando direitos civis, unindo-se contra o estilo de vida 
estadunidense para criar um movimento de construção para 
outro tipo de mundo incluindo um tipo diferente de experiência 
urbana34. 

Em termos gerais, após os anos 1990, nos Estados Unidos, 
houve uma grande realocação de capital no mercado 
imobiliário através do incentivo ao crédito, atraindo uma 
grande quantidade de pessoas para este ramo. O mercado 
global estabilizou-se, em parte, por conta da expansão urbana 
dos Estados Unidos e da especulação do mercado imobiliário 
interno. Contudo, este processo também se torna global.

33 HARVEY, David, “Cidades 
Rebeldes: Do direito à cidade à 
revolução urbana”. São Paulo: 
Martins Editora, 2012. p.39.

34 Idem
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“O boom do mercado imobiliário da Grã-
-Bretanha, Irlanda e Espanha, assim como 
em muitos outros países, ajudou a conferir 
poder à dinâmica capitalista de modo muito 
parecido, em termos gerais, àquela dos Es-
tados Unidos. A urbanização da China nos 
últimos 20 anos (...) teve um caráter radical-
mente distinto, com enfoque predominante 
na construção de infraestruturas. (...) Mais 
de cem cidades ultrapassaram a marca de 1 
milhão de habitantes nos últimos vinte anos, 
e cidades pequenas como Shenzhen torna-
ram-se gigantescas metrópoles com entre 
6 e 10 milhões de habitantes.” (HARVEY, 
2012) 

Os projetos que geram mais lucro são os mega-projetos. 
Grandes projetos urbanos, como em Dubai e Abu Dhabi, 
feitos a partir do excedente capital petroleiro, são construídos 
com pouca consciência social-ambiental. Eles pertencem a 
este quadro de empreendimentos resultantes da produção 
de um mercado especulativo, como estádios, habitações de 
alto padrão. Visa-se a quantidade de apartamentos que se 
encontram vazios em cidades como Nova Iorque, Londres ou 
São Paulo, enquanto, ao mesmo tempo, pessoas procuram 
lugares para morar a preços justos. Segundo o jornal G1, cerca 
de 1.385 imóveis estão ociosos devido abandono, empasses 
jurídicos ou embargados na cidade de em São Paulo, por 
exemplo35. 

A partir dessa crise precedente do espaço urbano, percebe-
se que a qualidade do espaço trouxe consigo incríveis 
transformações no estilo de vida. A qualidade de vida 
urbana tornou-se uma mercadoria, assim como a própria 
cidade. A produção de espaços urbanos derivados da lógica 
capitalista traduz conceitos hegemônicos de uma política de 
mercado neoliberal que defende, sobretudo, o direito sobre a 
propriedade privada e a taxa de lucro. 

35 SANTIAGO, Tatiana; MURA-
RO, Cauê. “Cidade de SP tem 
déficit de 358 mil moradias e 
1.385 imóveis ociosos.” Dis-
ponível em: <https://g1.globo.
com/sp/sao -paulo/noticia/
cidade-de-sp-tem-deficit-de-
-358-mil-moradias-e-1385-i-
moveis-ociosos.ghtml>. Acesso 
em: 26 Maio 2019.
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“[…] a questão do tipo de cidade que que-
remos não pode ser divorciada da questão 
do tipo de pessoas que queremos ser, que 
tipos de relações sociais buscamos, que re-
lações com a natureza nos satisfazem mais, 
que estilo de vida desejamos levar, quais são 
nossos valores estéticos. O direito à cidade é, 
portanto, muito mais do que um direito de 
acesso individual ou grupal aos recursos que 
a cidade incorpora: é um direito de mudar 
e reinventar a cidade mais de acordo com 
nossos mais profundos desejos. Além disso, 
é um direito mais coletivo do que individual, 
uma vez que reinventar a cid ade depende 
inevitavelmente do exercício de um poder 
coletivo sobre o processo de urbanização. 
A liberdade de fazer e refazer a nós mesmos 
e às nossas cidades é um dos nossos direitos 
humanos mais preciosos, ainda que um dos 
mais menosprezados.”(HARVEY, 2014, p. 
28) 

O Direito à Cidade é um conceito que deriva da relação entre 
a construção do espaço urbano e as pessoas em que nele 
vivem. É um direito que questiona a formação das cidades 
financeirizadas e de espaços construídos estritamente a partir 
da taxa de lucro. É reclamado pelos que se opõem a essa forma 
de construção de cidade, é um projeto em si: o projeto humano 
como tal e portanto, um dos mais essenciais direitos humanos. 
É a inclusão da noção de “cidade como obra de arte”, no 
sentido de uma obra coletiva inerente à condição humana, que 
é obscurecida e suplantada pela noção ideológica de que a 
cidade deve ser produzida como um espaço de mercadoria36. 
É a noção de cidade como artefacto humano. Como diria Aldo 
Rossi (2001)37, é a percepção de cidade como arquitetura, ou 
seja, como construção. Construção de um ambiente coletivo e 
propício para que a vida cotidiana ocorra. 

36 CLARO, Mauro et al. “Formas 
de ação e participação: Méto-
do para elaboração de um pla-
no de bairro em assentamento 
precário da cidade de São 
Paulo.” In: URB FAVELAS, 3., 
2018, Salvador: III Seminário 
Nacional Sobre Urbanização 
de Favelas. p. 6-8. Disponível 
em: <https://www.academia.
edu/38547915/F ORMAS_
D E _ A Ç Ã O _ E _ PA R T I C IPA -
ÇÃO_MÉTODO_PARA_ELA-
BORAÇÃO_DE_PLANO_DE_
BAIRRO_EM_ASSENTAMEN-
TO_PRECÁRIO_NA_CIDADE_
DE_SÃO_PAULO>. Acesso em: 
22 maio 2019. 

37 ROSSI, Aldo. “Arquitetura da 
Cidade.”. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001. p.1.
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Nas suas configurações contemporâneas, as 
práticas e situações instauradas no centro da 
vida política (e da normalidade democráti-
ca) fazem se estender a uma zona de indeter-
minação entre a lei e a não-lei, terrenos de 
fronteiras incertas e sempre deslocantes nos 
quais todos e qualquer um pode se transfor-
mar. (TELLES, 2010, p.29)

Certas vezes o planejamento urbano e a conformação de uma 
legislação urbana vigente pode ser uma das diretrizes que 
condiciona a fronteira daquilo que se compreende por formal 
e informal. 

Ao tratar dos assentamentos populares das cidades ao redor 
do mundo, a categoria “ilegal” não deve ser absolutizada. Em 
vários casos, a maioria dos habitantes vive em sistemas de 
posse que podem ser considerados legais ou ilegais, tolerados 
ou legitimados por leis costumeiras. 

A formação desses bairros não tem necessariamente origem 
numa violação legislativa. Quando os futuros moradores 
ocupam uma terra vazia, sem consentimento de seu 
proprietário, estão, em princípio, violando a lei e estão sujeitos 
às punições legais. Entretanto, em muitos casos, a terra pode 
não ter um “proprietário” formal ou, ainda, ser objeto de 
disputa entre vários postulantes. Assim, mesmo numa situação 
que parece a princípio, claramente configurada como ilegal, 
a presença dos ocupantes pode não ser imediatamente 
contestada, levando muitas vezes à consolidação da ocupação. 
A favela em si, como ocupação de terra, na realidade sequer 
representa a origem da maior parte dos assentamentos 
informais. Muito mais comuns do que a ocupação de terrenos, 
são as distintas formas de compra ou aluguel de pedaços de 
terra que não foram objeto de parcelamento oficial do solo e, 
que, em geral, nem poderão ser aprovadas pelas normas em 
vigor38.

38 ROLNIK, Raquel, “Guerra 
dos Lugares, a colonização 
da terra na era das finanças” 
, 2015, São Paulo, Editora 
Boitempo, p. 175.

O planejamento urbano e a cidade
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As periferias urbanas de São Paulo se desenvolveram, assim 
como as periferias da maior parte do Brasil, como uma arena 
de conflitos por terra na qual as distinções entre ocupação 
legal ou ilegal são temporárias e as relações entre elas, 
perigosamente instáveis39.

Um outro contraponto entre a legislação urbana e o 
desenvolvimento dos mercados informais refere-se aos preços 
do solo urbano e dos imóveis. Este tipo de relação não depende, 
necessariamente da oferta e demanda, já que, há também 
um limite artificial de oferta, estabelecida pela legislação 
urbanística. Dessa forma, essa perspectiva vincula a existência 
de regras de uso e controle do solo urbano derivadas do 
planejamento urbano com o aumento dos preços de moradia 
nas cidades, outrossim vincula a regulamentação urbanística à 
inelasticidade da oferta40. 

De acordo com essa problemática, os altos padrões e 
parâmetros urbanísticos provocam a elevação dos preços da 
terra, o que dificulta - ou impossibilita - o acesso dos pobres 
à moradia e ao solo urbano. A consequência é, então, o 
crescimento de um mercado de terra fora dos padrões. Segundo 
esta perspectiva, uma política pública deveria restringir ao 
máximo as exigências da legislação urbanística para, então, 
possibilitar a oferta legal de moradia para a população pobre 
através do mercado formal de bens imóveis41. 

Entretanto, uma outra forma de olhar para a dinâmica do 
funcionamento dos mercados de terra citadina e seus vínculos 
com a legislação urbana parte da diferença da morfologia das 
produções arquitetônicas e sua relação à informalidade dos 
bairros populares.

Em tese, o planejamento urbano e a legislação urbanística, 
operam gerando uma espécie de molde para a cidade ideal 
ou desejada. Porém, contrariamente às regras do jogo que 
regulam a formação dos subúrbios populares, nas periferias e 
favelas, a estruturação do espaço urbano inscreve-se de forma 
extremamente detalhada na legislação urbanística. Dessa 

39 HOLTSON, James, 
“Cidadania Insurgente: 
disunções da democracia e da 
modernidade no Brasil”. São 
Paulo, Companhia das Letras, 
2013), p. 265-6.

40 ROLNIK, Raquel, “Guerra 
dos Lugares, a colonização 
da terra na era das finanças” 
, 2015, São Paulo, Editora 
Boitempo, p. 186.

41 Banco Muncial. “Housing: 
Enabling Markets to Work” 
(Washington-DC, Banco 
Mundial, 1993).
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forma, a legislação urbana consagra como lei, a morfologia 
da produção imobiliária ofertada pela cidade. 

Em linhas gerais, percebe-se que a legislação urbana molda e 
retifica a produção de peças imobiliárias que, repetitivamente, 
produzem uma paisagem urbana. A estabilização da forma e do 
tipo de produto entregue pelo mercado imobiliário assegura 
as vendas. Por outro lado,  como os mercados informais de 
terra geralmente se desenvolvem em áreas desvalorizadas, 
a possibilidade de produzir densidades altíssimas, muito 
além dos padrões municipais permitidos - típicas dos bairros 
populares - constitui a maneira de aumentar a rentabilidade 
dessas áreas42.

Segundo Jane Jacobs(2014)43, as cidades são um imenso 
laboratório de tentativa e erro, fracasso e sucesso, em termos 
de construção e desenho urbano. É nesse laboratório que o 
planejamento urbano deveria aprender, elaborar e testar suas 
teorias e ao mesmo tempo se pautar nos erros e acertos da vida 
real44. A autora, em Morte e Vida de Grandes Cidades (2014), 
critica aos princípios funcionalistas do urbanismo moderno, 
denominado por ela como “urbanismo ortodoxo”. Jacobs 
defendia a diversidade (mescla de usos e usuários, bem como 
de edificações de idades e estados de conservação distintos) e 
segundo ela, este é o único meio capaz de garantir a vitalidade 
urbana. Suas concepções sobre o planejamento urbano se 
pautam na observação da cidade cotidiana, contrariamente 
aos esquemas teóricos-conceituais de uma visão científica 
não intimista sobre a cidade. A contribuição da autora, com 
o tempo auxiliou na mudança de postura do planejamento 
urbano para as cidades, na revisão dos grandes e ambiciosos 
planos de infra-estrutura e remodelagem urbana, que não 
consideravam alguns aspectos importantes da vida urbana, 
assim como a vida cotidiana. 

O planejamento urbano é de extrema importância para a 
concepção das cidades, porém em alguns casos a severidade 
da definição de como as cidades deveriam funcionar a rigor, 
delimita o olhar sobre a postura banal do cotidiano e reforça 
um olhar jurídico de alguns aspectos perante o legal e o ilegal. 

42 ROLNIK, Raquel. “Legislación 
urbana y mercados informales 
de tierra: el vínculo perfecto.” 
Em Edésio Fernandes (org.), 
Derecho, espacio urbano y 
medio ambiente (Madrid, 
Dykinson, 2000).

43 JACOBS, Jane. “Morte e Vida 
de Grandes Cidades.” 2014, 
São Paulo, Martins Fontes. 
Tradução de Carlos S. Mendes 
Rosa. 

44 Idem p. 5.
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Cultura

cul.tu.ra sf. 1. Ato, efeito ou modo de cultivar. 2. 
O complexo dos padrões de comportamento, 
das crenças, das instituições, das manifestações 
artísticas, intelectuais, etc., transmitidos 
coletivamente, e típicos de uma sociedade. 3. 
O conjunto dos conhecimentos adquiridos em 
determinado campo.45

45 Anjos, Margarida dos; Ferreira, Marina Baird. Mini Aurélio: O Dicionário da Língua Portuguesa. 7. ed. Curitiba: Positivo, 2008.
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03
Até aqui, viu-se que as cidades são enredos formados a partir 
de aglomerações de histórias, de ações conjuntas de diferentes 
agentes urbanos, de diferentes arquiteturas e de complexas 
conjunturas. Desta forma, focaliza-se no recorte geográfico da 
cidade de São Paulo, onde procurar-se elucidar esta questão. 

Segundo Benedito Lima de Toledo (2004), a cidade de São 
Paulo é um palimpsesto, onde sobrepõem-se camadas de 
épocas históricas, uma sobre a outra, muitas vezes se apagando 
o antigo em prol do novo. Estas sobreposições, acabam por 
evidenciar o tipo de cidade desejada, moldada, sobre a qual 
a cidade se estruturou. O Vale do Anhangabaú, e o respectivo 
conjunto formado pela ladeira da memória, evidenciam 
este conjunto, a partir do momento em que são frutos desta 
sobreposição e notabilizam princípios sobre a qual a cidade 
de São Paulo se idealizou. 

O Vale do Anhangabaú, passou por transformações profundas, 
ao longo da história. Este Vale, inicialmente não fazia parte do 
conjunto urbano inicial da cidade. Pode-se dizer que, no início 
do século XIX, a área onde se localiza o Vale do Anhangabaú, 
não participava do núcleo significativo da cidade de São 
Paulo. A vida urbana acontecia dentro do que chamamos 
de “Triângulo Histórico”. O nome advém da escolha da 
colina amoldada entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú 
pelos jesuítas portugueses para a fundação da cidade de 
São Paulo. Este local, foi escolhido principalmente devido 
a presença dos indígenas Guaianazes. A vizinhança e uma 
inicial convivência com os indígenas permitia aos portugueses 
uma apropriação do conhecimento sobre o território e suas 
técnicas de sobrevivência. Posteriormente, estabeleceu-se 
na região três unidades religiosas, os conventos franciscanos 
e carmelita e o mosteiro de São Bento. O estabelecimento 
destas unidades na região delimita-se o que hoje chamamos 
de “Triângulo Histórico”, pois as ruas que ligavam essas três 
unidades religiosas formavam um triângulo. Foi nesta região 
que se concentravam as atividades urbanas iniciais da vila de 
São Paulo de Piratininga.
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[08] - Fotografia do Vale do Anhangabaú em 1938. Foto: Benedito Junqueira Duarte. Fonte: Acervo do Museu da Cidade de São Paulo.
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Posteriormente, com o crescimento do núcleo urbano, a 
cidade se expandiu, absorvendo as encostas do Vale e se 
expandindo para além dele. A partir daí, surgiram algumas 
propostas de ocupação deste Vale, sendo sua última, a que 
temos hoje. Esta foi resultado de um concurso em 1981, o qual 
o vencedor foi o projeto de Jorge Wilheim. Antes desta reforma 
o Vale do Anhangabaú foi Parque Anhangabaú. Este parque 
foi concebido entre a núcleo urbano inicial da cidade de São 
Paulo e os novos conjuntos urbanos formados para além do 
Vale. Entre a cidade antiga e a cidade nova. Neste momento, 
o conjunto do Parque Anhangabaú acabou trazendo certo 
destaque e prestígio para a região, e portanto neste momento 
começa-se a repensar a Ladeira da Memória, outro espaço 
público ali existente. 

Olha as pessoas descendo, descendo, descendo
Descendo a Ladeira da Memória

Até o Vale do Anhangabaú
Quanta gente!

Vagando pelas ruas sem profissão
Namorando as vitrines da cidade

Namorando, andando, andando, namorando…

Musica: Ladeira da Memória (1983)
Compositor: Zécarlos Ribeiro 

Intérpretes: Ná Ozzetti e Paulo Tatit - Grupo RUMO

A estrutura urbana da cidade de São Paulo está intimamente 
ligada aos caminhos que iam de encontro com o litoral 
e com o campo. Daí vem a importância da baixada dos 
Piques46, onde está o largo da memória. Este era saída para as 
freguesias de Pinheiros e Santo Amaro. Destas freguesias, os 
viajantes partiam em direção ao interior, mais especificamente 
a cidade de Sorocaba, e ao litoral, respectivamente. O Largo 
era considerado a porta de entrada do Município porque 
ficava nos limites da cidade nova, do outro lado do Ribeirão 
Anhangabaú. As bicas de água e o chafariz do local tinham 
função dupla: serviam aos moradores dos arredores e eram 
ponto de parada para os viajantes e seus animais47.

46 Piques era o nome dado a 
região da ladeira da memória 
no século XX. Até hoje é utilizado 
para dar nome ao obelisco 
que lá se encontra.  A origem 
deste termo é duvidosa, porém 
indícios indicam conexão à uma 
família, que residia na região de 
sobrenome Piques. Há também 
a teoria que relaciona o nome 
dado a região a “ir a pique”, 
ou seja, ir a prumo, afundado 
ou verticalmente, devido a 
topografia local. 

47 OLIVEIRA, Renata. “As 
muitas lebranças da ladeira”. 
Revista Apartes. Disponível em: 
<https://www.saopaulo.sp.leg.
br/apartes/obelisco-ladeira-
da-memoria-sp/>. Acesso em: 
21 maio 2019.
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[09] - Fotografia da ladeira da memória onde pode-se observar a primeira estrutura do chafariz dos 
piques. Ao fundo pode-se observar o núcleo fundador da cidade de São Paulo Foto: Militão Augusto 
de Azevedo, em 1862. Fonte: Acervo do Museu da Cidade de São Paulo.

[10] - Ladeira da memória antes da reforma de 1920, nesta época o espaço era tomado por 
árvores. Foto: Aurélio Becherini. Fonte: Acervo do Museu da Cidade de São Paulo.
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Ainda no século XIX, a baixada dos Piques recebeu vários 
melhoramentos, Daniel Pedro Muller, engenheiro militar, em 
1814 canalizou as águas do Tanque do Reúno, nas nascentes 
do córrego do Saracuma, na luz. Com as sobras do material da 
obra, foi construído o chafariz dos Piques e sobre a parte circular 
do reservatório foi erguido o obelisco da Memória, obra do 
mestre Vicente Gomes Pereira. Os historiadores não chegam 
a uma conclusão unânime quanto aos motivos da criação do 
obelisco, como monumento, mas concordam que o monumento 
foi construído para eternizar algo, e por conta disso o Largo e a 
Ladeira ganharam nome de Memória. Algumas pessoas também 
chamam o obelisco de Pirâmide do Piques por conta de seu 
formato48. Hoje este caracteriza-se como um dos mais antigos 
monumentos da cidade de São Paulo49.

Por possuir grande fluxo de transeuntes, na região se 
estabeleceram alguns pontos comerciais de troca de mercadoria. 
No Brasil colonial, era comum que escravos de ganho vendessem 
mercadoria nas ruas para seus senhores, e o chafariz dos Piques, 
era um espaço comumente utilizado para que tais trocas 
comerciais ocorressem.  

Em 1876, o chafariz do Piques foi demolido. Tal fato ocorreu 
devido a substituição do transporte de mercadorias, feito feito no 
início do século majoritariamente por tropeiros, pelo transporte 
decorrente da instalação de linhas férreas50. Neste caso, o fluxo 
de tropeiros à região diminui e consequentemente o tanque 
de abastecimento de água se torna obsoleto. Además, nesta 
época o abastecimento de água na cidade já era oferecido pela 
Companhia Cantareira. 

Na década de 1920, a abundância da economia cafeeira 
influenciou na decisão de redesenho da ladeira da memória. 
Nesta época, mais especificamente em 1919, Vitor Dubugras, 
começa a projetar o atual largo da memória em estilo Art 
Nouveau51. Os azulejos foram desenhados por Wasth Rodrigues, 
e retratam cenas dos anos de 1814. Em 1922, ano da Semana de 
Arte Moderna de São Paulo, a ladeira da Memória é reinaugurada, 
agora definitivamente remodelada. Um dos motivos para a sua 
remodelação foi em razão ao centenário da Independência do 
Brasil.

48 OLIVEIRA, Renata. “As muitas 
lembranças da ladeira”. 
Revista Apartes. Disponível em: 
<https://www.saopaulo.sp.leg.
br/apartes/obelisco-ladeira-
da-memoria-sp/>. Acesso em: 
21 maio 2019.

49 Revista Projeto. São Paulo: 
Projeto Editores Associados 
Ltda., 1983.

50 SEGAWA , Hugo, “Revista 
Projeto nº58 - Recuperando 
(fotograficamente) a ladeira 
da memória”, 1983, São 
Paulo, Editora Projeto Editores 
Associados Ltda. p.67.

51 Art Nouveau foi um 
movimento artístico que surgiu 
no final do século XIX e início 
do século XX, inicialmente 
na Bélgica. Este movimento 
buscou preconizar um estilo 
que refletisse e acompanhasse 
as inovações da sociedade 
industrial. O Art Nouveau, 
procurou distanciar-se da 
estética das artes, de inspiração 
na antiguidade clássica, e tinha 
como tônica a presença de 
linhas ondulantes e dinâmicas, 
a fim de transmitir a idéia de 
movimento.
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[11] - Painel de azulejos desenhados por Watsh Rodrigues para o projeto atual do Largo da Ladeira da 
Memória. Foto: Equipe de comunicação da Câmara Municipal de São Paulo. Sem data.

Na Segunda metade do século XX, o Vale do Anhangabaú 
amplia o seu papel de destaque em relação ao restante da 
cidade. Na região, se instalam empresas, institutos públicos, e 
órgãos administrativos. Nesta época observa-se um aumento 
da densidade construtiva na região e altos edifícios, como o 
edifício Barão de Iguape, por exemplo, que possui 30 pisos e 
133 metros de altura. A área também acaba se tornando palco 
de manifestações populares e comícios políticos, portanto, já 
nos anos de 1980, dá-se início a construção da estação que 
dá acesso a segunda linha de metrô da cidade, a estação 
Anhangabaú da linha 3–vermelha do metrô. Esta estação 
possui dois acessos, uma ao lado da Rua Coronel Xavier de 
Toledo e da Rua Formosa, bem próxima ao largo da memória. 
A outra se encontra ao lado oposto do Vale do Anhangabaú, 
próximo ao edifício onde hoje se encontra a Prefeitura 
Municipal de São Paulo, o edifício Matarazzo. A construção 
desta estação enfrentou dificuldades, principalmente devido 
a sobreposição do sistema de canalização dos Rios Itororó 
e Anhangabaú, de grande porte, e que seria construído 
futuramente por ali próximo.
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A porção da estação próximo à Ladeira da Memória, possui 
ligação às ruas Coronel Xavier de Toledo e Formosa. A circulação 
ocorre por meio de escadas rolantes com um patamar 
intermediário. Este patamar é adjacente a um dos estares e 
também da acesso à ladeira da memória e a escadaria desenhada 
por Vitor Dubugras. Todo o trecho descrito se encontra antes da 
cobrança dos bilhetes do metrô, ou seja, este trecho se caracteriza 
por ser de uma circulação livre e portanto de proveito para 
quem irá, ou não, utilizar o sistema de transporte, dessa forma a 
estação funciona como uma espécie de praça pública e podendo 
usufruída como tal. O acesso à estação propriamente dita se 
localiza no nível adjacente a Rua Formosa. Neste piso também se 
encontra a bilheteria.

A construção de uma estação do metrô implica transformações 
significativas do espaço urbano, sob vários aspectos, 
principalmente em relação a reordenação da paisagem e do 
fluxo de pessoas que ali circulam. No caso desta estação, as 
transformações ocorreram em área privilegiada, tanto por serem 
vizinha à obra de desenho urbano datada da segunda década dos 
ano de 1920, quanto por estar próxima ao Vale do Anhangabaú.

Segundo o arquiteto Paulo Sergio Souza e Silva, autor do projeto 
da estação, as empenas cegas que tangenciam a edificação 
permanecem, e constituem um desafio a ser oportunamente 
enfrentado, seja pela pintura de painéis, seja por intervenção na 
arquitetura dos prédios em questão, seja, enfim, pelas formas 
que a imaginação e a criatividade sugerem52. Esta interpretação 
demostra prontamente que, já na época da construção, 
havia uma preocupação em relação ao espaço adjacente ao 
edifício, principalmente em relação a diferença de gabarito 
do corpo da estação em relação aos edifícios do entorno, que 
predominantemente possuem alturas superiores a 30m.

No contexto da construção do metrô, não surgiu um parâmetro 
que justificasse alterações radicais no conjunto da Ladeira 
da Memória. Ao contrário, dadas as metamorfoses urbanas 
necessárias, decidiu-se restaurar o espaço, criando condições e 
estabelecendo elementos que acentuem as diferenças do antigo 
espaço à nova construção.

52 Artigo escrito pelo arquiteto 
Paulo Sergio Souza e Silva para 
a Revista Projeto, nº 58 do ano 
de 1983. No trecho citado ele 
discorrer sobre o projeto da 
estação Anhangabaú do metrô 
e sua relação com o entorno 
imediato edificado.
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[12] - Vale do Anhangabaú lotado em 16 de abril de 1984 devido a manifestação em prol das diretas 
já. Foto: Matuite Mayezo/Folha Imagem. 

[13] - Estação Anhangabaú da linha 3 - vermelha do metrô no ano de sua inauguração. Perspectiva a 
partir da Rua Formosa. Foto: José Moscardi, 1983.
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[14] - Cartografias de 1930. Destacam-se as regiões onde serão as futuras intervenções do metrô. A esquerda podemos observar o 
caminho dos trilhos onde o bonde circulava. Fonte: SARA Brasil.

Hoje, a região do Vale do Anhangabaú, é um importante 
corredor de tráfego, ligando o norte e o sul da cidade através das 
avenidas Prestes Maia, 9 de Julho e 23 de Maio. O vale, a Praça 
das Bandeiras e a Praça dos Correis são terminais de inúmeros 
ônibus municipais. Nesta área circulam muitas pessoas a 
trabalho, a passeio e em busca do comércio local. Nela também 
se localizam grande edifícios institucionais e culturais, como o 
Theatro Municipal de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo ou a 
Biblioteca Municipal Mario de Andrade. 
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Embora tenha sofrido inúmeras transformações ao longo do 
tempo, o carácter da região, de certa forma, não se alterou 
tanto. O espaço que antes recepcionava os viajantes tropeiros, 
trazendo mercadorias, hoje é palco da rotina diária de 
trabalhadores que vem e vão ao centro, a trabalho. Pode se 
dizer que, o centro da cidade, recepciona até os dias atuais, 
imigrantes, tanto locais como estrangeiros, que chegam a 
cidade, em busca de melhores condições de vida e emprego. 
Isso se deve ao fato de que o centro ainda é o local que, 
proporcionalmente, oferece mais oportunidades profissionais 
de emprego do município.

A história da Ladeira da Memória, está sujeita à história da 
cidade de São Paulo. Este espaço que, na época colonial, 
tinha o papel de recepcionar os viajantes, passou por diversas 
mudanças tanto em relação à sua função, quanto à sua 
arquitetura. De fato, este espaço demostra a sobreposição de 
épocas históricas e da influência dos agentes urbanos que na 
cidade atuam. Este espaço foi escrito e reescrito, ao longo da 
história e neste meio tempo, muitas histórias se sobrepuseram, 
uma após a outra . Tal fato nos auxilia a exemplificar como foi 
constituída a narrativa desta cidade. Como esta sobreposição 
de fatos protagonistas, em determinado contexto, age nos 
espaços e auxiliam na constituição desta formação urbana. 
Desse modo conclui-se que, este arco histórico relata as 
transformações do ambiente físico urbano e que estas são 
influenciadas por fatos da vida civil, que por sua vez, nos 
influencia inúmeras vezes.  
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Apropriação

a.pro.pri.ar v.t.d.i. 1. Tomar como seu. 2. Tomar 
com próprio, conveniente; adaptar. P. 3. Apoderar-
se. [C.: 1] § a.pro.pri.a.ção. sf. 53 

53 Anjos, Margarida dos; Ferreira, Marina Baird. Mini Aurélio: O Dicionário da Língua Portuguesa. 7. ed. Curitiba: Positivo, 2008.
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[15] - Cenas de Metrópolis. Filme alemão de ficção científica produzido em 1927, realizado pelo 
cineasta austríaco Fritz Lang. Fonte: Archidaily, 2012.
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54 Segundo certa interpreta-
ção do Abade Marc-Antoine 
Laugier, em seu tratado, Essai 
sur l’architecture (1753), as es-
truturas primitivas construídas 
para abrigo, ou seja, a cabana 
primitiva, são o modelo a partir 
do qual a arquitetura se funda-
mentou. Tal teoria é muito utili-
zada para defender a arquitetu-
ra moderna, segundo a qual, a 
arquitetura deveria se resumir 
esteticamente apenas aos seus 
elementos mais básicos como 
colunas (ou pilares), vigas e co-
berturas. Dispensa-se assim, 
dos ornamentos e detalhes de-
corativos. 

55 FRACALOSSI, Igor. “Ensaio 
sobre a Arquitetura / Marc-
-Antoine Laugier. 2014”. Dis-
ponível em: <https://www.arch-
daily.com.br/br/01-169735/
ensaio -sobre-a-arquitetura-
-slash-marc-antoine-laugier>. 
Acesso em: 22 maio 2019. 

Para elucidar um pouco a questão a cidade, como corpo 
formado por diferentes agentes, a relação entre eles e a 
arquitetura da cidade que almejamos ter, entraremos no 
conceito de Arquitetura e Utopia, ou arquitetura utópica. Este 
estudo nos auxiliará a entender, como a imaginação entra, 
subjetivamente no impulso de moldar a paisagem construída 
a qual estamos inseridos.  

Ao nos debruçarmos sobre o conceito de utopia encaramos 
uma gama de relações e valores que são naturalmente 
contrastantes e que, dessa maneira, geram dicotomias sobre 
aquilo que podemos interpretar por arquitetura utópica.

Muito se diz sobre a cabana primitiva como primeiro meio de 
habitação humano, idéia essa que já confere uma perspectiva 
utópica acerca da evolução dos meios de construção desde 
os tempos mais remotos. A cabana em si ocupa um espaço 
de representação imagético, visão esta que já nos coloca num 
caminho para discutir a utopia da habitação e, potencialmente, 
da arquitetura.

A cabana primitiva é o modelo a partir do qual se replicou 
os princípios da arquitetura54. Os pedaços de madeira 
levantados perpendicularmente remetem a ideia de colunas. 
Os pedaços horizontais que os coroam, remetem a ideia dos 
entablamentos. Finalmente, as peças inclinadas que formam 
o telhado remetem a ideia dos frontões55. Tal narrativa 
expressa uma situação conveniente de derivação por parte 
dos fundamentos da arquitetura à tais princípios fundadores. 
Não cabe aqui, debater sobre as convicções que geraram tal 
afirmação, nem se ela está correta ou errada, mas sim, cabe 
discorrer sobre a idéia imagética por detrás de tais afirmações.

Arquitetura e utopia estão intimamente ligadas ao conceito de 
imaginário, desta forma, pretende-se entender quais premissas 
teóricas convergem ao conceito de imaginário e arquitetura.

04



52

[16] - Gravura de Charles- Dominique-Joseph Eisen para a segunda 
edição de “Essai sur l’architecture” de Marc-Antoine Laugier. 
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Seguramente o conceito de imaginário não é uma forma de 
alucinação, fantasia ou irrealismo. Comumente o conceito 
da palavra pode se remeter a tudo isso (além de produto dos 
sonhos, da ficcção, e etc.)56. A perspectiva que prevalece, neste 
caso, é a de que a arquitetura é uma disciplina que lida com o 
real e o útil, e que nada tem a ver com o imaginário57. 

Neste caso, questiona-se, como aplicar uma descrição para o 
conceito de imaginário libertando-o de uma série de atritos? 
Segundo José Teixeira Coelho Netto (1979), este conceito tem 
sua especificidade no fato de ser um modo não organizado, 
não ordenado, não racionalizado de relacionamento entre a 
consciência e um objeto qualquer que lhe é interior ou exterior. 
Este fato o difere, por exemplo, do modo de relacionamento 
científico. Em que a consciência e o objeto são organizados 
de modo ordenado. O imaginário é parte de um modo de 
relacionamento da consciência individual com objetos reais e/
ou virtuais de forma não organizada ou facilmente legível.

Outra característica do modo de relacionamento entre o 
imaginário e os objetos reais e/ou virtuais, segundo Netto 
(1979)58, é que o fato de ser feito a partir de múltiplos pontos 
de vista utilizados simultaneamente, enquanto que, o modo 
de relacionamento científico deve usar, a cada vez, apenas um 
único ponto de vista para análise de seu objeto. 

Tais premissas pretendem ampliam as perspectivas sobre a 
análise da arquitetura, e a arquitetura utópica, recuperando 
assim certa parte da experiência estética que a ela se refere, 
assim como, possibilita também um entendimento da obra 
em seu justo posicionamento onde esse universo imaginário é 
construído através de elementos reais59.  

A utopia em arquitetura representa, de certa forma, uma idéia 
formada a partir de concepções do real. É a sobreposição de 
pensamentos que acabam por resumir-se em ideias imagéticas. 
Uma teoria utópica acaba se transgredindo para a realidade, 
e destacando certos valores e conceitos para apontar algo.

56 NETTO, José Teixeira Coelho. 
“A construção do sentido na ar-
quitetura”. São Paulo: Perspec-
tiva, 1979. p.97.

57 Idem p. 98.

58 Idem.

59 Idem.
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O filme Metrópolis, por exemplo, do diretor austríaco Fritz Lang 
de 1927, propõe uma realidade urbana caótica para o ano 
202660, uma cidade utópica, em que se pode observar certas 
estruturas na paisagem, como pontes entre edifícios super altos e 
um tráfego intenso de veículos. O filme adverte para uma futura 
paisagem urbana caótica e que é hoje mais atingível devido aos 
avanços tecnológicos em relação à altura dos edifícios, as pontes 
e etc. Pode se dizer que, hoje, as edificações atingem alturas 
maiores e pode-se construir grandes vãos, sem tanta dificuldade. 
Portanto a paisagem que o filme retrata não nos é tão estranha 
assim, e desse modo, não tão utópica, ou imaginativa, como em 
1927. 

 A utopia é o encantamento (ou desencantamento) do mundo. Ela 
é feita a partir das mais diversas relações de idéias que, associadas 
entre si, reinventam, renovam, e a partir daí, influenciam, ou são 
influenciadas, na reconfiguração do mundo em que vivemos.

60 HELM, Joanna. “Cinema e 
Arquitetura: “Metrópolis” 01 
Jun 2012. ArchDaily Brasil. 
Disponível em: <https://www.
a r ch d a ily. c o m . b r / 51763 /
c i n e m a - e - a r q u i t e t u r a -
metropolis>. Acesso em 26 
maio 2019.



55

Em 1960, um grupo de ex-estudantes de arquitetura, a maioria 
formados na Architectural Association, de Londres, começou 
a se reunir em diversas ocasiões para discutir projetos de 
arquitetura, escrever cartas e combinar competições de 
arquitetura. Surgia aí o grupo que depois conhecido como 
Archigram61. Este grupo tinha como premissa a dispersão 
de pequenas publicações que tinham enfoque em quebrar 
barreiras a respeito da forma e de noções imaginativas, em 
relação a arquitetura62. A ideia era publicar, de forma rápida 
e simples, mapas, conceitos, desenhos e cartografias, que 
instigavam um novo pensamento arquitetônico. 

Entre inúmeras publicações,  surge a ideia utópica da Walking 
City. Um complexo urbano que, sobrevive independentemente 
o meio inserido e por ventura, caminha pelos cantos do 
planeta. Esta ideia utópica, tem derivações claras do seu 
próprio tempo. Ela é fruto de uma época em que as inovações 
tecnológicas acabam por refletir em um futuro incerto, como 
por exemplo, em 1969 a chegada do homem à lua. O avanço 
rápido da tecnologia e as novidade que ela trazia, despertavam 
pensamentos utópicos em relação ao tema.

“O Archigram em 1964 e muito antes disso, 
buscando novas direções, abraçou esta 
tecnologia de todo o coração e produziu 
cidades submarinas, cápsulas vivas, cidades 
ambulantes e o todo resto.” (Warren Chalk, 
apud Peter Cook, 1999. p.32).

61 O nome Archigram, vem da 
mistura dos termos Architecture 
e Telegram, essa mistura traduz 
um pouco a ideia do grupo 
de transmitir, de forma rápida 
e simples, as produções que 
compunham.

62 COOK, Peter. “Archigram.” 
Nova Iorque: Princeton 
Architectural Press, 1999. p.8.

A Utopia fruto de um tempo - cidade utópica
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[17] - Walking City. Peter Cook e Archigram, 1964. Fonte: Manja van de Worp 2013.
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[18] - Walking City. Fonte: Ramón Esteve, 2018. 
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É impossível não deixar de notar, a semelhança entre dois 
projetos de Lina Bo Bardi63. O Museu à beira do Oceano e o 
MASP, Museu de Arte de São Paulo. Um antecedeu o outro. 
Um foi construído e o outro não. O Museu à beira do Oceano 
é o projeto de um museu , desenhado pela a arquiteta em 
1951. O projeto deste edifício foi feito para a praia de São 
Vicente, localizada no litoral do estado de São Paulo. Ele está 
acima da areia, literalmente na praia, uma de suas fachadas 
é inteiramente de vidro, para que assim, se possa observar 
o oceano enquanto estiver dentro do prédio. Já o projeto do 
MASP foi construído. Estes dois projetos se assemelham em 
inúmeros pontos, o fato de estarem elevados do solo, por terem 
fachadas de vidro, e etc.   
 
Segundo Renato Anelli (2009)64, ao fazer o projeto do MASP a 
arquiteta esperava criar uma “atmosfera”, ou seja, um ambiente 
no qual o visitante experimentaria, sem a necessidade de 
intelecção, um espaço arquitetônico moderno repleto de obras 
de arte. Pode-se dizer que tal fato demonstra uma vontade que 
já vinha sido colocada, no primeiro projeto. Pode-se dizer que, 
o projeto do Museu à beira o Oceano, representa a vontade 
anterior por detrás da criação dessa atmosfera. A vontade 
imagética da arquiteta, de conferir a sua arquitetura aspectos 
subjetivos de uma ideia antes consolidada. Tais aspectos são 
compreendidos, também, em relação ao espaço interior das 
edificações. Em ambos os projetos, a arquiteta imaginou 
que as obras de arte estivessem dispostas, em ordem não 
convencional, sobre a sala de exposição. 
Na perspectiva interna (figura 21) a arquiteta utiliza da técnica 
de foto-colagem para apresentar a transparência do recinto 
expositivo em relação à paisagem. Ao acentuar o vazio, espaço 
entre os objetos expostos, Lina suspende temporalmente a 
pintura65.

63 Achilina di Enrico Bo, mais 
conhecida como Lina Bo Bardi 
(1914-1992) foi uma arquite-
ta ítalo-brasileira que estudou 
na Universidade de Roma e 
mudou-se para o Brasil devido 
a tensões da Segunda Guerra 
Mundial. Aqui continua a sua 
produção arquitetônica, tanto 
na atividade da construção civil, 
como na de produzir publica-
ções para periódicos, como a 
Revista Habitat. 

64 ANELLI, Renato. “O Museu 
de Arte de São Paulo: o mu-
seu transparente e a dessa-
cralização da arte.” Vitruvius. 
São Paulo, 2009. Disponível 
em: <http://www.vitruvius.com.
br/revist as/read/arquitex-
tos/10.112/22>. Acesso em 25 
Maio de 2019.

65 Idem.

Estudos de caso - Museus flutuantes
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[19] - Fotomontagem da disposição das obras de arte para o museu à beira do oceano.  Lina Bo 
Bardi, 1951. Fonte: Renato Anelli, Vitruvius, 2009.
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[20] - Disposição das obras de arte para o MASP. Lina Bo Bardi, 1968. Fonte: Archidaily, 2014.
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[21] - Museu à beira do oceano, projetado por Lina Bo Bardi para a cidade de São Vicente, SP, 1951. Fonte: Renato Anelli, Vitruvius, 
2009.
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[22] - Fotografia do MASP após sua inauguração. Foto: Hans Gunter Flieg, 1969. Fonte: Archidaily, 2015. 
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Aqui procura-se elucidar outros três estudos de caso de edifícios 
que, de certa forma se assemelham um pouco aos projetos 
anteriormente mencionados. Ambos projetos, representam 
uma vontade imaginária de deslocar a arquitetura de algo. 
Estes três edifícios, possuem a característica de flutuarem 
sobre outros edifício. Como a walking cities, estes edifícios 
estão pairando sobre uma outra pré-existência, tornando-se 
elemento de destaque no cenário urbano. É o caso do Sharp 
Center, do Edifício sede da Unilever em Rotterdam, e do 
Edifício administrativo do porto da Antuérpia.

O Sharp Center é um edifício construído para servir de 
extensão da faculdade de design da Universidade de Artes 
e Design de Ontario, no Canadá, através da ampliação dos 
espaços de ensino. Ele foi projetado por Will Alsop em 2004. 
O corpo da edificação paira a 26 metros acima da paisagem 
urbana vitoriana, sobre ela, um novo espaço público ao ar livre.  

O Edifício sede da Unilever, em Rotterdam na Holanda é um 
edifício de escritórios projetado pelo escritório JHK Arquitetos 
em 2007. Este edifício possui 32 metros de largura e 133 
de comprimento. O andar mais baixo do edifício está a 25 
metros acima no nível do cais. Ele está inserido em meio a um 
complexo fabril e juntamente com o edifício histórico do século 
XIX, sobre o qual ele repousa, oferece espaços de trabalho 
para os funcionários da empresa.    

Já o edifício administrativo do porto da Antuérpia, foi projeto 
pelo escritório da arquiteta iraquiana-britânica Zaha Hadid 
e foi construído em 2016. O novo edifício renova e amplia o 
edifício histórico de uma estação de bombeiros, que estava 
abandonada, tornando-a uma nova sede para o porto  - 
reunindo os 500 funcionários que, anteriormente, trabalhavam 
em edifícios separados espalhados pela cidade66.

Cronologicamente, estes edifícios demonstram uma evolução 
de uma mesma intenção arquitetônica. São três edifícios que 
se acoplam a uma pré-existência, muitas vezes servindo como 
extensão da mesma, porém destacando-se no ar como peças 

66 Edifício no Porto de Antuér-
pia / Zaha Hadid Architects. 
“Antwerp Port House / Zaha 
Hadid Architects.” 26 Set 
2016. ArchDaily Brasil. (Trad. 
Sbeghen Ghisleni, Camila) 
Disponível em: <https://www.
archdaily.com.br/br/795945/
edificio-no-porto-de-antuerpia-
-zaha-hadid-architects> Acesso 
em 27 Maio 2019.

Estudos de caso - Três possibilidades
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únicas. São intenções arquitetônicas que demonstram uma 
certa proximidade formal com a walking cites e também com 
o projeto da arquiteta ítalo-brasileira. Por necessidade e por 
vontade eles descolam-se do chão elevando a intervenção 
arquitetônica à cotas superiores produzindo um cenário 
alternativo ao usual.
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[23] - The Sharp Center, Escola de Design da Universidade de Artes e Design de Ontario, Toronto, projetado pelo arquiteto Will Alsop, 
em 2004 Foto: Richard Johnson.
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[24] - Edifício sede da Unilever em Rotterdam, Holanda, JHK Arquitetos em 2007. Foto:Roos Adershoff. Fonte: Archidaily, 2012.
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[25] - Edifício administrativo do porto da Antuérpia, Bélgica, Zaha Hadid Architects. Foto: Helene Binet. Fonte: Archidaily, 2016. 
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Arquitetura

ar.qui.te.tu.ra sf. 1. Arte de edificar. 2. As obras de 
arquitetura dum país, época, movimento artístico, 
etc. 
ar.qui.te.tar v.t.d. 1. Idear (espaço ou elemento 
arquitetônico). 2. Fazer o projeto arquitetônico de. 
3. Fig. Idear, planejar, tramar. [C.: 1 (é) § ar.qui.
te.ta.do adj. 67 

67 Anjos, Margarida dos; Ferreira, Marina Baird. Mini Aurélio: O Dicionário da Língua Portuguesa. 7. ed. Curitiba: Positivo, 2008.
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05
A escolha do partido arquitetônico, neste caso, está muito 
ligada à sua inserção. A região central da cidade de São Paulo, 
definida como área pre-liminar de estudo, é uma zona de 
destaque para a cidade, tanto por ser portadora de recursos 
essenciais como infra-estrutura urbana, como também por 
manter-se como acesso a serviços de saúde, educação e 
cultura. 
Esta região se mantém até os dias atuais como um dos 
principais centros administrativos e laborais do município, 
además, ela é também uma área simbólica para a cidade. 
Isto se deve, à expressa importância histórica que oferece à 
metrópole. Desta forma, pretende-se trabalhar neste espaço 
e, mais especificamente, pretende-se aprofundar os estudos na 
região da Ladeira da Memória.

Como exercício projetual, propõe-se a anexação de um edifício 
institucional à estação Anhangabaú, que, não alterando as 
atividades significativas do equipamento, complementando 
o programa funcional do espaço. Este edifício anexo, irá 
abrigar salas de aula, algumas lojas, um pequeno museu 
e um restaurante panorâmico no topo, além de alguns 
espaços de estar. A ideia é que, este edifício possa abrigar 
um espaço de reflexão e discussão em relação a história da 
Ladeira da Memória e sua inserção no centro da cidade. 
Este papel ficará reservado ao pequeno museu que o prédio 
abrigará. Já as salas de aula podem servir como incubadoras 
de workshops e oficinas, para a população em geral, mas que 
foquem principalmente na relação do imigrante e a cidade, 
dessa forma oferecendo cursos de diversas áreas, focando 
na profissionalização do recém chegado e também àquele 
indivíduo que busca por melhores oportunidades. Também se 
propõe a anexação de um edifício residencial, em um terreno 
ao lado da estação.
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[26] - Cartografia de inserção urbana, Destaque a Ladeira da Memória e a estação Anhangabaú do metrô, onde será implementado 
o projeto. Foto: Próprio autor, 2018. Base: Geosampa. 
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O projeto também parte da premissa de explorar novos espaços 
na cidade e criá-los a partir do já existente. A construção da 
estação Anhangabaú deixou um espaço aéreo adjacente que 
no caso será explorado para a sobreposição deste exercício 
projetual. 
Na cidade observa-se inúmeras possibilidades para 
ressignificação de espaços sobressalentes. As empenas 
cegas, por exemplo, são o resultado de uma legislação que 
caracterizou um período no município, elas são resquícios 
de uma cidade que cresceu sob si mesma inúmeras vezes. 
Em alguns casos elas se tornam espaços que se destacam 
na paisagem, principalmente no centro da cidade, como 
podemos observar na figura 29.

[27] - Estudo de empenas cegas no centro de São Paulo.  Fonte: Próprio autor, 2019.
Base: google earth 
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[28] - Isométrica explodida. Conjunto.

[29] - Isométrica sem o projeto. Possíveis caminhos no nível da rua. 
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[30] - Isométrica explodida. Edifício institucional
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[31] - Isométrica explodida. Edifício residencia
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[32] - Corte A-A’
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6 10 1
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[33] - Corte B-B’



81

6 10 1
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[34] - Detalhe 01

0 0,5 1,5m
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[35] - Detalhe 02

0 0,5 1,5m
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[36] - Plataforma de embarque. Planta nível +724,00

[37] - Mezanino. Planta nível +729,40 

6 10 1

6 10 1
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A estrutura deste projeto também foi um grande desafio a ser 
encarado. Para não alterar significativamente o funcionamento 
do metrô, se optou pela independência da estrutura da nova 
edificação. Um sistema de treliças vence o vão suficiente para 
estruturar a edificação, lançando esforços para os pilares das 
extremidades e também, para as vigas de transição, localizadas 
ao centro do corpo do edifício.   
 
O conjunto de intervenções também abre uma nova 
possibilidade de percurso urbano. Entre a estação e o edifício 
residencial, abre-se uma nova ladeira. Este novo espaço liga 
a estação do metrô à Rua Formosa através de uma grande 
escadaria, localizada no miolo da quadra. Este espaço 
também da continuidade a um eixo de ligação com a ladeira 
da memória. Na escadaria instalaram, pequenos comércios, 
com uma área de estar. 

Estrutura e a nova ladeira
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[38] - Planta nível +736,00



87

6 10 1
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[39] - Planta nível +740,00
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6 10 1
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[40] - Planta nível +743,00
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6 10 1
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[41] - Planta nível +748,00
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6 10 1
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Lavanderia

Bicicletário

751,00

BA C D

1

2

3

4

[42] - Planta nível +751,00. Edifício residencial. Usos comuns: lavanderia e biciletário. 

754,00
Salão
de

Festas

BA C D

1

2

3

4

[43] - Planta nível +751,00. Edifício residencial. Usos comuns: salão de festas.

10 3m

10 3m
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757,00

BA C D

1

2

3

4

[44] - Planta nível +751,00. Edifício residencial, pavimento tipo.

10 3m



96

[45] - Planta nível +760,00
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6 10 1
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[46] - Planta nível +763,00.
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6 10 1
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[47] - Planta nível +766,00
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6 10 1
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[48] - Planta nível +769,00
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6 10 1
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[49] - Planta nível +772,00
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6 10 1
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[50] - Planta nível +775,00
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6 10 1
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[51] - Planta nível +778,00
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6 10 1
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[52] - Planta nível +781,00
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6 10 1
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[53] - Planta nível +783,50
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6 10 1
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[54] - Planta nível +786,00
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6 10 1
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[55] - Elevação A
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6 10 1
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[56] - Elevação B
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6 10 1
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[57] - Elevação C
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6 10 1
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[58] - Fotomontagem do projeto. Perspectiva a paritr da Rua Cel. Xavier de Toledo. Base: google earth



123

[59] - Fotomontagem do projeto. Perspectiva a paritr da Rua 07 de Abril. Base: google earth
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[60] - Fotomontagem do projeto. Perspectiva a paritr da Avenida 23 de Maio. Base: google earth
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[61] - Fotomontagem do projeto. Perspectiva interna. Base: google earth
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Considerações finais

Este trabalho dedicou-se ao estudo da cidade 
em certos aspectos relevantes. Ele é fruto de uma 
vontade investigativa para abordagem de diversas 
concepções referentes ao espaço em que vivemos 
e eventualmente continuaremos a viver. É a vontade 
de compreender este espaço e como funciona, 
como se articula e quais as perspectivas que tais 
conjunturas poderão culminar. Não pretendeu-se 
aqui, ditar preceitos ou apontar certezas, mas sim, 
de refletir sobre a realidade e também de especular 
sobre outras novas perspectivas que poderão vir, 
pretendendo, sempre, destacar o espaço resultante 
da paisagem urbana como articulador na vida 
cotidiana. Nosso mundo, cada vez mais urbano, 
passa por transformações intermitentes e com ele 
a vida cotidiana é repensada, refletida e relida.
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