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RESUMO�

A� alteração� dos� processos� produtivos� da� metrópole� contemporânea� encontra� na� Vila�

Leopoldina�um�exemplar�bastante�ilustrativo.�O�distrito�abriga�em�seu�território�a�estrutura�da�

metrópole�industrial�no�que�diz�respeito�à�circulação�e�tecidos�viários�e�significativa�presença�de�

galpões� desocupados,� fruto� da� diminuição� da� atividade� industrial� no� processo� produtivo�

contemporâneo�da�Região�Metropolitana�de�São�Paulo.�A�estrutura�industrial�não�representou�

um�impeditivo�para�as�transformações�espaciais.�Ao�contrário,�tornouͲse�uma�importante�peça�

na� estratégia� de� ação� do� capital� imobiliário� sobre� o� bairro.� Essa� pesquisa� identifica� três�

territórios�invisíveis�que�em�alguns�momentos�se�sobrepõem,�em�outros�cooperam�e�em�outros�

conflitam,�em�meio�às�contradições�sociais�e�às�diferentes�estratégias�de�apreensão�do�espaço.�

Os�territórios�da�Permanência,�Ruptura�e�Resistência�são�tratados�como�o�resultado�da�relação�

entre�segmentos�sociais�específicos�e�o�espaço�urbano�onde�se�inserem.�A�fim�de�compreender�

o� papel� de� cada� um� deles� no� processo� de� alteração� de� padrões� do� distrito,� a� dissertação�

apresenta�uma�pesquisa�histórica,�enfatizando�o�surgimento�e�as�dinâmicas�dos�três�territórios,�

ancorada�no�processo�de�produção�cartográfica�descrito�na�metodologia.�Para�compreender�as�

relações�que�estabelecem�entre�si,�o�trabalho�é�concluído�com�a�análise�das�camadas�materiais�

e�imateriais�dos�territórios,�com�ênfase�na�Permanência,�identificando�dois�padrões�distintos�de�

exclusão� sócioͲespacial,� resultantes� da� ação� do� mercado� imobiliário� ao� longo� das� últimas�

décadas.� Estudar� um� bairro� em� profunda� transformação� oferece� a� oportunidade� de�

compreender�como�se�dão�as�relações� interpessoais�e�as� lutas�pela�conquista�de�espaço�onde�

os�marcos�físicos,�os�padrões,�os�usos�e�ocupações�se�alteram.�

�
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ABSTRACT�

The� transformation� of� productive� processes� of� the� contemporary� metropolis� finds� in� Vila�

Leopoldina� an� illustrative� model.� The� district� shelters� in� its� territory� the� structure� of� the�

industrial�metropolis�as�what�concerns�the�circulation�and�transport’s�network�and�meaningful�

presence�of�unoccupied�barns,�as�a�result�of�the�decrease�of�industrial�activity�in�the�productive�

contemporary� process� of� São� Paulo� metropolitan� region.� The� industrial� structure� did� not�

represent�an�obstacle�to�the�transformation�of� its�space.�Instead,� it�became�an� important�part�

in� the� strategy� for� action� of� the� real� state� capital� upon� the� neighbourhood.� The� present�

research�identifies�three�invisible�territories�that�at�times�overlap,�at�times�cooperate,�at�times�

enter�in�conflict�due�to�social�contradictions�and�towards�different�strategies�for�the�perception�

of� the� space.� The� territories� we� named� as� Permanence,� Disruption� and� Resistance� are�

considered�the�result�of�the�relationship�between�specific�social�groups�and�the�urban�space�in�

which�they�operate.�In�order�to�understand�the�role�of�each�in�the�process�of�changing�patterns�

of� the�district,� this�dissertation�presents�a�historical�research,�underlining� the�emergence�and�

the�dynamics�of�those�three�territories,�based�on�cartographic�production�process�described�in�

the�methodology�chapter.�To�understand�the�relationships�established�between�them,�the�text�

concludes�with� the� analysis�of� the�material� and� immaterial� layers�of� those� territories,� giving�

emphasis�on�Permanence,� identifying�two�distinct�patterns�of�socioͲspatial�exclusion,�resulting�

from�the�action�of�the�RealͲestate�market�over�the�past�decades.�To�study�a�neighborhood� in�

deep� transformation� process� offers� the� opportunity� to� understand� how� the� interpersonal�

relationships�occur�and�the�struggles�for�the�conquest�of�space�where�the�physical� landmarks,�

patterns,�uses�and�occupations�is�in�constant�transformation.�
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Leopoldina:� permanence,� disruption� and�
resistance� in� the� city.� In� 2013.� 240� f.� Thesis�
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�

INTRODUÇÃO�

�

Em� 2011� foi� anunciado� o� lançamento� de� um� empreendimento� de� edifícios� de� escritórios�

localizado�na�Avenida�Queiroz�Filho,�na�Vila�Leopoldina�–�o�Vista�Verde�Office�(marcado�como�

empr.� 2� no� panfleto� ao� lado).� Será� implantado� ao� lado� de� outro� conjunto� de� edifícios� de�

escritórios� já� em� funcionamento� (Vila� Lobos� Office� Park,� empr.� 1)� na� Queiroz� Filho� com� o�

Marginal�do�Rio�Pinheiros.�Apesar�de�voltados�aos�serviços,�grande�parte�dos� lançamentos�do�

bairro� é� composta� por� torres� residenciais� de� médio/alto� padrão,� no� que� um� dos�

empreendimentos�chama,�não�por�acaso,�de�Vila�“Nova”�Leopoldina.��

Os�panfletos�publicitários�usam� fotografias�das�grandes�avenidas,�do�Parque�Villa� Lobos,�dos�

bairros� jardim� do� City� Boaçava,� Alto� da� Lapa� e� Alto� de� Pinheiros.� Associam,� assim,� os�

lançamentos�aos�arborizados�loteamentos�a�leste,�em�detrimento�do�tecido�de�grandes�quadras�

densamente�construídas�a�oeste.�Além�disso,�a� fotografia� foi�retocada�tornando� invisível�uma�

favela.�

VêͲse,�na� faixa� inferior�direita�da� fotografia,�uma� linha�de� árvores�no� limite�do� terreno.�Um�

olhar�atento�é�capaz�de�identificar�a�diferença�entre�o�tom�de�verde�dessas�árvores�e�as�da�rua�

perpendicular,�além�da�ausência�de�sombras,�revelando�uma� luz� incompatível�com�o�restante� IMAGEM�EXTRAÍDA�DE�PANFLETO�PUBLICITÁRIO�DO�VISTA�
OFFICE�PARK,�AV.�QUEIROZ�FILHO�
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da�fotografia.�As�árvores�foram�aplicadas�de�modo�a�esconder�uma�favela�linear�que�ocupou�um�

antigo�ramo�ferroviário,�ocupada�no�final�da�década�de�1970.�TrataͲse�da�Favela�da�Linha.��

Apesar�do�esforço�de�apagar�essa�presença�incômoda,�do�ponto�de�vista�dos�empreendedores,�

é�possível�que�não� fosse�necessário� fazêͲlo.� �Os�novos�moradores�do�bairro�sequer�sabem�da�

existência� das� favelas� ao� lado� do� CEAGESP.� Apesar� de� abrigar� mais� de� 1.030� famílias1�

(aproximadamente� 4.500� pessoas� em� 2005),� as� favelas� do� Nove� e� da� Linha� e� o� Cingapura�

Madeirite�não�são�vistos�pelos�demais�moradores.�Para�a�“Vila�Nova�Leopoldina”,��esse�núcleo�

de�ocupações�de�baixa�renda�ao�lado�do�Ceagesp�é�uma�presença�incômoda�ou�invisível?�

Parte�dos�antigos�moradores,�com�os�quais�tivemos�contato,�também�não�sabia�da�existência�

das�favelas.�São�moradores�cujas�famílias�vivem�no�bairro�desde�o�princípio�de�sua�ocupação,�no�

início�do�século�XX.�Essas�famílias�ocupam�ainda�os�fundos�lotes�da�área�que�permaneceu�com�

características� rurais�por�mais� tempo,�provavelmente�por�estar�mais�distante�das�porções�do�

distrito� que� são� relativamente�mais� densas,� situadas� nas� proximidades� da� Estrada� de� Ferro�

Sorocabana,�e�pelas�condicionantes�urbanísticas�das�leis�de�zoneamento�incidentes�na�área�ao�

longo�do�tempo.��

Apesar�das�intensas�transformações�que�o�bairro�vem�sofrendo,�esse�núcleo�traz�ainda�em�seu�

cotidiano�traços�da�ocupação�rural�original.�É�comum,�por�exemplo,�encontrar�hortas�e�pomares�

nos�fundos�de�seus�terrenos.�Grande�parte�dos�lotes�foi�subdividida�para�locação,�como�forma�

������������������������������������������������������������

1�Segundo�Relatório�Anual�do�Instituto�Acaia,�2010.�

�
DETALHE�DA�FAVELA�DA�LINHA,�OCULTADA�NO�PANFLETO�
Acima� vêͲse� imagem,� extraída� em� 2012� do� Google� Earth,� onde�
estão�enquadrados�dois�empreendimentos,�o�Conjunto�Cingapura�
Madeirite�e�a�Favela�da�Linha.�No�planfleto�publicitário�ao� lado�a�
favela�foi�digitalmente�substituída�por�uma�sequência�de�árvores.�

�
FAVELA�DO�NOVE�EM�2011�
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de�complementação�dos�rendimentos,�criando�condições�para�a�permanência�num�bairro�cujo�

custo�de�vida�aumenta�progressivamente.�

Em� uma� das� ruas� da� Vila� Hamburguesa,� nome� atribuído� a� essa� parte� do� Distrito� da� Vila�

Leopoldina�onde�há�maior�concentração�de�casas�remanescentes,�vive�uma�família�que�possui�

alguns� desses� lotes� de� dimensões� relativamente� grandes.� A�matriarca,� Dona� Conceição� das�

Neves,�morreu� em� 2003,� aos� 93� anos,� todos� vividos� ali.�Muito� religiosa� e� devota� de�Nossa�

Senhora�Aparecida,�passou�então�a� ser�homenageada�por� seus�amigos�e� familiares�com�uma�

procissão�que�traz�a�imagem�da�Santa�para�sua�antiga�casa�todo�dia�12�de�outubro,�retomando�

uma� antiga� tradição.� Nesse� dia,� o� bairro� se� transforma� e� transparece� sua� existência� rural,�

invisível� aos� olhares� desatentos� dos� demais� habitantes� no� cotidiano� do� bairro.� São�mais� de�

trinta�cavalos�e�charretes�a�circular�entre�a�Vila�Hamburguesa�e�a�Rua�Bela�Aliança.�O�neto�de�

Dona� Conceição,� que� cotidianamente� utiliza� chapéu� de� boiadeiro� e� botas,� não� destoa� da�

paisagem.� No� cotidiano� sim,� pois� as� ruas� do� bairro� evidenciam� as� transformações� de� suas�

ocupações.� Na� data� festiva,� características� rurais� do� lugar� reaparecem,� manifestamͲse�

materialmente�e�ganham�visibilidade.�

Problema�da�pesquisa�

Esses�diferentes�núcleos�de�ocupação�da�Vila�Leopoldina�configuraramͲse�ao�longo�do�tempo2.��

O�núcleo�da�Vila�Hamburguesa�é�representativo�das�primeiras�ocupações�do�bairro,�na�virada��

������������������������������������������������������������

2�Ou�seja,�exigem�também�uma�interpretação�histórica�que�sera�apresentada�no�capítulo�3.�

�
FOTOGRAFIA�DO�ACERVO�DA�FAMÍLIA�NEVES�EM�CASA�DA�VILA�
HAMBURGUESA�
�

�
PROCISSÃO�DE�NOSSA�SENHORA�APARECIDA�EM�2011�



� 4

do�século�XIX�para�o�XX.�A�partir�da�década�de�1950,�com�a�intensificação�da�industrialização�na�

região�e� a�posterior� implantação�do�Ceagesp� (1969),� a� várzea� já� canalizada�do�Rio�Pinheiros�

passou�a�abrigar,�além�de� indústrias�e� residências�operárias,�núcleos�de�ocupações�precárias�

(Favelas� do� Nove,� da� Linha,� Madeirite,� Caixaria).� A� diminuição� do� papel� da� indústria� na�

estrutura�produtiva� em� São�Paulo,�bem� como� a�descentralização�de�parte�das� atividades�do�

Ceagesp,� a� partir� da� década� de� 1980,� tornaram� vagas� grandes� áreas� que� passaram� a� ser�

empreendidas�pelo�mercado�imobiliário,�alterando�os�padrões�de�ocupação�no�distrito.�

As� alterações� territoriais� da� Vila� Leopoldina� são� decorrência� da� transformação� funcional�

metropolitana,� fruto� do� processo� de� diminuição� e� alteração� das� atividades� industriais� nos�

grandes�centros�urbanos�e,�no�caso�específico�desse�distrito,� reforçado�pela�descentralização�

dos�serviços�de�distribuição�do�CEAGESP.�Grandes�áreas�anteriormente�associadas�a�essas�duas�

funções� ficaram� ociosas,� e� desde� (principalmente)� o� início� da� década� de� 2000,� o�mercado�

imobiliário�vem�empreendendo�ali�grandes�conjuntos�verticais�de�habitação�para�as�classes�A�e�

B,� assim� como� conjuntos� de� escritórios.� Os� grandes� lotes,� antes� ocupados� por� atividades�

industriais�e�de� logística�associadas�ao�CEAGESP�e� também�os�conjuntos�de� casas�geminadas�

que� caracterizavam�parte� das� áreas� residenciais�do�bairro,� ainda�que� em�menor� grau,� estão�

sendo�incorporados�e�novos�lançamentos�se�espalham�por�suas�ruas.�Desde�a�década�de�1990,�a�

implantação�de�equipamentos,�como�o�Parque�e�o�Shopping�Villa�Lobos,�vem�contribuindo�para�

a�alteração�do�valor�do�solo�urbano�da�Vila�Leopoldina.��

Estudar�um�bairro�em�profunda�transformação�oferece�a�oportunidade�de�buscar�compreender�

como�se�dão�as�relações�interpessoais�num�espaço�onde�os�marcos�físicos,�os�usos�e�ocupações�
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se�alteram�e�como�se�dão�as�relações�entre�grupos�de�diferentes�padrões�de�renda�num�mesmo�

espaço.��

Para�tanto,�é�importante�que�se�estabeleça�a�distinção�clara�entre�espaço�e�território.�Entre�os�

estudiosos�do�tema,�há�aqueles�que�entendem�o�espaço�como�anterior�ao�território,�que�nele�

será�formado.�Um�deles�é�Claude�Raffestain:�

�“É�essencial� compreender�bem�que�o�espaço�é�anterior�ao� território.�O� território� se�
forma� a� partir� do� espaço,� é� o� resultado� de� uma� ação� conduzida� por� um� ator�
sintagmático�(ator�que�realiza�um�programa)�em�qualquer�nível.�Ao�se�apropriar�de�um�
espaço,� concreta� ou� abstratamente� (...)� o� ator� territorializa� o� espaço.”� (RAFFESTAIN,�
1993)�

Segundo� Raffestain,� a� maneira� como� um� grupo� social� apreende� � um� espaço� existente�

determinará�a�territorialização�desse�espaço.�Dessa�forma,�podemos�ter�um�espaço�comum�de�

mesmo� tecido� urbano,� como� a� Vila� Leopoldina,� porém� apreendido� por� segmentos� sociais�

diferentes,�como�os�núcleos�citados�anteriormente,�configurando�territórios�diferenciados.��

Nesse� trabalho,� os� territórios� serão� tratados� como� o� resultado� da� relação� entre� segmentos�

sociais� específicos� e� o� espaço� urbano� onde� se� inserem.� Investigaremos,� com� base� nessa�

concepção,� diferentes� territórios� que� se� sobrepõem,� cooperam� e� conflitam,� a� partir� das�

contradições� sociais�e�das�diferentes�estratégias�de�apreensão�do�espaço,�no�distrito�da�Vila�

Leopoldina.�

Entre� as� diversas� formas� de� ocupação� que� compõem� o� mosaico� de� territórios� da� Vila�

Leopoldina,� esta� pesquisa� identificou� os� três� núcleos� citados� anteriormente,� com� padrões�
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socioeconômicos,� formas� de� apreensão� e� interação� com� os� espaços� públicos� e� � padrões�

construtivos�bastante�distintos.�A�análise�dessas�características�e�a�compreensão�das�dinâmicas�

e�estratégias�de�conquista�de�espaço�subsidiarão�a�busca�de�espacializar�os�territórios�derivados�

de�cada�um�dos�seguintes�núcleos,�enfatizando�os�dois�primeiros:�

Permanência:�localizado�na�Vila�Hamburguesa,�entre�o�Alto�da�Lapa�e�o�tecido�industrial�da�Vila�

Leopoldina.� Corresponde� à� área� de� maior� incidência� de� edificações� remanescentes,� que�

remontam� ao� início� da� ocupação� do� loteamento.� Em� parte� dessas� edificações� ainda�moram�

famílias� tradicionais� do� bairro,� apesar� das� profundas� alterações� que� a� Vila� Leopoldina� vem�

sofrendo.�Essas�famílias�se�relacionam�com�o�espaço�urbano�de�maneira�bastante�distinta�e�nos�

últimos�anos� tem�marcado�sua�presença�no� território�através�da�procissão�de�Nossa�Senhora�

Aparecida,� citada� no� início� desse� texto.� Ainda� que� seja� forte� o� vínculo� com� o� bairro,� a�

permanência� dessas� famílias� tem� diminuído� em� função� do� aumento� do� custo� de� vida� e� das�

propostas�de�compra�provenientes�da�presença�do�mercado�imobiliário�na�região.��

Ruptura:�refereͲse�às�áreas�onde�desde�os�anos�1980,�e�particularmente�depois�dos�anos�2000,�

há�maciço� investimento�do�capital� imobiliário�voltado�para�a�tipologia�residencial�vertical�para�

média/alta� renda.� O� principal� núcleo� localizaͲse� na� rua� Carlos� Weber,� mas� essa� pesquisa�

identificou�quatro�momentos�diferentes�de�ação�do�mercado,�agindo�sobre�pontos�diferentes�

do�bairro,�com�aumento�de�intensidade�e�valorização�progressiva�do�solo�urbano.�

Resistência:� Favelas� do� Nove,� da� Linha� e� Cingapura� Madeirite,� localizados� próximos� ao�

CEAGESP.�São�ocupações� irregulares�e� insalubres�que�sobrevivem�da�proximidade�do�CEAGESP�

�
TRÊS�PRINCIPAIS�NÚCLEOS�DO�MOSAICO�DE�TERRITÓRIOS�DA�
VILA�LEOPOLDINA�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Ikonos.�
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e� das� possibilidades� de� trabalho� precário� do� entorno.�O� termo� “resistência”� foi� empregado�

nesse�território�em�função�da�grande�diferença�no�padrão�socioeconômico�se�comparado�com�

os�novos�moradores�do�Distrito.�A�manutenção�dessa�população�nessas�áreas�adquire�caráter�

de� resistência,� uma� vez� que� configura� um� vetor� contrário� àquele� colocado� pelos� novos�

empreendimentos�da�região.� Isso�não�significa�uma� indicação�de�que�essas�favelas�devem�ser�

mantidas�nas�condições�precárias�que�se�encontram�atualmente,�mas�sim�o�reconhecimento�da�

renitente�batalha�cotidiana�dessas�pessoas�para�permanecerem�próximas�às�oportunidades�de�

trabalho�e�geração�de�renda,�em�uma�área�de�intenso�processo�de�valorização.�

Algumas�questões�se�colocaram�ao�distinguirmos�os�três�territórios:�se�o�sujeito�territorializa�o�

espaço�ao�se�apropriar�dele,�diferentes�grupos�sociais�apreendem�o�mesmo�espaço�de�maneiras�

distintas?� Há� particularidades� na� apreensão� que� são� indissociáveis� do� espaço,� ou� seja,� há�

elementos�do�espaço,�ou�configurações�de�usos�e�ocupações,�que�o�tornam�mais�propensos�à�

apreensão�para�determinados�grupos�e�à�repulsão�para�outros?�O�que�há�de�particular�em�cada�

um�desses�espaços�que�faz�deles�exclusivos�ou�plurais?�Ao� longo� �desse�trabalho�discutiremos�

essas� questões� através� da� compreensão� da� história� de� ocupação� do� bairro,� com� ênfase� nas�

dinâmicas�de�alteração�de�uso�do�solo�e�dos�padrões�socioeconômicos,�das�pesquisas�de�campo�

apoiadas�em� conceitos�da�antropologia�urbana�e�da�produção�e� interpretação�da� cartografia�

específica�dessa�pesquisa.�

Estrutura�da�Dissertação�

A� pesquisa� teve� duas� etapas.� Na� primeira,� analisamos� a� inserção� da� Vila� Leopoldina� e� sua�
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relação�com�as�dinâmicas�urbanas�de�São�Paulo�ao�longo�do�século�XX�e�primeiras�décadas�do�

XXI.� Para� tanto,� fizemos� cruzamentos� de� informações� provenientes� de� diversas� fontes�

cartográficas� para� a� composição� de� uma� análise� gráfica,� uma� vez� que� não� há� literatura�

específica�sobre�o�processo�de�ocupação�do�distrito.�A�produção�de�uma�cartografia�específica�

para� essa� pesquisa� foi� capaz� de� fornecer� insumos� para� a� leitura� das� diferentes� formas� de�

ocupação�de�seus�espaços,�ao�longo�do�processo�de�consolidação�do�bairro,�e�a�redação�de�um�

capítulo�destinado�à�história�de�sua�ocupação,�com�ênfase�do�surgimento�de�cada�um�dos�três�

territórios.�Esse�processo�nos�ofereceu�a�possibilidade�de�constatar�a�pluralidade�de�arranjos�de�

apreensão�do�espaço�dos�três�núcleos�em�um�mesmo�espaço�urbano.�

Na� segunda� parte,� procedemos� à� espacialização� e� análise� da� territorialização� dos� núcleos�

buscando�identificar�sinais�exteriores�de�sua�existência,�refletir�sobre�uma�suposta�relação�entre�

eles,�verificar�em�que�medida�são�reconhecidos�mutuamente�Ͳ�ou�se�são�territórios�invisíveis�–�e�

quais�são�suas�estratégias�de�conquista�de�espaço.�Para�tal�espacialização�partimos�das�análises�

gráficas� e� cruzamentos� de� ferramentas� de� análise� de� apreensão� de� espaço� provenientes� da�

antropologia�urbana�e�do�urbanismo�para�contextualizar�e�compreender�de�que�maneira�cada�

um� dos� grupos� se� relaciona� com� o� espaço� urbano� e� seu� papel� na� alteração� dos� padrões�

construtivos�na�Vila�Leopoldina.�

Essa� dissertação� organizaͲse� em� quatro� capítulos� e� suas� considerações� finais.� O� primeiro�

capítulo,� Para� ler� o� Território,� fundamentação� teórica� e� a� construção� da� metodologia,�

apresenta� os� principais� autores� que� nortearam� a� pesquisa,� as� contribuições� da� antropologia�

urbana�e�explora�ferramentas�para�a�leitura�do�espaço�urbano,�associadas�aos�diferentes�modos�
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de�interação�dos�segmentos�que�compõem�o�bairro.�O�capítulo�mostra�a�maneira�pela�qual�foi�

desenvolvida�uma�metodologia�que�busca� fazer�uma� leitura�do� espaço�urbano� condicionada�

pelos�diferentes�modos�de�apreensão�do�bairro�e�compreender�o�papel�da�estrutura�urbana�na�

interação�entre�as�pessoas�e�o�espaço.�

O�segundo�capítulo,�A�construção�dos�mapas�e�a�representação�do�lugar�excêntrico,�nasce�da�

necessidade�de�elaboração�de�uma�metodologia�para�a�construção�de�uma�cartografia�voltada�

para�essa�pesquisa.�A�ausência�de�bibliografia�e�cartografia�específicas�da�Vila�Leopoldina,�lugar�

excêntrico�no�sentido�do�papel�não�central,�ou�periférico,�que�exerceu�no�desenvolvimento�de�

São�Paulo�até�recentemente,�fez�com�que�as�análises�gráficas�derivadas�dessa�nova�cartografia�

assumissem� um� papel� norteador� tanto� na� leitura� da� história� do� bairro,� quanto� dos� três�

territórios�foco�dessa�pesquisa.��

O�terceiro�capítulo,�O�surgimento�dos�territórios�na�Vila�Leopoldina:�Permanência,�Resistência�

e� Ruptura,� apresenta� a� história� do� bairro� através� da� leitura� do� processo� de� urbanização� do�

distrito,�evidenciando�o�surgimento�e�as�dinâmicas�de�cada�um�dos�territórios.�O�distrito�sofre�

alterações�características�das�novas�dinâmicas�produtivas�contemporâneas�e�a�reacomodação�

funcional�da�metrópole�abre�espaço�para�um�intenso�processo�de�alteração�de�uso�e�ocupação�

do�solo.�Para�que�se�compreenda�como�se�dão�as�alterações,�a�análise�passa�pelo�projeto�do�

loteamento,�pela� implantação�dos� loteamentos�vizinhos,�pelo�processo�de� industrialização�do�

bairro,�pela�implantação�do�CEAGESP,�pela�diminuição�das�atividades�industriais�e�pela�entrada�

em�cena�do�capital�imobiliário.�As�análises�são�baseadas�na�identificação�dos�principais�vetores�

de�ocupação�que�agiram�sobre�o�bairro�ao�longo�do�século�XX�e�início�do�XXI.�
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O�quarto�capítulo,�Leitura�dos�Territórios,�aborda�os�três�territórios,�centralizando�as�análises�

no� território�da�Permanência,� realizadas�em�duas�partes:�uma�material�e�outra� imaterial.�Na�

primeira� são� destacadas� e� discutidas� as� questões� concretas� –� infraestrutura,� sistema� viário,�

volumetrias� resultantes� das� ocupações� do� núcleo� etc� –� e� sua� relação� com� a� área� de�maior�

concentração� de� famílias� remanescentes.� Sobre� essa� estrutura� física� estão� acomodadas�

relações� interpessoais,�em�um�modo�de�apreender�o�espaço�que�é�particular�e� intangível.�Na�

segunda�parte�das�análises�do�território�representamos�graficamente�essa�camada�imaterial,�a�

fim�de�discutir�a�relação�entre�as�camadas�visíveis�e�as�invisíveis.��

O� territórios� da� Ruptura� é� analisado� em� função� do� território� da� Permanência.�Os� principais�

aspectos� que� caracterizam� sua� situação� no� bairro� são� abordados� do� ponto� de� vista� da�

Permanência,�ou�seja,�os�pontos�de�contato,�de�pressão�etc.�A�Ruptura�também�está�dividida�

em�duas�partes:�material,� visto� como� a�estratégia�de� ação�do� capital� imobiliário,�e� imaterial�

através�da�leitura�das�manchas�e�circuitos�colocados�no�bairro�a�partir�de�sua�ação.�O�capítulo�é�

concluído� com� apontamentos� a� respeito� do� território� da� Resistência� e� sua� relação� com� a�

Ruptura.�

A�dissertação�se�encerra�com�as�considerações�finais�apresentadas�em�Territórios�no�caminho�

da�Metropolização.�Sob�a�perspectiva�do�crescimento�da�metrópole�discutirmos�os�vetores�de�

onde� emergem� os� territórios� para� identificar� os� interterritórios,� a� fim� de� compreender� as�

relações�de�conquista�do�espaço�urbano�colocadas�entre�eles.�

�



CAPÍTULO  1
PARA LER O TERRITÓRIO
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1.�PARA�LER�O�TERRITÓRIO�

1.1�FUNDAMENTAÇÃO�TEÓRICA�

Conforme�será�exposto�no�capítulo�dedicado�à�história�da�urbanização�da�Vila�Leopoldina,�sua�

ocupação,� assim� como� no� restante� da� cidade,� gerou� um� “mosaico”� de� territórios� que� se�

sobrepõe�no�espaço�urbano�do�bairro.�Os�diferentes�grupos�que�circulam,�vivem�e�utilizam�a�

estrutura� urbana� da� Vila� Leopoldina� a� apreendem� à� sua� maneira,� apropriandoͲse� de� seus�

espaços.� Concluído� o� processo� de� elaboração� e� análise� da� série� cartográfica� desenvolvida�

exclusivamente� para� essa� pesquisa,� apontaramͲse� diversas� questões� de� caráter� dinâmico� no�

espaço.� Supressões�e� acréscimos�de�usos,� alteração�dos�perfis� socioeconômicos�dos�diversos�

segmentos,� diferentes� modos� de� circular� e� apreender� a� Vila� Leopoldina� etc.� Portanto,� foi�

necessário� explorar� ferramentas� para� a� leitura� do� espaço� urbano,� associadas� aos� diferentes�

modos� de� interação� dos� grupos� que� compõem� o� bairro.� Assim,� desenvolveuͲse� uma�

metodologia�para�fazer�uma�leitura�do�espaço�urbano�condicionada�pelos�modos�de�apreensão�

de�diferentes�segmentos�e�para�compreender�o�papel�da�estrutura�urbana�na�interação�entre�as�

pessoas�e�o�espaço.�

O�espaço�é�territorializado�pela�interação�entre�os�sujeitos�que�o�compõem.�Apesar�do�caráter�

individual� dos� percursos� e� destinos� dos� diferentes� sujeitos,� acreditemos� que� existem� certos�

padrões�de�uso�e�consumo�do�espaço�que�se�repetem.��Esses�padrões�podem�estar�associados�a�

diversos�fatores,�sejam�culturais,�da�origem�comum,�pelo�tempo�de�permanência�no�bairro�ou�

pelo�padrão�socioeconômico.�No�caso�da�Vila�Leopoldina,�mais�especificamente�no�que�tange�às�

características� dos� três� territórios� escolhidos� para� análise,� o� critério� de� avaliação� do� perfil�

socioeconômico� pareceͲnos� um� indicativo� importante� de� diferenciação� entre� os� segmentos�

sociais�que�ocuparam�aqueles�espaços.�O�processo�de�mudança�dos�padrões�de�ocupação�que�
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vem�sofrendo�o�bairro,�desde�o�início�dos�anos�de�1990,�evidencia�as�diferenças�nos�modos�de�

utilizar�os�espaços�públicos�do�bairro.�Acreditamos�que�essa�mutiplicidade�de�padrões�enriquece�

o� espaço� urbano� e� a� convivência� entre� diferentes� grupos� tornam� a� cidade�mais� saudável� e�

segura.�Muitos� bairros� da� cidade,� contudo,� em� estágios�mais� avançados� desse� processo� de�

mudança� dos� padrões� de� ocupação,� já� não� abrigam�mais� em� seus� territórios� a� diversidade�

encontrada� nos� primeiros�momentos.� Ainda� que� estejamos� caminhando� em� direção� a� uma�

cidade� de� uso�mais�misto,� o�movimento� do�mercado� imobiliário� caminha� para� uma�mistura�

apenas�dos�usos�e�não�entre�diferentes�classes�sociais.��

Há� exceções� nesse� cenário� de� cidade� mista.� Os� condomínios� fechados,� empreendidos� nas�

bordas�das�áreas�urbanas,�são�tão�horizontais�e�majoritariamente�residenciais�quanto�os�bairros�

dormitórios�que�ainda�se�perpetuam�nas�periferias�paulistas.�Ainda�que�na�escala�da�quadra�e�

não� do� bairro,� como� os� condomínios� fechados�mencionados,� os� condomínios� verticais� com�

vários� edifícios� residenciais� estão� presentes� também� em� bairros� centrais,� tais� como�Mooca,�

Brás,�dentre�outros.�Esse�“produto� imobiliário”�(condomínios�verticais�de�várias�torres)�entrou�

em�cena�com�a�desocupação�de�glebas�industriais�que�deixaram�estes�setores�da�cidade.�A�Vila�

Leopoldina,�apesar�de�localizada�na�zona�oeste,�e�não�no�centro,�participa�da�mesma�dinâmica,�

conforme� discutido� nos� capítulos� O� Surgimento� dos� Territórios� Na� Vila� Leopoldina:�

Permanência,�Resistência�e�Ruptura�e�Leitura�dos�Territórios.�

É� importante�salientar�que�esses�bairros�de�uso�misto,�como�a�Vila�Leopoldina,�não� têm�seus�

novos�núcleos�residenciais�menos�enclausurados�do�que�os�condomínios�fechados�horizontais.�

A�principal�diferença�diz�respeito�a�dois�fatores:�o�porte�dos�empreendimentos,�uma�vez�que�os�

“loteamentos� fechados”� de� Alphaville,� Granja� Vianna,� Valinhos,� Vinhedo,� etc.� constituem�

grandes� bairros� exclusivamente� residenciais;� a� inserção� urbana� desses� novos� bairros� se� dá�
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normalmente� nas� bordas� das� manchas� urbanas� metropolitanas,� com� comércio� e� serviços�

próximos� às� portarias,� construídos� exclusivamente� para� esse� público.� Ou� seja,� esses�

empreendimentos� se� inserem� no� território� sem� nenhuma� relação� com� as� dinâmicas� préͲ

existentes�das�sedes�das�cidades�onde�se�implantam.�Em�grande�parte�dos�casos,�são�acessados�

por� rodovias�do�entorno�das� cidades�da�periferia�das� regiões�metropolitanas,�e� a� relação�de�

seus�moradores�continua�se�dando�exclusivamente�com�o�município�sede�da�RM.�A�proximidade�

física,�rodoviária�e�funcional�das�RMs�de�São�Paulo,�Campinas�e�São�José�dos�Campos�faz�essa�

vasta�região�urbanizada,�denominada�macrometrópole�paulista,�e�a�torna�palco�dessa�dispersão�

residencial�e�produtiva.�

Esse� vetor� de� dispersão� residencial,� com� reflexos� inclusive� nas� dinâmicas� produtivas�

contemporâneas,� tem� semelhanças� com� os� condomínios� residenciais� urbanos� lançados� nas�

últimas� décadas.� Os� itens� “segurança”� e� “lazer� total”� correspondem� a� qualificadores� e�

agregadores� de� valor� aos� produtos� imobiliários� de� ambos� os� casos.� E,� apesar� de� terem�

dimensões� menores� e� estarem� inseridos� no� meio� das� cidades� consolidadas,� muitas� vezes�

dotadas�de�áreas� comerciais�e�de� vastas�opções�de� lazer,�os� condomíniosͲclube�encerramͲse�

entre�muros,�negando�a�experiência�urbana�de�contato�e�convívio�com�o�outro.��

Richard�Sennett�em�Uses�of�Disorder1�explora�o�conceito�da�convivência�nas�cidades� indicando�

que�há�de�se�intervir�nos�espaços�urbanos�a�fim�de�expor�os�habitantes�à�diversidade.�Segundo�

o�autor,�é�possível�identificar,�na�maneira�pela�qual�vivemos�e�construímos�nossas�cidades,�um�

padrão�de�busca�pelo�convívio�apenas�com�os�semelhantes�e�um�afastamento�da�alteridade�e�

do� desconhecido.� Esse� padrão� é� reflexo� do� que� ele� denomina� de� instintos� de� exclusão,�

������������������������������������������������������������
1രSennett,�Richard.�The�uses�of�disorder:�personal�identity�and�city�life.�Ed.�Alfred�A.�Knoft.�Nova�Iorque,�1970.�

CONDOMÍNIOS�COM�“LAZER�TOTAL”�AO�LADO�DO�POUCO�
FREQUENTADO�CLUBE�SESI�VILA�LEOPOLDINA
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purificação�e�controle�no�“mito�de�comunidades�purificadas”2.��

Segundo� Sennett,� o� termo� “comunidade”� pode� ser� separado� em� dois� conceitos� distintos:�

comunidades�por�interesse�(community�of�interests)�e�comunidades�por�afeição�(community�of�

affection).� No� primeiro� conceito� as� comunidades� são� formadas� por� indivíduos� que�

compartilham� interesses,� “men�who� do� the� same� kind�of� labour�or� depend� on� each�other� to�

make�money”3�;� por� outro� lado,� as� comunidades� por� afeto� têm� fortes� vínculos� emocionais,�

sejam� religiosos,� étnicos� etc.�Nos� dois� casos,� o� conceito� de� comunidade� não� é� sinônimo� de�

grupo� social,� uma� vez� que� se� refere� a� partes� de� grupos� que� compartilham� vínculos�

interpessoais.�“The�feeling�of�community� is�fraternal,� it�evolves�more�than�the�recognition�that�

men�need�each�other�materially.�The�bond�of�community� is�one�of�sensing�common� identity,�a�

pleasure�of�recognizing�‘us’�or�‘who�we�are’”4�(Sennett,�1970,�p.�31).�

Entretanto,�é� justamente�no� reconhecimento�do�“nós”�que�o�mito�da�comunidade�purificada�

reside.�Através�de�diversos�exemplos�o�autor�demonstra�a� falta�do�contato�e�do�convívio�que�

caracterizavam� as� comunidades,� e� a� substituição� deles� pela� sensação� de� segurança� de� estar�

entre�aqueles�que�se�assemelham�socialmente.�
������������������������������������������������������������
2ര“Homens�que�executam�os�mesmos�tipos�de�trabalho�ou�dependem�uns�dos�outros�para�ganhar�dinheiro”�(ibidem,�
p.30).�Cabe�notar�que�a�abrangência�dos�sistemas�de�transporte�coletivo�(inclusive�como�sinal�de�intervenção�pública)�
e�sua�utilização�cotidiana�por�diferentes�segmentos�sociais�podem�representar�um�ponto�de�contato�que�preserva�a�
alteridade.��Cabe�ressaltar�que�o�autor�se�refere�principalmente�a�Londres,�objeto�de�seu�estudo,�e�que,�atualmente,�
a� aplicação� desse� conceito� é� questionada�mesmo� em� países� desenvolvidos.� No� caso� da� cidade� de� São� Paulo,� a�
segregação�socioespacial,�os�altos�índices�de�motorização�e�os�congestionamentos�associados�à�insuficiência�da�rede�
de� transporte� sobre� trilhos� contribuem� para� o� não� convívio� com� o� outro.�Nesse� sentido,� quanto�maior� a� renda,�
menor� é� o� uso� do� transporte� e� dos� demais� serviços� públicos� na� cidade� e,� portanto,� tanto�mais� se� afastam� as�
possibilidades�de�presença�da�alteridade.�
3രIbidem.�
4�“O�sentimento�de�comunidade�é�fraternal,�envolve�mais�do�que�o�reconhecimento�de�que�os�homens�precisam�uns�
dos�outros�materialmente.�O�vínculo�de�comunidade�é�um�sentimento�de�identidade�comum,�um�prazer�em�
reconhecer�o�“nós”�ou�“quem�somos””.��
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“People�draw�a�picture�of�who�they�are�that�binds�them�all�together�as�one�being,�with�a�

definite�sets�of�desire,�dislikes�and�goals.�The�image�of�community�is�purified�of�all�that�

might�convey�a�feeling�of�difference,� let�alone�conflict,� in�who� ‘we’�are.� In�this�way�the�

myth�of�community�solidarity�is�a�purification�ritual.”�(Sennett,�1970,�p.�36)5�

As� iniciativas� do�mercado� imobiliário� parecem� caminhar� no�mesmo� sentido� deste� “ritual� de�

purificação”.� �O�panfleto�publicitário�do�Vista�Verde�Office,�apresentado�na� introdução�dessa�

dissertação,� literalmente� “purifica”� a� imagem� para� a� implantação� do� centro� empresarial,�

extraindo�do�cenário�a�favela�instalada�ali�há�mais�de�30�anos.�Nesse�sentido,�é�possível�afirmar�

que� o� mercado� imobiliário� contribui� para� a� não� convivência� dos� diferentes� padrões� de�

ocupação,�uma�vez�que�oferta� lançamentos� imobiliários�para�um�perfil�específico,�gerando�um�

círculo� de� alteração� dos� padrões� construtivos� e� dos� serviços� do� bairro.� Essa�mudança� dos�

padrões�gera,�além�de�uma�demanda�por� serviços�mais�qualificados,�a�alteração�do�valor�do�

solo�urbano,�dos�custos�de�morar�e�consumir�no�bairro.�

Entretanto,�há,�mesmo�que�temporariamente,�espaços�onde�a�convivência�ainda�existe.�Espaços�

onde�os�diferentes� territórios�se�encontram:�é� justamente�nesses� interterritórios�que�se�deve�

intervir� para� que� a� convivência� permaneça.� Ainda� segundo� Sennett,� “I� believe� diverse�

communities�do�not�arise�spontaneously,�nor�are�spontaneously�maintained,�but�instead�have�to�

be�created�and�urged�into�being.”�(Sennett,�1970,�p.�157)6.�

������������������������������������������������������������
5�“As�pessoas�compõem�uma�imagem�de�quem�são�que�as�une�a�todos�como�um�só�ser,�com�um�conjunto�definido�de�
desejos,�aversões�e�objetivos.�A�imagem�de�comunidade�é�purificada�de�tudo�que�expresse�a�sensação�da�diferença,�
ou�ainda�mais�do�conflito,�em�quem�“nós”�somos.�Nesse�sentido,�o�mito�de�comunidade�solidária�é�um�ritual�de�
purificação.”�
6�“Acredito�que�comunidades�com�diversidade�não�surgem�espontaneamente,�nem�se�mantêm�espontaneamente,�ao�
contrário,�devem�ser�criadas�e�estimuladas�a�existir”.�
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Diante�da�intenção�de�determinar�esses�lugares�de�intervenção,�há�que�se�definir�uma�maneira�

de�espacializar�os�territórios�no�bairro�e�conhecer�como�as�pessoas�interagem�com�ele,�a�fim�de�

localizar�também�os�interterritórios.�Para�tanto,�é�importante�reconhecer�a�maneira�com�a�qual�

cada�um�dos�três�segmentos�que�escolhemos�abordar�Ͳ�território�de�permanência,�território�de�

resistência�e�território�de�rupturaͲ�apreende�e�reconhece�o�espaço�urbano�onde�circula,�vive�e�

convive.�

No� artigo�De� perto� e� de� dentro:� notas� para� uma� etnografia� urbana7,� José�Guilherme�Cantor�

Magnani8�propõe�ferramentas�para�a�leitura�da�interação�dos�habitantes�com�o�espaço�urbano.�

Para�tanto,� identifica�padrões�de�apreensão�de�diferentes� indivíduos�em�arranjos�coletivos�de�

uso�e�circulação�do�espaço�urbano.�A� identificação�desses�padrões�gera�a� totalidade�que�é�o�

pressuposto�para�assumiͲlos�como�objeto.�Entretanto,�a�totalidade�nunca�se�dá�a�priori,�é�sim�

como� fruto� da� experiência� dos� atores,� hipóteses� de� trabalho� e� escolhas� teóricas.� Portanto,�

devem� ser� analisados� os� dois� polos� da� interação� com� o� espaço� urbano� –� cidade� e� prática�

cultural.�DeveͲse�olhar�de�perto,�mas�cuidar�para�que�a�demasiada�aproximação�não�deixe�de�

ver�o�grupo�para�atentar�apenas�ao�indivíduo,�e�que�o�afastamento�demasiado�não�permita�que�

se�vejam�apenas�as�estruturas.�

Para� Magnani,� na� definição� do� objeto� de� análise,� comunidades� são� frutos� de� relações�

interpessoais,�portanto�sem�limites�e�demarcações�físicas,�com�múltiplos�planos�e�escalas.�Essa�

totalidade� assume�uma�dupla� face�–� totalidade� como�é� vivida�pelos� atores� sociais�e� como�é�

percebida� pelo� investigador:� “totalidade� vivamente� experimentada� tanto� como� recorte� de�

fronteira�como�código�de�pertencimento�pelos�integrantes�do�grupo”�(MAGNANI,�2002,�p.20).�

������������������������������������������������������������
7രMAGNANI,�José�Guilherme�Cantor.�RBCS�Vol.�17�n�.�49�junho/2002�
8 രProfessor� livreͲdocente� no� Departamento� de� Antropologia� na� FFLCH� –� USP� e� coordenador� do� Núcleo� de�
Antropologia�Urbana�NAU�–�USP�



� 17

Através� dos� momentos� de� observação� e� interação� com� o� objeto� dessa� pesquisa� Ͳ� a� Vila�

Leopoldina,� seus�moradores� e� frequentadores� –� alguns� padrões� foram� sendo� identificados.�

Padrões� de� comportamento� e� relação� com� a� rua,� com� os� serviços� oferecidos� no� bairro,� de�

circulação�e�interação�entre�as�pessoas�e�os�espaços�públicos�e�privados�do�bairro.�Ao�longo�do�

tempo,�diversas�camadas�de�apropriação� foram�sendo�descortinadas�e� revelaram� fronteiras�e�

núcleos�sobre�os�quais�orbitavam�as�dinâmicas�do�viver�a�cidade.�Nesse�sentido,�a� totalidade�

mencionada� por�Magnani� foi� se� insinuando� para� a� pesquisa� e� a� intenção� de� espacializáͲla,�

através� da� delimitação� dos� territórios,� abriu� a� possibilidade� de� revelar� qual� o� reflexo� dessas�

dinâmicas�no�espaço�urbano�e�qual�o�reflexo�do�espaço�nas�dinâmicas�urbanas.�Assim,�não�se�

trata�de�determinar�comunidades,�e�sim�de� identificar�padrões�comuns�de�comportamento�no�

espaço�urbano�que�indiquem�vetores�de�permanência,�alteração�e�ruptura�de�acomodação�dos�

diferentes�segmentos�sociais�que�compõem�a�cidade.�

Em�A�Imagem�da�Cidade9,�Kevin�Lynch�desenvolve�uma�metodologia�de�pesquisa�para�leitura�do�

espaço�urbano�a�fim�de�compor�uma�“imagem�pública”�comum�aos�habitantes�de�uma�cidade,�

encontrar�elementos�que�configuram�sua�legibilidade,�e�assim�desenvolver�princípios�de�design�

urbano.� Através� da� construção� da� representação� cartográfica� da� imagem� ambiental� de� três�

cidades�norteͲamericanas,� fruto�do�desenvolvimento�de�um� trabalho�de�pesquisa�que�associa�

levantamentos� em� campo� e� entrevistas� de�moradores,� Lynch� estabelece� quais� os� elementos�

devem�ser�explorados�para�a�construção�da�Imagem.�

“As�imagens�ambientais�são�resultado�de�um�processo�bilateral�entre�o�observador�e�o�

seu� ambiente.� Este� último� sugere� especificidades� e� relações,� e� o� observador� Ͳ� com�

grande�capacidade�de�adaptação�e�à�luz�de�seus�próprios�objetivos�Ͳ�seleciona,�organiza�

������������������������������������������������������������
9രLYNCH,�Kevin.�A�Imagem�da�Cidade.�Tradução�Jefferson�Luiz�Camargo.�São�Paulo:�Martins�Fontes,�1997.�
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e�confere�significado�àquilo�que�vê.”�(LYNCH,�p.�7)�

Segundo� o� autor,� essa� imagem� é� decomposta� em� três� elementos:� identidade,� estrutura� e�

significado.�Por� identidade�entende�aquilo�que�diferencia�um�objeto�de�outro,�o�que�o� torna�

particular,� com� identidade� própria.�A� estrutura� é� o�meio� físico� onde� a� imagem� se� coloca;� o�

significado�é�o�que�emerge�da� relação�do� sujeito� com�o�espaço.� �Para� Lynch,�o� significado�é�

demasiadamente�subjetivo�e�complexo�para�a�análise�a�que�ele�se�propõe�a�fazer�em�A�imagem�

da�Cidade.�Portanto,�sua�metodologia�pretende�alcançar�apenas�os�dois�primeiros�elementos�–�

identidade�e�estrutura.�Dessa�maneira,�compõeͲse�um�quadro�morfológico�que�se�aproxima�da�

conceituação� de� espaço,� mas� não� do� que� entendemos� como� território� nesse� trabalho.�

Consideramos� que� não� é� possível� compreender� as� cidades� apenas� por� suas� características�

morfológicas.�É�necessário�considerar� sua�“alma”,�como�defendia�Patrick�Geddes10.�Para�esse�

autor,�o� levantamento�de� campo� também�é� fundamental,�não� somente�para�as�questões�do�

espaço�construído,�mas�inclusive�para�a�identificação�da�“alma�da�cidade”.��

�“(...)� nossa� pesquisa� é� um� meio� para� a� realização� da� história� da� vida� de� nossa�

comunidade.�Essa�história�da�vida�não�é�um�passado�consumado;�ela�vem� incorporada�

ao� seu� caráter,� às� suas� atividades� presentes;� e� elas,� juntamente� com� as� influências�

recentes�que�podem�surgir�ou� interferir,�determinam�nosso� futuro�promissor.�A�partir�

dos� nossos� levantamentos� dos� fatos,� devemos� preparar� não� um� simples� registro�

material,�econômico�ou�estrutural,�mas�evocar�a�personalidade�social,�que�tanto�muda�a�

cada�geração,�porém�se�expressando�nessas�gerações�e�através�delas”�(GEDDES,�1994,�

p.�172)�

������������������������������������������������������������
10രGEDDES,�Patrick.�Cidades�em�evolução.�Tradução�Maria�José�Ferreira�de�Castilho.�Campinas,�SP:�Ed.�Papirus,�1994.�
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O�suceder�do�uso�do�espaço�por�diversas�gerações�provoca�transformações�físicas,�afetivas�e�de�

uso� no� espaço� urbano,�mas�mantém� características� que� identificam� os� bairros� ao� longo� do�

tempo.�Esses�espaços� construídos�e�em� constante� transformação�propiciam�maior�ou�menor�

grau�de�apreensão,�maior�ou�menor�grau�de�uso�e�de�relações�entre�as�pessoas�e�o�espaço.�A�

manutenção�ou�exclusão�de�áreas�públicas� livres�de� lazer,�por�exemplo,�pode�contribuir�para�

determinar�o�grau�de�proximidade�dos�moradores�do�entorno;�entretanto,�a�existência�de�um�

parque� de� escala� regional� estabelece� relações�menos� pessoais� para� os� usuários� eventuais� e�

propiciam�relações�de�menor�proximidade�em�comparação�com�pequenas�praças�de�bairro.�As�

dinâmicas�do�mercado� imobiliário�alteram�e�tornam�mais�homogêneos�os�usos;�a�substituição�

de�pequenas� casas�por�edifícios�verticais�de�alto�padrão�mudam�o�perfil�da�população�e�dos�

serviços� oferecidos.� Essas� dinâmicas� não� seriam� expressas� se� fizéssemos� um� levantamento�

apenas�histórico,�ou�apenas�morfológico.�

Para�Kevin�Lynch,�a�legibilidade�está�totalmente�associada�à�formação�de�uma�imagem�comum�

da�cidade�e�ao�design�urbano�caberia�a� função�de�aumentáͲla.�Essa� imagem�comum�pode�ser�

vista�como�uma�experiência�compartilhada,�proporcionada�pelo�mesmo�espaço�entre�diferentes�

pessoas.�Nesse� sentido,� Lynch� se� aproxima� de� Sennett� ao� apontar� a� intervenção� no� espaço�

urbano�como�uma�ferramenta�que�aumenta�a�possibilidade�de�interação�entre�as�pessoas.�

“A�paisagem�urbana�também�desempenha�um�papel�social.�O�ambiente�conhecido�por�

seus�nomes�e�familiar�a�todos�oferece�material�para�as� lembranças�e�símbolos�comuns�

que�unem�o�grupo�e�permitem�que�seus�membros�se�comuniquem�entre�si.”� (LYNCH,�

1997,�p.�143)�

Entretanto,�para�Lynch,�o�reconhecimento�dessa�ferramenta�não�diz�respeito�à�interação�entre�

diferentes� segmentos� sociais.� A� intenção� de� Lynch� ao� desenvolver� essa� metodologia� é�
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totalizadora� no� sentido� de� buscar� uma� imagem� única� para� o� conjunto� dos� moradores� ou�

frequentadores�de�um�espaço�urbano�determinado,� já�que�busca�compreender�qual�é�o�papel�

da�forma�na�legibilidade�do�espaço.�

“Ainda�que�se�tenha�limitado�à�identidade�e�à�estrutura�de�elementos�independentes�e�

à�sua�padronização�em�pequenos�complexos,�a�maior�parte�da�obra�está�voltada�para�

uma�síntese� futura�da� forma�da�cidade�considerada�como�modelo� total.�Uma� imagem�

clara� e� abrangente� de� toda� uma� região�metropolitana� é� uma� exigência� fundamental�

para�o�futuro.”�(Ibidem)�

Apesar�de�concordar�com�Lynch�no�que�diz�respeito� interferência�da� forma�na� legibilidade�do�

espaço,�e�eventualmente�também�em�sua�apreensão,�consideramos�que�não�é�possível�compor�

uma�imagem�única,�principalmente�em�uma�cidade�de�tantas�contradições�como�São�Paulo.�As�

estruturas� urbanas� da�metrópole� industrial� coexistem� com� as� profundas� transformações� na�

maneira�de�circular�e�produzir�da�metrópole�terciária.�As�áreas�urbanas�completamente�dotadas�

de� infraestrutura�e�equipamentos�públicos� compartilham� a�metrópole� com� áreas�precárias�e�

desprovidas�da�presença�do�Estado.�Não�seria�possível�compor�uma�imagem�única.�Muito�pelo�

contrário:� é� justamente� � no� reconhecimento� e� na� espacialização� dessa� diversidade� que�

acreditamos�residir�a�maior�potencialidade�de�intervenção.�

Por�esse�motivo,�acreditamos�que�a�imagem�da�cidade,�tal�qual�proposta�em�seu�livro,�por�mais�

clara� e� definida� que� seja,� não� é� um� elemento� que� isoladamente� seja� capaz� de� exprimir� a�

personalidade� social� expressa� por� Geddes,� uma� vez� que� ignora� a� diversidade.� Lynch� busca�

anular� as� diferenças� individuais� para� a� composição� de� uma� imagem� pública,� enquanto�

acreditamos� que� a� leitura� e� a� imagem� do� espaço,� apesar� de� subjetivas,� exprimem�maneiras�

particulares�com�as�quais�cada�grupo�que�coexiste�no�espaço�o�apreende.�Assim,�julgamos�mais�
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importante� agrupar� tais� subjetividades� em� outra� forma� de� representação� para� a� leitura� dos�

diferentes� segmentos� do� que� anuláͲlas� em� busca� de� uma� só� imagem.� Dessa� maneira,�

procuramos�incorporar�a�contribuição�de�outros�autores�para�buscar�referências�espaciais�mais�

apropriados� para� a� aproximação� da� espacialização� dos� territórios� dos� segmentos� escolhidos�

para�essa�pesquisa.�

�

1.2�CONSTRUÇÃO�DA�METODOLOGIA�PARA�A�TERRITORIALIZAÇÃO�

Apesar� das� divergências� em� relação� à� intenção� da� metodologia� desenvolvida� por� Lynch,�

reconhecemos�que�as�ferramentas�desenvolvidas�e�utilizadas�por�ele�no�processo�de�análise�são�

bastante�eficientes�no�que�diz� respeito�à� interpretação�dos�depoimentos�sobre�a�circulação�e�

memória�dos�usuários�e�moradores�da�cidade.�A�intenção�dessa�pesquisa�não�é�determinar�qual�

é�a�imagem�da�cidade�ou�do�bairro�da�Vila�Leopoldina,�mesmo�que�adaptando�as�leituras�paras�

os� três� segmentos� destacados,� e� sim� procurar� entender� como� se� dá� a� interação� entre� cada�

grupo�com�o�espaço�urbano.�Nesse�sentido,�a�metodologia�proposta�por�Kevin�Lynch�é�capaz�de�

destacar� os� lugares� de� maior� interesse� para� cada� um� dos� entrevistados,� assim� como� de�

evidenciar�a�invisibilidade�de�determinados�espaços�ou�grupos�sociais�que�coexistem�no�mesmo�

bairro.�

Dessa�maneira,�os�depoimentos�colhidos�durante�todas�as�vivências�feitas�nos�três�territórios�ao�

longo�dos�três�anos�dessa�pesquisa�foram�organizados�de�acordo�com�os�elementos�propostos�

por�Lynch,�a�fim�de�estabelecer�uma�primeira�aproximação�de�representação�da�Imagem�da�Vila�

Leopoldina.� Essa� construção� foi� desenvolvida� como� teste� e� ferramenta� de� ajuste� para� a�

construção�da�metodologia,�buscando�levantar�as�incompatibilidades�e�limitações�para�transpor�

a�Imagem�em�espacialização�dos�territórios.�
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Assim,� apresentaremos� a� seguir� a� composição� de� um� mapa� do� espaço� urbano� da� Vila�

Leopoldina,� buscando� identificar� sua� estrutura,� usando� as� ferramentas� de� Lynch.� O� autor�

propõe�a�aproximação�do�objeto�para�a�composição�da�Imagem�Pública�em�três�etapas:�

� 1.� Reconhecimento� de� campo� sistemático11:� um� observador� experimentado� circula�

pelo� espaço� para� reconhecer� e� representar� cartograficamente� os� cinco� elementos� definidos�

como�determinantes�para�a�avaliação�da�legibilidade�do�espaço�urbano,�sejam�eles:��

� � a)� Vias:� são� os� “canais� de� circulação� ao� longo� dos� quais� o� observador� se�

locomove”12,�sendo�eles�o�próprio�sistema�viário,�acrescido�de�outras�vias�de�circulação,�sejam�

elas�de�pedestres�ou�metroferroviárias.�Vias�são�elementos�de�muita�importância�para�a�leitura�

da�cidade,�uma�vez�que�é�a�partir�delas�que�o�sujeito�observa�os�demais�elementos�ao�utilizar�o�

bairro.��

� � b)�Limites:�são�compostos�por�elementos�lineares�do�ponto�de�vista�do�sujeito,�

podendo�ser�ruas,�grandes�muros�ou�outros�elementos�que�configurem�um�limite�à�circulação.�

Transponíveis�ou�não,�são�percebidos�como� limite�de�um�espaço�e�conferem�unidade�a�áreas�

distintas.��

� � c)�Bairros:� são� áreas�de� características� comuns�entendidas� como� regiões�que�

compõem�as� cidades.�Assim� como�as� vias,� são� fundamentais�para�a� leitura�da� cidade,�pois�o�

reconhecimento�de�localização�dos�sujeitos�no�espaço�se�dá�por�estar�neste�ou�em�outro�bairro.�

� � d)�Pontos�nodais:� são� lugares�estratégicos� referenciais�na� cidade�de�onde�ou�

para� onde� o� observador� se� dirige� em� seus� deslocamentos.� São� normalmente� junções,�
������������������������������������������������������������
11ര�LYNCH,�Kevin.��A�imagem�da�cidade,�p.�18.�
12രIbidem,�p.�52�
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cruzamentos�ou�centralidades�de�importância�local�ou�até�mesmo�regional.��

� � e)�Marcos:�são�pontos�referenciais�externos.�DiferenciamͲse�dos�pontos�nodais�

por� não� serem� lugares� e� sim� objetos� físicos� definidos,� sejam� edifícios,� montanhas,� lojas,�

anúncios�ou�pequenos�elementos�que�de� tão�peculiares� tornamͲse�marcos,� tais� como�alguns�

detalhes� de� mobiliário� urbano� marcantes.� � “São� geralmente� usados� como� indicadores� de�

identidade,�ou�até�de�estrutura,�e�parecem�tornarͲse�mais�confiáveis�à�medida�que�um�trajeto�

vai�ficando�cada�vez�mais�conhecido.”13��

Tanto� no� levantamento� de� campo� sistemático� quanto� na� Imagem� extraída� a� partir� das�

entrevistas,� os� cinco� elementos� são� caracterizados� no� mapa� segundo� sua� hierarquia� de�

importância�(forte�ou�fraca,�local�ou�regional),�e�classificados�entre�principais�e�secundários.�

� 2.�Realização�de�entrevistas:�nas�palavras�de�Lynch,�“com�o�objetivo�de�fazêͲlos�evocar�

suas�próprias�imagens�do�meio�físico”14.�No�caso�das�três�cidades�exploradas�por�Lynch�em�suas�

pesquisas�(Boston,�New�Jersey�e�Los�Angeles)�foram�entrevistadas�30�pessoas�na�primeira�e�15�

nas� demais� cidades.� As� entrevistas� duravam� em�média� uma� hora� e�meia� e� consistiam� em�

perguntas� que� faziam� a� pessoa� enumerar� de� memória� os� pontos� mais� marcantes� desses�

espaços,�desenhar�um�mapa�esquemático�da�cidade�a�ser�comparado�com�o�reconhecimento�de�

campo�sistemático�e�sugerir�um�trajeto�para�se�apresentar�a�área�a�um�terceiro.�Uma�segunda�

entrevista� foi� marcada� com� parte� dos� entrevistados,� na� qual� foram� apresentadas� diversas�

imagens�a� fim�de�avaliar�quantos�e�quais�elementos�eram� reconhecidos�pelo�observador.�Por�

último,� foram� convidados� a� percorrer� com� o� entrevistador� o� trajeto� que� havia� sido� descrito�

������������������������������������������������������������
13�Ibidem,�p.�53.�
14ര�Ibidem.�
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anteriormente�apontando�os�sentimentos�que�vinham�à�tona,�para�que�o�entrevistador�fizesse�

associações�com�elementos�do�espaço.�

� 3.� Composição� da� imagem.�Os� depoimentos� e� os� croquis,� frutos� de� cada� entrevista,�

serão�cruzados�a�fim�de�sintetizar�os�diversos�mapas�em�uma�imagem�pública�do�bairro.��

O� processo� de� construção� da� Imagem� da� Vila� Leopoldina,� primeiro� ensaio�metodológico� na�

busca� de� ferramentas� para� a� representação� dos� territórios� objeto� da� pesquisa,� apresentaͲse�

descrito�e�problematizado�a�seguir.��

�

1.3�A�IMAGEM�DA�VILA�LEOPOLDINA�–�PRIMEIRO�PASSO�

�

O� primeiro� passo� para� a� construção� da�metodologia� dessa� pesquisa� partiu� do� exercício� de�

aplicação�das�ferramentas�propostas�por�Kevin�Lynch�em�“A�Imagem�da�Cidade”�(1997).�BuscouͲ

se�identificar,�na�Vila�Leopoldina,�quais�pontos�deveriam�ser�adaptados�e�quais�novos�elementos�

deveriam�ser�incluídos�para�aproximar�a�Imagem�da�cidade�à�identificação�e�espacialização�das�

dinâmicas�dos�segmentos�no�distrito,�ou�seja,�sua�territorialização.�Para�evidenciar�cada�ponto�

adaptado,�descrevemos�e�comentamos�o�processo�a�seguir.�

Na� fotografia�aérea�Vila� Leopoldina�e�Arredores�em�195815,�apresentamos�o�enquadramento�

utilizado�nas�análises� referentes�à�dinâmica�das�ocupações�no�distrito�da�Vila�Leopoldina�que�

compreende,�além�da�Vila�Leopoldina�(C),�Vila�Hamburguesa�(B),�parte�do�Alto�da�Lapa�(A),�City�

Boaçava�(E)�e�Parque�da�Lapa�(D).��

������������������������������������������������������������
15രFotografia�extraída�do�site�Geoportal:�www.geoportal.com.br�[02�Ago.�2010].�

�
VILA�LEOPOLDINA�E�ARREDORES�EM�1958�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geoportal.�
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O�recente�tombamento16�do�conjunto�urbano�dos� loteamentos�da�Cia.�City,�correspondente�às�

áreas�A� � (Alto�da�Lapa�e�da�Bela�Aliança,� implantados�na�década�de�1920),�e�E� (City�Boaçava,�

década�de�1950),�foi�reforçado�através�das�condicionantes�urbanísticas�da�Lei�de�Zoneamento17�

e� pode� ser� visto� na� foto� aérea� e� na� figura� Região� da� Vila� Leopoldina� em� 197318.� Essas�

características�impedem�que�seus�grandes�lotes�sejam�desmembrados�e,�portanto,�diminuem�as�

chances�de�que�o�perfil�de� sua�população� e�o�padrão�de�ocupação� sejam� significativamente�

alterados.�

Vemos�em�C�intensa�dinâmica�urbana�de�alteração.�Em�1958,�grande�parte�da�ocupação�referiaͲ

se�apenas�às�indústrias�da�Av.�Mofarrej,�lindeiras�ao�leito�ferroviário.�Somente�no�mapa�de�1973�

consta�o�arruamento�do� restante�da�área,�após�a� implantação�do�CEASA�na�década�de�1960.�

Atualmente,� suas� primeiras� edificações� estão� sendo� erguidas� e� o� processo� de� verticalização�

tende�a�se�acelerar�com�a�saída�do�CEASA,�seus�equipamentos�e�serviços�associados.��

Em�1958,�os�pequenos�lotes�da�área�B�eram�ocupados,�provavelmente,�por�moradias�operárias�

associadas� às� indústrias� da� região.�O� tecido� urbano� de� B� seria� equivalente� ao� de� C,� se� não�

fossem� as� pequenas� vias� que� permeiam� as� grandes� quadras� para� oferecer� acesso� aos� lotes.�

Nessa�área,�o�processo�de�verticalização�e�alteração�de�padrões�está�em� intensa�atividade�há�

praticamente�duas�décadas,�acentuandoͲse�no� início�da�década�de�2000,�e�sobrecarregando�a�

infraestrutura�com�seus�condomínios�fechados.�

������������������������������������������������������������
16ര� O� tombamento� do� conjunto� urbano� da� City� Lapa� foi� aprovado� pelo� Conselho�Municipal� de� Preservação� do�
Patrimônio�Histórico�e�Artístico�de�São�Paulo�(CONPRESP)�em�março�de�2009,�e�proíbe�a�alteração�do�sistema�viário,�
supressão� de� áreas� verdes� e� a� verticalização.� A� Zona� Exclusivamente� Residencial� indicada� no� Plano� Regional�
Estratégico�da�Subprefeitura�da�Lapa�(e�aprovada�com�a�lei�de�zoneamento)�reforça�o�tombamento�através�de�seus�
coeficientes�urbanísticos�e�da�exclusividade�do�uso�residencial�unifamiliar�na�área.�
17ര�Lei�de�Uso�e�Ocupação�do�Solo�de�São�Paulo.�Lei�n.�13.885/2004.�
18രBase�cartográfica�Geolog,�1973.�

�
REGIÃO�DA�VILA�LEOPOLDINA�EM�1973�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geolog.�
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A�imagem�da�Vila�Leopoldina�que�se�apresentará�a�seguir�é�fruto�do�levantamento�sistemático�

do� bairro� e� da� sobreposição� dos� elementos� indicados� a� partir� dos� depoimentos� que� serão�

melhor� explorados� na� descrição� dos� territórios� no� capítulo� seguinte.� A� composição� de� uma�

imagem� pública� comum� aos� entrevistados� formará� a� base� sobre� a� qual� se� formularão� as�

questões�para�melhor�espacialização�dos�“territórios”.�

Na�figura�Estrutura�do�Sistema�Viário,�a�seguir,�as�principais�vias�correspondem:�às�marginais�

dos� rios�Pinheiros�e�Tietê;�à� rua�Guaipá,�à�avenida�Queiroz� Filho�e�à� rua�Belmonte,�que�dão�

acesso�às�marginais�cruzando�as�linhas�8�e�9�da�CPTM;�e�à�avenida�Mofarrej,�que�segue�paralela�

a�elas.�Complementando�o�viário�principal�estão�as�grandes�estruturas�associadas,�a�princípio,�às�

atividades� industriais� no� início� do� século� e,� posteriormente,� ao� CEAGESP� e� sua� logística� (Av.�

Gastão� Vidigal� e� Imperatriz� Leopoldina).� As� vias� secundárias� amarram� a� trama� viária� dos�

diferentes�tecidos�que�compõem�o�distrito.�

Os� núcleos� (vizinhanças)� apresentados� acima,� espacializados� na� figura� Região� da� Vila�

Leopoldina�em�1973,�sofreram�algumas�alterações�nas�últimas�décadas,�conforme�se�observa�na�

figura� Vizinhanças� ou� “Bairros”� na� Concepção� de� Lynch.� As� porções� denominadas� A� e� E,�

correspondentes� ao� loteamento� da� Cia.� City,� mantiveram� seus� padrões� de� ocupação� e�

permaneceram� como� áreas� bastante� arborizadas� e� repletas� de� áreas� verdes� públicas.�

Entretanto,� as� vias,� praças� e� áreas� verdes� localizadas� nos� limites� desses� tecidos� são�

sensivelmente�mais�utilizadas�do�que�aquelas�mais�ao�interior.�

A� porção� D,� o� Parque� da� Lapa,�mantém� seus� pequenos� lotes� com� casas� de� classe�média� e�

média/baixa� e� lentamente� vem� sofrendo� reformas� e� aumento� do� padrão� aquisitivo� de� seus�

moradores.�A�porção�B�equivale�à�região�da�Rua�Carlos�Weber�e�tem�sofrido�grandes�alterações�

nas� últimas� décadas.� Seus� pequenos� lotes� foram� agregados� para� formação� de� grandes�

�
���ESTRUTURA�DO�SISTEMA�VIÁRIO�

 
VIZINHANÇAS OU “BAIRROS” NA CONCEPÇÃO DE LYNCH 
Fonte: Elaboração própria sobre Geolog. 
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condomínios�verticais�que�mantêm�pouco�diálogo�com�o�entorno.�O�mercado� imobiliário� tem�

intensificado�sua�atuação�com�condomínios�fechados�com�lazer�total�no�que�é�denominado�de�

“Nova�Moema”.�A�escala�das�pequenas�casas�e�pequenos�galpões�vem�sendo�substituída�pela�

opressiva� presença� de� dezenas� de� edificações� com�mais� de� 20� andares� e� o� comércio� vem�

alterando�seu�público�alvo.�

A�área�C�da�figura�Região�da�Vila�Leopoldina�em�1973�(já�apresentada)�foi�subdividida�em�duas�

e� teve�outra�agregada,�por� semelhança�de�usos�e�ocupações.�A�C1�corresponde�ao� tecido�de�

grandes�quadras�e� lotes�que�abrigam�o�CEASA�e�os�demais�equipamentos�a�ele�associados,�e�

vem� lentamente� alterando� seu� uso.�Atualmente� está� sendo� erguido� um� grande� conjunto� de�

cinco�torres�em�uma�quadra�antigamente�ocupada�por�uma�favela.�Os�antigos�moradores�dessa�

favela� estão� dispersos� no� entorno� em� moradias� improvisadas� nas� calçadas� da� região.� Nas�

quadras�correspondentes�aos�antigos�galpões�industriais�tem�havido�crescente�concentração�de�

produtoras�de� cinema�e� televisão�e,�mais� recentemente,�há� lançamentos� residenciais�de�alto�

padrão� (condomíniosͲclube).� Em� C2� se� localiza� a� área�mais� degradada� e� desvalorizada� de� C,�

abrigando�maior� número� de�moradores� de� rua� Ͳ� a� Favela� da� Linha,� a� Favela� do� Nove� e� o�

conjunto�Madeirite�(Cingapura),�somando�960�famílias19.�

As�figuras�Marcos�de�Referência�e�Barreiras�apresentam�elementos�que�estão�muito�associados�

ao�tipo�de�uso�que�se�faz�do�espaço�urbano.�A�mesma�avenida�pode�configurar�para�um�grupo�

um� elemento� apenas� viário,� enquanto� para� o� outro� representa� uma� barreira� praticamente�

intransponível.� �Essa�duplicidade�de� interpretações�dos�mesmos�elementos�urbanos� reforça�a�

necessidade�de�se�lançar�mão�de�outro�tipo�de�análise,�mais�voltado�para�as�relações�subjetivas�

com�o�espaço.�

������������������������������������������������������������
19ര�Informações�do�portal�do�Instituto�Acaia.�

�
MARCOS�DE�REFERÊNCIA�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geolog.�
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Os�marcos�de� referência�na� figura�estão� representados�em�duas�escalas.�Os�principais�são�de�

natureza�variada�e�funcionam,�basicamente,�como�orientação�espacial.�As�pessoas�se�referem�a�

eles�para�indicar�caminhos,�localizações�e�proximidades.�São�eles:�o�CEASA,�Parque�VillaͲLobos�e�

Cemitério�da�Lapa,�que,�por�serem�de�grande�dimensão�e�com�poucas�entradas,�correspondem�

também�a�barreiras�à� circulação�na�área;�as�pontes�Anhanguera�e� Jaguaré;�e�as�estações�da�

CPTM� Leopoldina,�CEASA�e�VillaͲLobosͲJaguaré.�Os�marcos� secundários,�por� seu� caráter�mais�

local,� apresentam� maior� subjetividade,� variando� de� acordo� com� os� espaços� de� maior�

familiaridade� para� cada� indivíduo.� Assim,� diferentemente� dos� marcos� principais� que� são�

reconhecidos�por�todos,�os�secundários�variam�de�acordo�com�o�setor�do�bairro�que�ocupam,�

com�as�dinâmicas�individuais�de�uso�e�circulação�e,�portanto,�não�são�comuns�a�todos.�

�

As�barreiras�também�são�apresentadas�em�dois�níveis.�As�principais�correspondem�às�grandes�

estruturas�viárias�e�ferroviárias.�As�secundárias�são�em�sua�maioria�relativas�aos�equipamentos�

��� �
FOTOGRAFIAS�DO�CEASA�E�DO�CEMITÉRIO�DA�LAPA,�AMBAS�REPRESENTANDO�MARCOS�E�BARREIRAS�NA�VILA�
LEOPOLDINA�

�
BARREIRAS�OU�LIMITES�SEGUNDO�CONCEPÇÃO�DE�LYNCH�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geolog.�
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de� grandes� dimensões,� exceção� feita� à� barreira� secundária� coincidente� com� a� Avenida�

Imperatriz� Leopoldina.�Diferentemente�da�Av.�Gastão�Vidigal,� sua�paralela� lindeira�ao�CEASA,�

essa�avenida�representa�um�limite�entre�dois�tipos�bastante�diferentes�de�ocupação�–�a�região�

do�CEASA�e�a�da�Carlos�Weber.��

A�figura�Centralidades�ou�Pontos�Nodais�ao�lado,�marca�no�mapa�os�locais�onde�se�concentram�

as�atividades�comerciais�e�de�serviço�da�região,�além�daquelas�associadas�aos�principais�acessos�

à� rede�metroferroviária� nas� estações� Ceasa,� VillaͲLobosͲJaguaré� e� Imperatriz� Leopoldina.� A�

indicação�das�centralidades�comerciais� foi�o�ponto�onde�as�diferenças�entre�os�entrevistados�

mais�se�expressou.�Ambos�revelaram�desconhecer�as�localidades�que�não�utilizavam,�e�quando�

advertidos�não� conseguiam� estabelecer� a� relação� entre� elas�no� espaço.�As� áreas� assinaladas�

são,�em�todos�os�casos,�ocupações�lineares�ao�longo�de�vias�de�maior�circulação.�Com�exceção�

das� Zonas� Exclusivamente� Residenciais� (ZERs)� da� porção� leste� da� área,� as� demais� zonas� que�

compõem�a�região�são�Zonas�de�Uso�Misto�(ZMs)�com�coeficientes�que�variam�de�acordo�com�a�

proximidade�das�marginais,�com�coeficientes�menos�restritivos.��

As�centralidades�principais�têm�caráter�regional�e�localizamͲse�próximas�ao�Ceasa,�ao�longo�da�

Avenida�Gastão�Vidigal,�e�ao�relativamente�tradicional�(funciona�pelo�menos�desde�a�década�de�

1980� no� local)� comércio� de� roupas� em� pontas� de� fábrica� localizado� na� Avenida� Imperatriz�

Leopoldina.�Nas�proximidades�da�Estação�Leopoldina�há�uma�escola�do�SENAI,�a�Universidade�

Mogi�das�Cruzes�Campus�VillaͲLobos�e�um�pequeno�comércio�de�bares,�copiadoras�e�papelarias,�

que�juntos�conformam�uma�das�centralidades�secundárias�da�região.�Na�região�da�Carlos�Weber�

há�duas�dessas�centralidades.�Uma�antiga,�que�costumava�responder�à�demanda�comercial�das�

zonas� residenciais,� na� Rua� Schilling,� e� foi� ampliada� por� lojas� desse� novo� público,� na� própria�

Carlos� Weber.� Mais� ao� norte� há� outro� núcleo,� inteiramente� novo� e� com� lojas,� bares� e�

�
CENTRALIDADES�OU�PONTOS�NODAIS�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geolog.�
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restaurantes�que�mantêm�as�ruas�movimentadas.�Inclusive�à�noite.�Essa�centralidade�fica�bem�

próxima�do�entorno�da�Est.�Leopoldina,�mas�o�perfil�de�seus�usuários�é�totalmente�diferente�e�

suas�áreas�não�se�relacionam.�

Na� página� a� seguir� encontraͲse� a� figura� A� IMAGEM� DO� BAIRRO� com� todos� os� elementos�

apresentados�acima�compondo�uma�só� imagem�que�espacializa�os�pontos�mais� relevantes�da�

região,�segundo�os�critérios�sugeridos�por�Kevin�Lynch.�

A� somatória� desses� elementos� nos� permite� associar� o� sistema� viário� principal� às� principais�

centralidades,�bem�como�à�localização�dos�marcos�apontados�como�mais�importantes.�A�relação�

do�viário�principal�com�as�demarcações�das�vizinhanças�se�dá�de�maneira�menos�circunscrita�do�

que�imaginamos�inicialmente.�Parte�dessas�estruturas�demarca�limites�de�loteamentos,�mas�os�

casos�da�Rua�Guaipá�e�da�Avenida�Gastão�Vidigal�representam�estruturas�que�associam�as�áreas�

lindeiras�compondo�uma�única�vizinhança.�As�grandes�barreiras� representadas�pelas�avenidas�

marginais� (Tietê�e�Pinheiros)�e�as� linhas�de� trem� representam�o� limite�da� região,�e�a�Avenida�

Imperatriz� Leopoldina� coincide� com� a� cisão� das� áreas� de� atividade� imobiliária�mais� intensa�

daquela�que�se�localiza�mais�próxima�ao�CEASA.�

�
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Conforme�discutido�ao�longo�da�composição�da�Imagem�da�Vila�Leopoldina,�concluímos�que�se�

faz� necessária� a� espacialização� das� relações� com� o� bairro,� em� busca� de� elementos� que�

explicitem�as�territorializações�do�espaço�e�as�diferentes�maneiras�de�apreendêͲlo.�Para�efeito�

de� aproximação�dos� territórios�do�bairro�utilizamos�duas�entrevistas� como� referência�para�o�

primeiro� teste� de� espacialização� e� adaptação� das� ferramentas� de� K.� Lynch� para� a�

territorialização.�Para�tanto,�sobreporemos�dois�elementos�à� Imagem�composta�–�percursos�e�

pontos�significativos� Ͳ�e�comporemos�em�separado�uma�camada�de� informação�para�cada�um�

dos�entrevistados,�a�fim�de�serem�comparadas.�Os�percursos�serão�espacializados�a�fim�de�que�

o�mapa�seja�capaz�de�expressar�quais�os�lugares�de�maior�familiaridade,�assim�como�os�pontos�

significativos,�que�correspondem�aos�estabelecimentos�comerciais,�de�serviços,�educacionais�ou�

de� lazer�utilizados�pelos�entrevistados�em�seu�dia�a�dia�no�bairro.�Dessa�maneira,�buscaremos�

tornar�subjetivos�dois�dos�elementos�tratados�como�concretos�na�Imagem�do�Bairro�de�Lynch:�

as� vias� e� os�marcos.�Os�marcos� e� vias� podem� adquirir�maior� ou�menor� importância� para� as�

pessoas�que�frequentam�o� lugar,�a�depender�do�grau�de�aproximação�com�o�espaço,�seja�pela�

frequência� de� uso� ou� por� questões� afetivas.� Uma� pequena� banca� de� jornais� pode� não� ser�

notada�para�moradores�que�passam�de�carro�e�ser�um�importante�marco�para�outro�grupo�que�

a�vê�como�ponto�de�encontro�para�comentar�as�notícias�que�chegam�com�o�jornal�diário.�As�vias�

podem�configurar�barreiras�para�uns�ou�centralidades�para�outros,�dependendo�da�relação�que�

se�estabelece�com�elas:�uma�caudalosa�via�de�carros�como�a�Gastão�Vidigal�pode�representar�

uma� grande� barreira� à� circulação� ou� uma� importante� centralidade� do� circuito� de� vendas� de�

automóveis.�

�

�
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1.4�ENSAIO�PARA�OS�MAPAS�TERRITORIAIS�

�

Conforme�discutido�ao�longo�da�composição�da�Imagem�da�Vila�Leopoldina,�concluímos�que�se�

fazia�necessária�a�espacialização�das� relações� com�o�espaço�urbano,�em�busca�de�elementos�

que�explicitassem�as�territorializações�do�espaço�e�as�diferentes�maneiras�de�apreendêͲlo.��

Com�esse�objetivo,�fizemos�um�primeiro�ensaio�de�espacialização�e�adaptação�das�ferramentas�

de� Kevin� Lynch� para� a� territorialização,� começando� por� entrevistar� duas� pessoas� de� perfis�

socioeconômicos�bastante�diferentes� Ͳ�um�professor�universitário,�morador�do�bairro,�e�uma�

trabalhadora�doméstica�e�estudante�universitária,�cujo� trabalho�e� faculdade�se�situam�na�Vila�

Leopoldina�Ͳ�para�buscar�as�diferenças�entre�a�imagem�do�bairro�que�cada�uma�tinha.�

A� partir� das� entrevistas,� sobrepusemos� dois� elementos� ao� mapa� da� Imagem� do� Bairro� –�

percursos�e�pontos�significativos,�e�compusemos�em�separado�uma�camada�de�informação�para�

cada�um�dos�entrevistados,�a� fim�de�serem�comparadas.�Os�percursos,�assim�como�os�pontos�

significativos� (estabelecimentos� comerciais,� de� serviços,� educacionais� ou� de� lazer)� foram�

espacializados� a� fim� de� que� o� mapa� fosse� capaz� de� expressar� quais� os� lugares� de� maior�

familiaridade�para�eles.�Dessa�maneira,�acreditamos�poder�apreender�a� subjetividade�de�dois�

dos�elementos�tratados�como�concretos�na�Imagem�do�Bairro�de�Lynch:�as�vias�e�os�marcos.��

Os�marcos�e�vias�podem�adquirir�maior�ou�menor�importância�para�as�pessoas�que�frequentam�

o�lugar,�a�depender�do�grau�de�aproximação�com�o�espaço,�seja�pela�frequência�de�uso�ou�por�

questões� afetivas.�Uma�pequena�banca�de� jornais�pode�não� ser�notada�para�moradores�que�

passam� de� carro� e� ser� um� importante� marco� para� outro� grupo� que� a� vê� como� ponto� de�

encontro�para�comentar�as�notícias�que�chegam�com�o�jornal�diário.�As�vias�podem�configurar�
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barreiras�para�uns�ou�centralidades�para�outros,�dependendo�da�relação�que�se�estabelece�com�

elas:�uma�caudalosa�via�de�carros�como�a�Gastão�Vidigal�pode�representar�uma�grande�barreira�

à�circulação�ou�uma�importante�centralidade�do�circuito�de�vendas�de�automóveis.�

As� entrevistas� geraram� imagens� da� Vila� Leopoldina� não� tão� diferentes� quanto� esperávamos�

encontrar�em�nossa�hipótese� inicial.�Apesar�dos�depoimentos� terem� sido� colhidos�de� lugares�

distintos�do�bairro,�com�pessoas�de�perfis�socioeconômicos�opostos,�que�vivem�e�consomem�os�

serviços� de� maneira� diversa,� a� Imagem� construída� a� partir� dos� elementos� destacados� foi�

bastante�próxima.�As�dessemelhanças�não� se� traduziram�nos�mapas� formatados� a�partir�dos�

depoimentos.�As�imagens�compostas�mostraramͲse�morfológicas�e�estáticas.��

�PareceuͲnos� mais� expressivo,� então,� indicar� a� circulação� no� espaço� e� as� relações� com� as�

edificações,� vias,� praças� e� equipamentos� para�melhor� compreender� os� diferentes� usos� que�

fazem� da� estrutura� urbana.� Expressar� essas� circulações� aproximou� a� representação� de� uma�

vivência�de�espaço�fundamental�para�se�compreender�as�relações�que�ali�se�acomodam.�Assim,�

usamos�esses�percursos�e�pontos�de�referência�para�a�composição�de� imagens�com� intuito�de�

comparar� as� áreas� onde� os� entrevistados� estabelecem� suas� relações,� ou� seja,� onde�

territorializam�o�espaço.�

A� espacialização� desses� novos� elementos� mostrou� poucos� pontos� comuns� entre� os�

entrevistados,� tanto� nas� questões� espaciais� quanto� nas� questões� subjetivas� (afetivas)� e�

objetivas� (de� interesse).� PercebeͲse� que,� apesar� de� compartilharem� o� espaço,� não� usam� o�

espaço�urbano�da�mesma�maneira.��

Talvez�seja�esse�o�ponto�mais�interessante�e�que�torna�a�região�tão�rica�e�plural�–�esse�espaço�

abriga�diferentes�segmentos�sociais,�não�sem�atritos,�mas�em�relativa�harmonia.�Resta�saber�se�
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após�a�exaustão�da�capacidade�de�intervir�do�mercado�imobiliário�essa�diversidade�sobreviverá.�

Com�a�intenção�de�demonstrar�o�processo�de�elaboração�da�metodologia�de�representação�dos�

territórios,�apresentamos�a�seguir�os�mapas�territoriais�desenhados�a�partir�dessas�análises.�

Território�1�(comentário�sobre�o�mapa)�

O� ponto� principal,�marcado� em� preto� na� figura� Composição� do� Território� 1,� representa� a�

localização�da�moradia�do�entrevistado,�a�partir�de�onde� iniciam�seus�percursos.�As�atividades�

cotidianas� relacionadas� à� manutenção� da� residência,� banco� e� compra� de� alimentação� e�

vestuário� são� todas� exercidas�na� centralidade� secundária� localizada� em�quadras�do� entorno.�

Excepcionalmente,� o� entrevistado� utiliza� o� carro� para� compras�maiores,� o� que� faz� em� dois�

hipermercados�mais�distantes,�localizados�na�região�mais�próxima�ao�CEASA�–�são�esses�os�dois�

únicos�pontos�que�colocam�esse�entrevistado�em�contato�com�a�área� localizada�na�área�C.�Os�

percursos� marcados� no� entorno� da� residência� se� referem� a� deslocamentos� associados� ao�

consumo;�os�demais,�tanto�a�norte�quanto�a�sul,�estão�associados�a�atividades�de�lazer.�

Os�depoimentos�do�entrevistado�descreve� com�nitidez� a�possibilidade�de�usufruir�do� espaço�

urbano�público�nas�áreas�localizadas�nas�zonas�exclusivamente�residenciais.�A�presença�de�áreas�

verdes,� praças� e� as� arborizadas� calçadas� da� City� Lapa� e� suas� ruas� com� pouca� circulação� de�

automóveis�permitem�ao�entrevistado�passear�com�a�família�a�pé�ou�de�bicicleta.�Esse�uso�de�

lazer� que� desempenha� é� intenso� e,� ainda� que� haja� poucos� pontos� de� parada,� possibilitou� o�

estabelecimento� de� relações� fortemente� afetivas� com� o� espaço,� fazendo� com� que� o�

reconhecesse� como� seu� território.� O� mesmo� acontece� com� outra� zona� exclusivamente�

residencial,� a� do� City�Boaçava,� caminho� que� percorre� com� frequência� de� bicicleta,� seja� para�

atingir� o� Parque�VillaͲLobos� (ao� sul,� próximo� a�marginal� Pinheiros)� ou� uma� grande� praça� ali�

�
COMPOSIÇÃO�DO�TERRITÓRIO�1�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geolog.�

�
TERRITÓRIO�1�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�GoogleMaps.�
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localizada.�

O�Território�1� tem�na�mancha�azul�que�envolve�os�pontos�e�os�percursos�uma�representação�

mais�aproximada�da�abrangência�do�território�para�esse�entrevistado.�A�opção�pela�mancha�se�

deu�porque�nas�áreas�residenciais�não�há�a�incidência�de�comércio�e�lotes�frequentados,�mas�há�

intensa�circulação�e�uso�de�suas�calçadas.�

Território�2�(comentário�sobre�o�mapa)�

Os� depoimentos� da� entrevistada�mostraram� que,� apesar� de� sua� residência� não� estar� fixada�

nesse�bairro,� grande�parte�de� sua� relação� com�o� comércio� se�dá�na� região�porque,� além�de�

passar�a�maior�parte�do� seu�dia�na�área,� segundo�ela�“ao� lado�da�estação�os�preços�não� são�

diferentes�dos�que�de�perto�de�casa,�no�Grajaú”.�Assim�como�o�primeiro�entrevistado,�grande�

parte�dos�percursos�é� feita�a�pé,�e�o� restante�de�ônibus,�com�acesso�à� região�pelas�estações�

Imperatriz�e�CEASA�da�CPTM.�Os�pontos�principais,�marcados�em�preto�na� figura�Composição�

do� Território� 2,� correspondem� ao� seu� local� de� trabalho� (ponto� a� leste,� coincidente� com� a�

residência� do� entrevistado� 1)� e� à� Universidade�Mogi� das� Cruzes� Campus� VillaͲLobos� (ponto�

preto�a�oeste),�onde�estuda.��

Através�da�leitura�da�figura,�vemos�que�são�poucos�os�pontos�que�a�levam�a�frequentar�a�região�

indicada�como�B�anteriormente,�além�de�seu�local�de�trabalho.�Seus�pontos�de�relacionamento�

com� a� área� se� dão� principalmente� ao� longo� da� Avenida� Imperatriz� Leopoldina� e� sua�

centralidade,�considerada�como�principal�pelo�levantamento�da�etapa�anterior.�Suas�atividades�

associadas�ao� lazer,�estar�e�encontro�com�os�amigos�acontecem�no�entorno�da�faculdade�e�da�

Estação�Leopoldina�da�CPTM.�Os�percursos�executados�no�interior�das�áreas�C1�e�C3�são�apenas�

ligando�pontos�e�não�são�considerados�como�passeio,�com�exceção�daquele�que�liga�a�faculdade�

�
COMPOSIÇÃO�DO�TERRITÓRIO�2�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geolog.�
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ao�CEAGESP,�e�à�centralidade�da�Avenida�Gastão�Vidigal.�

A�mancha� de� espacialização� do� Território� 2,�marcada� em� vermelho� na� figura� Território� 2,�

representa�as�áreas�consideradas�como�“território�seu”�pela�entrevistada.�Grandes�áreas�foram�

subtraídas�da�mancha�que�resultaria�da�união�dos�pontos�e�do�sistema�viário�onde�ela�circula�

porque,�diferentemente� do� entrevistado� 1,� as� vias� onde�não�há�parada� tendem� a�não� gerar�

contato�nem�estabelecer�relações�entre�ela�e�as�pessoas�ou�o�espaço.�São,�portanto,�áreas�onde�

há�circulação,�mas�não�há�territorialização.�A�partir�da�observação�a�figura�TERRITORIALIZAÇÃO�2,�

notamos� que� o� território� está� quase� exclusivamente� localizado� no� tecido� correspondente� às�

áreas� C� e� o� contato� que� se� faz� com� B� está� associado� ao� acesso� ao� trabalho,� mas� pouco�

relacionado�ao�lazer.�

A� figura� Territorializações� é� fruto� da� sobreposição� dos� dois� territórios,� provenientes� dos�

depoimentos�de�cada�um�dos�entrevistados,�com�a�Imagem�do�Bairro,�gerada�na�primeira�etapa�

de�levantamento�para�essa�pesquisa.�Ela�revela�claramente�a�exiguidade�de�pontos�de�contato�

entre� esses� dois� territórios,� mostrando� como� esse� espaço� foi� capaz� de� gerar� relações� tão�

diferentes�que�revelam�territórios�segregados�territorialmente.�As�localizações�comuns�aos�dois�

territórios�correspondem�às�centralidades�ou�grandes�estruturas�comerciais,�principalmente�nas�

vias� estruturais� como� a� avenida� Gastão� Vidigal� e� a� avenida� Imperatriz� Leopoldina.� As� áreas�

exclusivamente� residenciais� representam� fortes�barreiras�à� circulação�do� território� vermelho,�

assim�como�as�estruturas� industriais�ociosas�da�Vila�Leopoldina� representam�uma�barreira�ao�

território�azul.�Em�ambos�os�casos,�a�distância�social�que�separa�cada�um�dos�entrevistados�de�

suas�barreiras,�a� falta�de� identidade� com�o� tecido,�padrão�de�urbanização�e�atividades� (ou�a�

falta�delas)�que�ali�acontecem�foram�determinantes�para�o�não�compartilhamento�de�maiores�

áreas�entre�ambos.��

�
TERRITÓRIO�2�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geolog.�
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Por� outro� lado,� a� figura� que� exprime� a� separação� praticamente� total� dos� territórios� é�

contraposta�pela�maneira� como�os�poucos�pontos�de� contato� se�dão.� Esses�pontos� comuns,�

principalmente�o�coincidente�com�a�centralidade�localizada�no�cruzamento�da�rua�Schilling�com�

a� rua� Carlos� Weber� (próximo� à� centralidade� da� Imperatriz� Leopoldina� na� Figura� 6),� são�

fortemente� vistos� como� territórios� por� ambos� entrevistados.� Há� nessa� centralidade� uma�

peculiaridade:� seu� uso� é� bastante� antigo� e� há� pontos� comerciais� com� caráter�mais� popular�

convivendo�em�harmonia�com�outros�que�são�fruto�da�mudança�de�padrão�do�bairro.�A�relação�

de�ambos� com�ela�é� funcional,� relativa�ao� comércio,�e� também�afetiva,� já�que� circulam� com�

frequência�pela�área�e�se�familiarizam�com�os�demais�usuários.�

�

1.5�ELEMENTOS�DINÂMICOS�E�A�REPRESENTAÇÃO�NO�ESPAÇO�–�segundo�passo�

A� elaboração� da� Imagem� da� Vila� Leopoldina� e� dos�mapas� dos� territórios,� primeiros� ensaios�

metodológicos�para�essa�pesquisa,�identificaram�a�necessidade�da�definição�de�ferramentas�que�

nos� auxiliassem� a� ler� as� dinâmicas� das� pessoas� no� espaço,� e� não� apenas� as� estruturas� que�

abrigam�essas�dinâmicas.�Identificar�e�registrar�as�movimentações�imobiliárias�e�seus�efeitos�na�

alteração�do�perfil�de� seus�moradores�pareceuͲnos� fundamental�para� compreender�o�bairro.�

Palco�atualmente�da�expressão�espacial�que�adquire�a� luta�de� classes�no�que�diz� respeito�ao�

acesso�à�terra�urbana,�este�tem�sofrido�grande�transformações�em�seus�padrões�de�ocupação.�

As� dinâmicas� de� degradação� e� valorização� do� solo� urbano� geram� movimentações,�

reacomodações�e�exclusões�de�segmentos�sociais�que�habitam�seus�territórios.��

Os� três� territórios� objetos� dessa� pesquisa� –� Permanência,� Resistência� e� Ruptura� –� têm�

diferentes� capacidades� de� fixação� e� transformação� do� espaço,� resultando� em� vetores� de�
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expansão� em� alguns� casos,� e� de� retração� de� seus� padrões� de� ocupação� em� outros.� Nesse�

sentido,� as� dinâmicas� de� conquista� do� espaço� urbano� revelam� forte� influência� das� políticas�

públicas� urbanas� para� a� região,� expressas� através� da� ação� direta� ou� indireta� (obras� ou� via�

legislação�urbanística)�e,�principalmente,�das�estratégias�de�negociação�e�exploração�do� solo�

urbano�pelo�mercado�imobiliário.�

TemͲse�observado�nas�últimas�décadas�um�processo� acelerado�de� aumento�da�ocupação�de�

segmentos�de�renda�mais�alta,�diminuição�dos�segmentos�de�renda�média�e�forte�pressão�sobre�

as�comunidades�mais�vulneráveis�de� renda�baixa.�Nesse�sentido,�as� intervenções�do�mercado�

imobiliário�têm�gerado�a�valorização�do�solo�urbano,�resultando�num�aumento�generalizado�do�

custo� de� vida� na� região,� aproximando� o� processo� pelo� qual� passa� o� bairro� do� processo� de�

gentrificação20.�Os�dados�recolhidos�ao� longo�desta�pesquisa� indicam�a�alteração�dos�padrões�

construtivos�das�edificações�do�bairro,� tanto�no�que�diz� respeito�aos�usos�quanto�ao� caráter�

socioeconômico�de�sua�população,�no�sentido�do�“enobrecimento”�Ͳ�um�dos�termos�utilizados�

como�tradução�de�gentrification.�

A�Vila�Leopoldina�é�uma�centralidade�que�tem�recebido�vultosos� investimentos�privados,�além�

de� planos� e� projetos� públicos.� Conforme� discutido� ao� longo� dessa� dissertação,� as� alterações�

funcionais� da� São� Paulo� contemporânea� revelam� a� subutilização� de� antigas� áreas� industriais�

associadas�às�ferrovias�e�aos�rios�na�cidade,�como�é�o�caso�da�Vila�Leopoldina.�O�solo�urbano�

desvalorizado� dessas� antigas� áreas� industriais� do� Centro� Expandido,� bem� dotadas� de�

������������������������������������������������������������
20�Rogério�Proença�Leite�em�ContraͲUsos�da�Cidade,�dialogando�com�diversos�autores,�usa�o�termo�gentrificação,�ou�
gentrification,�como�prefere�utilizar,�“para�designar�intervenções�urbanas�como�empreendimentos�que�elegem�certos�
espaços�da�cidade�considerados�centralidades�e�os�transformam�em�áreas�de�investimentos�públicos�e�privados,�cujas�
mudanças�nos�significados�de�uma�localidade�histórica�faz�do�patrimônio�um�segmento�do�mercado.”�(LEITE,�2002)�
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infraestrutura� urbana� e� de� grandes� quarteirões� (glebas),� tem� configurado� os� espaços� de�

transformação�mais�intensa�da�atualidade.��

O�que�se�tem�observado�ao�longo�da�realização�desses�projetos�imobiliários,�acompanhados�ou�

não�de� intervenções�públicas�diretas,� como�obras�viárias�e�desapropriações,�ou�de� legislação�

específica,�é�que�as�populações�mais�vulneráveis�não� resistem�à�pressão�do�“enobrecimento”�

dessas�áreas,�resultando�num�deslocamento�forçado�para�áreas�mais�periféricas�da�cidade�e�na�

manutenção� do�mesmo� padrão� de� segregação� socioespacial� do� território.� Entretanto,� essas�

alterações�acontecem�ao� longo�de�maiores�ou�menores�espaços�de� tempo,�durante�o�qual�os�

territórios�interagem�com�diferentes�capacidades�de�transformação�e�permanência�no�espaço.��

Nesse� sentido,� registrar� as� estruturas� físicas� da� Vila� Leopoldina� não� é� o� suficiente� para� se�

compreender� como� se� dão� as� dinâmicas� entre� as� pessoas� nessa� luta� de� classes� pela� terra�

urbana.�

�

1.6�CONTRIBUIÇÃO�DE�CONCEITOS�DA�ANTROPOLOGIA�URBANA�PARA�A�COMPOSIÇÃO�
DOS�TERRITÓRIOS��

Em�De� perto� e� de� dentro:� notas� para� uma� etnografia� urbana� (2002),� José�Guilherme�Cantor�

Magnani� propõe� cinco� categorias� de� apreensão� do� espaço� que� sobreporemos� à� imagem�

composta� da� Vila� Leopoldina� com� a� intenção� nos� aproximarmos� da� espacialização� dos�

territórios.�

No� artigo,� Magnani� apresenta� uma� perspectiva� antropológica� para� analisar� as� formas� de�

apreensão�do�espaço�urbano�no�que�ele� chama�de� “antropologia�de� sociedades� complexas”.��



� 42

Contrapõe� a� perspectiva� de� estudos� e� análises� de� longe� e� de� fora,� com� o� olhar� distanciado�

diante�do�outro,�ao�de�perto�e�de�dentro,�propondo�a�análise�a�partir�da�vivência�e�do�olhar�do�

sujeito.��

Segundo�o�autor,�as�questões�urbanas�são�usualmente�tratadas�e� lidas�em�uma�escala�macro,�

afastando�o�olhar�a�ponto�de� tornáͲlo� incapaz�de�ver�as�dinâmicas�das�pessoas�construindo�e�

sendo� construídas� pela� cidade.�Os� agrupamentos� sociais,� nessa� escala,� se� dão� no� plano� dos�

ativos�(mercado�imobiliário,�elites)�e�dos�passivos�(excluídos).�Esse�tipo�de�análise�das�dinâmicas�

urbanas�não�busca�entender�como�se�dão�as�relações�de�determinados�grupos�com�o�espaço,�

mas�apenas�as�relações�entre�os�grupos�no�espaço.�

Diferentemente�da�metodologia�de�K.�Lynch,�a�ferramenta�de�análise�do�“olhar�de�perto�e�de�

dentro”,�ao�qual�se�refere�Magnani,�é�capaz�de�identificar�os�diferentes�arranjos�coletivos�que�a�

sociedade,��e�portanto�a�cidade,�abrigam.��

“Ao�partir�dos�próprios�arranjos�desenvolvidos�pelos�atores� sociais�em� seus�múltiplos�

contextos�de�atuação�e�uso�do�espaço�e�das�estruturas�urbanas,�este�olhar�vai�além�da�

fragmentação�que,�à�primeira�vista,�parece�caracterizar�a�dinâmica�das�grandes�cidades�

e�procura� identificar�as�regularidades,�os�padrões�que�presidem�o�comportamento�dos�

atores�sociais.”(MAGNANI,�2002,�p.�25)�

A� utilização� da� antropologia� nos� fornece� ferramentas� para� ler� o� espaço� urbano� a� partir� das�

formas�de�apreensão�de�suas�características.�Essa�metodologia�tornaͲse�válida�e�extremamente�

relevante� para� as� questões� urbanas,� pois� oferece� um� olhar� aproximado� dos� sujeitos� em�

interação� com� o� espaço,� em� oposição� ao� olhar� apenas� para� as� estruturas� urbanas,�

equipamentos�e�suas�carências,�usuais�no�planejamento�urbano.�



� 43

“O� que� se� propõe� é� um� olhar� de� perto� e� de� dentro,�mas� a� partir� dos� arranjos� dos�

próprios� atores� sociais,� ou� seja,� das� formas� por�meio� das� quais� eles� se� avêm� para�

transitar�pela�cidade,�usufruir�de�seus�serviço,�utilizar�seus�equipamentos,�estabelecer�

encontros�e� trocas�nas�mais�diferentes�esferas�–�religiosidade,� trabalho,� lazer,�cultura,�

participação�política�ou�associativa�etc.”�(MAGNANI,�p.18)�

Esse�olhar�possibilita�a�análise�de�um�determinado�grupo�social�no�espaço�urbano.�A�partir�das�

dinâmicas� desse� conjunto� de� indivíduos,� a� cidade� é� territorializada.� Assim,� o� território� é�

resultado�da�relação�entre�as�práticas�sociais�do�grupo�e�o�espaço�urbano.�Portanto,�não�seria�

possível�fazer�a�leitura�e�as�especializações�que�pretendemos�do�distrito�da�Vila�Leopoldina�sem�

lidar�com�a�interação�de�uma�metodologia�de�leitura�do�espaço�e�outra�de�leitura�antropológica�

das�comunidades�urbanas.��

Para�instrumentalizar�a�análise�de�apreensão�urbana�desses�grupos,�Magnani�propõe�a�seguinte�

família�de�categorias:�

PEDAÇO:�se�aproxima�do�que�entendemos�por�território,�mas�sem�a�dependência�direta�com�o�

espaço.�Não� está� fixado� no� espaço,�mas� acomodado� a� ele.� É� o� local� onde� os� indivíduos� se�

conhecem� e� com� o� qual� têm� afinidades;� é� formado� pela� rede� de� relações.� Para�Magnani� o�

“pedaço”�está�entre�o�domínio�do�privado�e�do�público,�é�a�rua�onde�sempre�se�encontram�e�

todos� se� conhecem,� onde� o� forasteiro� é� imediatamente� identificado.� Não� há� lugar� para�

alteridade,�apenas�para�os�“chegados”.�O�território�não�é�igual�ao�pedaço.�Ele�contém�o�pedaço,�

acrescidos�espaços�onde�há�o� inusitado�e�o�outro.�Estes�são�os�pontos�de� interterritorialidade,�

que�todos�acessam,�ainda�que�cada�grupo�à�sua�maneira,�e�onde�se�reconhecem.�A�contribuição�

de�nossa�leitura�associada�aos�elementos�urbanos�reside�na�questão:�o�que�há�de�particular�em�

cada� um� desses� espaços� que� faz� deles� exclusivos� ou� plurais� (pedaços� ou� interterritórios)?�
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Acreditamos�que�a�acomodação�no�espaço�não�se�dá� impunemente,�há�elementos�no�espaço�

que�favorecem�ou�impedem�as�redes�de�se�realizarem�plenamente.�

MANCHA:�totalmente�dependente�do�espaço.�Formada�por�um�conjunto�de�equipamentos�que�

competem� e� complementam� atividades� –�mancha� de� lazer� (bares� da� Augusta,� cinemas� da�

paulista),� de� saúde� (entorno� de� hospitais,� clínicas,� farmácias).� Essas� manchas� permitem� a�

surpresa�e�o�outro;�pode�haver�pedaços�dentro�das�manchas,�mas�não�o�contrário.�Permite�que�

haja�o�contato�com�o�inusitado.�

TRAJETO:�contém�duas�escalas.�A�primeira�liga�pontos�da�mancha�a�outros�fora�dela.�A�segunda�

está�dentro�das�manchas,�associaͲse�aos�menores�deslocamentos.�São�percursos�a�pé�onde�não�

há�desconexão�com�o�espaço.�

A� espacialização� dos� territórios� não� deve� necessariamente� incorporar� as� duas� escalas� de�

trajetos,�uma�vez�que,�segundo�Sennett,�“a�condição�física�do�corpo�em�deslocamento�reforça�a�

desconexão�com�o�espaço”21.�Os�longos�trajetos�são�menos�relevantes�nessa�pesquisa,�uma�vez�

que�se�pretende� identificar�as� territorializações�associadas�aos�segmentos�sociais.�Os�maiores�

trajetos�correspondem�aos�percursos�individuais�em�direção�a�diferentes�bairros�da�cidade.�

“[o�pedaço]�não�é�contudo,�um�espaço�fechado�e�impermeável�a�uma�e�a�outra�

[casa�e�rua],�ao�contrário.�É�a�noção�de�um�trajeto�que�abre�o�pedaço�para�fora,�

para�o�âmbito�do�público”�(MAGNANI,�2002,�p.�23)�

Acreditamos� que� o� âmbito� público� do� território� possibilita� a� coexistência� de� diferentes�

territórios� no� mesmo� espaço,� abriga� as� interterritorialidades,� conforme� já� constatado�

������������������������������������������������������������
21രSENNET,�Richard.�Carne�e�pedra:�o�corpo�e�a�cidade�na�civilizaçao�ocidental.�Rio�de�Janeiro:�Record,�1999.�
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anteriormente,�o�pedaço�é�diferente�do� território.�É�provável�que�os� territórios�gravitem�em�

torno�dos�pedaços,�e�as� interterritorialidades�sejam�os�não�pedaços�dos�territórios.�A�segunda�

escala� dos� trajetos� está� dentro� das� manchas,� associaͲse� aos� menores� deslocamentos.� São�

percursos�a�pé�onde�não�há�desconexão�com�o�espaço.��

PÓRTICOS:�não� são�necessariamente�as�entradas,�mas�os�espaços� fronteiriços.�São�vazios�ou�

marcos�que�configuram�a� fronteira�entre�a�mancha�e�o�que�está� fora�dela,�Essa�categoria�em�

“Olhar�de�perto�e�de�dentro”�assume�como�pórticos�os� �não�familiares�e,�portanto,�perigosos,�

pois�funcionam�como�“terra�de�ninguém”.�

SolàͲMorales� (1996) 22 �explora� esses� espaços� intersticiais� e� fronteiriços� associandoͲos� ao�

conceito�de� terrain�vague,�ao� fazer�a� leitura�dos� tecidos�pósͲindustriais�existentes�em�nossas�

grandes� cidades� contemporâneas.� Segundo� o� autor,� o� termo� francês� se� mostra� bastante�

adequado�pela�duplicidade�de� leituras�que�pode�ser�feita�de�vague:�tanto�no�sentido�de�vazio,�

quanto�no�de�vago,� impreciso.�No� território�1�do�nosso�ensaio�para�os�mapas� territoriais� (ver�

página� 56),� com� efeito,� as� grandes� estruturas� industriais� ociosas� se� apresentaram� como�

barreiras�à�apropriação.�ConfiguraramͲse�como�barreiras�porque�seu�vazio�e�suas� imprecisões�

não� atraem� usos,� impedem� a� familiarização� com� o� espaço� e� parecem� perigosos.� Mas�

justamente�o�fato�de�serem�componentes�suspensos�de�usos�no�tecido�urbano�contemporâneo�

faz�dessas�áreas�grandes�potências�de�intervenção�para�o�contato�com�a�diversidade.�

“Preservar,�gestionar,�reciclar�los�terrain�vague,�los�espacios�residuales�de�la�ciudad,�no�

puede� ser� simplemente� reordenarlos� para� que� se� integren� de� nuevo� en� la� trama�
������������������������������������������������������������
22രIgnasi�de�SolàͲMorales�em�Presentes�y�Futuros�(Barcelona,�1996)�propõe�cinco�conceitos�para�que�se�entendam�e�
explorem� as� novas� e� essenciais� características� das� grandes� cidades� contemporâneas,� sendo� elas:� La� forma� del�
cambio:�mutaciones;�La�forma�de�la�moción:�flujos;�La�forma�de�la�residencia:�habitaciones;�La�forma�del�intercambio:�
contenedores;�La�forma�de�la�ausencia:�terrain�vague.��
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eficiente�y�productiva�de� la�ciudad,�cancelando� los�valores�que�su�vacío�y�su�ausencia�

tenían,�por�el�contrario,�es�este�vacío�y�ausencia�lo�que�debe�ser�salvado�a�toda�costa,�lo�

que�debe�marcar�la�diferencia�entre�el�federal�bulldozer�y�las�aproximaciones�sensibles�a�

estos�lugares�de�memoria�y�ambigüedad.”�23(SOLÀͲMORALES,�1996,�p.23)�

CIRCUITOS:� correspondem� a� uma� prática� ou� ofertas� de� serviços� que� não� pressupõem�

contiguidade� espacial� e� podem� ser� localizados� e� descritos.� Os� shoppings� centers� dos� mais�

diferentes�bairros,�por�exemplo,� compõem�o� circuito�de� cinemas�da� cidade.�É�possível�haver�

circuitos�no� interior�de�circuitos�mais�amplos,�ou�seja:�os�cinemas�de�rua�se�apresentam�como�

um�subgrupo�do�circuito�de�cinemas.�

Através�da�proposição�dessas�cinco�categorias�de�apropriação�do�espaço,�a�nosso�ver,�Magnani�

se� aproxima� da� “alma� da� cidade”� que� Patrick� Geddes� afirma� ser� fundamental� para� uma�

atividade�propositiva�diante�do�espaço�urbano.�Nesse�caso,�os�marcos�referenciais�da�paisagem�

são� impregnados� de� significados� para� os� diferentes� segmentos� sociais.� Lynch,� por� sua� vez,�

apresenta�ferramentas�úteis�para�representação�e�leitura�do�espaço�construído,�ainda�que�estas�

não� sejam� suficientes� para� alcançar� o� objetivo� de� nossa� pesquisa.� � Assim,� propomos� uma�

combinação� entre� as� ferramentas�de� ambos�os� autores,� visando� a� leitura�dos� � territórios�no�

espaço� urbano� da� Vila� Leopoldina� para� buscar� lugares� de� projeto� para� fortalecimento� dos�

vínculos�com�o�espaço�e�a�diversidade.�Segundo�SolàͲMorales:�

“Sólo�la�igual�atención�a�los�valores�de�innovación�como�a�los�valores�de�la�memória�y�de�

������������������������������������������������������������
23�“Preservar,�gerir,�reciclar�os�terrenos�vagos,�os�espaços�residuais�da�cidade,�não�pode�ser�apenas�reordenáͲlos�para�
que�integrem�novamente�a�trama�eficiente�e�produtiva�da�cidade,�anulando�os�valores�que�seu�vazio�e�sua�ausência�
tinham,�ao�contrário,�é�justamente�esse�vazio�e�essa�ausência�que�devem�ser�preservados�a�qualquer�custo,�o�que�
devem�marcar�a�diferença�entre�a�escavadeira�federativa�e�as�aproximações�sensíveis�a�esses�lugares�de�memória�e�
ambiguidade.”�
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la�ausencia�serán�capaces�de�mantener�vivas�la�confianza�en�una�vida�urbana�compleja�y�

plural.”24�(SOLÀͲMORALES,�1996,�p.23)�

�
�

1.7� TERCEIRO� PASSO� PARA� A� DEFINIÇÃO� DA� METODOLOGIA� PARA� OS� MAPAS�
TERRITORIAIS�

O� terceiro� e�último�passo�da� elaboração�da�metodologia�da� territorialização� se�dá�buscando�

compatibilizar�as� ferramentas�propostas�por�K.�Lynch�e� J.G.C.�Magnani,�usando�como�base�as�

referências� usuais� do� planejamento� urbano,� a� fim� de� criar� ferramentas� adequadas� à�

espacialização�dos�territórios.�

Para�tanto,�os�elementos�propostos�foram�separados�entre�aqueles�que�caracterizam�o�espaço�

construído� e� os� que� expressam� as� relações� interpessoais� no� espaço� urbano,� tentando�

complementar�e�alimentar�as�ferramentas�do�urbanismo.�

Os� elementos� propostos� por� Lynch� (características� do� construído)� aproximamͲse� das�

ferramentas� de�Magnani� (relações� interpessoais)� em�diversos�pontos,� conforme� expresso�no�

diagrama.�

As� vias,� propostas� por� Lynch,� são� o� suporte� onde� se� acomodam� os� trajetos,� ferramenta� de�

análise�de�Magnani.�Para�a�montagem�dos�mapas�dos�territórios,�os�conceitos�de�vias�e�trajetos�

foram�fundidos�e�representados�nos�mapas�como�percursos.�Constarão�nos�mapas�aqueles�mais�

������������������������������������������������������������
24�“Somente�dando�a�mesma�atenção�aos�valores�da�inovação�e�aos�valores�da�memória�e�da�ausência�será�possível�
manter�viva�a�confiança�numa�vida�urbana�complexa�e�plural.”�

DIAGRAMA�DAS�FERRAMENTAS�USUAIS�DO�URBANISMO�EM�
RELAÇÃO�ÀS�DE�LYNCH�E�MAGNANI�
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significativos�de� cada� segmento,�onde�haja�algum� tipo�de� relação�afetiva� com�o�espaço,� seja�

pela�reiteração�dos�trajetos,�por�conter�algum�ponto�de�referência�ou�pela�intensidade�de�uso.�

Para�Lynch,�os�bairros�são�áreas�de�características�homogêneas,�capazes�de�serem�identificadas�

e� reconhecidas�como�uma�unidade.�As�pessoas,�quando�circulam�pela�cidade,� identificam�sua�

localização�no�espaço�a�partir�da�identificação�dos�bairros.�

TrataͲse� de� um� termo� utilizado� também� como� unidade� componente� dos� distritos,� em� seu�

aspecto�administrativo.�O�Distrito�da�Vila�Leopoldina,�por�exemplo,�é�composto�pelos�bairros�

Bela�Aliança,�Vila�Hamburguesa,�Parque�da�Lapa,�Vila�Leopoldina�e�parcialmente�o�Alto�da�Lapa�.�

Muitas�vezes,�contudo,�as�áreas�homogêneas�não�têm�seus�limites�coincidentes�com�os�bairros.�

Os� tecidos� identificados� ao� longo� da� leitura� da� ocupação� do� distrito� correspondem� aos�

diferentes� arruamentos� implantados.�AproximaͲse�do� conceito�do�bairro,�uma� vez�que� esses�

normalmente�estão�associados�à�aprovação�de�seus�projetos�de�loteamento.��

As�dinâmicas�de�lazer,�circulação,�etc.�das�pessoas�no�espaço�correspondem�a�uma�camada�que�

se� acomoda� sobre� a� cidade,� independente� de� seus� limites� administrativos.� O� bairro� como�

unidade�tem�mais�relação�com�a�contiguidade�dos�serviços�oferecidos�do�que�com�a�linha�que�o�

delimita�oficialmente.�Os�usos�das�ruas,�seus�serviços�e�equipamentos,�sua�estrutura�física,�sua�

conectividade�com�o�entorno,�o�custo�do�acesso�e�da�permanência�na�terra�urbana�são�as�reais�

condicionantes�da�acomodação�dos�habitantes�na� cidade,�e�não� seus� limites�administrativos.�

Nesse�sentido,�o�bairro�de�Lynch�se�aproxima�mais�do�conceito�de�território�que�pretendemos�

espacializar,�por�ser�parte�de�um�reconhecimento�e/ou�pertencimento�em�relação�ao�espaço.�

Mas,� como� ele� pretende� que� a� imagem� da� cidade� seja� única,� anula� as� diferenças� entre� as�

indicações�dos�indivíduos,�delimitando�um�conceito�comum�do�que�é�determinado�bairro.�
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O�pedaço�de�Magnani�lança�o�olhar�para�as�relações�entre�as�pessoas,�identificando�padrões�de�

comportamento� e� reconhecendo� a� acomodação� dessas� dinâmicas� num� determinado� espaço.�

Mas�o�pedaço�não�está�fixado�no�espaço,�o� lugar�é�circunstancial.�Os�nordestinos�do�Largo�da�

Batata,�Zona�Oeste�de�São�Paulo,�não�deixaram�de�existir�com�a�reformulação�urbana�que�a�área�

sofreu.�O�pedaço�dos�nordestinos�foi�pressionado�a�se�deslocar�após�a�intervenção�pública.�

Esse�olhar�para�a�movimentação�das�pessoas�no�espaço�oferece�a�possibilidade�de�elaborarmos�

hipóteses� sobre� como� se� dá� o� processo� de� alteração� dos� padrões� construtivos� na� Vila�

Leopoldina.�A�partir�da� identificação� do� pedaço� é�possível�perceber� a� gradação�das� relações�

afetivas�das�pessoas�com�o�espaço,�desde�o�lugar�onde�a�pessoa�está�apenas�entre�os�seus�até�o�

lugar�onde�é�possível�conviver�com�o�outro�sem�sentirͲse�deslocada.�Ou�seja,�ao�espacializar�o�

lugar�onde�o�pedaço�está�acomodado,�estamos�identificando�o�núcleo�do�território.�É�ao�redor�

desse�núcleo�que�as� relações�se�dão,�se� territorializam,�e�na�medida�em�que�se�afastam�dele�

permitem� o�maior� convívio� com� o� outro,� até� o� ponto� onde� o� território� se� desfez� em� outro�

diferente.�

Os�pórticos�de�Magnani�são�os�espaços�fronteiriços�entre�o�que�está�dentro�e�o�que�está�fora�da�

mancha,� que� pode� não� ter� um� perímetro� determinado,�mas� tem� limitantes� à� circulação� e�

permanência�dos�“chegados”.�Esses�elementos,�que�geram�um�forte�“efeito�barreira”,�a�ponto�

de�ser�o�limite�do�desconhecido,�normalmente�dizem�respeito�a�grandes�estruturas�urbanas�que�

cortam�a�mobilidade�entre�áreas�contíguas.�

Os� limites�de�Lynch�coincidem�com�os�elementos�que�marcam�o�que�se�reconhece�como�uma�

área�específica:� são�os� limitantes�dos�bairros,� segundo� seu� conceito.� �Pode� ser�uma� rua,�um�

muro�ou�vasta�área�desocupada.�Nesse�sentido,�Lynch�está�se�referindo�a�elementos�concretos�

que�geram�efeitos�na�circulação�das�pessoas�e,�se�fronteiriços�com�o�desconhecido,�aproximamͲ
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se� da� ideia� de� pórtico.� Essas� barreiras� espacializadas� foram� os� elementos� que� auxiliaram� a�

circunscrever�os�próprios� territórios.�Para�essa�pesquisa�estenderemos�o�conceito�de�barreira�

para� além� dos� elementos� lineares� e� consideraremos� que� podem� gerar� impactos� opostos� na�

circulação� de� diferentes� segmentos,� conforme� constatado� na� pesquisa� de� campo.� As� áreas�

industriais�subutilizadas�do�entorno�do�CEAGESP�podem�ser�uma�barreira�por�serem�“terra�de�

ninguém”�do�ponto�de�vista�dos�novos�moradores�do�Território�da�Ruptura.�Entretanto,�para�os�

moradores�da�Favela�da�Caixaria25,� somente�nessas� ruas�é�possível�montar� seus�barracos,�ou�

desenvolver�as�atividades�irregulares�de�montagem�das�caixas�de�frutas�usadas�no�CEAGESP.�

Na�atividade�de�planejamento�urbano,�a�identificação�das�centralidades�desempenha�um�papel�

fundamental�na� compreensão�das�dinâmicas�das�pessoas�no�espaço.�Sua� localização� coincide�

normalmente�com�entroncamentos�de�circulação,�onde�a�concentração�de�pessoas�favorece�as�

atividades� comerciais,� tanto� especializadas� quanto� as� diversificadas.� As� centralidades� de�

serviços�por� vezes� acomodamͲse�no� tecido�urbano� atraindo�para� lá�pessoas,�diferentemente�

daquelas� comerciais� que� em� parte� nascem� “a� reboque”� da� circulação.� As� centralidades�

especializadas�são�aquelas�formadas�por�equipamentos�semelhantes�ou�que�se�complementam,�

como� zonas� de� hospitais� que� têm� farmácias� e� clínicas�médicas� no� entorno.� Dessa�maneira,�

coincidem� com� o� conceito� de�mancha� de�Magnani� e,� por� sua� característica� de� atração� de�

atividades,�também�com�os�pontos�nodais�de�Lynch.��

O�diagrama� a� seguir�busca� sintetizar�as� relações�entre�as� ferramentas,�de�modo�a�graduar�a�

semelhança�entre�elas.�

������������������������������������������������������������
25�Desocupada�para�a�construção�do�empreendimento�de�seis� torres� residenciais�em�um�condomínioͲclube�na�Rua�
Nagel.�O�caso�dessa�implantação�foi�abordado�na�História�da�Ocupação.�
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Os�bairros�de� Lynch�guardam�alguma� semelhança� com�o�pedaço�de�Magnani,� classificado�no�

diagrama�como�relação� indireta.�Os�bairros�são�áreas�reconhecidas�porque�têm�características�

espaciais� homogêneas,�mas� também� por� abrigarem� determinadas� atividades� ou� públicos� de�

características� comuns� (sociais,� econômicas,� etc).� Ou� seja,� é� possível� que,� para� um� grupo�

específico,� o� pedaço� coincida� com� o� bairro.� Se� comparados� com� as� ferramentas� usuais� do�

urbanismo,� os� bairros� coincidem� com� os� tecidos� (classificados� como� tendo� relação� direta)� e�

�
DIAGRAMA�DA�RELAÇÃO�ENTRE�AS�FERRAMENTAS�DOS�AUTORES�REFERENCIAIS�
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podem�ser�configurados�por�padrões�semelhantes�de�uso�e�ocupação�do�solo�Ͳ�por�esse�motivo�

consta�a�relação�indireta.�

As� vias� de� Lynch,� por� sua� vez,� são� equivalentes� ao� trajeto� de�Magnani� e� são� analisadas� e�

classificadas�na�caracterização�viária,�usualmente�feita�nos�processos�de�planejamento�urbano�

para� se�compreender�a� função�de�cada�estrutura�nos�deslocamentos�de�pessoas�e�cargas.�As�

relações� indiretas� se� dão� com� as� demais� ferramentas� do� urbanismo,� uma� vez� que� podem�

configurar�barreiras�dependendo�de�sua�escala�funcional.�São�determinantes�para�o�uso�do�solo,�

já�que�são�suporte�de�suas�ocupações�e,�portanto,�são�também�para�as�centralidades.�

Durante� todo�o�processo�de�pesquisa�de�campo,� tanto�nos�momentos�de�observação�quanto�

nos�de�interação�com�os�moradores�da�Vila�Leopoldina,�as�anotações�feitas�também�tiveram�um�

caráter� gráfico,� buscando� aplicar� as� ferramentas� de� leitura� dos� territórios� para� assim� poder�

espacializáͲlos.�

Os�limites,�por�sua�vez,�guardam�uma�relação�indireta�com�o�pórtico�de�Magnani,�já�que�dizem�

respeito�ao�reconhecimento�da�divisão�entre�uma�área�e�outra,�ainda�que�não�diretamente�a�

um� elemento� físico,� como� no� caso� de� Lynch.� Entretanto,� os� limites� não� configuram�

necessariamente�áreas�desconhecidas�ou�que�geram� insegurança;�nesse�sentido�se�aproximam�

mais� das� ferramentas� do� urbanismo� apresentadas� no� diagrama.� Podem� corresponder� aos�

limites� dos� loteamentos,� ou� tecidos,� que� pela�má� conectividade� entre� suas� vias� configuram�

dificuldades�à�circulação.�Guarda�relação�indireta�com�a�hierarquia�do�sistema�viário,�na�medida�

em� que� quanto� mais� estrutural� for� a� função� da� via,� maior� o� efeito� barreira� que� gera� no�

território.��

O� resultado�gráfico� final�da�espacialização�dos� territórios�é� fruto�da� sobreposição�de�diversas�
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manchas� individuais,�feitas�de�acordo�com�as�relações�que�cada�pessoa�tem�com�o�espaço.�As�

manchas� aumentam� ou� diminuem� de� tamanho� de� acordo� com� o� grau� de� interação� com� o�

espaço�e�podem�ou�não�ser�pontuadas�por�lugares�com�características�especiais.�A�sobreposição�

das� diversas� manchas� individuais� em� transparências� nos� permite� ler� os� pontos� de� maior�

coincidência� e� convívio� –� os� pedaços� que� configuram� os� núcleos� dos� territórios.� O� quarto�

capítulo� dessa� dissertação� discutirá� os�mapas� de� cada� território,� estabelecendo� as� relações�

entre�eles�e�com�o�desenvolvimento�urbano�do�Distrito.�

�
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2.�A�CONSTRUÇÃO�DOS�MAPAS�E�A�REPRESENTAÇÃO�DO�LUGAR�EXCÊNTRICO�

�

É�evidente�que,�no�ato�de�escrever,�entre�a�ideia�e�o�texto�há�o�sujeito.�Assim�também�é�

com� a� construção� de�mapas:� entre� o� que� se� representa� e� o�mapa� há� o� sujeito.� Há�

intencionalidade�no�que�se�escolhe�representar;�a�representação�cartográfica�é�fruto�de�

uma�ação�determinada�que�atende�a�uma�hipótese�de� trabalho.�Os�elementos�que�o�

compõem,�o�que�está�evidenciado,�o�que� se�quis� suprimir,�o� seu�enquadramento,�as�

suas�ênfases�e�referências,�indicam�o�propósito�do�autor�em�sua�escrita�cartográfica.�

O� conhecido� Mapa� Invertido� do� uruguaio� Joaquín� TorresͲGarcia� (1943)� inverte� a�

convenção� de� representar� as� imagens� com� o� Norte� para� cima.� Essa� simples� atitude�

provoca�incômodo�a�quem�vê�a�América�do�Sul�de�“ponta�cabeça”,�representada�acima�

da�Linha�do�Equador.�Causando�essa�inquietação,�TorresͲGarcia�provoca�o�apreciador�a�

questionar� o� significado� do� que� é� estar� acima� ou� abaixo� e,� consequentemente,� as�

relações�de�poder�entre�os�hemisférios.�Manipula,�portanto,�a�perspectiva�dos�mapas�

mundi� ao� trocar� o� ponto� de� vista� eurocêntrico� por� um� enquadramento� fechado� na�

América� do� Sul� e� invertido,� lembrando� que� se� trata� de� uma� representação� de� uma�

realidade�abstrata�e�não�uma�verdade�concreta.�

�ǲ�������������������ǡ��������������ǡ�����������������×������������
���Ǥ� ���� ���� ������ �������� ��� ����� ��� ���±�ǡ� �� ��������� ���

�
MAPA�INVERTIDO�
Joaquín�TorresͲGarcia,�1943.�
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�������� ������ ����� ��� �������� ������×�ǡ� �� ��� ����� �������� ��� ���
���������������Ǥ���������������±����ǡ������������ǡ��������������ǡ�
��Ó��������������������������ǡ��������������ǳǤ�ȋ
���A�ǡ�ͳͻͶͳȌ�

�
O�mapa�de�Joaquín�TorresͲGarcía�é,�acima�de�tudo,�um�ato�político,�um�manifesto�que�

utiliza�elementos�gráficos�e�rompe�convenções�cartográficas�para�entoar�seu�protesto.�

TorresͲGarcia� manipula� a� ferramenta� gráfica� com� uma� clara� intencionalidade,�

compondo� um� texto� sem� palavras� ao� expressar� sua� interpretação� da� situação�

geopolítica�contemporânea.�

Assim� como�na� escrita�do� texto�o� autor� escolhe� suas�palavras,�na� cartografia�há�um�

léxico� de� signos� no� qual� são� eleitos� elementos� a� serviço� do� que� se� quer� significar� e�

comunicar.�As�palavras�usadas�em�uma�oração�são�escolhidas�com�a�intenção�de�gerar�

um� significado� específico.� Cada� palavra,� neste� sentido,� tem� uma� função� explícita� e�

implícita.� Cada� elemento� gráfico,� cada� ícone,� cada� símbolo� de� um�mapa� tem� função�

equivalente.�E,�sobrepostos�em�camadas,�assim�como�palavras�agrupadas�em�orações,�

compõem�um�discurso�sobre�a�realidade.�

�“O� discurso� constituiͲse� por� um� conjunto� de� frases� logicamente�
ordenadas,�de�forma�a�comunicar�um�sentido.�Nesta�acepção,�a�frase�é�
considerada� hoje� uma� unidade� do� discurso� e� é� susceptível� de� ser�
analisada�na�forma�como�se�combina�com�outras�frases�para�constituir�
um�discurso.”�(EͲDICIONÁRIO�DE�TERMOS�LITERÁRIOS)�
�
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A� análise� cartográfica� nos� oferece� importantes� informações� que� possibilitam� a�

identificação�de�um�ponto�de�vista�específico�(a�do�autor�do�mapa)�sobre�a�situação�de�

�
PLANTA�DA�CIDADE�DE�S.�PAULO�Ͳ�MOSTRANDO�TODOS�OS�ARRABALDES�E�TERRENOS�ARRUADOS�DE�1924,�
EXIBINDO�DETALHE�DA�VILA�LEOPOLDINA.�
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um�território�num�dado�momento.�Se�houver�acesso�a�diversos�mapas�representando�

diferentes�cortes�temporais,�tornaͲse�possível�uma�leitura�comparada�dos�processos�de�

conquista�e� retração� territorial�dos�segmentos�que�os�compõem.�Mapas� representam�

processos,�contam�histórias,�não�são�representações�da�realidade�–�são�discursos.��

Assim,� o� exercício� da� leitura� das� entrelinhas� na� cartografia� oferece� ferramentas� e�

elementos�para�a�compreensão�dos�processos�que�configuram�o�espaço.�Nesse�sentido,�

a� composição� e� análise� da� cartografia� sobre� a� Vila� Leopoldina� se� coloca� como�

ferramenta� fundamental� para� a� expressão� do� desenvolvimento� e� resultado� desta�

pesquisa,� assim� como� o� próprio� texto.� Essa� cartografia� assume� um� papel� analítico,�

representativo�e�interpretativo.�

A�cartografia�de�São�Paulo�utilizada�nesta�dissertação�parte�de�mapas�da�cidade�de�São�

Paulo�desde�1895,�passando�por�1905,�1913,�1916,�1924,�1930,�1943,�1951,�1952,�1972,�

2002,�20041,�até�as�fotos�extraídas�do�Geoportal�de�1958,� Ikonos�2003�e�Google�Maps�

de� 20122.� É� apenas� na� Planta� da� Cidade� de� S.� Paulo� de� 1924� que� a� Vila� Leopoldina�

aparece� pela� primeira� vez.� O� arruamento,� contudo,� corresponde� à� Planta� do�

Loteamento� da� Villa� Leopoldina� de� 1894,� e� não� ao� que� já� havia� sido� executado� até�

aquela�data�(1924).�

�������������������������������������������������������
ͳ����������������������������������������������ǡ������� �����������������������������Ǥ�
ʹ������������������������������������������� ��������������������������������
�������²�����������������������������������������Ǥ�
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O� surgimento� dessa� primeira� contradição� no� processo� da� pesquisa� e� a� ausência� de�

informações�anteriores�apresentou�o�desafio�da�construção�de�uma�série�cartográfica�

que�versasse�sobre�a�ocupação�do�distrito,�evidenciando�o�surgimento�das�ocupações�e�

as�relações�entre�diferentes�segmentos�sociais�no�espaço.�Ou�seja,�a�construção�desses�

mapas�busca�compor�instrumentos�de�análise�dos�processos�de�conquista�de�espaço�na�

Vila�Leopoldina.�

A�ausência�de�representações�da�Vila�Leopoldina�nos�mapas�de�São�Paulo�se�justifica�em�

parte�por�sua�localização�excêntrica3�e�descontínua�da�mancha�urbana,�por�sua�distância�

em� relação� ao� centro� da� cidade� (aproximadamente� 9,3km),� por� sua� baixa� densidade�

populacional� até� a�metade� do� século� XX,� e� porque� a�mancha� urbana� “toca”� a� área�

apenas�depois�da�execução�do�loteamento�do�Alto�da�Lapa�e�da�Bela�Aliança�da�Cia�City�

em�1924.�A�essas� justificativas�de�“enquadramento”�se�soma�a�questão�da�construção�

da�“cidade�legal”.�Conforme�será�melhor�explorado�no�Capítulo�História�da�Ocupação,�a�

cidade�representada�nos�mapas�até�a�década�de�1930�é�a�cidade�formal,�onde�incidem�

as�normativas�legais.�A�não�representação�das�áreas�ocupadas�mais�periféricas,�como�é�

o�caso�da�Vila�Leopoldina,�evidencia�sua�não�regulação.�As�rígidas�normativas�do�poder�

público�para�urbanização�no�perímetro�urbano�da�cidade�e�sua�completa�ausência�nas�

áreas�suburbanas�contribuíram�para�a�conformação�das�feições�das�periferias�da�cidade.�
�������������������������������������������������������
3�Excêntrica�porque�fora�do�centro,�inclusive�em�função�de�sua�relação�com�a�Lapa�na�virada�do�século�XIX�para�o�XX�e�
primeiras�décadas,�utilizada�como�centro�para�a�Vila�Leopoldina�de�características�ainda�rurais.�Para�seus�moradores�
a�“cidade”�era�a�Lapa,�e�não�o�Centro�de�São�Paulo.�
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Nesse�sentido,�o�não�representar�no�mapeamento�não�é�inocente,�sobretudo�na�medida�

em� que� ele� abre� mão� de� registrar� um� bem� passível� de� ser� calculado� para� a�

comercialização.��

Portanto,� há� dois� conjuntos� de� mapas� que� exigirão� tratamentos� diversos:� uma�

construção�cartográfica�específica�para�leitura�dos�territórios,�criada�já�como�resultado�

gráfico� de� uma� análise;� e� outro� conjunto� de�mapas� disponíveis,� antigos� e� atuais,� da�

cidade� de� São� Paulo,� que� trazem,� em� tempos� distintos,� possibilidades� de� outras�

análises.�O�primeiro�conjunto�traz�uma�análise�gráfica�em�si,�elaborada�exclusivamente�

para�esta�pesquisa,�que�conduzirá�uma� leitura�da�evolução�urbana�do�bairro.�Os�dois�

conjuntos� se� relacionam�na�medida�em�que�o�primeiro�é� composto�por�elementos�e�

interpretações�extraídas�dos�mapas�do�segundo.�Esta�cartografia�criada�revela�também�

uma� opção� metodológica� que� utiliza� uma� linguagem� própria� do� urbanismo� –� a�

cartografia�–,�amparada�pela�bibliografia�e�pela�cartografia�existentes�que,�ao�permitir�a�

sobreposição� de�mapas,� contribui� para� realização� da� análise� nesta� investigação.� Um�

terceiro� conjunto,�que� se� somará�às�analises�ao� final�da�dissertação,�é� composto�por�

mapas� dinâmicos� com� a� intenção� de� analisar� as� relações� espaciais� dos� segmentos�

envolvidos,�ou�seja,�a�sua�territorialização.�
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2.1��METODOLOGIA�DA�CONSTRUÇÃO�DA�CARTOGRAFIA�PARA�E�DA�PESQUISA�

�

Para� a� composição� do� conjunto� de�mapas� que� será� analisado� e� explorado� ao� longo�

desta�dissertação,� foi�necessário�agrupar�a�maior�quantidade�de� informações�da�área,�

desde�a�bibliografia�sobre�o�processo�de�urbanização�de�São�Paulo�e�da�área�específica,�

até�álbuns�de�fotografia�e�depoimentos�de�moradores.�

Esse� conjunto�de� informações�e�materiais�gráficos� foi�organizado�de�acordo� com� sua�

escala,�qualidade�da� imagem4�e�enquadramento,�o�que� subsidia�a� leitura�de�cada�um�

dos� territórios� a� serem� explorados� e� analisados.� BuscaͲse� com� isso:� identificar� os�

diferentes�tecidos�urbanos�provenientes�de�cada�loteamento�incidente�no�distrito�e�sua�

capacidade�de�articulação�com�os�tecidos�do�entorno;�identificar�os�tamanhos�de�lotes,�

tamanho�das�edificações�e,�em�alguns�casos,�o�material�de�cobertura�das�edificações,�a�

fim� de� determinar� o� padrão� construtivo� e� ter� indícios� do� padrão� de� renda� de� cada�

segmento;� compreender� as� características� do� espaço� urbano,� ou� padrão� de�

urbanização,� através� da� relação� entre� os� espaços� públicos� e� privados,� densidades�

construtivas,�quantidade�de�áreas�verdes�e�de�lazer,�largura�das�vias�e�calçadas,�taxas�de�

cobertura�vegetal�etc.��

�������������������������������������������������������
4�A�resolução�da�imagem�obtida�ou�o�estado�de�conservação�do�documento�influencia�diretamente�na�capacidade�de�
leitura�da�informação.��

�
LEVANTAMENTO�AEROFOTOGRAMÉTRICO�1930�
Fonte:�Sara�Brasil

�
FOTOGRAFIA�AÉREA�DE�1958�
Fonte:�Portal�Geoportal�
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A� fotografia�do�Google�Maps�de�2012� foi� tomada� como�ponto�de�partida5�e�principal�

referência� para� a� construção� do�mapa� base,� suporte� para� o� cruzamento� das� demais�

informações.�Sobre�ela,� foram�grafadas�as�observações�pertinentes�a�cada� tema�a�ser�

abordado.� Dentre� o� conjunto� de�mapas� utilizados� como� referência� no� processo� da�

pesquisa�foram�escolhidos�os�que�configuraram�marcos�temporais,�com�os�quais�foram�

compostos� os�mapas� que� apresentam� o� histórico� da� ocupação� da�Vila� Leopoldina,� a�

saber:�Sara�Brasil,�1930;�GeoPortal,�1958;�Gegran,�1972;�Ikonos,�2003;�e�Google�Maps,�

2012.�Como�é�possível�observar,�o� intervalo�de� tempo�entre�os�mapas�não�é� regular,�

nem�tampouco�determinante�em�sua�escolha�como�marcos.��A�intenção�da�composição�

do�conjunto�de�mapas�é�discutir�a�relação�entre�três�segmentos�sociais�específicos�que�

se� acomodam� no� território� em� momentos� diferentes� da� história� do� bairro,� sem� a�

necessidade�de�intervalos�regulares�de�representação.�

O�contato�com�a�planta�do�Projeto�do�Loteamento�da�Vila�Leopoldina,�de�propriedade�

da�Empresa�Richter&Company�(de�1894),�e�a�comparação�do�arruamento�proposto�com�

as� vias� representadas� nos� mapas� de� 1924� e� 1930� foram� fundamentais� para� a�

compreensão�do�seu�processo�de�urbanização.�

A� escolha� do� enquadramento� dos�mapas� foi� fruto� do� desenvolvimento� da� pesquisa,�

considerando� as� dinâmicas� territoriais,� os� diferentes� tecidos� urbanos� envolvidos,� a�

�������������������������������������������������������
5�Tanto� em� função� de� sua� resolução� e� atualidade,� quanto� pela� disponibilização� dos� dados� do� Censo� 2010� (IBGE)�
associada�à�foto�satélite�do�GoogleMaps.�

�
BASE�CARTOGRÁFICA�GEGRAN�1972/74�
Fonte:�Grupo�Executivo�da�Grande�SP.

�
FOTOGRAFIA�AÉREA�DE�2003�
Fonte:�Ikonos,�Cesad�FAUUSP
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localização�no�território�dos�segmentos�sociais�(que�integram�ou�compõem�o�objeto�da�

pesquisa)�e�o�efeito�“barreira”�dos�rios�Tietê�e�Pinheiros�(bem�como�de�suas�marginais)�

e�das� linhas� 8� e� 9�da�CPTM� (Diamante� e� Esmeralda).� E,�uma� vez� comprovado�que�o�

perímetro� do� distrito� da� Vila� Leopoldina� abrigava� as� questões� fundamentais,� essa�

delimitação� administrativa� foi� assumida� como� enquadramento.� Fazer� esse� enfoque�

coincidir� traz� o� benefício� do� acesso� a� informações� processadas� por� diversos� órgãos,�

como� o� IBGE� (uma� vez� que� a� malha� censitária� é� compatível� com� o� distrito),� as�

secretarias�municipais,�etc.�

Uma�vez�escolhida�a�principal�referência�para�a�composição�da�cartografia,�os�demais�

documentos� passaram� a� ser� sobrepostos� numa� base� que� contém� os� elementos�

constantes�em�todos�os�mapas.�A�significativa�localização�na�“esquina”�dos�rios�Tietê�e�o�

Pinheiros� fez� com�que� os� rios� regularizados� se� tornassem� a�principal� referência�para�

adequaremͲse�as�escalas�dos�demais�mapas.�Conforme�a�sequência�de�imagens�a�seguir,�

A� escolha� do� ponto� de� referência,� uma� vez� escolhida� a� foto�Google� de� 2012� como�

ponto�de�partida,�assumiuͲse�o�traçado�dos�Rios�Pinheiros�e�Tietê�dessa�imagem�como�

referência� para� inserção� dos� demais.� A� segunda� imagem�mostra� a� sobreposição� do�

desenho�do�leito�natural�com�o�canalizado,�usando�um�ponto�coincidente�(único�trecho�

canalizado�do�Tietê�no�momento�do�registro�do�curso�do�rio)�como�balizador.�A�terceira�

imagem�da�sequência�mostra�uma�das�possibilidades�de�análise�que�se�conquista�com�a�

�
O�DISTRITO�DA�VILA�LEOPOLDINA�
Fonte:�Elaboração�própria.�
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sobreposição� de� informações� provenientes� de� diferentes� fontes,� nesse� caso� as� áreas�

ocupadas�atualmente�em�relação�ao�leito�natural�do�Rio�Pinheiros.��

Para�os�momentos� anteriores� à� regularização�dos� rios�na�Vila� Leopoldina,� foi�preciso�

recorrer�aos�mapas�em�que�os�rios�estavam�ainda�parcialmente�em�seu�leito�natural,�a�

fim�de�compatibilizar�a�escala�e�a�localização�das�informações.��

A�sobreposição�de�cada�uma�das�camadas�de� informação�dos�mapas�resultou�em�uma�

série� de� constatações� que� alimentaram� as� análises� tanto� da� ocupação� quanto� dos�

problemas�que�o�distrito�enfrenta�cotidianamente.�O�exemplo�da�compatibilização�da�

��� ��� �
A�ESCOLHA�DO�PONTO�DE�REFERÊNCIA�PARA�A�COMPATIBILIZAÇÃO�DA�HIDROGRAFIA�DE�DIVERSAS�FONTES�(SARA�BRASIL,�GEOLOG�E�GOOGLE�MAPS).�
Fonte: Elaboração própria.
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hidrografia� evidencia� as� grandes� áreas� ocupadas� das� várzeas,� “roubando”� do� rio�

Pinheiros�seu�espaço.�Os�alagamentos�sofridos�recorrentemente�na�CEAGESP�e�entorno�

são�fruto�dessa�ocupação�em�áreas�muito�planas�em�relação�à�cota�do�rio,�como�se�vê�

na�hipsometria.�

Com� as� curvas�de�nível�provenientes�do�Geolog� compatibilizadas� à�base,� foi�possível�

montar� a� hipsometria� da� área,� conforme� a� sequência� vista� em� Compatibilização� da�

Hipsometria� com� a� Hidrografia.� Na� primeira� imagem� vêͲse� o� Rio� Pinheiros�

serpenteando� pela� cota� mais� baixa� (em� amarelo).� Na� segunda� foi� montada� a�

sobreposição� dos� leitos� canalizados� e� naturais� para� que� se� evidenciasse� na� terceira�

imagem�a�várzea�drenada�do�Rio�Pinheiros.�

��������� ��������� �
COMPATIBILIZAÇÃO�DA�HIPSOMETRIA�COM�A�HIDROGRAFIA�(SARA�BRASIL,�GEOLOG�E�GOOGLE�MAPS)�
Fonte:�Elaboração�própria.�
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�

2.2��RESTITUIÇÃO�AEROFOTOGRAMÉTRICA�SARA�BRASIL�DE�1930�(Mappa�Topographico�
do�Município�de�São�Paulo�–�Societá�Anónima�Rilevamenti�Aerofotogrametrici,�1:5.000)�

Sara�Brasil,�o�primeiro�mapa�de�referência�da�sequência�cronológica�da�composição�da�

evolução�urbana�da�Vila�Leopoldina,�trouxe�elementos�fundamentais�para�os�indicativos�

da�origem�de�sua�ocupação.�Os� leitos�dos�rios�Pinheiros�e�Tietê�foram�extraídos�desse�

mapa,�assim�como�a�Estrada�de�Ferro�Sorocabana,�ainda�sem�a�estação�Leopoldina,�as�

edificações�existentes�e�as�vias�executadas�em�1930.��

A�sequência�de�imagens�foi�montada�com�a�intenção�de�demonstrar�como�os�layers�dos�

bairros� da� Vila� Leopoldina� (1)� e� da� City� Lapa� (2)� foram� extraídos� do� Sara� Brasil.�Na�

primeira� imagem� se� vê�o�mapa� Sara�Brasil�puro,�na� segunda�o�desenho�dos� rios,�da�

ferrovia�e�dos� arruamentos� “tirados”�da� imagem,�e�no� terceiro�os� layers� resultantes,�

representando� a� situação�em�1930.�Esse�padrão�de� apresentação�da�metodologia�de�

composição�das�camadas�de� informação�para�os�mapas�(sequência�de� imagens:�mapaͲ

fonte,�extração�da�informação�e�layer�resultante)�se�repetirá�ao�longo�desse�capítulo.�

As�vias�ocupadas�apresentam�dois�padrões�muito�diferentes�de�implantação.�O�primeiro�

(marcado�com�o�número�1�na�figura),�retilíneo,�formando�quarteirões�ora�extensos,�ora�

bastante� curtos.� Com� a� comparação� com� o� projeto� do� loteamento,� a� análise� dessa�

ocupação�será�apresentada�mais�profundamente�no�capítulo�que�trata�da�evolução�da�
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ocupação�do�bairro.�O�segundo,�de�traçado�mais�orgânico�(número�2),�acompanhando�

as�curvas�de�nível�com�quarteirões�extensos� (cortados�por�vias�de�pedestres�como�se�

verá�na� análise�do�mesmo� capítulo),� conformando�numerosas�praças,� associadas� aos�

balões�de� rotatórias�e�às�esquinas�mais�angulosas�do� tecido.�No�vasto�quarteirão�que�

separa�os�dois�tecidos�há�uma�linha�de�alta�tensão,�configurando�um�efeito�barreira�que�

distancia�os�dois�trechos�urbanos.�

Para�fazer�a�análise�do�grau�de�ocupação�das�edificações�em�1930�partimos�para�uma�

análise�em�escala�mais�aproximada,�capaz�de�identificar�os�lotes�ocupados,�conforme�as�

figuras�Detalhe�do�Mapa�para�Identificação�das�Edificações�Existentes�em�1930.�

���� ���� �
DETALHE�DO�MAPA�PARA�IDENTIFICAÇÃO�DAS�EDIFICAÇÕES�EXISTENTES�EM�1930��
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Sara�Brasil,�1930.�
.��
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As�edificações�representadas�indicam�ao�menos�duas�tipologias�de�ocupação:�uma�com�

apenas� dois� exemplares� de�maiores� dimensões� Ͳ� indicando� uso� industrial� Ͳ;� a� outra,�

correspondente� à�quase� totalidade,�de�dimensões�menores�e�por� vezes� geminadas�–�

indicando� o� uso� residencial.� É� possível� fazer� essa� inferência,� uma� vez� que� os�

depoimentos� colhidos� durante� a� pesquisa,� somados� àqueles� reunidos� em� Lobo� Jr.,�

indicam� que�mesmo� os� estabelecimentos� de� pequeno� porte� instalaramͲse� na� região�

apenas� com� o� crescimento� das� atividades� fabris� (ainda� incipientes� no� momento,�

conforme�foi�possível�constatar�pelo�porte�das�edificações).�

�� ��� �
SOBREPOSIÇÃO�DA�PLANTA�DO�LOTEAMENTO�AO�MAPA�BASE,�CONFERÊNCIA�DO�GRAU�DE�URBANIZAÇÃO�DO�BAIRRO�EM�1930�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Richter&Company�e�Sara�Brasil.�



� 68

A�sobreposição�do�projeto�de�1894�ao�mapa�base�com�informações�de�1930�demonstra�

que� o� loteamento� havia� sido� implantado� apenas� parcialmente.� Conforme� se� vê� na�

sequência�de� imagens�em� Sobreposição� da� Planta� do� Loteamento� ao�Mapa�Base,� a�

Planta�do�Loteamento� foi�colocada�“entre”�o�Sara�Brasil�e�o�arruamento�desenhado�a�

partir�do�mesmo,�para�a�conferência�do�grau�de�urbanização�do�loteamento.�A�parcela�

não�executada�corresponde�à�várzea�não�drenada�dos� rios�Pinheiros�e�Tietê,�naquele�

momento� ainda� não� retificados.� Ali� havia� apenas� uma� via� que� descia� ao� leito� do�

Pinheiros,� citada� como� acesso� ao� rio� em� diversos� depoimentos,� além� da� Ferrovia�

Sorocabana�e�de�uma�via�de� travessia�do�Tietê,�que�corresponde�atualmente�à�Ponte�

dos�Remédios.�

A�planta�do�loteamento,�a�restituição�Sara�Brasil,�os�depoimentos�recolhidos�de�antigos�

moradores,� a� quantidade� e� a� localização� das� edificações� em� 1930� nos� levam� a� uma�

hipótese�de�ocupação�anterior�a�1930�e�posterior�a�1894� (data�do� loteamento�da�Vila�

Leopoldina).�Esse�mapa,�que�será�descrito�no�capítulo�sobre�a�evolução�da�ocupação�do�

bairro,�é�apenas�referencial�e�se�propõe�o�marco�inicial�de�nossas�análises.�

�
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2.3��FOTOGRAFIA�AÉREA�DO�GEOPORTAL�DE�1958�

Entre�os�materiais�georreferenciados�disponíveis�na�rede,�encontraͲse�o�Geoportal6,�que�

oferece,�no�caso�de�São�Paulo,�a�visualização�e�navegação�na�cidade�tendo�como�fundo�

a�foto�aérea�de�1958.�Em�função�da�resolução�e�qualidade�das�imagens�oferecidas,�essa�

fotografia�foi�assumida�como�nossa�segunda�fonte�temporal�de�referência.�

A�sobreposição�dos�rios�Pinheiros�e�Tietê�na�foto�de�1958�nos�dá�a�dimensão�das�áreas�

que� tornaramͲse� passíveis� de� urbanização� com� a� regularização� dos� seus� leitos,�

equivalentes�a�uma�faixa�de�3,5km2.�Ainda�é�possível�ver�as�marcas�dos�brejos�da�várzea�

drenada� no� solo� de� onde� será� instalado� em� 1969� o�CEASA,� atualmente� denominado�

CEAGESP.�Paralelas�à�Estrada�de�Ferro�Sorocabana�são�implantadas�ruas�com�tipologias�

de�uso�diferentes�daquelas�anteriormente�instaladas�na�área.�

�������������������������������������������������������
6�www.geoportal.com.br�

��

BREJOS�DA�VÁRZEA�DO�RIO�PINHEIROS,�1958.�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geoportal.�
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A�partir�da�sobreposição�dos�elementos�analisados�e�extraídos�do�Sara�Brasil�de�1930,�

na�fotografia�de�1958�foi�possível�identificar�a�complementação�do�sistema�ferroviário,�

com� a� implantação� da� linha� que� acompanha� o� rio� Pinheiros,� ainda� sem� suas� vias�

marginais.�

Dessa� linha� parte� um� ramal� que� acessa� o� conjunto� das� Indústrias� Madeirit� S.A,�

acompanhado�de� três�novas�vias�de�acesso.�A� fotografia�vista�em�detalhe�evidencia�o�

terreno�anterior�à�ocupação�pelas�favelas�do�Nove�(na�rua�em�arco�na�parte�superior�da�

� � �
FOTOGRAFIA�AÉREA�GEOPORTAL,�1958�E�A�SOBREPOSIÇÃO�DOS�RIOS�PINHEIROS�E�TIETÊ�EM�SEUS�LEITOS�NATURAIS�E�CANALIZADOS�
Fonte:�Elaboração�própria.��
�
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imagem,�marcada�com�o�número�1)�e�da�Linha� (no�antigo� ramal� ferroviário,�marcado�

com� o� número� 3)� nos� anos� 1970� e� do� Cingapura�Madeirit� (no� terreno� da� Indústria,�

marcado� com�o�número�2)�nos� anos�1990.�A� análise�da� formação�desse�núcleo,�que�

chamaremos�aqui�de�Território�da�Resistência,�será�feita�mais�detalhadamente�ao�final�

desta�dissertação.�

É�possível�notar�que�a�densidade� construtiva�do�bairro� cresceu� significativamente,� se�

comparada� com� a� incipiente� ocupação� encontrada� em� 1930.� Além� das� novas� vias�

implantadas� ao� longo� da� Estrada� de� Ferro� Sorocabana� e� do� núcleo� industrial� que� se�

formou�entre�ela�e�o�Rio�Tietê,�os� loteamentos�da�Bela�Aliança�e�do�Alto�da�Lapa,�cujo�

arruamento�orgânico�acomodado�sobre�as�curvas�de�nível�já�constava�do�mapa�anterior,�

passam� a� ser� ocupados� com� um� padrão� muito� diferente� daquele� existente�

anteriormente�no�bairro.��
�

OBSERVAÇÕES�SOBRE�DETALHE�DA�FOTO�DE�1958.�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geoportal.�
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A�leitura�dessa�fotografia�aérea,�do�grau�de�adensamento�construtivo,�do�tamanho�dos�

lotes� e� das� edificações,� da� proximidade� com� a� estrutura� ferroviária� ou� dos� rios� e� da�

relação� com� a� topografia� nos� dá� indicativos� de� áreas� homogêneas� que� passam� a�

configurar�as�diferentes�tipologias�que�compõem�o�distrito�da�Vila�Leopoldina.�

Como� se� vê�nos�detalhes�da� sequência� a� seguir,�Ocupações�nos� loteamentos�da� Cia�

City,�adensamento�do�núvleo�préͲexistente�e�as�ocupações�industriais,�as�edificações�e�

lotes� da� Bela� Aliança� e� do� Alto� da� Lapa� são�maiores,� unifamiliares� e� com� taxa� de�

� � �
NA�PRIMEIRA�IMAGEM�A�SOBREPOSIÇÃO�DO�TECIDO�VIÁRIO�E�AS�EDIFICAÇÕES�DE�1930,�NA��SEGUNDA�OBSERVAͲSE�A�COMPLEMENTAÇÃO�QUE�RESULTA�NO�TERCEIRO�MAPA.�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geoportal�
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ocupação� significativamente� menor.� Os� quintais� gerados� pela� baixa� ocupação,� em�

associação� com� uma� arborização� intensa� das� calçadas� (que� já� se� nota� em� parte� do�

arruamento),� começam� a� configurar� uma� tipologia� extremamente� diferente� daquela�

que�passa�a�adensar�no�loteamento�da�Vila�Leopoldina.�

A� segunda� imagem�da� sequência�mostra�um�detalhe�do�adensamento� construtivo�do�

tecido� já� existente� e� pouco� ocupado� em� 1930.� TratamͲse� de� lotes� de� menores�

dimensões,� de� testadas� estreitas� e� profundidade� proporcionalmente� grande.� As�

pesquisas�de�campo,�associadas�aos�depoimentos�e�à� leitura�da� foto� indicam�mais�de�

uma�edifcação�por�lote,�sendo�comum�o�arranjo�de�lotes�com�casa�de�frente�e�fundo.��

�� �� �
OCUPAÇÕES�NOS�LOTEAMENTOS�CIA.�CITY,�ADENSAMENTO�DO�NÚCLEO�PRÉͲEXISTENTE�E�OCUPAÇÕES�INDUSTRIAIS.�
Fonte:�Detalhes�do�Geoportal,�1958.�
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A� terceira� imagem� foca�na�nova�área� industrial� conquistada�a�partir�da�drenagem�da�

várzea.�Se�comparadas�com�as�imagens�anteriores,�todas�expostas�na�sequência�com�a�

mesma� escala,� é� possível� verificar� grandes� estruturas� horizontais� em� áreas� planas,�

comumente�associadas�aos�usos�industriais.�

Essa�leitura�dos�momentos�de�implantação�de�cada�uma�das�tipologias�que�compõem�o�

bairro�permitiu�que�fosse�feita�uma�análise�histórica�das�dinâmicas�de�uso�e�ocupação�

do� bairro� ao� longo� do� tempo,� a� fim� de� comparar� quais� atividades� prevalecem� em�

detrimento� de� ou� associadas� a� outras,� e� em� que� momento� se� iniciaram� as�

transformações.��

A�compatibilização�de�todas�as�informações�e�imagens�disponíveis,�somadas�às�análises�

gráficas,�em�uma�mesma�base,�nos�ofereceu�a�possibilidade�de�comparar�os�diferentes�

materiais�de�acordo�com�a�“pergunta”que�se�queria� fazer�ao�material.�O�processo�de�

construção� da� cartografia� dessa� dissertação� tem� um� sentido� de� evolução� urbana,�

buscando� evidenciar� um� processo� contínuo� de� adição� e� supressão� de� informações� e�

elementos,� na�medida� em� que� novas� imagens� eram� compatibilizadas� à� base.� Essas�

comparações�contínuas�contribuíram�tanto�para�a�compreensão�do�espaço�construído,�

como� para� a� avaliação� das� dinâmicas� populacionais� e� de� uso� do� solo� nos� diferentes�

territórios.�A�sobreposição�da�Planta�do�Loteamento�à�fotografia�de�1958�evidenciou�a�
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diferença� entre� a� proporção� de� localização� dos� usos� residenciais� e� industriais� no�

momento�do�projeto�e�ao�longo�de�sua�execução.��

Na�primeira� imagem�da� sequência�Sobreposição�da�planta�do� loteamento� ao�mapaͲ

base,notaͲse� que� em� 1894,� data� da� elaboração� do� projeto,� não� estava� prevista� a�

execução� da� segunda� linha� da� Sorocabana� (alternativa� para� acesso� a� Santos),� o� que�

gerou�diferenças�no�arruamento�mais�próximo�ao�Rio�Pinheiros.�Na�região�mais�ao�norte�

da�Rua�Carlos�Weber� (então�Rua�Waldemar�Cerschow,�marcada� com�o�número�1�na�

figura� do� meio),� ruas� não� constantes� da� Planta� do� Loteamento� foram� executadas,�

conformando� quadras� de�menores� dimensões� que� receberam� lotes� residenciais� em�

detrimento�dos�industriais.�Na�porção�leste�da�mesma�rua,�na�área�onde�está�o�número�

�� �� �
SOBREPOSIÇÃO�DA�PLANTA�DO�LOTEAMENTO�AO�MAPA�BASE,�DIFERENÇA�NAS�PROPORÇÕES�DE�USOS�PROJETADOS�E�EXECUTADOS�EM�1958�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Richter&Company�e�Geoportal�
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1,�os� lotes� industriais�de�maiores�dimensões�foram�mantidos,�coincidentes�com�o� local�

onde� se� implantaram�os�edifícios�que�marcarão�o�processo�de�alteração�dos�padrões�

construtivos�no�início�dos�anos�2000,�como�se�verá�ao�longo�dessa�dissertação.�

�

2.4� �BASE�CARTOGRÁFICA�GEGRAN� (Grupo�Executivo�da�Grande�São�Paulo,�Consórcio�
Varig/Cruzeiro)�1:2.000�

A� incorporação� do� Gegran� ao� “mapa� base”� dessa� pesquisa� nos� ofereceu� o� marco�

temporal�de�1974�para�dar�continuidade�à�análise�do�processo�de�ocupação�do�distrito.�

Entre� 1958� e� 1974,� a� implantação� do� sistema� viário� do� distrito� foi� complementada,�

�� �
COMPLEMENTAÇÃO�DO�SISTEMA�VIÁRIO�EM�1974.�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Gegran.�
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incluindo� as� marginais� dos� rios� Pinheiros� e� Tietê� e� seus� principais� acessos,� e�

principalmente�o�arruamento�“conquistado”�das�várzeas,�possibilitando�a� implantação�

de�inúmeras�edificações.��

Nessa�base�cartográfica�já�se�vê�a�implantação�do�CEASA�(criado�em�1969),�conforme��as�

figura�Leitura�dos�Usos�Próximos�ao�Ceasa�em�1974,�e�sua�escala�permite�a�análise�do�

uso� do� solo,� evidenciandoͲse� a� insinuação� de� uma� divisão� de� vocação� de� uso� dos�

terrenos�industriais�de�acordo�com�a�maior�proximidade�do�CEASA�(4)�ou�da�linha�férrea�

(1)� –� cooperativas� agrícolas� e� depósitos� supermercadistas� (3),� no� primeiro� caso,� e�

atividades� industriais� mecânicas� e� metalúrgicas� (2),� no� segundo,� ainda� que� ambos�

contenham� forte�presença�de�atividades� logísticas�em�galpões�associados�à�estrutura�

ferroviária.�

Essa�base�cartográfica,�por�estar�na�escala�1:2.000,��nos�ofereceu,�além�da�possibilidade�

da� identificação�das� indústrias�e� cooperativas�em�atividade�em�1974,�a�ultilização�do�

desenho�de� suas�edificações�para�a� leitura�da�densidade� construtiva�de� cada�um�dos�

momentos�marco�utilizados�na�pesquisa.�Ou� seja,�a�partir�da� sua�compatibilização�no�

“mapa� base”� foi� possível�marcar� as� construções� existentes� em� cada� um� dos�mapas�

referência�do�trabalho�e�constatar�as�ampliações,�supressões�e�substituições�do�acervo�

construtivo�do�bairro.��

��
�

� �
LEITURA�DOS�USOS�PRÓXIMOS�AO�CEAGESP�EM�1974�
Elaboração�própria�sobre�Gegran�
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A�partir�do�minucioso�processo�de�desenho�das�edificações�em�cada�um�dos�três�marcos�

temporais�da�pesquisa�(conforme�se�verifica�nas�figuras�abaixo,�essa�marcação�foi�feita�

apenas�no�Distrito�da�Vila�Leopoldina,�portanto�não�está� representado�o�processo�de�

ocupação�da�City�Boaçava,�bairro�ao�sul�no�enquadramento,�e�as�demais�áreas�do�Alto�

da� Lapa,� a� leste),� foi� possível� compreender� os� diferentes� padrões� construtivos�

acomodados�no�distrito,�a�maneira�com�que�cada�um�se�deu�no�território�e,�a�partir�do�

cruzamento� com� os�mapas� temporais� subsequentes,� quais� vetores� têm� se� dado� ao�

processo�de�alteração�dos�padrões�construtivos�e�socioeconômicos�pelo�qual�o�bairro�

passa�atualmente,�conforme�a�figura�Evolução�da�Ocupação�da�Vila�Leopoldina.��

�
EVOLUÇÃO�DA�OCUPAÇÃO�NA�VILA�LEOPOLDINA:�1930,�1958�E�1974�
Elaboração�própria.�

1930 1958 1974 
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Com� a�marcação� das� edificações� ao� longo� do� tempo,� foi� possível� estabelecer� uma�

sequência� de�mapas,� explicitando� o� processo� de� ocupação� do� bairro,� expresso� nas�

figuras� acima� e� analisados� no� capítulo� da� de� história� da� ocupação� (Surgimento� dos�

Territórios�na�Vila�Leopoldina).�

O�significativo�adensamento�dos�lotes�residenciais�do�bairro,�assim�como�das�estruturas�

logísticas�e�industriais�na�área�“conquistada”�da�várzea,�apontam�para�a�forte�influência�

da�implantação�da�CEASA�(atual�CEAGESP)�no�distrito.�

������ ������ �
MARCAÇÃO�DAS�EDIFICAÇÕES�IMPLANTADAS�EM�1930,�1958�E�1974�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Sara�Brasil,�Geoportal�e�Gegran.�

1930 1958 1974 
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2.5��FOTOGRAFIA�AÉREA�IKONOS,�2003�E�GOOGLE�MAPS�2012.�

�
As�duas�fotografias�aéreas�da�área,�Ikonos�e�aquela�extraída�do�Google�Maps,�apesar�de�

terem�apenas�9�anos�de�diferença�entre�os�momentos�que�registram,�nos� forneceram�

imagens� significativas� do� processo� de� alteração� do� padrão� construtivo� da� Vila�

Leopoldina.� � Ainda� que� iniciados� na� década� de� 1990,� o� número� de� lançamentos�

imobiliários� tornaͲse�mais� intenso�no�decorrer�das�primeiras�décadas�dos�anos�2000.�

Assim,� ainda� que� em� curto� período,� a� transformação� sofrida� pelo� território� é�

significativa,�tornando�relevante�a�adoção�de�ambos�os�mapas�no�estudo�comparativo.�

A�sobreposição�das�camadas�de�edificações,�extraídas�dos�mapas�e�fotos�de�1930,�1958�

e�1974,�colocadas�sobre�a�foto�Ikonos�de�2003�possibilita�a�continuação�da�comparação�

entre� os� adensamentos� construtivos� das� diferentes� tipologias� de� ocupação� e� uso� do�

solo,�conforme�as�imagens�em�Comparação�Entre�Ocupações�de�1974�e�Foto�Aérea�de�

2003.�

Em� ambas� imagens,� as� edificações� marcadas� em� magenta� representam� aquelas�

existentes�em�1974�(mais�claras)�ou�1958�(mais�escuras)�Ͳ�as�que�se�vêem�apenas�pela�

foto� foram�executadas�entre�1974�e�2003.�No�Alto�da�Lapa,�os� lotes�desocupados�em�

1974� passam� a� ser� edificados.� A� leitura� da� foto� aérea� indica� a� intensificação� da�

arborização�das�vias�e�praças�e�a�constatação�de�que�as�taxas�mais�baixas�de�ocupação,�

���
�

�
COMPARAÇÃO�ENTRE�OCUPAÇÕES�DE�1974�E�FOTO�AÉREA�
DE�2003�Ͳ�ALTO�DA�LAPA�E�LEOPOLDINA.�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Ikonos.�
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se�comparadas�com�os�outros� trechos�do�distrito,�contribuem�para�a�configuração�de�

um�tecido�urbano�com�alto�índice�de�cobertura�vegetal.�

Em�contraposição,�as�áreas�de�ocupação�industrial�do�distrito,�conforme�se�constata�na�

leitura� da� segunda� imagem,� têm� taxas� de� ocupação� bastante� altas� e� nenhuma�

arborização� no� sistema� viário.�O� processo� de� ocupação� dos� terrenos� no� entorno� do�

CEASA�e�o�aumento�das�edificações�existentes�continuou�ao� longo�da�década�de�1980,�

ainda�que�não�se�possa�afirmar�que�os�usos�também�se�intensificaram�à�mesma�medida,�

de� forma� uniforme� ao� longo� desse� período.� Assim,� é� preciso� considerar� que� as�

fotografias�aéreas�indicam�graus�de�ocupação�e,�em�alguns�casos,�padrões�construtivos,�

mas�para� inferências�acerca�do�uso�das�edificações�é�necessária�a�complementação�de�

informações� por� pesquisas� bibliográficas,� levantamentos� de� campo,� etc.� Nesse� caso�

específico,� como� se� verá� no� Capítulo� História� da� Ocupação,� as� novas� ocupações� de�

grandes�galpões,� identificadas�na� fotografia�de�2003,�não�representam�uma�tendência�

de�crescimento�desse� tipo�de�uso�no�bairro.�O�desenvolvimento�das�análises� indica�o�

caminho�oposto�com�início�do�descréscimo�da�atividade�industrial�e�a�descentralização�

da�operação�logística�da�CEAGESP.�

Entretanto,�a� leitura� comparada�de� trechos�desse� tecido� industrial�nas� fotografias�de�

2003�e�2012�dá� indicativos�dessa�alteração�de�usos.�Mesmo�sem�que�a� fotografia�nos�

indique� se� o� galpão� observado� está� em� atividade� ou� desocupado,� através� da�
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comparação�com�o�momento�seguinte�(2012),�podemos�notar�que�houve�alteração�no�

uso�e�na�ocupação�do�solo.�

As�imagens�ao�lado�destacam�os�mesmos�cinco�lotes�em�momentos�diferentes.�Na�foto�

de�2003,�a�primeira,�vêemͲse�três� indústrias�de�maior�porte�e�uma�menor�com�grande�

pátio�descoberto.�Na�segunda,�de�2012,�os�dois�lotes�industriais�entre�a�Rua�Mofarrej�e�

a� linha�da�CPTM�deram� lugar�a�dois�conjuntos� residenciais�em�condomínios� fechados�

compostos�por�duas�e�quatro�torres.�O�mesmo�acontece�com�os�demais�lotes�marcados,�

alterando�profundamente�o�uso�e�a�ocupação�desse�trecho�do�distrito,�ao�transformar�

os� cinco� galpões� industriais� em� 15� torres� residenciais� em� apenas� três� quarteirões.�

Entretanto,�o�mesmo�não�se�pode�afirmar�sobre�o�espaços�urbanos,�ou�seja,�a�relação�

de�ambos�os�usos�–�industrial�em�2003�e�residencial�em�2012�Ͳ�com�as�vias�do�entorno�

permanece� semelhante.�Os� caminhões� que� acessavam� as� indústrias� dão� lugar� a� um�

grande� número� de� carros� particulares.� Sem� qualificar� as� ruas,� ou� seja,� sem� tornar� o�

único�espaço�público�disponível� atraente� ao�pedestre,� as�muralhas�que�envolviam� as�

calçadas� trocam� de� roupagem�mas� não� estabelecem� nenhuma� articulação� entre� os�

espaços�públicos�e�privados,�negando�a�experiência�da�rua.��

No�limite�norte�do�distrito,�lindeiro�à�linha�da�CPTM�(antiga�Sorocabana),�identificamos�

outro�exemplo�do�mesmo�padrão�de�alteração�industrial�para�residencial�de�médio/alto�

padrão,� conforme� imagens� abaixo.� As� duas� áreas� destacadas� nas� imagens� ilustram�

��
�

�
REALCE�EM�LOTES�DE�OCUPAÇÃO�INDUSTRIAL�CONVERTIDOS�
EM�CONDOMÍNIOS�RESIDENCIAIS�ENTRE�2003�E�2012�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Ikonos�e�Google�Maps.��
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novamente�o�processo�de�transformação:�a�primeira�imagem�mostra,�na�área�esquerda,�

galpões� industriais,� e,� na� área� da� direita,� além� dos� mesmos� usos,� são� observados�

pequenos�lotes�residenciais;�na�segunda�imagem,�os�primeiros�galpões�foram�demolidos�

em�uma�área�que�provavelmente�abrigará�um� lançamento� residencial,�e�a�segunda� já�

apresenta�um�condomínio�fechado�com�seis�torres�de�apartamentos�residenciais.�

As�tipologias�residenciais�de�alto�padrão�não�entraram�no�território�apenas�ocupando�as�

antigas� áreas� industriais,� mas� também� sobre� núcleos� de� ocupação� de� baixa� renda�

associados�às�atividades�da�CEAGESP.�A�presença�da�ação�do�mercado� imobiliário,�ou�

seja,�o�forte�vetor�residencial�de�alta�renda,�exerce� intensa�pressão�sobre�o�que�nessa�

pesquisa� denominamos� Território� de� Resistência.� As� imagens� acima� focam� a�mesma�

gleba� que� ocupa� um� extenso� quarteirão� de� 270� metros� de� comprimento� na� Rua�

Bauman,�totalizando�aproximadamente�3.300�m2.�A�primeira�fotografia�mosta�a�antiga�

Favela�da�Caixaria�em�2003,�logo�após�a�elaboração�do�Plano�Diretor�Estratégico�de�São�

Paulo�que�demarcou�a�área�como�Zona�Especial�de�Interesse�Especial�(Zeis�2).�Antes�da�

entrada� em� vigor� da� Lei� de� Zoneamento� (Lei� n.� 13.885/04),� uma� empreendedora�

aprovou�para�a�área�um�conjunto�exclusivamente� residencial�em�condomínio� fechado�

de�cinco� torres,�conforme�se�observa�na�última� fotografia�com�as�obras�praticamente�

concluídas.�

�
2008�

�
2012�
ALTERAÇÃO�DO�USO�DO�SOLO�LINDEIRO�À�LINHA�DA�CPTM,�
PRÓXIMO�AO�HIPERMERCADO�EXTRA�–ANHANGUERA�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Google�Maps,�2008�e�2012.�
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A�composição�da�análise�cartográfica�evidenciou�a�presença�na�região�de�um�vetor�de�

alteração�de�padrão�e�outro�de� resistência,�explicitando�a� luta�pela�ocupação�do�solo�

urbano�de�diferentes�segmentos,�com�diferentes�forças�e�capacidades�de�ação,�em�um�

espaço�em�intensa�transformação,�conforme�será�abordado�no�próximo�capítulo.�

�

�

� � �
ALTERAÇÃO�DE�USO�DO�SOLO�E�A�AÇÃO�DO�CAPITAL�IMOBILIÁRIO�NA�SUPRESSÃO�DOS�TERRITÓRIOS�DE�RESISTÊNCIA�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Ikonos,�Google�Maps�2008�e�2012.�

2003 2008 
 

2012 
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3.�O� SURGIMENTO�DOS� TERRITÓRIOS�NA�VILA� LEOPOLDINA:� PERMANÊNCIA,�
RESISTÊNCIA�E�RUPTURA��

3.1�INSERÇÃO�METROPOLITANA�DA�VILA�LEOPOLDINA�

O�distrito�da�Vila�Leopoldina,�na�cidade�de�São�Paulo,�está�situado�em�um�importante�ponto�de�

confluência�de�grande�parte�das�estruturas�rodoviárias�que�possibilitam�o�movimento�pendular�

existente�entre��a�Grande�São�Paulo,��a�Baixada�Santista,�Campinas,�o�Vale�do�Paraíba�e�o�Litoral�

Norte� e� a� região� urbanizada� de� Sorocaba.� É� uma� posição� bastante� privilegiada� no� que� diz�

respeito�à�dinâmica�macrometropolitana.�

Localizado�na�“esquina”�das�Marginais�Pinheiros�e�Tietê,�além�de�ter�acesso�expresso�ao�sistema�

Dutra/Carvalho�Pinto�(pela�Marginal�Tietê),�à�saída�para�o�Sul�do�país�(pela�Marginal�Pinheiros,�

Francisco�Morato� e� Régis� Bittencourt)� e� à� Baixada� Santista� (pela�Marginal� Pinheiros� até� o�

Sistema� Anchieta/Imigrantes),� o� distrito� abriga� em� seu� território� a� chegada� de� diversas�

rodovias:� o� sistema� Anhanguera/Bandeirantes� no� sentido� Campinas� e� a� Castelo� Branco� e� a�

Raposo� Tavares� (via� avenidas� Jaguaré� e� Escola� Politécnica)� no� sentido� Sorocaba.� Por� essas�

mesmas�rodovias,�possibilita�o�acesso�ao�Rodoanel�Mário�Covas1,�conforme�se�verifica�na�figura�

INSERÇÃO�DO�DISTRITO�DA�VILA�LEOPOLDINA�NA�MACROMETRÓPOLE.�

������������������������������������������������������������

1രO�Rodoanel�Mário�Covas�encontraͲse�ainda�em�obras�(em�2012),�mas�a�operação�dos�trechos�sul�e�oeste�possibilita�
a�interligação�das�rodovias�Anhanguera/Bandeirantes,�Castelo�Branco,�Raposo�Tavares,�Régis�Bittencourt�e�o�sistema�
Anchieta/�Imigrantes.�

�
ACESSIBILIDADE�DO�DISTRITO�DA�VILA�LEOPOLDINA�
Fonte:�Elaboração�própria�
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�

�
INSERÇÃO�DO�DISTRITO�DA�VILA�LEOPOLDINA�NA�MACROMETRÓPOLE�
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A� inserção� do� bairro� no� sistema� de� transporte� coletivo� também� remete� a� uma� escala� que�

extrapola� �suas�relações�com�o�centro�da�cidade.�Ele�está� inserido�na�rede�metroferroviária�a�

partir�das� ferrovias� localizadas�nas�margens�dos� rios�Tietê�e�Pinheiros,� sendo�envolvido�pelo�

norte,�oeste�e�sudoeste�pela�primeira�e�segunda�linha�da�antiga�Estrada�de�Ferro�Sorocabana.�A�

primeira�fazia�a� ligação�de�São�Paulo�com�Sorocaba,�e�atualmente�correspondente�à�Linha�8� Ͳ��

Diamante� da� CPTM� (Julio� PrestesͲItapevi),� com� parada� na� Estação� Imperatriz� Leopoldina.� A�

segunda�fazia�a�ligação�da�Sorocabana�com�Santos,��e�atualmente�corresponde�à�linha�Linha�9�Ͳ�

Esmeralda�da�CPTM�(OsascoͲGrajaú),�com�paradas�nas�estações�Ceasa�e�Villa�LobosͲJaguaré.�

A� Vila� Leopoldina� abriga� em� seu� território� a� estrutura� da�metrópole� industrial� no� que� diz�

respeito� à� circulação� e� aos� tecidos� viários,�mas,� ao�mesmo� tempo,� apresenta� uma� enorme�

quantidade� de� galpões� ociosos,� consequência� da� diminuição� da� importância� da� atividade�

industrial� na� economia� metropolitana.� Essa� estruturação� industrial� do� território� não�

representou�um� impeditivo�para�as� transformações�espaciais.�Convivem�no�distrito,�assim,�as�

antigas� estruturas� físicas� e� áreas� em� processo� de� requalificação� e� alteração� de� usos.�Nesse�

sentido,�o�distrito�abriga�as�principais�contradições�da�metrópole�contemporânea:�

“É�preciso�ter�claro�que�a�existência�de�uma�nova�organização�produtiva�e�de�uma�nova�
estruturação�física�e�espacial�da�sociedade�elimina�a�possibilidade�de�negar�a�situação�e�
a� condição� pósͲindustrial� e� pósͲmoderna.� A� permanência� das� estruturas� físicas� e�
funcionais� oriundas� e� comprometidas� com� a� metrópole� industrial� nos� obriga� a�
reconhecer�a�existência�de�uma�organização�complexa,�na�qual�é�mais�correto�falar�em�
uma� imbricação�entre�dois�modelos�ou�em�dois�padrões�de�desenvolvimento�urbano.”�
(MEYER,�2004.�p.19)�
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O�Distrito� da� Vila� Leopoldina� (Zona�Oeste)� está� inserido� na� Subprefeitura� da� Lapa,� extremo�

oeste�do�considerado�Centro�Expandido�de�São�Paulo.�É�delimitado�pelos�Rios�Tietê�ao�norte�e�

oeste,�Pinheiros�a�sudoeste,�Av.�Queirós�Filho�a�sudeste�e�o�eixo�das�ruas�Belmonte�e�Diógenes�

Ribeiro�de�Lima�a�leste.�Conforme�figura�O�DISTRITO�DA�VILA�LEOPOLDINA.�

Apesar� de� ser� cortado� por� estruturas� de� escala�metropolitana,� o� distrito� é� contido� por� rios,�

avenidas�marginais�e�ferrovias�que�concentram�seus�acessos�e�travessias�principalmente�na�Av.�

Gastão�Vidigal,�R.�Monte�Pascal�e�Av.�Queirós�Filho.�Dessa�maneira,�as�demais�estruturas�viárias�

assumem� a� escala� do� bairro,� tornandoͲse� relativamente� preservadas� dos� grandes�

carregamentos�viários�metropolitanos.�

A�Vila�Leopoldina�é�um�dos�seis�distritos�que�compõem�a�Subprefeitura�da�Lapa,� juntamente�

com�os�distritos�do�Jaguaré�a�oeste�da�Marginal�Pinheiros,�Jaguara�ao�norte�da�Marginal�Tietê,�a�

Lapa�a�leste�e�os�distritos�da�Barra�Funda�e�de�Perdizes�no�limite�leste�da�Subprefeitura.�A�figura�

MUNICÍPIO�DE�SÃO�PAULO�situa�essa�subprefeitura�na�Zona�Oeste�de�São�Paulo,�tendo�a�Sé�a�leste,�

Pinheiros�a�sudeste,�Butantã�a�sudoeste�e�Pirituba,�Freguesia�do�Ó�e�Casa�Verde�ao�norte.�

�
SUBPREFEITURA�DA�LAPA�
Fonte:�Elaboração�própria.�

�
ESTRUTURAS�FÍSICAS�NA�VILA�LEOPOLDINA�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geolog,�PMSP.�

�
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ExcetuandoͲse� o� Distrito� da� Barra� Funda� (cujo� tecido� industrial� contém� ainda� vastas� áreas�

desocupadas),� o� da� Vila� Leopoldina� é� o� menor� em� população,� se� comparado� aos� demais�

distritos�da�Subprefeitura�da�Lapa.�Apesar�de�ter�menos�de�três�vezes�a�população�de�Perdizes,�

foi� o� distrito� que� apresentou� a�maior� taxa� de� crescimento� nos� últimos� 14� anos,� conforme�

apresentado�na�tabela�abaixo.�Apesar�do�processo�de�verticalização�do�bairro�já�ter�se�iniciado�

nos� anos� 1990,� observaͲse� que� entre� 1996� e� 2000� a� população� do� distrito� se� manteve�

praticamente�igual�(o�percentual�de�crescimento�populacional�do�período�foi�de�apenas�1%).�É�

possível�que�esse�fenômeno�tenha�se�dado�em�função�da�diminuição�das�atividades�industriais,�

da� descentralização� da� operação� do� CEAGESP� e� da� mudança� do� padrão� construtivo� das�

edificações� erguidas� na� década� de� 1990,� se� comparado� com� o� padrão� operário� de� parte� do�

distrito.�

A�década�de�2000,�por�sua�vez,�caracterizaͲse�pela�intensificação�do�processo�de�verticalização�

da�Vila�Leopoldina,�com�a�transformação,�na�maioria�dos�casos,�dos�antigos�galpões�industriais�

e�de�alguns� conjuntos� residenciais�operários�em�grandes� condomínios�de� torres� residenciais,�

num�primeiro�momento�de�padrão�médio�e�mais�recentemente�de�alto�padrão.�A�aceleração�e�

a�concentração�da�verticalização�na�primeira�metade�da�década�estão�associadas�ao�processo�

f o r t e�pr esen ç a �do �t ec ido �in du s t r ia l �na �Vil a �
l eo po l d in a �c o n ViVendo �c om �Ver t ic a l iz a ç ão �
r ec en t e
Fonte:�GoogleMaps

t ec ido �in du s t r ia l �n a �ba r r a �f u n da �e�Va sta s �á r ea s �
deso c upada s
Fonte:�GoogleMaps
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Subprefeitura Distritos Área (km²) População 
(1996)

População 
(2000)

População 
(2010)

Densidade 
Demográfica 

(Hab/km²)

Densidade 
Demográfica 

(Hab/ha)
Barra Funda 5,89 12.992 14.270 14.383 2.441,94          24,42 �� �� � �  �
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Jaguara 4,55 25.753 27.543 24.895 5.471,43          54,71 �� �� 
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Jaguaré 6,57 42.503 43.422 49.863 7.589,50          75,89 �� �� 
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Lapa 10,28 60.281 64.701 65.739 6.394,84          63,95 �� �� 
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Perdizes 6,31 102.521 105.534 111.161 17.616,64        176,17 �� �� 
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Vila Leopoldina 6,97 26.874 26.911 39.485 5.664,99          56,65 �� �� � �  �
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TOTAL 40,57 270.924 282.381 305.526 7.530,84 75,31 �� �� 
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São Paulo 1.522,98 10.040.330 10.426.384 11.408.682 7.491,03 74,91 �� �� 
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Lapa

 ��  �� ��  �� �  ��       ��  �� ��  �� �  �� �� �� ��                            ��
�

CRESCIMENTO�POPULACIONAL�E�DENSIDADE�DEMOGRÁFICA�NA�SUBPREFEITURA�DA�LAPA�
Fonte:�Portal�PMSP,�consultado�em�10�de�março�de�2012.�

FORTE�PRESENÇA�DO�TECIDO�INDUSTRIAL�NA�VILA�
LEOPOLDINA�CONVIVENDO�COM�A�VERTICALIZAÇÃO�
RECENTE�
Fonte:�GoogleMaps�

TECIDO�INDUSTRIAL E�VASTAS�ÁREAS�
DESOCUPADAS�NA�BARRA�FUNDA�
Fonte:�GoogleMaps�
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de� elaboração� e� aprovação� do� Plano�Diretor� Estratégico� (PDE,� Lei� n.� 13.430/02)� e� do� Plano�

Regional� Estratégico� da� Subprefeitura� da� Lapa,� que� contém� a� Lei� de� Zoneamento� (Lei� n.�

13.885/04).�

Antes�da�entrada�em� vigor�do� zoneamento�e� seus�novos� coeficientes�urbanísticos,�em�parte�

mais� restritivos� do� que� os� da� lei� anterior,� foram� aprovados� diversos� projetos� de� torres�

residenciais�que� resultaram�na� intensiva�alteração�de�áreas�anteriormente�caracterizadas�por�

conjuntos�residenciais�unifamiliares�de�padrão�médio/baixo.�A�Rua�Carlos�Weber�é�um�exemplo�

evidente�desse�processo:�as�17� torres� (com�edifícios�de�no�mínimo�25�pavimentos),�vistas�na�

fotografia�ao� lado,�foram�erguidas�num�quarteirão�pertencente�a�ZMͲ2� (Zona�Mista�de�Média�

Densidade).�Apesar�de�na�ZMͲ2�haver�a�possibilidade�de�se�aplicar�a�outorga�onerosa�do�direito�

de�construir�–��elevando�seu�coeficiente�de�aproveitamento�básico�de�1,0�para�o�máximo�de�2,0�

–,�o�gabarito�máximo�deve�ser�de�25,00�metros.�Dessa�maneira,�os�projetos�aprovados�depois�

da�entrada�em�vigor�do�novo�zoneamento�não�podem�exceder�nove�pavimentos.�O�padrão�de�

urbanização�gerado�por�essa� restrição�pode�ser�visto�no�conjunto�de�edifícios�do� lado�direito�

das� 17� torres� na� foto� aérea.�A� leitura� do� zoneamento� atual� no� distrito� e� das� consequentes�

características� de� ocupação� serão� feitas� de� forma� mais� detida� ao� longo� deste� trabalho,�

principalmente,�no�capítulo�sobre�o�Território�da�Ruptura.�

O�resultado�desse�intenso�processo�de�verticalização�foi�um�aumento�populacional�significativo�

do� distrito2�entre� os� anos� 2000� e� 2010,� principalmente� se� comparado� com� os� distritos� da�

������������������������������������������������������������

2രOs�processos�de�verticalização�não�necessariamente�significam�aumentos�de�densidade�populacional,�uma�vez�que�
dependendo� do� padrão� construtivo� dos� novos� empreendimentos� o� contrário� pode� se� dar.� É� possível� que,� se� a�
verticalização�do�bairro� tivesse� se�dado� sobre�os� conjuntos�de� casas�populares�da�ocupação�original,�a�densidade�
tivesse�inclusive�diminuído.�Os�novos�edifícios,�principalmente�aqueles�erguidos�na�década�de�2010,�apesar�de�seus�

ed if íc io s �r es iden c ia is �n a �r u a �c a r l o s �w eber
Fonte:�GoogleMaps

�

EDIFÍCIOS�RESIDENCIAIS�NA�RUA�CARLOS�WEBER
Fonte:�GoogleMaps�
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mesma�Subprefeitura�da�Lapa.�Enquanto�o�Jaguara�perdeu�população�e�a�Barra�Funda,�Jaguaré�

e� Lapa� tiveram�percentuais�de� crescimento� inferiores�no�período� anterior,� a�Vila� Leopoldina�

teve� sua� população� aumentada� em� quase� 47%.� A�média� do� percentual� de� crescimento� da�

Subprefeitura�foi�de�8,2%�e�do�Município�de�São�Paulo�foi�de�9,4%.�O�único�distrito�que�cresceu�

mais�no�segundo�período�do�que�no�primeiro,�além�como�a�Vila�Leopoldina,�foi�Perdizes,�cujo�

crescimento� entre� 1996� e� 2000� foi� de� 2,9%� e� entre� 2000� e� 2010� foi�de� 5,3%.� Entretanto,� é�

importante� ressaltar� que� esses� números� são� usados� apenas� em� caráter� referencial� e�

comparativo�entre�os�distritos,�uma�vez�que� se� referem�a� intervalos�de� tempo�diferentes� Ͳ�o�

primeiro�em�4�e�o�segundo�em�10�anos.��

Os� índices�de�densidade�demográfica�dos�distritos�que�abrigam�tecidos� industriais�ou�grandes�

áreas�desocupadas�tendem�a�ser�significativamente�menores,�uma�vez�que�essas�áreas�não�são�

desconsideradas�no�cálculo.�Por�este�motivo,�o�distrito�da�Barra�Funda�se�destaca�dos�demais�

como�o�menos�denso�de� toda�Subprefeitura,�com�densidade�de�24,42�hab/ha.�Os�distritos�da�

Vila�Leopoldina,�Jaguaré,�Jaguara�e�Lapa�apresentam�também�baixas�densidades,�variando�entre�

54,71hab/ha�e�75,79�hab/ha.�O�Distrito�de�Perdizes�se�destaca�dos�demais� tanto�por�sua�alta�

densidade,�176,17�hab/ha�(mais�de�duas�vezes�maior�que�o�Jaguaré�com�75,79�hab/ha),�quanto�

por�sua�estrutura�urbana�e�padrão�de�urbanização.�Perdizes�não�abriga�tecido�industrial�e�tem�o�

processo� de� verticalização� já� bastante� consolidado,� resultando� na� predominância� de� usos�

residenciais�verticais�de�médio�e�alto�padrão.��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

mais� de� 20� pavimentos,� apresentam� poucas� unidades� habitacionais� se� comparados� com� os� conjuntos� de� casas�
geminadas� do� bairro.� Entretanto,� esse� processo� de� verticalização� tem� se� dado� sobre� as� estruturas� industriais�
desocupadas� (confirmando� a� tendência� recente� do� mercado� imobiliário� de� agir� sobre� lotes� maiores),� gerando�
acréscimo�populacional.�
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3.2�A�VILA�LEOPOLDINA�E�SEU�PAPEL�NA�DINÂMICA�DO�CRESCIMENTO�DE�SÃO�PAULO�
DA�VIRADA�DO�SÉCULO�XIX�PARA�O�XX��

A� escassez� de� bibliografia� específica� que� aborde� a� evolução� urbana� do� distrito� da� Vila�

Leopoldina,�assim�como�a�tardia�incorporação�dessa�região�de�São�Paulo�nos�mapas�da�cidade,�

fez�com�que�a�dissertação�de�mestrado3�de�Tereza�Cristina�Vespoli,�que�utiliza�como�fonte�para�

a�pesquisa�histórica�do�bairro� três�autores� fosse�assumida�como� importante� texto� referencial�

para� o� desenvolvimento� dessa� pesquisa.� Seu� trabalho� norteou� a� elaboração� da� cartografia�

desenvolvida�para�discutir�o�processo�de�ocupação�do�distrito�da�Vila�Leopoldina,�como�se�verá�

a�seguir.�

Nosso� trabalho�de�pesquisa�pretende� contribuir� com� a� leitura�histórica�do�bairro� através�de�

uma� análise� gráfica�detalhada�das� transformações� ao� longo�do� tempo�dos� arruamentos,�das�

alterações� de� uso� e� da� legislação� urbanística� incidente� no� Distrito.� Conforme� detalhado� na�

Construção�dos�mapas�e�a�representação�do�lugar�excêntrico�(p.�75),�as�principais�fontes�para�

análise�gráfica�da�história�do�bairro�foram�a�Restituição�Aerofotogramétrica�Sara�Brasil�de�1930,�

a�foto�aérea�de�1958�disponibilizada�pelo�Geoportal4,�a�Restituição�Aerofotogramétrica�Gegran�

de�19725,�a�base�cartográfica�Geolog�(1974)�–�utilizada�pela�Prefeitura�Municipal�de�São�Paulo�

na�elaboração�do�Plano�Diretor�Estratégico�(PDE)�e�dos�Planos�Regionais�Estratégicos�(PRE)�–�e�

������������������������������������������������������������

3രVESPOLI,�Tereza�Cristina.�Vila�Guilherme�e�Vila�Leopoldina:�um�estudo�sobre�duas�regiões�da�cidade�de�São�Paulo.�
São�Paulo:�Universidade�de� São�Paulo,� �2005.�As� fontes�por�ela�utilizadas� foram� LOBO� Jr,�1987;� SANTOS,�1980�e�
HOWARD,�2002.�
4രGeoportal.�Disponível�em:�<http://www.geoportal.com.br>.�Acesso�em:�16�jul.�2013.�
5രDisponibilizada�aos�alunos�da�FAU�USP�pela�Seção�de�Produção�de�Bases�Digitais�para�Arquitetura�e�Urbanismo�da�
FAU�USP�(Cesad).�
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fotos� aéreas� extraídas�do�portal�GoogleMaps6.�Portanto,� ainda�que�de� forma�descontínua,� a�

cartografia�utilizada�como�fonte�das�análises�gráficas�nesta�pesquisa�abarca�um�período�que�se�

estende�dos�anos�de�1930�aos�anos�de�2010.��

Vespoli�apresenta�como�marco�inicial�de�ocupação�o�Projeto�do�Loteamento�do�bairro�que�data�

de� 1894,� período� de� consolidação� do� regime� republicano� no� Brasil,� quando� o� antigo� sítio�

Emboaçava7,�propriedade�de�200�alqueires,� foi�dividido,� ficando�à�Vila�Leopoldina�um�espaço�

correspondente� a� um� quarto� da� propriedade.� O� parcelamento� desse� quarto� de� gleba�

corresponde� ao� projeto� do� loteamento� da� Vila� Leopoldina,� propriedade� da� E.� Richter�&� Co�

(Campos� Elíseos),� empresa� austríaca� sediada� em� Santo� Amaro.� O� loteamento� não� foi�

totalmente�executado�até�a�retificação�do�Rio�Pinheiros�e�a�drenagem�de�sua�várzea�na�década�

de�1950.�A�imagem�FOTO�DO�ENCONTRO�DO�PINHEIROS�COM�O�TIETÊ�de�1929�mostra�o�Pinheiros�ainda�

não�retificado,�e�à�esquerda�do�rio�a�várzea�que�seria�drenada�para�a�extensão�do�arruamento�

da�Vila�Leopoldina.�À�época,�o�bairro� já�era�cortado�pela�Estrada�de�Ferro�Sorocabana,�sem�a�

Estação� Imperatriz� Leopoldina,� aberta� em� 1931� e� ainda� sem� manchas� significativas� de�

ocupação,�como�se�verá�a�seguir.��

Apesar�de�alguns�autores�apontarem�as�décadas�de�1870�e�1880�como�o�período�da�segunda�

refundação�da�cidade�(PAULA,�1954)�em�razão�de�algumas�transformações�estruturais�como�a�

redefinição�territorial�e�o�aumento�da�complexidade�de�sua�administração,�acreditamos�que�é�

possível� interpretar� este� período� como� um�momento� de� forte� crescimento� populacional� e�

������������������������������������������������������������

6�Google�Maps.�Disponível�em:�<http://www.googlemaps.com.br>.�Acesso�em:�16�jul.�2013.�
7രAntigo�caminho�de�tropeiros�que�ligava�a�cidade�de�São�Paulo�ao�interior�do�Estado�pela�região�oeste�passando�pelo�
Jaraguá.�

FOTO�DO�ENCONTRO�DO�PINHEIROS�COM�O�TIETÊ,�1929
Fonte:�Autor�desconhecido,�Wikipedia

A�fotografia� foi�tirada�do�norte�do�Tietê�olhando�para�o�sul�no�
eixo�do�Rio�Pinheiros.�Abaixo�o�Sara�Brasil�(1930)�foi�distorcido�
para�a�perspectiva�da�fotografia� de� 1929.
O�encontro�dos�rios�ainda�não�estava�ocupado;�em�vermelho�
a�Ferrovia�Sorocabana�paralela�ao�Tietê�cruzando�o�Pinheiros�
em�direção�à�Sorocaba.
VêͲse� �os�meandros�do�Rio�Pinheiros� serpenteando�por� sua�
várzea,�à�esquerda�na�Vila�Leopoldina�é�possível�notar�áreas�
alagadas�e�brejos.�A�direita�do�Rio�está�o�morro�onde�se�instaͲ
lariam�o�bairro�e�a�favela�do�Jaguaré.�

FOTO�DO�ENCONTRO�DO�PINHEIROS�COM�O�TIETÊ,�1929
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Sara�Brasil,�1930
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expansão�urbana�intensa,�partes�de�um�processo�contínuo�de�desenvolvimento�de�São�Paulo.�O�

censo�demográfico� indicava�em�1873�uma�população�de�aproximadamente�30.000�habitantes.�

Em�1886,�47.697�e�em�1890,�64.934�habitantes.�Já�em�1893�havia�120.775�habitantes,�em�um�

crescimento�vertiginoso�que�se�agudizaria�nas�décadas�seguintes�(ROLNIK,�2003).�

Datado�da�virada�do�século�XIX�para�o�XX,�o�loteamento�da�Vila�Leopoldina�é�contemporâneo�a�

muitos�outros�loteamentos,�corroborando�para�a�tendência�de�dispersão�das�áreas�urbanizadas�

de� São�Paulo,�em�parte� impulsionada�pela� Lei�de�Terras�de�1850.�Essa�expansão� se�dava�de�

forma�não�contígua�e,�na�maioria�das�vezes,�sem�nenhuma�infraestrutura�além�do�acesso�viário�

criado�especificamente�para�sua�conexão�com�a�“cidade”8.�As�duas�imagens,�FOTO�DO�ENCONTRO�

DO�PINHEIROS�COM�O�TIETÊ,�1929�e�SARA�BRASIL�EM�PERSPECTIVA�mostram�as�áreas�ainda�não�ocupadas�

do�loteamento�da�Vila�Leopoldina�em�1929�e�1930.�A�explosão�demográfica�da�densa�cidade�na�

virada�do�século�coincide�com�um�ponto�de�inflexão�na�legislação�urbanística�que�aponta�para�

uma�cidade�difusa�no�território.�

“A�promulgação�da�Lei�de�Terras�marca�um�corte�fundamental�na�forma�de�apropriação�
da�terra�no�Brasil,�com�grandes�consequências�para�o�desenvolvimento�das�cidades.�A�
partir�de�sua�promulgação,�a�única�forma�legal�de�posse�da�terra�passou�a�ser�a�compra�
devidamente� registrada.� Foram� duas� as� implicações� imediatas� dessa� mudança:� a�
absolutização� da� propriedade,� ou� seja,� o� reconhecimento� do� direito� de� acesso� se�
desvincula�da� condição�efetiva�ocupação,�e� sua�monetarização,�o�que� significa�que�a�
terra�passou�a�adquirir�plenamente�o�estatuto�de�mercadoria.”��(ROLNIK,�2003,�pg.�23)�

Com� a� abolição� da� escravatura� em� 1888,� a� imigração� europeia,� a� expansão� da� produção�

������������������������������������������������������������

8�Equivalente�ao�centro�histórico�de�São�Paulo,�onde�se�concentravam�as�áreas�comerciais�e�institucionais�da�cidade.�

�
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cafeeira�para�o�oeste�paulista�e�a�implantação�das�ferrovias,�o�espaço�urbano�da�cidade�de�São�

Paulo�foi�redefinido.�Com�a�desvinculação�da�ocupação�da�terra�do�direito�de�propriedade,�a�Lei�

de�Terras�de�1850�garante�uma�reserva�de�mercado�aos� loteadores�da�São�Paulo�da�virada�do�

século,�na�medida�em�que�a�nova�demanda�por�habitação�seria�suprida�por�novos�loteamentos�

comercializados� a� partir� de� então.� “Assim,� uma� a� uma,� as� antigas� chácaras,� tão� apreciadas�

pelos� viajantes� que� por� aqui� passaram� na� primeira�metade� do� século� XIX,� começam� a� ser�

loteadas,�de�forma�empírica�e�desordenada.”�(TOLEDO,�2004,�p.�78)�

É�deste�momento�a�criação�de�três�novos�eixos�ferroviários�de�comunicação�e�transporte:�o�eixo�

São� Paulo/Rio� de� Janeiro,� através� do� Vale� do� Paraíba;� o� eixo� São� Paulo/Santos� para� o�

escoamento� do� café� via� Serra� do� Mar;� e� o� eixo� São� Paulo/oeste� paulista,� via� Jundiaí.� As�

demandas�da�São�Paulo� industrial,�a�explosão�demográfica�e�o� reordenamento� territorial�das�

rotas� de� abastecimento� da� cidade,� somados� à� possibilidade� de� empreender� loteamentos�

auxiliada�pela�nova�noção�de�propriedade� colocada�pela� Lei�de�Terras,�geram�um� cenário�de�

transformações�na�ocupação�da�cidade.�Diante�das�novas�demandas,�os�loteamentos�periféricos�

passam�a�ser�uma�ferramenta�altamente�rentável�aos�proprietários�das�fazendas�e�chácaras�de�

São�Paulo.�

“Tal�mecanismo�(lotear�propriedades�fora�do�perímetro�urbano�da�cidade)�não�
partia� de� qualquer� planejamento� urbano,� nem� levava� em� consideração� a�
topografia�do�sítio,�o�mar�de�morros�que�o�caracterizava.�O�resultado�só�poderia�
ser�de�um�cenário�caótico:�as�ruas� implantadas�raramente�obedeciam�a�curvas�
de�nível,�e�o�quadriculado�geralmente�se�impunha�sobre�os�morros�e�vales�que�
constituíam�as�glebas.”��(WILHEIM,�2011,�p.�40)�

A�imagem�SÃO�PAULO�CHÁCARAS�E�OCUPAÇÕES�URBANAS�(a�seguir)�apresenta�as�fazendas�ao�redor�de�

São� Paulo,�muitas� das� quais� receberam� projetos� de� loteamentos� implantados� ao� longo� das�
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últimas�décadas�do�XIX�e�começo�do�XX.�Sobre�a� imagem�foram� incorporadas�em�cinza�escuro�

as� áreas� urbanizadas� até� 1916� e� em� cinza� mais� claro� as� áreas� ocupadas� e� alguns� dos�

loteamentos�aprovados,�mas�ainda�não�implantados,�em�1924.�
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Os�perímetros�central,�urbano�e�suburbano,�sobrepostos�em�vermelho�na�figura,�correspondem�

aos�vigentes�e�observados�na�Planta�de�São�Paulo�de�19169.�A�partir�da� leitura�da� imagem�é�

possível�verificar�as� iniciativas�esparsas�de�empreendimentos,�gerando�grandes�vazios�urbanos�

em� uma� expansão� não� contínua� no� território.� A� mancha� urbanizada� segue� paralela� à�

Sorocabana�na�direção�oeste�até�a�Lapa,�ainda�não�muito�expressiva,�mas�a�presença�do�cinza�

claro� indica� uma� tendência� de� ocupação� também� nesse� setor� da� cidade.� A� dispersão� no�

território,�característica�marcante�da�ocupação�da�cidade�a�partir�de�então,�é�confirmada�pelo�

Loteamento�da�Vila�Leopoldina,�conforme�observado�na�figura.�

Nas�últimas�décadas�do�século�XIX�e�nas�primeiras�do�XX,�uma�série�de�normativas� foi�sendo�

delineada�e�alterada�com�a�intenção�de�adequar�a�legislação�urbanística�à�cidade�industrial�mais�

populosa�e�com�novas�demandas�de�ocupação�e�mobilidade.�Os�códigos�de�Posturas�de�1886,�o�

Sanitário�de�1894,�a�lei�498�de�1900,�a�revisão�das�Posturas�de�1920�e�a�lei�de�1923�trouxeram�

elementos� e� normas� para� a� construção� dos� bairros� de� elite� ao� mesmo� tempo� em� que�

possibilitavam�o�não�atendimento�às�rigorosas�normas�nas�áreas�suburbanas�e�rurais�da�cidade�

(Rolnik,�2003).�

“Não�estaria�completo�o�menu�sem�um�mecanismo�que,�por�um�lado,�delimitasse�uma�
lei�absolutamente�detalhada�e�milimétrica,�baseada�na�homogeneidade�de�um�padrão�
ideal,�e�,�por�outro,�abrisse�um�pedaço�da�cidade�(a�zona�rural�ou�zona�suburbana�não�
ocupada)�e�uma�categoria�(a�via�particular),�onde�tudo�que�não�se�adequasse�à�fórmula�
poderia�ocorrer,�embora�não�sob�a�responsabilidade�do�estado”(ROLNIK,�2003,�p.50).�

������������������������������������������������������������

9രPlanta� da� Cidade� de� São� Paulo� Levantada� pela�Divisão� Cadastral� da�Directoria� de�Obras� e�Viação� da� Prefeitura�
Municipal,�aprovada�pelo�Acto�972�de�24�de�agosto�de�1916.�Extraída�do�Portal�da�PMSP.�
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O� conjunto� da� legislação� urbanística,� vigente� nas� primeiras� décadas� do� século� XX,� e�

principalmente�os�perímetros�central,�urbano�e�suburbano�foram�ratificados�pelo�Código�Arthur�

Saboya�em�1929.�A�consolidação�da�legislação�no�Código�evidencia�a�intenção�de�uma�ocupação�

não�concentrada�no�território,�para�uma�cidade�de�possibilidades�de�expansão� infinitas�–�mas�

não� sem� a� segregação� socioespacial� que� começa� a� estabelecer� na� forma� da� relação� centroͲ

periferia� (ROLNIK,�2003).�As�rigorosas�regras�de�ocupação�vigentes�no� interior�dos�perímetros�

Central�e�Urbano�configuravam�padrões�de�ocupação�cujos�valores�resultavam� inacessíveis�às�

famílias�de�baixa�renda� (exceção� feita�aos�cortiços�e�vias�particulares).�Assim,�os� loteamentos�

dispersos� nos� perímetros� Suburbano� e� Rural,� sem� a� obrigação� de� atendimento� às� normas,�

configuravam�uma�cidade�extralegal.�“A�dualidade� legal/extralegal�permitiu�a�preservação�do�

território�da�elite�dos�usos� indesejados�e�degradantes,�visando�a�manutenção�de�seu�valor�de�

mercado,�ao�mesmo� tempo�em�que�acomodou�a�explosiva�demanda�por�moradia.”� (ROLNIK,�

2003�p.�50)�

Conforme� se� observa� na� SÃO� PAULO� CHÁCARAS� E� OCUPAÇÕES� URBANAS,� a� Vila� Leopoldina� está�

localizada�no�extremo�oeste�da�cidade,�no�encontro�das�várzeas�dos�Rios�Tietê�e�Pinheiros.�Nos�

perímetros� expressos� no� Mapa� de� 1916,� o� loteamento� da� Vila� Leopoldina� encontraͲse� no�

exterior�do�Perímetro�Suburbano�(ainda�que�no�perímetro�adotado�pelo�Código�Arthur�Saboya�

pertença� a� essa� área),� ou� seja,� em� área� rural� e,� portanto,� desobrigado� de� atender� às�

determinações� legais� urbanas.� A� leitura� do� projeto� de� Loteamento,� segundo� essas�

características,�se�dará�a�seguir.�
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A� imagem� DETALHE� DE�

SÃO� PAULO� CHÁCARAS� E�

OCUPAÇÕES� URBANAS�
apresenta� em� tons� de�

cinza� as� áreas�

supostamente�

ocupadas� em� 1916� e�

1924.� Entretanto,�

como� se�verá�ao� longo�

desse� capítulo,� a� área�

mais� próxima� à� várzea�

na� Vila� Leopoldina�

permaneceu�vazia�até�a�

década�de�1950.� Entre�1916� e�1924,� intensificaramͲse� as�ocupações�na� área,�mas� estas�não�

alcançaram�o�rio,�conforme�a�figura.�O�que�se�representa�no�mapa�é�a�incorporação�do�desenho�

do� projeto� de� loteamento� da� Richter&Company� de� 1894,� ainda� que� a� área� não� tivesse� sido�

sequer� arruada.� A� mancha� cinza� mencionada,� circunscrita� pelo� perímetro� azul� (atual�

delimitação� do� distrito),� compreende� as� áreas� de� lotes� do� Projeto� de� Loteamento� da� Vila�

Leopoldina.� Dessa� maneira,� verificaͲse� a� dissociação� entre� a� ocupação� efetiva� e� o�

reconhecimento�formal�do�loteamento�em�1924,�ainda�como�reflexo�da�Lei�de�Terras�de�1850,�e�

a�demarcação�de�uma�reserva�de�área�para�exploração�futura�que�se�manteve�durante�décadas.�

A� comparação� entre�mapas� temporais� sucessivos,� além� de� evidenciar� discrepâncias� entre� as�

estruturas� representadas� e� aquelas� que� de� fato� foram� executadas,� mostra� uma� ocupação�

dispersa�no�território,�marcada�pelo�interesse�do�capital�privado.��

�
DETALHE�DE�SÃO�PAULO�CHÁCARAS�E�OCUPAÇÕES�URBANAS�
Fonte:�Elaboração�própria�
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Os� loteamentos� executados�na� virada�do� século�XIX�para�o�XX� afirmaram�uma� tendência�de�

ocupação� que� indicava� vetores� industriais� a� leste,� sentido� várzea� do� Carmo,� enquanto� os�

vetores�habitacionais�e�comerciais�da�cidade�atravessavam�o�Vale�do�Anhangabaú�na�direção�

oeste�e� sudoeste.�Num� segundo�momento,�após�a� retificação�do�Rio�Tietê,� fortaleceͲse�uma�

tendência�de�ocupação�das�margens�dos�rios�com�funções�industriais�que�é�ratificada�pelo�Plano�

de�Avenidas�de�Prestes�Maia.�

“[O�Plano�de�Avenidas]�apresenta�uma�das�ideias�básicas�do�plano,�o�deslocamento�das�
indústrias�para�as�áreas�de�várzea�dos�rios�que,�somado�às�propostas�do�sistema�viário�
radialͲperimetral�dotado�do�Perímetro�de� Irradiação,�e�ao�deslocamento�das�estradas�
de� ferro� para� as� margens� do� Tietê,� constituem� o� principal� elemento� do� Plano� de�
Avenidas.”�(TOLEDO,�2004,�p.�223)�

Essa�intenção�do�Plano�de�Avenidas�se�realizou�e�consolidou�na�várzea�recémͲconquistada�pela�

regularização�e�canalização�do�curso�do�Rio�Tietê,�oferecendo�à�urbanização�grandes�porções�

entre�a�linha�férrea�e�o�rio.�As�consequências�da�ocupação�das�várzeas�–�sua�impermeabilização�

e�o�decorrente�aumento�da�velocidade�das�águas�do�rio�–�são�intensamente�percebidas�na�São�

Paulo�contemporânea�e�seus�inúmeros�episódios�de�enchentes.�

A�montagem�fotográfica�de�O�Rio�Tietê�em�seu�Curso�Natural�sobre�Foto�Aérea�2008�é�fruto�da�

sobreposição�do�Mapa�da�Cidade�de�São�Paulo�em�1905�com�o�curso�do�rio�Tietê�e�a�fotografia�

aérea�extraída�do�portal�Google�em�2012.�O�curso�natural�do�rio�Tietê�foi�reforçado�com�uma�

mancha�branca,�representando�suas�várzeas.�A�mancha�cinza�corresponde�à�mancha�urbana�da�

cidade�em�1916.�

A�sobreposição�foi�feita�a�fim�de�tornar�visíveis�as�largas�faixas�de�várzea�ocupadas,�resultantes�

de�sua�posterior�canalização.�Em�1905,�o�Rio�Tamanduateí�já�se�encontrava�canalizado�e�apenas�

VETORES�DE�OCUPAÇÃO�PRIMEIRAS�DÉCADAS�DO�SÉCULO�XX�
Fonte:�Elaboração�própria�

�
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um�trecho�do�Tietê�estava�retificado,�na�altura�da�Ponte�do�Limão.�Nesse�momento,�a�mancha�

da� cidade� atravessava� o� Rio� Tietê� apenas� em� Santana,� e� a� presença� da� Estrada� de� Ferro�

Sorocabana,� paralela� ao� Tietê� marcando� o� eixo� lesteͲoeste,� evidencia� a� sua� influência� no�

surgimento�do�bairro�da�Lapa,�nesse�momento�descontínuo�em�relação�à�cidade.�

A�mancha�branca�coincide�com�as�áreas�“conquistadas”�do�rio,�com�a�retificação�completa�do�

Rio�Tietê.�Através�da� visualização�do�grau�de�ocupação�dessa�área,�na� foto�aérea�de�2008�é�

possível� verificar� a� grande� quantidade� de� áreas� ocupadas� após� a� conclusão� dessa� obra.� A�

topografia�plana,�a�associação�com�a�ferrovia�e�a� intenção�do�Plano�de�Avenidas�de�ocupar�as�

várzeas� com� usos� industriais� contribuíram� para� a� conformação� das� áreas� produtivas� da� São�

Paulo�industrial.�

�
O�RIO�TIETÊ�SEM�SEU�CURSO�NATURAL�SOBRE�FOTO�AÉREA�2008�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�GoogleMaps�2012,�Mapa�da�Cidade�de�São�Paulo,�1905.�
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3.3�O�LOTEAMENTO�RICHTER�&�COMPANY:�O�ESPAÇO�GERADO�ENTRE�O�PROJETADO�E�
O�CONSTRUÍDO�

O�Projeto�do�Loteamento�da�Vila�Leopoldina�de�propriedade�da�Empresa�Richter�&�Company,�

apresentado� na� figura� RELAÇÃO�DO� LOTEAMENTO� COM� A� REGIÃO� CENTRAL,� data� de� 1894.�

Apesar� disso,� vemos� registros� de� início� de� sua� execução� apenas� no� levantamento�

aerofotogramétrico�Sara�Brasil�de�1930.�

�
RELAÇÃO�DO�LOTEAMENTO�COM�A�REGIÃO�CENTRAL.�
Fonte:�Detalhe�da�Planta�do�Loteamento�Richter&Company.�
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Localizado�no�encontro�dos�rios�Tietê�e�Pinheiros�a�oeste�da�“cidade”�

(área�hachurada�onde�está�escrito�S.�Paulo),�o� loteamento�apresenta�

descontinuidade� com� a�mancha� urbana� e� está� associado� a� ela� pela�

Estrada� de� Ferro� Sorocabana� e� por� uma� ligação� viária� paralela� à�

ferrovia.�

O� loteamento� era� limitado� a� noroeste� e� a� norte� pelo�Rio� Tietê� e� a�

oeste�pelo�Rio�Pinheiros,� ambos�em� seu� leito�natural.�É�partido�em�

seu� terço�superior�pela�Estrada�de�Ferro�Sorocabana.�A� implantação�

da� Estação� Imperatriz� Leopoldina� não� consta� da� planta� deste� o�

loteamento.� A� cisão� não� representava� a� barreira� física� que� hoje� se�

impõe�à�mobilidade� intrabairro;�o� loteamento� segue� semelhante�ao�

norte� e� ao� sul� da�mesma,� apesar� de� conter� apenas� dois� pontos� de�

travessia�em�projeto,�um�dos�quais�liga�a�região�com�a�travessia�do�Rio�

Tietê�na�atual�ponte�dos�Remédios.�

A�malha�viária�do� loteamento�é�estruturada�por�dois�elementos�que�

configuram�eixos�perpendiculares�entre�si:�o�primeiro�correspondente�

parcialmente�à�Avenida�Leopoldina�(atual�Av.�Imperatriz�Leopoldina),�

eixo�noroesteͲsudeste�do�projeto�que�atravessa�a�linha�férrea�e�atinge�

o� Rio� Tietê,� desviando� do� eixo;� e� o� segundo,� perpendicular,�

correspondente� à� Estrada� de� Ferro� Sorocabana.� As� demais� vias� do�

loteamento� seguem� paralelas� ao� primeiro� ou� ao� segundo� eixo�

atravessando� todo� o� empreendimento,� conforme� ilustrado� nos�

croquis.
�

PLANTA�DO�LOTEAMENTO DA�VILA�LEOPOLDINA
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O� loteamento� é� em� grande� parte� composto� por�

uma� trama� viária� ortogonal,� principalmente� na�

porção� ao� sul� da� Estrada� de� Ferro� Sorocabana.�

Exceções� feitas� em� duas� vias:� uma� à� direita� da�

figura,� coincidindo� com� o� limite� leste� do�

loteamento,�paralelo�ao�que�seria�a�atual�Rua�Passo�

da�Pátria;�e�uma�via�mais�ao� sul,�no� sentido� lesteͲ�

oeste,� interrompida� com� a� ocupação� do� CEAGESP�

em� 1969,� atualmente� denominada� Rua� Aroaba,�

entre� a� Av.� Imperatriz� Leopoldina� e� a� Av.� Gastão�

Vidigal.�Essas�duas� vias�estão�destacadas�na� figura�
LOTEAMENTO�ORIGINAL�DA�VILA�LEOPOLDINA,�assim�como�

as� únicas� vias� executadas� e� constantes� do� Mapa�

Sara� Brasil,� levantamento� aerofotogramétrico� de�

São� Paulo� em� 1930.� Parte� das� demais� vias�

constantes� do� projeto,� ainda� não� executadas� em�

1930,� foi� incorporada�ao� tecido�do�bairro�ao� longo�

das� décadas� seguintes,� como� se� verá� ao� longo� do�

capítulo.�

O� loteamento� conta� com� dois� padrões� de�

parcelamento� (ver� Usos� Propostos� No� Loteamento�

Original�Da�Vila� Leopoldina)�que� indicam� a� intenção�

do�empreendedor�de�comercializar�lotes� industriais�

e� lotes� residenciais,� possivelmente� para� a�

�

CROQUIS�DA�
ESTRUTURAÇÃO�VIÁRIA�DO�
PROJETO�DE�LOTEAMENTO.�
Fonte:�Elaboração�própria.�

�

LOTEAMENTO�ORIGINAL�DA�VILA�LEOPOLDINA�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Planta�do�Loteamento�Richter&Company��
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construção�de�vilas�operárias�associadas�ao�uso�industrial�pretendido�para�o�bairro.�As�porções�

nordeste,�ao� longo�da� linha�férrea,�e�oeste�ao� longo�das�atuais�Av.� Imperatriz�Leopoldina�e�R.�

Carlos�Weber,�marcadas�em�cinza�na�figura�USOS�PROPOSTOS,�correspondem�a�um�parcelamento�

em�grandes�lotes�configurando�grandes�quarteirões.�O�processo�de�verticalização�da�década�de�

2000� se� iniciou� com� empreendimentos� nesses� lotes� de� maiores� dimensões� da� Rua� Carlos�

Weber,�refletindo�uma�tendência�do�mercado�de�buscar�áreas�para�empreendimentos�de�maior�

porte� nas� últimas� décadas.� A� área� em� amarelo� apresenta� lotes� significativamente�menores,�

indicando�a�intenção�de�uso�residencial.�

Ao� norte� da� Sorocabana� há� um� núcleo� de� pequenos� lotes� (em� amarelo),� ao� longo� do� eixo�

noroesteͲsudeste� da� Vila� Leopoldina.� Esse� núcleo� corresponde� à� Vila� Ribeiro� de� Barros,� vila�

operária�associada�aos�usos�industriais�dos�lotes�do�entorno,�não�constantes�do�Sara�Brasil,�mas�

ocupados�na�fotografia�aérea�de�1958.�

�

USOS�PROPOSTOS�NO�LOTEAMENTO�ORIGINAL�
Fonte:�Elaboração�própria�

� � �

VILA�RIBEIRO�DE�BARROS�RESPECTIVAMENTE�NO�PROJETO�DE�LOTEAMENTO,�NO�LEVANTAMENTO�
AEROFOTOGRAMÉTRICO�SARA�BRASIL�DE�1930�E�NA�FOTO�AÉREA�DE�1958�DO�GEOPORTAL.�
�
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O�núcleo�residencial�mais�significativo�corresponde�à�quase�totalidade�do�quadrilátero�formado�

pela�primeira�paralela�ao�sul�da�Sorocabana�entre�o�Rio�Pinheiros�e�a�Avenida�Leopoldina.�Essa�

ocupação�não�se�concretizou�e�a�urbanização�dessa�região�se�deu�somente�após�a�retificação�e�

drenagem�das�áreas�alagadiças�do�Rio�Pinheiros�na�década�de�1950,�em�um�parcelamento�com�

lotes�de�maiores.�

Os� quarteirões� apresentados� ao� sul� da� Rua� Kirschner,� atualmente� denominada� R.� Schilling,�

foram�executados�de�modo�diferente�ao�representado.�Os�dois�quarteirões�que� incorporavam�

lotes� industriais� foram� subdivididos� em� quatro� quarteirões� de� lotes� pouco�maiores� do� que�

aqueles�parcelados�ao�norte�na�atual�R.�Carlos�Weber.�Esse�parcelamento�permitiu�a�presença�

também�de� lotes�pouco�maiores,�com�um�tipo�de�ocupação�distinto�daquele�mais�próximo�às�

áreas� industriais,� cujos� remanescentes� se� encontram� ainda� no� bairro� e� conformam� o� que�

denominamos� Território� da� Permanência.� São� lotes� ocupados� por� edificações� residenciais�

isoladas�no�lote,�diferentemente�das�casas�geminadas�que�configuram�as�residências�associadas�

às�indústrias�mais�próximas�à�Sorocabana.��

A�partir�a�leitura�do�partido�do�projeto�de�loteamento�da�Vila�Leopoldina,�em�comparação�com�

os�mapas�de�evolução�da�ocupação�urbana�registrada�pelos�mapas�temporais�subsequentes�(do�

início�do�século�XX),� foi�possível�estabelecer�os�marcos�de�surgimento�de�principalmente�dois�

padrões�de�ocupação�e�dois�fortes�vetores:�

�

x Padrão�residencial�de�caráter�mais�rural�num�primeiro�momento;�
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x Padrão� residencial� “operário”�10,� provavelmente� associado� à� presença� da� atividade�

ferroviária�da�Sorocabana�e�à�construção�do�loteamento�da�Cia�City;�

x Vetor�industrial�dado�pela�proximidade�com�a�estrutura�ferroviária,�localização�próxima�

aos�rios�Pinheiros�e�Tietê�e�suas�características�topográficas;�

x Vetor�residencial�de�alto�padrão�dado�pelos�loteamentos�dos�bairros�do�Alto�da�Lapa�e�

Bela�Aliança�da�Companhia�City.�

��

������������������������������������������������������������

10�Apesar�do�uso�industrial�só�se�instalar�no�bairro�com�maior�intensidade�na�década�de�1950,�usaremos�o�termo�“uso�
residencial�operário”�para�os�lotes�residenciais�do�Loteamento�da�Richter&Company.�Além�de�terem�sido�parcelados�
com� essa� intenção,� as� características� do� arruamento� e� as� dimensões� dos� lotes� geram� uma� ocupação� bastante�
semelhante�aos�demais�bairros�operários.�
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3.4�A�LEITURA�DOS�PADRÕES�DE�OCUPAÇÃO�E�A�IDENTIFICAÇÃO�DOS�TERRITÓRIOS�

�

Os�dois�padrões�residenciais� identificados�no� levantamento�Sara�Brasil�(1930)�apontam�para�a�

formação�de�dois�territórios�que�diferem�entre�si�principalmente�pela�densidade�de�ocupação�

dos�lotes�e�pela�relação�com�os�rios�e�a�ferrovia.�Para�a�compreensão�do�processo�de�formação�

do� bairro,� as� entrevistas� com� a� família� Neves� foram� fundamentais,� tanto� pela� riqueza� de�

detalhes� que� emergiam� das� conversas� quanto� pelo� cuidado� que� têm� com� seus� álbuns� de�

família,�com�a�documentação�dos� imóveis�que�possuem�e�com�o�valor�que�dão�ao�resgate�da�

história�do�bairro.�

Segundo�Sueli�das�Neves,�quarta�geração�da�família�na�Vila�Hamburguesa,�seus�bisavós�viviam�

nessa�mesma�área�em�um�rancho�delimitado�por�eles:�“minha�avó�dizia�que�naquela�época�não�

tinha�muita�gente�vivendo�aqui,�então�eles�cercaram�um�rancho�dividindo�a�terra”.�Segundo�a�

memória�das�histórias�familiares,�coincidentes�com�os�depoimentos�colhidos�de�outras�famílias�

por�Lobo�Jr.,�esse�território�era�ocupado�por�pequenos�ranchos�até�a�virada�do�século.�AcreditaͲ

se,� inclusive,� que� as� ruas� da� “Vila� Fausto”� (atualmente� Vila� Leopoldina)� foram� implantadas�

acompanhando�os�limites�das�terras�dessas�famílias,�conformando,�por�exemplo,�ruas�como�as�

atualmente�denominadas�de�Nanuque�e�Paulo�Franco.�

Essa�ocupação�de�características�mais�rurais�não�era�incomum�nas�margens�do�leito�natural�do�

Rio� Pinheiros,� enquanto� que� às� margens� do� Rio� Tietê,� mesmo� antes� de� sua� retificação,�

instalaramͲse�indústrias,�associadas�à�Estrada�de�Ferro�Sorocabana.�
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Apesar�de�não�haver� registros�da� região�em�1900,� a�partir�das� informações� recolhidas�pelas�

pesquisas� fizemos�um�mapa�esquemático� separando�as� ruas�que�provavelmente�existiam,�ao�

menos�como�caminho,�em�1900,�daquelas�que�teriam�sido�executadas�entre�1900�e�1929.�

A�Rua�do�Corredor�cumpre�a�função�de�principal�eixo�de�comunicação�da�área�com�a�região�da�

Lapa,�onde�desde�1870�já�havia�uma�estação�da�Estrada�de�Ferro�Sorocabana,�e�dali�em�direção�

ao� centro�ou�à� “cidade”.�As�ocupações�desse�núcleo�atendem�ao�parcelamento�proposto�no�

Projeto� de� Loteamento� e� possivelmente� estão� associadas� às� atividades� decorrentes� da�

proximidade�da�Estrada�de�Ferro,�ainda�que�sem�a�presença�de�estação�de�trem.��

Como� os� relatos� dos�moradores�mais� antigos� indicam� a� presença� de� ocupações� em� casas�

menores�sem�chácaras�nessa�área,�é�possível�que�o�Armazém�de�Café,�constante�do�Sara�Brasil,�

já�estivesse�em�atividade,�uma�vez�que�se�trata�do�primeiro�ponto�de�parada�após�a�travessia�do�

Rio� Tietê� para� os� trens� que� vinham� carregados� de� café� desde� Sorocaba.� Como� não� havia�

�
IDENTIFICAÇÃO�DO�USO�DA�EDIFICAÇÃO�CONSTANTE�DO�SARA�BRASIL�EM�MAPEAMENTO�DA�ZONA�OESTE�DE�S�PAULO�
Fonte:�Respectivamente�Sara�Brasil�e�Coleção�João�Batista�de�Campos�Aguirra.�
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nenhum� outro� tipo� de� atividade� além� das� chácaras/� hortas� e� como� a� conexão� com� a� área�

urbana�da�cidade�era�bastante�precária,�é�muito�pouco�provável�que�se�tratasse�de�ocupações�

residenciais�de� trabalhadores�da� região�da� Lapa.�O�Armazém�de�Café�é� a�primeira�evidência�

encontrada�de�ocupação�associada�ao�uso�industrial,�ainda�que�o�armazém�represente�apenas�o�

armazenamento� da� matériaͲprima� do� processo� industrial,� o� que� justificaria� as� ocupações�

“residenciais�operárias”�na�região.�

A�Vila�Fausto,�atualmente�denominada�Vila�Hamburguesa,�guardava�relações�mais�estreitas�com�

as�margens�dos�rios,�usando�suas�várzeas�para�a�pastagem�de�gado�e�criação�de�vacas�leiteiras.�

O� leite�produzido� era�distribuído� entre� as� casas�da� região� e�Pinheiros� através�da� Estrada�da�

Boiada,� atualmente� Diógenes� Ribeiro� de� Lima.� Parte� das� famílias� que� se� instalaram� nessas�

ocupações�entre�o�final�do�século�XIX�e�as�primeiras�décadas�do�século�XX�continua�vivendo�no�

local,�guardando�fortes�vínculos�com�o� lugar�e�entre�si.�Configura,�do�ponto�de�vista�de�nossa�

pesquisa,�o�Território�da�Permanência.�

�

�
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�

A� figura� Hipsometria� da� Vila� Leopoldina� e� o� curso� natural� dos� rios� Tietê� e� Pinheiros� e� a��

Edificações:� Vila� Leopoldina� em� 1930� (p.� 130),� foram� elaboradas� cruzandoͲse� a� base�

cartográfica�utilizada�pela�PMSP,�o�Geolog11�ͲͲ�de�onde� foi�extraído�o� traçado�dos�rios�Tietê�e�

Pinheiros�retificados�(em�amarelo�na�figura)�e�as�curvas�de�nível�utilizadas�para�a�construção�da�

hipsometria� ͲͲ�e�o� Sara�Brasil,�para� termos�um� retrato�das�vias�executadas�e�das�edificações�

implantadas�em�1930.�

Os�rios�Tietê�e�Pinheiros�ainda�não�haviam�sido�canalizados,�mas�é�na�várzea�do�Rio�Pinheiros�

que� se� apresentam� os� maiores� meandros,� leitos� intermitentes,� áreas� alagadiças� e� lagoas�

perenes�em�decorrência�da�topografia.�Como�se�verá�ao�longo�desse�texto,�a�canalização�do�rio�

e�a�drenagem�de�suas�várzeas� impediram�que�as�águas�voltassem�a�se�espraiar�na�região�nas�

cheias,� liberando� assim� vastas� áreas� para� o� loteamento.� Entretanto,� foram� justamente� a�

alteração� do� curso� natural� e� a� diminuição� de� áreas� para� espraiamento� e� represamento� das�

águas�nas�estações�de�chuva,�somadas�à�impermeabilização�do�solo,�que�geraram�os�problemas�

na�drenagem�do�bairro,�revelados�através�dos�diversos�episódios�de�alagamento.��

Parte�das� lagoas�perenes,�marcadas�em�azul�escuro�no�mapa,�permaneceu�até�as�décadas�de�

1960,�conforme�se�verá�a�partir�da� leitura�da�foto�aérea�de�1958,�sendo� lembrada�por�antigos�

������������������������������������������������������������

11Os�quarteirões�representados�em�cinza�claro�na�EDIFICAÇÕES�DA�VILA�LEOPOLDINA�EM�1930�foram� incorporados�
com�a� intenção�de�compor�um�traçado�referencial�sobre�o�qual�a�malha�viária�se�acomoda�ao� longo�do�século�até�
coincidir�completamente�com�a�mesma.�
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moradores�em�diversos�depoimentos.�Segundo�Lobo�Jr.,�a�proximidade�com�a�várzea�alagadiça�

do�Rio�Pinheiros�propiciava�a� realização�de�atividades�de�economia� familiar,�como�a�pesca,�a�

caça�de�rãs�e�o�recolhimento�de�estrume�de�animais�e�de�areia,�entre�outras.�Além�disso,�era�

local�de�lazer�e�esporte,�como��natação,�passeios�de�barco,��etc.�

A�grande�área�amarelada�corresponde�às�áreas�mais�baixas,�as�várzeas�do�Tietê�e�do�Pinheiros.�

As�áreas�mais�escuras,�e�portanto�mais�altas,�a�oeste,�representam�o�morro�do�Jaguaré�ao�sul�e�

o� bairro� dos� Remédios� ao� norte.�O� Bairro� da� Vila� Leopoldina� é� quase� integralmente� plano,�

sofrendo�algumas�variações�apenas�na�porção�mais�próxima�à�Rua�Diógenes�Ribeiro�de�Lima.�Ao�

compararmos�a�Hipsometria�do�Distrito�com�a�figura�Edificações�na�Vila�Leopoldina�em�1930,�a�

seguir,�percebemos�a�associação�entre�as�áreas�ocupadas�e�a�topografia�do�sítio.�

Além� da� evidente� não� ocupação� das� áreas� de� várzea� mais� próximas� ao� rio� Pinheiros� não�

canalizado,�notaͲse� a�existência�de� três�núcleos�de�ocupação,� ainda�pouco�densos�em�1930,�

apresentando�certa�contiguidade:�

x O� primeiro� (1),�mais� próximo� à� Estrada� de� Ferro� Sorocabana,� associado� à� Rua� Carlos�

Weber,�entre�a�Av.�Imperatriz�Leopoldina�e�a�linha�de�alta�tensão�(em�azul�na�figura),�está�

implantado� nas� áreas� mais� baixas� do� arruamento� executado.� Esse� núcleo� contém�

pequenas� casas� geminadas� com� alta� taxa� de� ocupação� do� lote,� a� partir� do� qual� se�

construiu�a�ocupação�do�mapa�de�1900.�

x O�segundo�(2)�na�Rua�do�Corredor�(atual�R.�Guaipá)�está�em�média�15�metros�acima�da�

várzea�e�representa�a�única�ligação�com�do�bairro�com�a�região�central.�A�rua�acompanha�
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as� curvas�de�nível,�acomodandoͲse�na� crista�da� leve�elevação.�Os� lotes�apresentam�os�

mesmos�padrões�daquelas�na�porção�norte�da�Carlos�Weber,�pequenas�casas�geminadas.�

A� área,� que� era� chamada� pelos� moradores� da� época� de� “Vesúvio”� ou� “Pito� Aceso”�

(possivelmente� em� função� das� chaminés� industriais� da� região),� configuraͲse� como�

consequência� da� relação� da� região� com� o� centro� da� cidade� e� da� proximidade� com� a�

ferrovia.�

x O� terceiro� (3)�refereͲse�à�Vila�Fausto,�ainda�pouco�menos�densa�que�os�dois�anteriores�

em� 1930.� As� diferenças� entre� os� padrões� de� ocupação� se� tornam�mais� evidentes� na�

medida� em� que� as� ocupações� se� consolidam.� Está� situado� na� porção� mais� alta� do�

Loteamento�da�Vila�Leopoldina,�atingindo�uma�diferença�de�mais�de�30�metros�entre�seu�

ponto�mais�alto�e�a�várzea.�A�previsão�de�ocupação� industrial�apresentada�na�planta�do�

loteamento�não�se�realizou�integralmente�e,�apesar�de�ter�recebido�mais�uma�paralela�à�

Imperatriz�Leopoldina�para�ajustar�as�dimensões�da�quadra�ao�uso� residencial,�os� lotes�

resultantes�desse�parcelamento�são�maiores�do�que�os�das�porções�anteriores,�gerando�

taxas�de�ocupação�significativamente�menores�que�as�dos�demais�núcleos.�

A�figura�Edificações:�Vila�Leopoldina�em�1930�apresenta�as�vias�executadas�em�1930,�incluindo�

aquelas� destacadas� na� figura� Loteamento� Original� da� Vila� Leopoldina.� VêͲse� na� figura� a�

importância�do�eixo�composto�pela�atual�Av.�Imperatriz�Leopoldina,�atravessando�a�Sorocabana�

e�o�Rio�Tietê�na�altura�da�Ponte�dos�Remédios.��



� 117

�

�
EDIFICAÇÕES�DA�VILA�LEOPOLDINA�EM�1930�

�
SARA�BRASIL,�1930
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A�não�ocupação�das�várzeas�possibilitou�a�manutenção�das�características�rurais�do�Território�

da�Permanência�(núcleo�3)�ao�longo�das�primeiras�décadas�do�século�XX,�apesar�da�pressão�da�

expansão�do�uso�residencial�“operário”,�possivelmente�em�função�da�demanda�por�moradia�dos�

trabalhadores� que� executaram� os� loteamentos� do� Alto� da� Lapa� e� Bela� Aliança� da� Cia� City,�

conforme�representação�no�mapa�Padrões�de�Ocupação�da�Vila�Leopoldina�em�1930.��

A� grande� área� amarela� corresponde� ao� arruamento� do� Alto� da� Lapa� e� Bela� Aliança,�

provavelmente�ainda�em�execução,�uma�vez�que�o�projeto�data�de�1929�e�não�consta�nenhuma�

edificação�em�seus�lotes.�Esse�loteamento�representa�um�vetor�de�ocupação�que�num�primeiro�

momento�se�relaciona�com�as�demais�ocupações�da�região,�na�medida�em�que�demandava�mão�

de� obra� para� sua� execução,� mas� num� segundo� momento� distanciaͲse� das� demais� por� ser�

acessível�apenas�a�famílias�de�maior�poder�aquisitivo,�significativamente�distante�dos�padrões�

de�renda�que�ocupavam�as�áreas�até�então.��

A�Companhia� Estrada�de� Ferro� Sorocabana� foi� fundada� em�1870� e� sua� linha� inaugurada� em�

1872,� ligando�a�Estação�da�Luz�em�São�Paulo�à�Fundição� Ipanema,�passando�por�Sorocaba.�A�

linha� funcionou� sem� paradas� entre� o� centro� e� a� várzea� do� Pinheiros� até� 1920,� com� a�

inauguração� das� Estações�Domingos� de�Moraes,� 1.808�metros� a� leste� da� Estação� Imperatriz�

Leopoldina�(de�1931),�e�a�Estação�Presidente�Altino,�2.920�metros�a�oeste�após�o�cruzamento�

do� Rio� Pinheiros12 .� A� estação� Leopoldina� foi� inaugurada� somente� em� 1931,� utilizando�

������������������������������������������������������������

12രPortal�da�Associação�Brasileira�de�Preservação�Ferroviária�(http://www.abpfsp.com.br/ferrovias.htm)��
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parcialmente�a�área�de�um�Armazém�de�Café.�Conforme�apresentado,�apesar�do�Loteamento�

da� Vila� Leopoldina� ser� posterior� ao� início� da� operação� da� Sorocabana,� o� parcelamento� não�

previa� uma� estação� em� sua� planta.� Entretanto,� as� atividades� industriais� previstas� no�

loteamento,�parcialmente� implantadas�até�o� final�da�década�de�1950,�apenas�se�viabilizariam�

após�sua�implantação�e,�principalmente,�após�a�retificação�dos�rios�Pinheiros�e�Tietê.�

“O�sistema�de�canais�e�o�conjunto�das�vias�expressas�marginais�do�Pinheiros�e�do�Tietê�
começaram�a� se� constituir�numa�massa�de� força�produtiva� social�para�o�processo�de�
industrialização�em�curso.�A�atuação�do�poder�público,�na�várzea,�visou�a�partir�dessa�
época,� prover� a� cidade� de� condições� que� viabilizassem� o� seu� desenvolvimento�
industrial”�(SEABRA,�1987,�p�13)�

As� ocupações� do� bairro,� antes� restritas� às� áreas� mais� altas� (ver� figura� hipsometria)� ou�

diretamente�associadas�à�ferrovia,�deixam�de�se�localizar�no�limite�fluvial�e�alagadiço�da�cidade�

para�pertencerem�a�uma�vasta�área�desocupada,�fruto�da�canalização�dos�rios�e�da�drenagem�

de� suas� várzeas.� As� características� rurais� das� primeiras� ocupações� e� sua� relação� com� o� rio�

Pinheiros�são�definitivamente�alteradas.�

“O� saneamento� viria� redefinir� globalmente� o� significado� das� várzeas� no� contexto�
urbano�de�São�Paulo,� criando�uma� contradição�entre�a�várzea� como� recurso�natural,�
fonte�de�areia�e�pedregulho,�como� lugar�para�o�estabelecimento�de�olarias�e�os�usos�
que�a�partir�de�então�seriam�possíveis�de�se�fazer�naqueles�terrenos.�Mas�o�que�de�mais�
significativo� este� processo� indica� é� que� as� várzeas,� embora� tendo� uma� existência�
natural,�insisto,�por�isso�sujeita�a�cheias�episódicas,�já�nos�anos�trinta�deixavam�de�ser�
“o� pior� terreno”� da� cidade.� Processos� de� expansão� da� própria� cidade� já� se� haviam�
alcançado�e�as�haviam�englobado.�Nos�anos� trinta,�a� cidade� crescia�muito�para�além�
Tietê,�as�terras�ao� longo�do�Pinheiros�estavam�sendo�objeto�de� inúmeras�e�complexas�
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transações”�(SEABRA,�1987,�p101)�

Durante�os�anos�de�1930,�1940�e�1950�são�executados�

os� trabalhos� de� canalização� do� Rio� Tietê� e� de�

canalização� e� inversão� do� Rio� Pinheiros� para� a�

produção� de� energia� elétrica,� utilizandoͲse� a�

diferença� de� nível� da� Serra� do�Mar� pela� Cia� Light.�

Complementarmente,�a�construção�das�vias�marginais�

na�década�de�1960�estrutura�a�valorização�das�terras�

recémͲconquistadas� das� várzeas.� As� estratégias� de�

negociação,�conquista�e�apropriação�do�espaço�pelos�

principais� agentes� envolvidos� (municipalidade,�

antigos� moradores� e� Light)� são� um� tema� à� parte,�

sobre�o�qual�não�trataremos�nesse�trabalho,�a�não�ser�

no� que� diz� respeito� especialmente� à� dinâmica�

instalada�na�Vila�Leopoldina.�

O�PAPEL�DOS�RIOS�E�SUAS�VÁRZEAS�NO�PROCESSO�DE�OCUPAÇÃO�DA�VILA�LEOPOLDINA�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Sara�Brasil�e�Gegran�

�
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�

3.5��CIA�CITY�E�INDÚSTRIAS:�A�COEXISTÊNCIA�DE�VETORES�OCUPAÇÃO�CONTRÁRIOS�

�Os� projetos� da� chamada� Companhia� City� of� São� Paulo� Improvements� and� Freehold� Land�

Company� Ltda.,� companhia� inglesa�que� realizou� loteamentos�na� região�na�década�de�1920�a�

partir�da�concepção�da�cidadeͲjardim,�foram�modelos�da�urbanização�que�se�difundiu�na�Europa�

e�que�foi�apropriada�no�Brasil�para�criação�de�loteamentos�ocupados�por�famílias�de�alta�renda�

das�elites�paulistanas.�São� loteamentos�exclusivamente�residenciais,�de�traçado�orgânico,�com�

numerosas�áreas�verdes�e�extremamente�arborizados,� localizados�principalmente� �nas�várzeas�

do�Rio�Pinheiros.�

Como� até� 1930� as� atividades� industriais� da� região� eram� ainda� incipientes,� é� possível� que� a�

região� próxima� às� áreas� da� futura� estação� Leopoldina� e� do� “Vesúvio”,� apresentadas� como�

núcleos� 1� e� 2� anteriormente,� tenham� tido� suas� ocupações� intensificadas� pelos� operários� da�

construção� dos� bairrosͲjardim� da� própria� Cia� City,� segundo� um� dos� depoimentos� dessa�

pesquisa.��

Nessa�porção�mais�a�oeste�de�expansão�urbana�da�cidade�de�São�Paulo,�há�a�coexistência�de�

dois�vetores�de�ocupação�extremamente�distintos,�ainda�que�apontem�para�a�mesma�direção:�o�

vetor�da�ocupação� industrial,� acompanhado� de� vilas�operárias� (cuja� tendência� se� insinua�no�

parcelamento� do� Loteamento� da� Vila� Leopoldina);� e� o� vetor� de� ocupação� exclusivamente�

residencial�empreendido�pela�Cia�City.�Os�dois�loteamentos�têm�arruamentos�muito�distintos.�A�

Vila�Leopoldina�tem�traçado�ortogonal�apresentando�grandes�lotes�para�uso�industrial�e�núcleos�

VETORES�OPOSTOS�NA�MESMA�DIREÇÃO.�USOS�INDUSTRIAL�E�
RESIDENCIAL�DE�ALTO�PADRÃO�
Fonte:�Elaboração�própria�
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de�lotes�menores�conformando�áreas�residenciais�associadas.�Apesar�das�grandes�dimensões�do�

loteamento,�as�áreas�reservadas�à�construção�de�praças�e�áreas�verdes,�além�de�escassas,�não�

foram�totalmente�executadas.�O�Alto�da�Lapa,�por�sua�vez�tem�traçado�orgânico�acompanhando�

as� curvas� de� nível,� conformando� vias� em� sua�maioria� bastante� planas,� cortadas� por� vias� de�

distribuição�que�articulam�o�traçado�do� loteamento.�A�conformação�das�vias�no�Alto�da�Lapa/�

Bela�Aliança�gera�um�grande�número�de�pequenas�praças�que�garantem�a�intensidade�das�áreas�

verdes�que�caracterizam�os�empreendimentos�da�Cia�City�em�São�Paulo.�Ou�seja,�as�diferenças�

de� partido� apontadas� entre� os� dois� projetos� de� loteamento� resultam� em� padrões� urbanos�

totalmente�distintos.�

�
DIFERENTES�PADRÕES�DE�OCUPAÇÃO�URBANA�RESULTANTES�DE�PROJETOS�DISTINTOS�
Fonte:�BingMaps,�extraído�em�abril�de�2013.�
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O�portal�da�Companhia�City�afirma�que�os� loteamentos�do�Alto�da�Lapa�e�Bela�Aliança� foram�

desenvolvidos� para� uma� população� operária,� mas,� por� possuírem� todas� as� características�

diferenciadas�dos�bairros�da�Cia.�City,�os�terrenos�atraíram�um�público�com�bom�nível�cultural�e�

poder� aquisitivo� 13 .� Contudo,� as� dimensões� dos� lotes� comercializados� contradizem� essa�

informação.� ComparandoͲse� os� lotes� operários� ofertados� no� loteamento� da� Vila� Leopoldina�

com�aqueles� lançados�pela�Cia�City,�ficam�evidentes�as�diferenças.�Os� lotes�da�Vila�Leopoldina�

tinham� dimensões� variando� entre� 5mX20m� a� 5mX30m,� muitas� vezes� proporcionando�

ocupações� multifamiliares,� em� vias� particulares� e� sempre� contíguas� a� áreas� de� ocupação�

industrial.� Os� lotes� do� Alto� da� Lapa/Bela� Aliança� por� sua� vez,� configuram� um� bairro�

exclusivamente� residencial,� apresentando� essa� característica� como� grande� vantagem� em� seu�

empreendimento�e� comercialização.�O�arruamento�não�apresentava� contiguidade� com�a�Vila�

Hamburguesa,�núcleo�que�o�separa�do�bairro� industrial�da�Vila�Leopoldina.�A�essa�questão�de�

inserção� urbana� somaͲse� a� dimensão� dos� lotes� que� variam� entre� 10mX25m,� os� de�menores�

dimensões,�a�30mX50m,�não�sendo� incomuns�os� lotes�de�maiores�dimensões.�Diferentemente�

dos�loteamentos�operários,�os�loteamentos�da�Cia�City�eram�acompanhados�de�regulamentação�

de�uso�e�ocupação,�proibindoͲse�o�desmembramento,�a� implantação�de�usos�não�residenciais�

(exceto� os� institucionais)� e� ocupações�multifamiliares.� Esse� conjunto� de� fatores� em� projeto�

indica� a� orientação� do� empreendimento� para� um� perfil� de� renda� específico� de�maior� poder�

������������������������������������������������������������

13�Portal�da�Cia�City�(http://www.ciacity.com.br/novo/index.php#/projetos),�acessado�em�fevereiro�de�2013.�

PUBLICIDADE�DOS�LOTEAMENTOS�DA�CIA�CITY
Fonte:�História�da�Vida�Privada�no�Brasil

Na�publicidade�se�vê�a�intenção�da�valorização�

do�loteamento�a�partir

�

de� suas � c aracterísticas�

exclusivamente�residenciais,�voltadas�ao�público�

de�alto�padrão,�partin

d

oͲ se� do� pr inc í pi o� de� que�

a�convivência�com�outras�funções�é�“desaͲ

gradável”. �
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aquisitivo�(o�que,�em�nossa�opinião,�de�forma�alguma�tem�associação�com�o�“nível�cultural”�de�

seus�moradores).�

Na�Fotografia�Promocional�dos�Loteamentos�do�Alto�da�Lapa�e�Bela�Aliança,�provavelmente�

feita� na� década� de� 1940,� o� arruamento� encontraͲse� executado� e� arborizado,� ainda� que� a�

ocupação� seja� incipiente.�A�parte�mais�esbranquiçada�do�canto� superior�direito�da� fotografia�

corresponde�às�áreas�alagadas�da�várzea�do�Rio�Pinheiros�não�canalizado.�A�canalização�do�rio�

retificou� seus�meandros,� deixando� de� alimentar� as� lagoas� e� brejos� de� suas� várzeas,� o� que,�

associado�ao�processo�de�drenagem�dessas�áreas,� liberou�vastas�áreas�para�ocupação.�É�nas�

margens�dos�rios�canalizados�que�se� implantaram�as�vias�marginais,�ainda�não�executadas�em�

1958,�importantes�vias�estruturais�para�circulação,�inclusive,�de�veículos�de�cargas.��

As� ruas�ortogonais�com�ocupação�não�muito�densa,�vistas�na�área�central�da�margem�direita�

compõem�a�Vila�Fausto�(atualmente�denominada�Vila�Hamburguesa,�apresentada�como�núcleo�

3� anteriormente).� Ainda� que� tenhamos� indícios� de� que� era� uma� área� que� guardava� certas�

características� rurais,� a� diferença� do� grau� de� cobertura� vegetal� entre� esse� núcleo� e� os�

loteamentos� do� Alto� da� Lapa� e� Bela� Aliança� é� notável.� Todas� as� ruas� do� loteamento� são�

marcadas�por�uma� intensa� arborização�e�pela�presença�de�muitas�praças�e� áreas� verdes.�As�

características�rurais�da�Vila�Fausto�eram�atribuídas�às�hortas,�pequenos�pastos�e�lotes�menores�

com�criação�de�cavalos�e�não�à�presença�significativa�de�vegetação�de�maior�porte.�

�
CANAL�EXECUTADO�PARA�DRENAGEM�DA�VÁRZEA�NO�ENCONTRO�
DOS�RIOS�TIETÊ�E�PINHEIROS�CANALIZADOS�
Fonte:�Portal�Geoportal.�

�

�
FOTOGRAFIA�PROMOCIONAL�DOS�LOTEAMENTOS�DO�ALTO�DA�
LAPA�E�BELA�ALIANÇA,�PROVAVELMENTE�NA�DÉCADA�DE�1940.�
Fonte:�Portal�da�Cia�City.�
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O�bairro�da�Lapa14,�de�origem�mais�antiga,�cumpriu�um�papel�importante�para�a�Vila�Leopoldina,�

na�medida�em�que�abastecia�o�novo�bairro,�já�que�o�acesso�à�cidade�(atual�Centro�de�São�Paulo)�

era� impossibilitado�pela� falta�de� transportes.�Materiais�de� construção,� roupas�e� alimentação�

eram� comprados� na� Lapa,� bairro� que� na� década� de� 1920� teria� grande� desenvolvimento�

comercial�em�torno�das�ruas�Doze�de�Outubro,�Dr.�Cincinato�Pomponet�e�adjacências.�

Por�sua�distância�maior�em�relação�ao�centro�e�por�ocupar�área�de�várzea�no�extremo�oeste�do�

município,�a�infraestrutura�de�serviços�públicos�chegou�tardiamente�a�Vila�Leopoldina�(VESPOLI,�

105),�quando�comparada�à�Lapa.�Por�crescer�distante�de�padrões�urbanos�de�área�mais�próxima�

da� cidade,� prevaleciam� as� relações� baseadas� nas� atividades� comunitárias,� procissões,� festas�

religiosas�e�juninas,�divertimentos�como�jogos�de�bocha�na�rua,�futebol�de�várzea,�piqueniques�

familiares,� pesca� nas� lagos� próximos� e� nos� rios,� como� uma� característica�marcante� da� Vila�

Leopoldina�(VESPOLI�p.�105).�A�diversificação�do�uso�no�bairro�se�intensifica�na�medida�em�que�

os� usos� industriais� se� instalam� e� consequentemente� suas� áreas� residenciais� são� adensadas.�

Segundo�Lobo�Jr.,�

“as� primeiras� instalações� industriais� que� ocuparam� a� várzea� além� da� Av.� Imperatriz�
Leopoldina,�em�direção�ao�Rio�Pinheiros,�no�início�dos�anos�de�1930,�foram�as�indústrias�

������������������������������������������������������������

14രO�bairro�da�Lapa�tem�origem�no�século�XVI�quando�os�jesuítas�receberam�uma�sesmaria�próxima�ao�Rio�Pinheiros.�
No�século�XIX,�o�pequeno�povoado�foi�se�constituindo�mais�próximo�ao�Rio�Tietê�e�ficou�marcado�pelo�surgimento�de�
inúmeras�olarias�que� impulsionaram�a�urbanização�do� local.�Um�marco� importante� foi�a�construção�da�Estrada�de�
Ferro�da�SP�Railway�Co�em�1867(depois�Santos�Jundiaí),�que�dotou�o�bairro�de�uma�pequena�estação�no�antigo�sítio�
do�Coronel�Anastácio,�e�que� ligou�a�Lapa�à�Água�Branca,�à�Freguesia�do�Ó,�à�cidade�(atual�Centro)�e,�no� interior,�a�
Campinas�e�Jundiaí.�Fonte:�www.prefeitura.sp.gov.br�(acesso�em�04.01.2012).�
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CODIC,�Fundição�Honneger�e�Fábrica�de�Artefatos�de�Borracha�Pajé”.�(LOBO�Jr,�1986).�

No� entanto,� o� surto� industrial� do� bairro� ocorreu� apenas� na� década� de� 1950,� e� a� leitura� da�

fotografia� aérea� da� Vila� Leopoldina� em� 1958,� comparada� às� imagens� das� edificações�

implantadas�até�1930,�indicam�uma�forte�expansão�urbana.�A�implantação�do�Centro�Industrial�

Miguel� Mofarrej,� na� década� de� 1950,� ao� longo� da� rua� de� mesmo� nome� paralela� ao� leito�

ferroviário� da� Sorocabana,� impulsionou� a� ocupação� do� bairro15�(ver� figura� Centro� Industrial�

Mofarrej�em�1958).�

A�consolidação�dos�loteamentos�da�Cia�City�(Alto�de�Pinheiros,�Alto�da�Lapa,�Bela�Aliança�e�City�

Boaçava)� e� da� Vila� Leopoldina� é� representativa� do� crescimento� da� cidade� de� São� Paulo� em�

direção�a�oeste,�e� integra�os�antigos� subúrbios�à�área�urbana.�Os�primeiros� representam�um�

vetor� de� expansão� residencial� de� renda� alta� e�médiaͲalta� de� uso� residencial� horizontal� e� o�

segundo,�principalmente�entre�as�décadas�de�1950�e� início�de�1980,� representa�um�vetor�de�

ocupação�industrial�e�logística�e�uso�residencial�de�padrão�médioͲbaixo�associado�(de�ocupação�

horizontal,�sendo�comuns�os�lotes�multifamiliares�no�modelo�das�“casas�de�fundos”).�As�linhas�

férreas,�a�implantação�da�Estação�Imperatriz�Leopoldina�e�inauguração�da�Rodovia�Anhanguera�

(1947)� foram� fatores� que� estimularam� a� ocupação� da� região� com� o� adensamento� dos�

loteamentos�anteriormente�existentes�e�com�o�surgimento�de�outros.��

“Mas,�com�relação�ao�crescimento�de�São�Paulo�em�direção�às�várzeas�do�Pinheiros,�a�

������������������������������������������������������������

15�Vila�Leopoldina�–�Segundo�Unidades�de�Informações�Territorializadas�(UITs),�Emplasa.�

�
CENTRO�INDUSTRIAL�MIGUEL�MOFARREJ�EM�1958�
Fonte:�Geoportal�
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primeira�constatação�foi�a�de�que�a�Companhia�City�monopolizara�uma�certa�extensão�
de� terras� desde� as� colinas� intermediárias� do� interflúvio� PinheirosͲTietê,� terras�
conhecidas�por�Boaçava;�o�que� veio� a� ter� algumas� implicações�na� forma�pela�qual�a�
cidade�apareceria�no�seu�setor�oeste.�Esse�fato�condicionou� �as�formas�de�ocupação�e�
de� crescimento� da� cidade� nessa� direção;� tratouͲse� de� loteamentos� que� visavam� um�
mercado�específico,�isto�é,�quem��pudesse�pagar�por�lotes�grandes�(800m²)�e�aceitar�as�
especificações,� exigências,�quanto� aos� coeficientes�de� aproveitamentos�dos� terraços.�
Como�se�tratava�de�investimentos�de�longo�prazo,�permaneceram�essas�vastas�áreas�de�
terrenos� por�muito� tempo� desocupadas� programando� gradativamente� a� Companhia�
City�os�seus�arruamentos.”(SEABRA,��1987,�pp�57/58)�

�

A� figura�Padrões�de�Ocupação�da�Vila� Leopoldina�em�1958�apresenta�um�quarto�padrão�de�

ocupação,�os� galpões�de�uso� industrial,� somandoͲse� aos� três�padrões� constantes�dos�mapas�

analíticos�de�1900�e�1929.�A�canalização�dos� rios�Pinheiros�e�Tietê�e�a�drenagem�das�várzeas�

fazem�parte�de�um�movimento�da� cidade�em�direção�à� intensificação�de� suas� características�

industriais.�
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� PADRÕES�DE�OCUPAÇÃO�DA�VILA�LEOPOLDINA�EM�1958�
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As�atividades�industriais,�nesse�momento,�se�instalam�também�nos�interstícios�entre�a�City�Lapa�

e�a�Vila�Hamburguesa,�além�de�se�estabelecerem�a�sudoeste�da�Avenida�Imperatriz�Leopoldina,�

inaugurando�o�vetor�de�ocupação�das�várzeas�do�Pinheiros�retificado�e�com�suas�várzeas�quase�

completamente� drenadas.�O� Centro� Industrial�Mofarrej,� já� estabelecido� ao� longo� da� rua� de�

mesmo�nome,�acompanha�o� leito� ferroviário� com�a�nova� linha�da�Sorocabana,�em�direção�a�

Santos,�em� funcionamento.�Essa�estrutura�prolonga�o�vetor�de�ocupação� industrial,�“dando�a�

volta”�na�área�desocupada�que�receberia�em�1966�o�Centro�Atacadista�Ceasa.�

Assim,�conformamͲse�dois� fortes�vetores�de�ocupação� industrial�no�bairro,�conforme�a� figura�

Eixos� de�Ocupação� Industrial:� o� primeiro� no� sentido� noroesteͲsudeste� ao� longo� da�Avenida�

Imperatriz� Leopoldina,�que� até� esse�momento� ainda� atravessava� a� linha�da� Sorocabana;� e�o�

segundo�no�sentido�nordesteͲsudoeste�ao�longo�das�linhas�férreas�da�Sorocabana,�insinuandoͲ

se�em�direção�ao�centro�da�cidade�por�um�lado,�e,�pelo�outro,� iniciando�a�ocupação�da�várzea�

do�Rio�Pinheiros16.��

A�presença�dessas� atividades� industriais� induz� à�ocupação�de�outras� áreas,� como�Parque�da�

Lapa,� a� sul� da� Vila�Hamburguesa,� além� da� intensificação� daquelas� já� ocupadas� entre� a� Rua�

Carlos�Weber�e�a�Imperatriz�Leopoldina.�As�ocupações�de�características�rurais�nesse�momento�

������������������������������������������������������������

16�Além�de�haver�um�núcleo�que�não�se�configura�como�vetor,�uma�vez�que�está�contido�pelas�ocupações�residenciais�
já�implantadas�da�Vila�Leopoldina�e�a�City�Lapa,�com�suas�restrições�de�uso.�É�justamente�nessa�área�que�o�mercado�
imobiliário� implanta� seus� primeiros� empreendimentos,� iniciando,� na� virada� dos� séculos� XX� para� o� XXI,� o� forte�
processo� de� alteração� de� padrões� construtivos� e� de� perfis� de� renda,� o� que� configurará� o� que� nessa� pesquisa�
denominamos�Território�da�Ruptura.�

EIXOS�DE�OCUPAÇÃO�INDUSTRIAL�
Fonte:�Elaboração�própria�
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já� se� configuram� como� uma� permanência,� uma� vez� que� se�mantêm� apesar� da� pressão� das�

ocupações�residenciais�decorrentes�da� intensificação�das�atividades� industriais�por�um�lado,�e,�

por�outro,�apesar�das�diferenças�de�padrão�construtivo�e�urbano�entre�esse�território�e�as�novas�

ocupações�que�se� implantam�no�Alto�da�Lapa�e�na�Bela�Aliança� (ver� figura�Adensamento�das�

Ocupações�Associadas�ao�Uso�Industrial).�

O�vetor�de�expansão�das�ocupações�de�“residências�operárias”� introduz�na�Vila�Hamburguesa�

edificações�que�não�diferem�daquelas�do�Território�da�Permanência�pelo�poder�aquisitivo�de�

seus�moradores,� nem� pelo� padrão� das� edificações,� e� sim� pela� relação� com� os� novos� usos�

industriais�que� se� colocam�no�bairro.�Parte�das� antigas� famílias� ainda�mantinha� suas�hortas,�

cavalos�e�vacas�leiteiras�tanto�no�terreno�onde�foi�instalado�o�Centro�Esportivo,�Escola�e�Centro�

Cultural�do�SESI�em�1974,�quanto�no�Rancho�da�Família�Neves,�na�várzea�do�Rio�Pinheiros,�onde�

atualmente�está� instalado�o�Shopping�Vila� Lobos.�A� chegada�dessas�novas�ocupações�na�Vila�

�
ASSOCIAÇÃO�COM��LAPA�E�PINHEIROS�
Fonte:�Elaboração�própria,�Geoportal�

�
OCUPAÇÕES�EM�1929� ������������OCUPAÇÕES�EM�1958�������� ������FOTOGRAFIA�AÉREA�DE�1958�
ADENSAMENTO�DAS�OCUPAÇÕES�ASSOCIADAS�AO�USO�INDUSTRIAL�(RESIDENCIAL�E�GALPÕES)�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Sara�Brasil�e�Geoportal.�
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Hamburguesa�se�dá�de�forma�gradual,�sendo�possível�notar,�através�da� leitura�do�conjunto�de�

edificações� implantadas� em� 1929� comparadas� com� aquelas� de� 1958,� que� a�maior� parte� do�

adensamento� residencial� se�dá�nas�áreas�mais�próximas�à�Estação�Leopoldina,�na�esquina�da�

Avenida�Imperatriz�Leopoldina�com�a�Rua�Guaipá.�

Segundo�os� relatos�de� antigos�moradores�do� Território�da�Permanência,� a� convivência�entre�

essas� novas� ocupações� associadas� às� indústrias� e� os� antigos�moradores� se� dava� de� forma�

bastante�harmônica.�As� indústrias� implantadas�nesse�núcleo� contido�eram�de�menor�porte�e�

traziam� novas� possibilidades� de� emprego;� o� adensamento� residencial� decorrente� de� sua�

demanda�por�mão�de�obra�ofereceu�novas�possibilidades�de�trabalho.�Nos�anos�de�1940�o�sítio�

da�Carlos�Weber� (atual�SESI)�produzia�o� leite�que�era�vendido�porta�a�porta�de�charrete�pelo�

bairro.�A� linha�de�ônibus�que� ligava�a�Vila�Leopoldina�ao�Centro�pela�Rua�do�Corredor� (atual�

Guaipá),�era�operada�por�uma�das�famílias�de�antigos�moradores�(Família�Neves).��

As�ocupações�da�City�Lapa,�por�sua�vez,�não�guardavam�relação�nem�com�os�antigos�moradores�

nem�com�os�demais�usos�associados�à�chegada�da� indústria�no�bairro.�Sua�associação�com�os�

demais� empreendimentos�da�Cia�City�nos�bairros�City�Boaçava� e�Alto�de�Pinheiros� insinuam�

uma�relação�mais�estreita�com�as�ocupações�ao� longo�do�Rio�Pinheiros,�reforçando�os�vetores�

de� ocupação�mencionados,� na� direção� do� que� se� configurava� como� o� eixo� de� crescimento�

residencial� dos� padrões� de� renda� mais� altos� da� cidade� e� das� novas� centralidades� que� se�

deslocaram�do�centro�da�cidade�para�a�Av.�Paulista�e,�posteriormente,�para�a�Faria�Lima/Berrini�

–�diferentemente�das�demais�ocupações�da�Vila�Leopoldina,�que�guardavam�forte�relação�com�a�

linha�férrea�em�direção�à�Lapa�e�ao�centro�da�cidade.�Dessa�maneira,�os�relatos�apontam�que�
ÁREA�ONDE�SE�CONFIGURARÁ�O�TERRITÓRIO�DA�RESISTÊNCIA,�1958�
Fonte:�Elaboração�própria,�Geoportal
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enquanto�os�moradores�da�City�Lapa� iam�a�Pinheiros�comprar�os�produtos�não�ofertados�no�

pequeno�comércio�instalado�na�região,�os�moradores�da�Vila�Leopoldina�buscavam�o�bairro�da�

Lapa�com�a�mesma�intenção.�

Na� figura�Área�onde� se� configurará�o�Território�da�Resistência,�1958�é�possível�notar�que�a�

implantação�da� linha�da�Sorocabana� sentido�Santos,� incluindo�um� ramal� ferroviário,�e�da�Av.�

Queiroz�Filho�amparou�o�funcionamento�das�Indústrias�Madeirit.�A�desativação�dessa�indústria�

(e�consequentemente�de�seu�ramal�ferroviário�na�década�de�1970)�e�a�possibilidade�de�trabalho�

associada�à�criação�do�Ceasa�na�área�marcada�na�fotografia�criaram�um�cenário�propício�para�

ocupações� irregulares:� vazios� urbanos� (ou� espaços� subutilizados)� e� possibilidade� de�

rendimentos.�As� favelas� ocupadas� desde� a� década� de� 1970� na�R.� Japiaçu� e� no� antigo� ramal�

ferroviário� ainda�permanecem�no�bairro,�e� suas�origens�estão� associadas� à�dinâmica�da� luta�

pela�moradia� na� cidade� e� à� insuficiência� das� políticas� públicas� habitacionais.� Essa� área� será�

denominada�nessa�pesquisa�de�Território�da�Resistência�e�será�discutida�mais�detidamente�ao�

longo�desse�texto.�

O�arruamento�aberto,�ainda�não�ocupado,�do�loteamento�City�Boaçava�(empreendido�pela�Cia.�

City)�fortalece�o�vetor�sentido�Pinheiros�das�ocupações�residenciais�de�mais�alto�padrão,�como�

o�Alto�da�Lapa�e�Bela�Aliança,�dando�as�costas�ao�crescente�uso�industrial�da�região.�

A� Av.�Queiroz� Filho,� em� conjunto� com� a� Ponte� do� Jaguaré� (sobre� o� Rio� Pinheiros),� e� a� Av.�

Jaguaré,� conformam� um� forte� eixo� no� sentido� nordesteͲsudoeste,� “vencendo”� o� limitante� à�

expansão�urbana�que�o�rio�já�representara.�Os�usos�industriais�do�porte�dos�implantados�na�Vila�
REGIÃO�DO�JARDIM�HUMAITÁ�
Fonte:�Elaboração�própria,�Geoportal.�
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Leopoldina�se�encontram�na�mesma�proporção�na�margem�oposta.�E,�assim�como�a�área�que�

abrigará� o� Território� da� Resistência,� a� encosta� íngreme� do�Morro� do� Jaguaré� também� será�

ocupada�por�favelas,�atraídas�pelo�uso�industrial.�

Na� área�entre� a� linha� férrea�e�o�Rio�Tietê,� ao� sul�do�eixo� industrial�noroesteͲsudeste,� a�Vila�

Ribeiro�de�Barros�(antiga�Vila�do�Sacrifício)�já�se�encontrava�bastante�densa.�O�Jardim�Humaitá,�

por�sua�vez,�sequer�estava�com�o�arruamento�implantado.��

Ao�sul�do�Jardim�Humaitá�ao� longo�do�canal,�a�área�marcada�na�figura�será�ocupada�por�uma�

favela,� seguindo� o�mesmo� padrão� de� ocupação� das� áreas� do� Nove� e� da� Linha� e,� portanto,�

integrando�o�Território�da�Resistência.�Em�2002,�a�fábrica�implantada�ao�sul�da�Rua�Silva�Airosa,�

que�dá�acesso�à�Ponte�dos�Remédios,�foi�demarcada�como�uma�ZEIS�317,�aonde�a�PMSP�afirma�

atualmente�que�realocará�os�moradores�das�favelas�da�Vila�Leopoldina�e�região.��

������������������������������������������������������������

17�Zona�Especial�de� Interesse�Social�do�tipo�3,�correspondem�às�áreas�de�ocupação�precária� localizadas�em�regiões�
dotadas�de�infraestruturas�e�localização�mais�central.�
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3.6��A�DÉCADA�DE�1960�E�A�IMPLANTAÇÃO�DO�CEASA�

�

A�expansão�das�atividades�industriais�na�região�da�Vila�Leopoldina�ao�longo�da�década�de�1950�

preservou�a�grande�área�marcada�nas� fotografias�abaixo�em� função�do�Decreto�de�Utilidade�

Pública�de�1953,�que�reservava�a�área�para�a�transferência�do�CEASA�para�a�região.�

O� Centro� Estadual� de� Abastecimento� S.A.� –� CEASA� –� foi� instalado� em� 1933� em� diversos�

endereços�nas�proximidades�do�Mercado�Municipal18,�que�somavam�uma�área�de�12.600�m2.�Ao�

longo� das� décadas� de� 1930� e� 1940,� com� o� crescimento� populacional� da� cidade,� o� seu�

������������������������������������������������������������

18�Separados�em�função�do�tipo�de�alimento�a�ser�comercializado:�frutas�nacionais,�hortaliças,�etc.�

� �
ÁREA�DO�CEASA,�ATUAL�CEAGESP,�NOS�ANOS�DE�1958�E�2008�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geoportal.�
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funcionamento�foi�comprometido�por�problemas�com�o�trânsito,�produção�de�lixo,�escassez�de�

espaço�e�as�enchentes�cada�vez�mais�frequentes.�Em�1953,�parte�da�gleba�dos� irmãos�Nacib�e�

Hassib�Mofarrej�foi�selecionada�para�receber�um�grande�projeto�que�abrigaria�não�somente�o�

novo�CEASA,�mas�também�bancos,� lojas,�postos�de�combustíveis,�além�de�serviços�associados�

ao�funcionamento�do�CEASA.��

Em�1960,�a�resolução�1170,�da�gestão�do�governador�Carvalho�Pinto�(1959Ͳ1962),�indica�que�o�

projeto� seria� desenvolvido� com� financiamento� do� BNDES/CREAT/Banco� Nacional� de� Crédito�

Cooperativo� e� Governo� Federal,� apoiado� pelo� então� presidente� Juscelino� Kubitschek.�

Entretanto,�as�obras�se� iniciaram�apenas�na�gestão�do�governador�Adhemar�de�Barros� (1963Ͳ

1966).�Uma�grande�enchente�acometeu�a�Zona�Cerealista�e�a�região�do�Mercado�Municipal�em�

catorze� de�março� de� 1966,� adiantando� a� transferência� do� CEASA� para� a� Vila� Leopoldina.� A�

mudança� não� foi� bem� recebida� pelos� permissionários.� A� gleba� estava� localizada� entre� o�

pequeno�e� já�mencionado�Centro� Industrial�Mofarrej�e�a�Av.� Jaguaré,�atualmente�Av.�Queiroz�

Filho.�Apesar� de� estar� bem� localizada� em� relação� às� estradas� que� conduzem� ao� noroeste� e�

oeste� paulista,� o� sistema� viário� do� bairro� ainda� não� estava� totalmente� estruturado.� As�

ocupações� residenciais�da�Vila�Hamburguesa�e�do�entorno�da�Estação� Leopoldina�estavam� a�

aproximadamente�400�metros�da�gleba,�como�se�vê�nas�fotos�Área�do�Ceasa,�Atual�Ceagesp,�

nos�Anos�de�1958�e�2008.�Na�data�da�transferência,�as�obras�ainda�não�haviam�sido�concluídas�

e�a�área�ainda�não�estava� ligada�à�rede�de�energia�elétrica.�O� fato�de�a�Vila�Leopoldina�estar�
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ligada�apenas�à�Lapa�e�por�uma�única� linha�de�ônibus� (operada�pela�Família�Neves,� já�citada)�

aumentava�o�descrédito�dos�permissionários.19�

Não� são� poucos� os� depoimentos� encontrados� que� afirmam� o� estranhamento� dos� novos�

frequentadores� do� bairro� ao� se� depararem� com� esta� área� que� estava,� paradoxalmente,�

totalmente� desocupada,� mas� contendo� ainda� atividades� industriais� (portanto,� urbanas)� e�

abrigando�um�núcleo�de�características�rurais.�“Onde�fica�aquele�Posto�Esso�na�Gastão�Vidigal�

era�uma�cocheira�de�vacas�criadas�na� região.�Naquele� tempo,�a�gente� chegava�às� sete�horas�

com�um� copo�na�mão,� retirava�o� leite�das�vacas�e�bebia�na�hora.”20�A�Vila� Leopoldina�nesse�

momento�é�periͲurbana21,�uma�vez�que�está�no�espaço�de� transição�entre�o�que�é�e�não�é�a�

cidade.� Segundo�um�dos�permissionários� recémͲchegados� ao�novo�CEASA,� “isto�aqui� era�um�

deserto�com�chácaras,�bois,�cavalos,�galinha,�etc.”22.�Um�lugar�de�chácaras�cercado�por�dois�rios�

canalizados�que� receberiam�as�avenidas�marginais,�com�cocheira�de�vacas�e� tangenciado�por�

duas�linhas�ferroviárias�marcando�um�forte�vetor�de�expansão�urbana.�

������������������������������������������������������������

19�Tese�Sueli�Gomes�Castro�
20�Depoimento�de�Evaristo�Oliveira�da�Silva�para�Fernando�Costa�em�marco�de�2005.�Apud�Sueli�Gomes.�
21�“A�designação�entre�os�âmbitos� ‘rural’�e� ‘urbano’� impõe� limites� falsos�de� identidade�não�refletidos�nos�sistemas�
complexos� e� interconectados� das� cidades.� Realidades� demográficas,� econômicas� e� culturais� são� tipicamente�
heterogêneas� e� multiͲdimensionais.� A� definição� da� área� "periͲurbana"� reflete� esta� complexidade� de� fatores�
influenciando�o�espaço.”�(LEWIS,�2007)�
22�Depoimento�de�Manuel�dos�Santos�Ochoa�para�o�Jornal�Elo,�março�2002.�Apud�Sueli�Gomes.�
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Superando�a�influência�da�industrialização�do�bairro23,�que�por�não�ter�tão�grandes�proporções�

se� fundiu� com�as�dinâmicas�do�Território�da�Permanência,�a� chegada�do�CEASA� traz� consigo�

relações� fortes� e� estabelecidas� a� ponto� de,� ao� assentaremͲse� na� várzea� do� Pinheiros,�

configurarem�um�território�próprio.��

Em�trinta�e�um�de�maio�de�1969�o�CEASA�se�funde�com�a�CAGESP�(Companhia�Armazéns�Gerais�

do�Estado�de�São�Paulo)�formando�a�CEAGESP� (Companhia�de�Entrepostos�e�Armazéns�Gerais�

de�São�Paulo).�As�obras� levaram�mais�dez�anos�para�serem�concluídas�em�1979.�Mas,�durante�

esse� período,� a� CEAGESP� foi� responsável� pela� aceleração� da� ocupação� do� restante� do�

Loteamento� da� Vila� Leopoldina,� ainda� que� com� importantes� alterações� do� projeto� inicial.� A�

sobreposição�da�mancha�que�representa�a�CEAGESP�ao�Projeto�de�Loteamento�permite�verificar�

que�a�área�de�12.600m2�seria�ocupada�por�lotes�residenciais�de�pequenas�dimensões,�conforme�

figura�Diferenças� entre�Projeto� e� Execução.�Sua� implantação�altera� também�os�demais�usos�

residenciais�previstos�para�os�demais�quarteirões�situados�entre�a�Av.�Dr.�Gastão�Vidigal�e�o�Rio�

Pinheiros.� A� execução� da� Av.� Mofarrej,� paralela� a� ferrovia,� diminui� o� tamanho� dos� lotes�

previstos�no�projeto,�ainda�que�mantenha�o�mesmo�uso.�Em�1972�os�quarteirões�situados�entre�

a� CEAGESP,� Av.� Gastão� Vidigal� e� Mofarrej� eram� compartilhados� por� indústrias� químicas,�

metalúrgicas,�de�eletrodomésticos�e�inúmeros�armazéns,�depósitos�e�cooperativas�agrícolas.�

������������������������������������������������������������

23�Mais�precisamente�a� implantação�do�Centro� Industrial�Mofarrej�e� indústrias�associadas�à� ferrovia,�na�década�de�
1950.�

�
DIFERENÇAS�ENTRE�PROJETO�E�EXECUÇÃO�DO�SISTEMA�VIÁRIO�DA�VILA�
LEOPOLDINA�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Richter&Company,�Geogran.�



� 139

3.7�A�DÉCADA�DE�1970�E�A�FORMAÇÃO�DO�TERRITÓRIO�DA�RESISTÊNCIA�

�

A�implantação�da�CEAGESP�e�o�adensamento�de�atividades�industriais/�logísticas,�ao�sul�da�Av.�

Imperatriz�Leopoldina�e�ao�longo�da�ferrovia,�demandaram�uma�estruturação�do�território�que�

possibilitou� a� circulação� de� cargas� no� tecido� viário� do� bairro.� Às� indústrias,� que� nasceram�

vinculadas� ao� transporte� ferroviário,� se� juntaram� os� caminhões� que� entravam� e� saíam� da�

����� ������ �
SISTEMA�VIÁRIO�IMPLANTADO�EM�1930,�1958�E�1972�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geoportal�e�Gegran.�

1958� 1972�1930�
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CEAGESP�para�abastecer�a�São�Paulo�metropolitana,�cuja�população�aumentava�em�função�de�

suas�características�produtivas�e�da�volumosa�migração�interna.�

A�construção�da�Av.�Gastão�Vidigal,�na�várzea�do� rio�Pinheiros,� ligava�a�área� industrial� recém�

ocupada�à�marginal�Tietê� (ainda�parcialmente�executada),�e�não�somente�à� região�central�da�

cidade,�como�configurava�um�importante�acesso�ao�Oeste�Paulista�via�Rodovia�Castelo�Branco,�

Noroeste�Paulista�pelo�sistema�Anhanguera/�Bandeirantes,�Minas�Gerais�pela�Fernão�Dias�e�Rio�

de�Janeiro�pela�Rod.�Pres.�Dutra.�Diante�da�importância�dessas�conexões,�a�travessia�da�ferrovia�

que� acontecia� em�nível�pela�Av.� Imperatriz� Leopoldina�passou� a� ser� substituída�pelo� grande�

Viaduto�Mofarrej,�na�continuação�da�Gastão�Vidigal.�No�outro�extremo�dessa�avenida,�o�bairro�

passou�a�se�comunicar�com�o�eixo�do�rio�Pinheiros,�e�uma�rotatória�melhorou�o�acesso�para�a�

Ponte�do�Jaguaré�(através�da�Av.�Queiroz�Filho),�aumentando�a�conexão�entre�os�dois�lados�do�

Rio.� As� avenidas� marginais� do� rio� Pinheiros� ainda� não� haviam� sido� executadas,� mas� o�

prolongamento�da�Avenida�Mofarrej,�paralela�à�ferrovia,�já�cumpria�esse�papel.�

A�região�entre�as�avenidas�Imperatriz�Leopoldina�e�Gastão�Vidigal�recebeu�o�prolongamento�de�

ruas� já�existentes,�como�as�ruas�Mergenthaler,�Hayden�e�Krauss,�possibilitando�a�ocupação�de�

áreas�ainda�vazias�e�até�então�pouco�acessíveis.�As�demais�áreas,�como�a�Vila�Hamburguesa,�

Alto�da�Lapa�e�Bela�Aliança,� já� tinham�suas�vias�edificadas�e�parcialmente�ocupadas,� fazendo�

com�que�a�maior�transformação�ocorrida�ao�longo�dos�anos�1960�tenha�sido�em�relação�às�suas�

ocupações.�
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A�comparação�do�adensamento�construtivo�entre�os�anos�de�1958�e�1972�evidencia�a�alteração�

de�usos�mencionada,�além�de�explicitar�a� influência�da� implantação�da�CEAGESP�na�ocupação�

da� várzea� de� o� Rio� Pinheiros.� As� ocupações� a� leste,� tanto� na� Vila� Hamburguesa� quanto� no�

Parque� da� Lapa� e� City� Lapa,� sofrem� grande� adensamento,� mantendo� os� padrões� de� uso�

apresentados� até� então.� As� manchas� de� uso� das� figuras� de� 1958� e� 1972� representam� a�

ADENSAMENTO�CONSTRUTIVO�E�ALTERAÇÃO�DOS�USOS�NA�VILA�LEOPOLDINA�PÓS�CEAGESP�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Gegran,�Geolog�e�Geoportal.�
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ampliação� da� área� de� uso� residencial� de� alto� padrão� (residencial� Cia.� City)� em� função� da�

ocupação�do� loteamento�do�City�Boaçava.�As�manchas�de�uso�“residencial�operário”�ao�sul�da�

ferrovia�mantêmͲse�aproximadamente�do�mesmo� tamanho,�ainda�que�haja�um�adensamento�

construtivo� significativo,� como� se� vê�nas� figuras�de�ocupação.�As�demais� áreas� foram�quase�

integralmente�ocupadas�por�usos� industriais�e�de� logística�após�a� implantação�do�CEASA,�na�

medida� em� que� as� avenidas�marginais� do� Rio� Pinheiros� foram� sendo� executadas.�No� limite�

noroeste�do�distrito,�entre�a�ferrovia�e�o�rio�Tietê,�notaͲse�a�implantação�de�outras�indústrias�e�

a� execução� e� ocupação� do� Jardim� Humaitá,� criando� o� segundo� núcleo� de� ocupações�

“residenciais�operárias”.��

A� intensificação�das�atividades�produtivas�e�a�chegada�da�CEAGESP�na�Vila�Leopoldina�trazem�

grande�quantidade�de�empregos�formais�diretos�e� indiretos,�mas�também�geram�significativas�

oportunidades� de� trabalho� informal,� principalmente� associadas� ao� entreposto.� Carregar� e�

descarregar� caminhões,� ajudar� a� levar� as� mercadorias� dos� clientes� e� “bater� ripa”24 �são�

atividades�que�não� requerem�nenhuma�experiência�prévia�ou�habilitação�específica�e�atraem�

trabalhadores�desempregados�para�a�região.�Esses�trabalhadores�ocupam�a�posição�mais�baixa,�

pior� remunerada� e�mais� precária� de� toda� a� cadeia� produtiva� da� CEAGESP� e� das� atividades�

derivadas�do�entorno.�Essa�oferta�de�trabalho,�e�as�sobras�de�comida�que�são�encontradas�no�

final�dos�períodos�de�venda,�concentraram�uma�população�de�grande�vulnerabilidade�social�nos�
������������������������������������������������������������

24�“Bater� ripa”� é� a� denominação� dada� à� atividade� de� consertar� as� caixas� de� madeiras� e� pallets� utilizados� no�
transporte�de�alimentos�no�entreposto.�Apesar�da� intenção�da�CEAGESP�de� trocar�o�uso�de�caixas�de�madeira�por�
outras�menos�perecíveis,�ainda�se�vê�em�seu�entorno�grandes�quantidades�dessas�caixas�sobre�as�calçadas.�
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arredores�imediatos�do�entreposto�e�geraram,�desde�sua�implantação,�uma�grande�pressão�por�

ocupação�precária�na�área.�

O� crescimento� populacional,� que� acelerou� a� mudança� da� CEAGESP� da� região� do� Mercado�

Municipal�e�da�Zona�Cerealista�para�a�Vila�Leopoldina,�elevando�a�população�de�São�Paulo�dos�

quase�um�milhão�de�habitantes�da�sua� fundação�para�mais�de�cinco�milhões�no�momento�de�

sua�transferência25,�traz�consigo�uma�grande�demanda�por�produção�habitacional.�A� ineficácia�

dos�programas�habitacionais�no�atendimento�da�população�de�baixa�renda�provoca�um�padrão�

de�ocupação�bastante�precário,� insalubre�e� totalmente� irregular�–�as� favelas.�No�caso�da�Vila�

Leopoldina,� foi�nos�espaços� intersticiais�gerados�pela� implantação�da�CEAGESP�no�projeto�do�

loteamento� que� as� primeiras� favelas� se� instalaram.� A� desativação� do� ramal� ferroviário� que�

acessava�a�Indústria�Madeirit�e�parte�da�Rua�Manuel�Bandeira�(antiga�Japiaçu),�no�limite�com�a�

CEAGESP,� foram�ocupados�por� favelas� lineares,� conforme� indicado�nas� figuras� INTERSTÍCIOS�

ENTRE�O�PROJETO�E�O�CEAGESP.�A�atração�do� trabalho� informal�derivado�da�CEAGESP�e�os�

espaços�públicos�não�utilizados�no�seu�entorno�tornamͲse�a�oportunidade�dessa�população�de�

se�fixar�próximo�às�possibilidades�de�rendimento�e�sobrevivência.�

������������������������������������������������������������

25�Segundo�o� IBGE,�a�população�de� São�Paulo�era�de�1.326.261�em�1940�e�em�1970�elevouͲse�para�5.924.615.�A�
CEAGESP�foi�criada�em�1933�e�transferida�para�a�Vila�Leopoldina�em�1966.�

���� �
���INTERSTÍCIOS�ENTRE�O�PROJETADO�E�O�EXECUTADO�
���Fonte:� Elaboração� própria� sobre� Richter&Company� e���
Geolog.�

�



� 144

A�hoje�conhecida�Favela�do�Nove�Ͳ�por�estar�ao�lado�do�Portão�9�da�CEAGESP�Ͳ�é�cadastrada�na�

Secretaria�de�Habitação� (Sehab)�da�Prefeitura�de�São�Paulo�como�Favela� Japiaçu�ou�Madeirit,�

pela�proximidade�com�a�indústria�existente�no�momento�da�ocupação.�Ocupada�em�1972,�seus�

acessos�se�dão�pela�rua�Manuel�Bandeira�a� leste�e�Av.�José�César�de�Oliveira�a�oeste.�Está�em�

área�pública�e�tem�aproximadamente�250�imóveis26.�

A�favela�da�Linha,�cadastrada�na�Sehab�como�Votorantim,�foi�ocupada�em�1973�sobre�o�antigo�

ramal�ferroviário�em�terreno�particular�que�acessava�a�indústria�de�mesmo�nome.�Segundo�seu�

������������������������������������������������������������

26�Portal�Habisp�da�Secretaria�da�Habitação�–�Prefeitura�Municipal�de�São�Paulo.�

FAVELAS�DO�NOVE�E�DA�LINHA.��SITUAÇÃO�DO�SÍTIO�EM�1958,�1974�E�2013�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geoportal,�Gegran�e�Google�Maps.�
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cadastro,�também�conta�com�250�imóveis27�e�seus�acessos�se�dão�ao�norte�pela�Av.�José�César�

de�Oliveira�e�ao�sul�pela�Av.�Nações�Unidas.�

Inaugurado� em� janeiro� do� ano� 2000,� o� conjunto� de� 12� edifícios� do� Cingapura�Madeirit,� ou�

“predinhos”�como�se�referem�a�ele�seus�moradores,�soma�400�habitações�de�interesse�social.�O�

Projeto�Cingapura� (ou�Prover�–�Projeto�de�Verticalização�de� Favelas)�da�gestão�Paulo�Maluf/�

Celso�Pitta�(1993Ͳ2000)�previa,�em�tese,�a�construção�de�edifícios�nas�proximidades�das�favelas�

e� melhorias� nas� condições� dos� moradores� remanescentes� não� reassentados� nos� edifícios�

construídos.� Entretanto,� o� que� se� verifica� no� caso� desse� conjunto� é� que� as� intervenções� do�

projeto� visaram�prover�unidades�habitacionais�apenas�a�parte�dos�moradores�das� favelas�do�

entorno,�sem�mais� intervenções�no�espaço�precário�do�Nove�e�da�Linha.�Os�espaços� liberados�

pelos�reassentamentos�no�Nove�foram�reocupados�por�outras�famílias.�A�precariedade�da�área�

aumentou�ao� longo�do� tempo,�decorrente�de�problemas�ainda�difíceis�de�serem�contornados�

sem�uma�alteração�mais�efetiva�nos�programas�habitacionais.�A�baixa�remuneração�e�o�sistema�

de� aquisição� das� unidades� do� Cingapura28�impossibilitam� o� acesso� à� moradia� digna� dos�

segmentos� sociais� de� rendimento� de� até� três� salários�mínimos� (SM)� e� gera� altos� índices� de�

inadimplência�na�faixa�de�três�a�seis�SM.�SomaͲse�a�essas�questões�a�realocação�de�moradores�

������������������������������������������������������������

27�Idem.�
28�Os�novos�moradores�recebiam�um�Termo�de�Permissão�de�Uso�à�Título�Precário�e�Oneroso.�É�possível�que�o�fato�
de�não�serem�proprietários�tenha�contribuído�para�o�aumento�do�índice�de�inadimplência�do�conjunto.�
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que�mantinham�comércio�nas�favelas�e�não�podem�continuar�formalmente�com�suas�atividades�

na�nova�configuração.�

“Valda� Pereira� França,� 42,� também� não� vem� pagando� as� prestações.� Ela�mudou� há�
quatro�meses,�mas�só�pagou�duas�das� três�cobranças�que� recebeu.�Valda� reclama�de�
que,�ao�mudar�para�o�Cingapura,�perdeu�seu� trabalho:�um�ponto�comercial�na� favela�
Madeirit� (zona�noroeste�de�SP).�"Que�vantagem�existe�em�morar�num� lugar� limpo�se�
não�tenho�trabalho?�Me�deixa�voltar�para�a�favela",�disse�Valda.”�(Folha�de�São�Paulo,�
11�de�agosto�de�2000)�

Essas�três�ocupações�configuram�o�núcleo�do�Território�da�Resistência,�que�será�explorado�no�

próximo� capítulo.�Mas� a� elas� se� somaram� nas� últimas� décadas� outros� núcleos� de� ocupação�

precária.� Os� viadutos� Mofarrej� (continuação� da� Av.� Gastão� Vidigal� sobre� a� ferrovia)� e� o�

pontilhão� da� CPTM� (entre� as�marginais� Tietê� e� Pinheiros)� foram� ocupados� e� desocupados�

algumas�vezes�ao� longo�das�décadas.�Os�moradores�da� favela�da�Marginal�Pinheiros� (viaduto�

próximo� ao�Cadeião�de� Pinheiros)� compravam� ripas�de�madeira� inutilizadas�nas� caixarias�do�

CEASA�e�se�especializaram�na�construção�de�casinhas�de�madeira�que�eram�vendidas�na�beira�

da� rodovia.� Assim,� a� ocupação� ficou� conhecida� como� Casinha� de� Cachorro,� cadastrada� em�

Sehab�como�Favela�Cadeião.�As� casinhas�ainda� são�vendidas�no�mesmo� local,�mas�depois�da�

última�desocupação�as�famílias�passaram�a�morar�nas�favelas�do�Jardim�Humaitá.�

Como�se�vê�na�fotografia,�na�medida�em�que�o�capital� imobiliário� investe�no�distrito,�cada�vez�

mais�as�ocupações�precárias�se�colocam�na�região�do�Jardim�Humaitá,�entre�as�marginais,�a�Av.�

Dr.�Gastão�Vidigal�e�os�trilhos�da�CPTM.�Essa�imagem�é�ainda�mais�reforçada�com�a�presença�de�

uma�grande�área�de�provisão�habitacional,�definida�como�Zeis�2�pelo�Plano�Diretor�Estratégico�
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de� 2002� e� ratificada� pelo� Plano� Regional� Estratégico� da� Subprefeitura� da� Lapa� em� 2004.�

Segundo�o�Habisp29,�há�um�projeto�em�andamento�que�oferecerá�1.300�unidades�habitacionais�

para�a�remoção�das�favelas�da�Vila�Leopoldina�e�de�outras�regiões,�como�os�antigos�moradores�

da�Favela�do�Moinho�na�região�central�da�cidade,�segundo�declarações�da�PMSP�à�imprensa.�O�

projeto� terá� duas� fases� e� a� primeira� encontraͲse� em� obras,� desenvolvida� pelos� arquitetos�

Marcos�Acayaba,�Eduardo�Ferroni�e�Pablo�Hereñu.�Terá�10�torres,�duas�creches,�padariaͲescola,�

clubeͲescola�e�centro�de�reciclagem30.�

Além�das�duas�favelas�desocupadas�já�citadas,�o�entorno�do�Jardim�Humaitá�abriga�duas�outras�

favelas.�A�do�Jardim�Haddad�distribuiͲse�em�dois�núcleos�separados�pelo� ITM�Expo,�Centro�de�

Exposições�e�Convenções,�conforme�a�figura.�Sua�ocupação�data�de�1989�e�tem�estimados�44�

imóveis.�O�Jardim�Humaitá�está�dividido�em�Humaitá�I�e�II;�o�I,�que�foi�ocupado�em�1990,�consta�

como� núcleo� urbanizado� em� Habisp� e� tem� estimados� 45� imóveis.� A� Favela� Humaitá� II� foi�

ocupada�mais�recentemente,�em�2002,�recebendo�provavelmente�população�proveniente�das�

desocupações�do�entorno.�Está�em�área�privada�ao� longo�de�um�canal� (já�mencionado�nesse�

capítulo),�e�encontraͲse�bastante�precária,�abrigando�200�imóveis.�

A�área� linear�no�canto� inferior�direito�da�figura�Favelas�na�Vila�Leopoldina�corresponde�à�Rua�

Xavier� Kraus.�Após� a� desocupação� da� Caixaria� da� CEAGESP� em� 2005,� o� armazenamento� e� a�

������������������������������������������������������������

29�Portal�de�informações�georreferenciadas�da�Secretaria�de�Habitação�da�Prefeitura�Municipal�de�São�Paulo.�
30�Portal�Sehab�(http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/noticias/?p=37981)�

�
FAVELAS�NA�VILA�LEOPOLDINA�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Google�Maps.�
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manutenção�das�caixas�utilizadas�no�entreposto�passaram�a�ser�feitos�parcialmente�nas�ruas�do�

entorno,�principalmente�na�Xavier�Kraus.�Apesar�do�Plano�Diretor�de�2002� ter� reconhecido�a�

favela�que�dividia�espaço�com�a�caixaria�entre�as�ruas�Nagel,�Aroaba,�Bauman�e�Frobem�através�

da�delimitação�de�uma�Zeis�3,�o�destino�da�área�foi�bastante�diferente.�A�aprovação�da�Lei�de�

Uso�e�Ocupação�do�Solo�(Lei�n.�13.885/04),� integrante�do�Plano�Regional�Estratégico�de�2004,�

ratificava� o� perímetro� das� Zeis� 3� e� oferecia� um� prazo� para� sua� entrada� em� vigor.� Período�

suficiente� para� que� fosse� aprovado� na� PMSP� um� projeto� que� desconfigurava� totalmente� as�

intenções�da�demarcação�da�Zeis�na�área:��

A�exemplo�do�que�vem�acontecendo�nas�áreas�reservadas�para�ZEIS,�na�ZEIS�3�–�C002�
(LA),�(…)�foi�protocolado�na�prefeitura�de�São�Paulo,�no�dia�27�de�janeiro�de�2005,�dias�
antes�da�nova�lei�do�zoneamento�entrar�em�vigor,�um�pedido�de�alvará�de�aprovação�e�
execução� de� obra� nova� para� construção� de� edifícios� residenciais� (…).� Esse�
empreendimento�está�em�fase�de�lançamento�(dezembro�de�2009)�e��compreende�um�
condomínio�residencial�fechado�de�alto�padrão,�com�seis�torres�de�29�andares,�em�um�
terreno� de� 33.000,00� m2,� tendo� dois� apartamentos� por� andar,� totalizando� 326�
unidades.�Os�apartamentos�oferecidos�contam�com�quatro�dormitórios�e�duas�opções�
de�área�útil:�158�e�210�m2.�O�estande�de�vendas,�com�apartamentos�decorados,�deixa�
claro� tratarͲse� de� um� empreendimento� de� alto� padrão.� Os� preços� de� venda� dos�
apartamentos�também�são�muito�acima�dos�de�Habitação�de� Interesse�Social,�a�partir�
de�R$�449.440.�A�Agra� Incorporadora� responde�pela� incorporação�e�a�Abyara�Brokers�
Intermediação� Imobiliária�S/A�pelas�vendas.�Próxima�ao�Parque�VillaͲLobos.� (PESSOA,�
2009)�

�

�
RUA�XAVIER�KRAUS�
Foto�Google�Street�View�
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�

Na� sequência� de� imagens� é� possível� verificar� o� processo� de� alteração� do� uso� da� gleba�

mencionada� entre� os� anos� de� 2003� e� 2012.� Essa� imagem� representa� um� claro� registro� da�

capacidade�de�ação�do�capital�imobiliário�sobre�as�dinâmicas�urbanas�e,�principalmente,�sobre�o�

desigual� jogo� de� forças� entre� ele� e� o� descapitalizado� Território� da� Resistência.� A� crescente�

pressão�exercida�pelo�capital�imobiliário�sobre�as�áreas�da�Vila�Leopoldina�altera�os�padrões�de�

ocupação�forçando�o�deslocamento�das�populações�“inadequadas”�à�imagem�de�cidade�que�se�

pretende�comercializar.�

� � �
FAVELA�DA�CAIXARIA,�O�TERRITÓRIO�QUE�NÃO�RESISTIU�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Ikonos,�GoogleMaps�2008�e�2012.�

2003 2008 2012 
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A� fotografia� aérea� de� 2003�mostra� a� caixaria� ainda� em� atividade,� servindo� de� espaço� para�

armazenamento� e� manutenção� das� caixas� de� madeira,� além� de� moradia� para� as� famílias�

instaladas�na�favela�de�mesmo�nome.�O�mencionado�projeto,�que�foi�aprovado�às�pressas�em�

janeiro�de�2005,�não�havia�sequer�iniciado�as�obras�em�2008,�conforme�mostra�a�fotografia�do�

meio.�Segundo�Pessoa�(2009),�o�lançamento�se�deu�em�finais�de�2009�e�o�projeto�encontravaͲse�

em�obras�em�2012,�conforme�a�última� fotografia�da�sequência.�As�obras� foram�concluídas�no�

primeiro�semestre�de�2013�e�os�edifícios�estão�parcialmente�ocupados.�Ainda�que�por�pouco�

tempo,� os� vestígios� da� antiga� ocupação� eram� encontrados� nas� calçadas� do� entorno� do�

empreendimento,�com�barracas�de�madeira�e�plástico�servindo�de�moradia�nas�calçadas,�sendo�

aos�poucos�“empurrados”�para�áreas�mais�distantes.�O�destino�provável�dessas�pessoas�passa�a�

ser�as�ocupações�informais�da�área�do�Jardim�Humaitá�ou�os�empreendimentos�de�HIS�da�Zeis�3�

da�Ponte�dos�Remédios�apresentada�acima.�O�Território�da�Resistência�progressivamente�perde�

espaço�para�o�capital�imobiliário�e�sua�promessa�de�cidade�exclusiva�para�os�segmentos�de�alto�

poder�aquisitivo.�Antes�espalhado�pelo�entorno�da�CEAGESP,�a�tendência�é�que�esse�território�

se� “enclausure”� fora� do� alcance� dos� olhos� dos� novos�moradores,� tornado� invisível� entre� as�

barreiras�das�marginais�Pinheiros�e�Tietê,�da� linha�férrea�da�CPTM�e�da�Av.�Dr.�Gastão�Vidigal,�

conforme�será�explorado�no�próximo�capítulo.�
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3.8�A�PARTIR�DA�DÉCADA�DE�1980,�TERRITÓRIO�DA�(EM)�RUPTURA�

O�capital� imobiliário,�um�dos�principais�agentes�do�deslocamento�do�Território�da�Resistência,�

atua�no�distrito�da�Vila�Leopoldina�desde�os�anos�de�1980�de�diferentes�maneiras.�TrataͲse�de�

um�movimento�não�contínuo�que�se�utiliza�de�diferentes�estratégias�de�conquista�do�espaço�ao�

longo� do� tempo,� variando� sua� abrangência� e� localização.� A� intensificação� de� sua� ação� nas�

últimas�décadas�se�dá�concomitante�à�diminuição�da�atividade� industrial�no� interior�da�cidade�

de�São�Paulo�e�especialmente�da�Vila�Leopoldina.�

�“A� desindustrialização� é� um� fenômeno� observado� nas� grandes� cidades� capitalistas�
industrializadas,�tanto�do�mundo�desenvolvido�quanto�do�mundo�subdesenvolvido.�Em�
São� Paulo,� a� desindustrialização� é� identificável� localmente,� ou� seja,� em� lugares�
determinados�(e�delimitados)�da�metrópole,�onde�a�indústria�era�a�atividade�econômica�
principal� e� deixa� de� sêͲlo,� dando� lugar� a� outras� atividades� ou� deixando� o� espaço�
degradado�ou�em�processo�de�deterioração.”�(PAULA,�2009)�

Considerando�a�manutenção�de�atividades� industriais�na�mancha�urbana�de� São�Paulo,�ou�a�

desindustrialização� identificável� localmente,� pareceͲnos� mais� adequado� trabalhar� com� o�

conceito� da� dispersão� industrial� apresentada� por� Nestor� Goulart� Reis� em� Notas� sobre� a�

Urbanização�Dispersa�e�Novas�Formas�de�Tecido�Urbano�(2006).�Para�Reis,�o�recente�processo�

de�descentralização,�ou�dispersão,�da�atividade�industrial�de�São�Paulo�das�últimas�décadas�faz�

parte�de�um�movimento�maior�e�mais�longo�iniciado�em�meados�da�década�de�1940.�Segundo�o�

autor,�a�dispersão� industrial� se�dá�em�duas� fases:�a�primeira�entre�1945�e�1970�e�a� segunda�

entre�1970�e�2005.�
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A� indústria�paulista� cafeeira�do� início�do� século�XX�nasce� vinculada�à� ferrovia:� “as� indústrias�

estavam�até�então� instaladas�dentro�das�cidades,�por�dois�motivos�principais:�dependência�de�

fontes�de�energia�e�dependência�de� linhas�de� transporte.”� (REIS,�2006.�P.�116)�As�máquinas�

eram�movidas�pelo�carvão� importado�da�Europa,�que�chegava�por�Santos�e�subia�ao�planalto�

pela�ferrovia,�e�a�ausência�de�pavimentação�viária�tornava�a�ferrovia�a�única�opção�adequada�

para�o�transporte�de�mercadorias.�A�construção�de�novas�rodovias�a�partir�da�metade�dos�anos�

de� 1940,� e� o� suprimento� de� energia� elétrica� pela� São� Paulo� Tramway,� Light� and� Power,�

contribuem�para�o�primeiro�impulso�rumo�à�dispersão�industrial,�por�romper�sua�dependência�

com�as�ferrovias.�São�dessa�época�a�Via�Anchieta�(1947),�Anhanguera�(1948)�e�Dutra�(1951),�e�

suas�áreas�lindeiras�configuramͲse�como�novas�possibilidades�locacionais�para�as�indústrias,�que�

nesse� primeiro� momento� se� instalam� nos� municípios� vizinhos� que� integrariam� a� Região�

Metropolitana�de�São�Paulo.�

A� segunda� etapa� da� dispersão� industrial,� segundo� Reis,� diz� respeito� a� um� movimento�

amplificado� de� deslocamentos.� A� evolução� tecnológica� associada� aos� transportes� e� às�

comunicações�rompe�a�necessidade�de�proximidade�entre�os�mercados�produtor�e�consumidor,�

e�até�mesmo�entre�etapas�do�mesmo�processo�produtivo.�Esse� fenômeno�é� identificado�em�

diversas� grandes� cidades� dos� países� desenvolvidos� e� em� desenvolvimento,� e� sua� feição�

norteamericana�é�discutida�por�Robert�Fishman�em�Beyond�Suburbia:�The�rise�of�Technoburb31.�

������������������������������������������������������������

31�“A� dinâmica� das� fábricas� fora� dos� centros� urbanos� depois� de� 1945� teve� início� independentemente� do� boom�
habitacional� e� provavelmente� teria� ocorrido�mesmo� sem� ele.� Entretanto,� a� dinâmica� simultânea� de�moradia� e�
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“The� movement� of� factories� away� from� the� urban� core� after� 1945� took� place�
independently� of� the� housing� boom� and� probably� would� have� occurred� without� it.�
Nevertheless,�the�simultaneous�movement�of�houses�and� Jobs� in� the�1950s�and�1960s�
created� an� unforeseen� “critical� mass”� of� entrepreneurship� and� expertise� on� the�
perimeters,�which� allowed� the� technoburb� to� challenge� successfully� the� two� century�
long�economic�dominance�of�the�central�city”(FISHMAN,�1987.�pp�194Ͳ195)�

Esse�descolamento�das�regiões�centrais�citado�por�Fishmann�também�se�aplica�ao�caso�de�São�

Paulo.�Segundo�Reis,�no�decorrer�dos�anos�de�1970�e�1980,�há�um�segundo�fluxo�de�ocupação�

na� direção� do� interior� do� Estado,� impulsionado� também� pelos� PNDs� –� Planos� Nacionais� de�

Desenvolvimento� Ͳ� e� pelo� incentivo� à� formação� de�distritos� industriais�nas� cidades� de� porte�

médio.� “Assim,� devemos� acreditar� que� tanto� as� razões� de� ordem� técnica,� quanto� a�

reorganização� internacional� do� capitalismo� (a� reorganização� produtiva)� levaram� à�

descentralização�e�à�dispersão�industrial”�(REIS,�2006.�p.�117).�

A�Vila�Leopoldina�se� insere�nessa�dinâmica�de�modo�bastante�particular,�sentindo�reflexos�das�

duas� etapas� da� dispersão� industrial.� Conforme� descrito� anteriormente,� o� principal�marco� da�

industrialização�do�bairro�data�da�implantação�do�Centro�Industrial�Mofarrej,�que�mesmo�tendo�

sido� implantado� ao� longo� da� linha� férrea,� é� contemporâneo� do� primeiro� momento� de�

dissociação� dessa� estrutura� com� as� atividades� produtivas.� Apesar� de� estar� localizada� na�

“esquina”� das�marginais� Tietê� e� Pinheiros� e� ao� longo� da� ferrovia,� é� destino� locacional� da�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

trabalho�nos�anos�de�1950�e�1960�criou�uma�“massa�crítica”�de�empreendedorismo�e�expertises�nunca�vistos�nos�
perímetros�(no�sentido�de�zona�limite),�o�que�permitiu�ao�tecnobúrbio�desafiar�exitosamente�o�domínio�econômico�
de�dois�séculos�do�centro�da�cidade”.�
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primeira� etapa� de� dispersão� industrial� por� sua� localização� privilegiada� em� relação� à� recémͲ

inaugurada�via�Anhanguera�e�à�grande�oferta�de�áreas�desocupadas.�

A�segunda�etapa�de�dispersão�atinge�a�Vila�Leopoldina�com�uma�década�de�atraso,�uma�vez�que�

a� implantação�da�CEAGESP�em�1966� traz�novo� impulso�para�atividades� logísticas�e� industriais�

associadas.�Entretanto,�é�a�partir�da�década�de�1980�Ͳ�mas�principalmente�no�final�dos�anos�de�

1990�e� início�de�2000� Ͳ�que�a�subutilização�da�estrutura�da�Vila�Leopoldina� industrial�passa�a�

representar�uma�nova�possibilidade�de�ação,�dessa�vez�do�capital�imobiliário.�

Desde�os�anos�de�1980,� lentamente�as�fábricas�e�galpões�passam�a�deixar�o�distrito� liberando�

áreas� para� novos� usos.�Assim,� por� um� curto� período� de� tempo,� sucessivos� trechos� do� setor�

industrial�assumem�a�“forma�da�ausência”32;�sua�caracterização�se�torna�vaga�e�imprecisa,�uma�

vez�que�o�tecido�construído�com�a�finalidade�do�uso�industrial�perde�o�atributo�que�o�definia.�A�

presença�da�CEAGESP�no�distrito�e�suas�atividades� logísticas�derivadas�mantêm�ativos�trechos�

do�bairro�enquanto�outros�se�tornam�cada�vez�mais�vagos.�A�concomitância�da�atividade�com�a�

ausência�dela�não�chega�a�configurar�um�bairro�totalmente�desindustrializado.�Provavelmente�

por� sua� localização� privilegiada,� inclusive� em� termos� de� acessibilidade� e� mobilidade,� mas�

principalmente�por�sua�relação�com�os�bairros�de�maior�poder�aquisitivo�associados�ao�eixo�do�

Rio� Pinheiros,� os� espaços� vagos� intersticiais� vão� sendo� ocupados� por� outras� atividades� em�

períodos�não�tão�longos�de�tempo.�
������������������������������������������������������������

32�La� forma� de� la� ausencia:� terrain� vague,� é� o� termo� que� SólaͲMorales� adota� para� descrever� os� espaços� pósͲ
industriais�das�grandes�cidades�contemporâneas�em�Presentes�y�Futuros�(Barcelona,�1996).�
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“observaͲse�o�abandono�de�grandes� complexos�e�uma�gradual� substituição�e�
adaptação� destes� espaços� por� edificações� comprometidas� com� as� novas�
funções�da�metrópole,� sobretudo�aquelas� identificadas� com�o� setor� terciário.�
Ao� lado� desse� movimento� mais� novo,� há� ainda� uma� pequena� presença� na�
malha� metropolitana� de� instalações� de� pequeno� porte,� disseminadas� em�
antigos� bairros� industriais,� que� vem� sofrendo� um� lento� processo� de�
substituição,� regida� quase� sempre� pelo� mercado� imobiliário.”� (MEYER,�
GROSTEIN,�BIDERMAN,�2000.�p.165)�

Como� parte� de� uma� dinâmica� que� se� repete� em� outros� tecidos� industriais� da� cidade,� num�

primeiro�momento�a�desocupação�gera�a�degradação�e�rebaixa�o�valor�do�solo�urbano.�O�baixo�

valor� do� solo� e� os� lotes� de� grandes� dimensões,� tais� como� os� encontrados� em� antigas� áreas�

industriais,�associadas�às�alterações�da�normativa�urbanística,�geram�uma�profunda�alteração�

dos� usos� e� ocupações� dos� antigos� lotes� industriais.� A� ação� do� capital� imobiliário� na� Vila�

Leopoldina� vem� se� intensificando,� principalmente� nas� duas� últimas� décadas� e� pode� ser�

classificada� em�dois� eixos:�por�um� lado,� a�produção�habitacional�para�os� segmentos�de� alto�

poder� aquisitivo� em� condomínios� verticais� e,� por� outro,� a� instalação� de� diversas� atividades�

terciárias,�com�destaque�a�certa�concentração�de�produtoras�de�cinema.�

Nas� figuras� Alterações� nas�Manchas� de� Uso� do� Solo� entre� 1972� e� 2012,� vemos� a� intensa�

redefinição� dos� padrões� de� uso� e� ocupação� na�Vila� Leopoldina.�A� dinâmica� de� acomodação�

entre�os�usos�residenciais�do�“padrão�operário”,�do�território�da�resistência�e�usos� logísticos�e�

industriais,�que�aconteceu�durante�quase�todo�o�século�XX,�é�impactada�pelo�aparecimento�de�

“new� player”� na� concorrência� pelo� espaço� urbano� –� o� capital� imobiliário� que� compõe� o�

Território� da� Ruptura.� Sua� capacidade� de� ação� é�muito�mais� intensa� do� que� a� dos� demais�

�
ALTERAÇÕES�NAS�MANCHAS�DE�USO�DO�SOLO�ENTRE�
1972�E�2012�
Fonte:�Elaboração�própria�
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territórios�do�bairro�e� sua�entrada�no� jogo� influencia�de�diferentes�maneiras� a� cada�um�dos�

padrões�do�distrito,�como�veremos�a�seguir.�

A�pressão�exercida�pelo�capital�imobiliário�sobre�o�Território�da�Resistência�é�demasiadamente�

forte�para�que�essa�população� se�mantenha�em� todas�as�áreas�do�bairro.�Vemos,�através�da�

análise�da�alteração�das�manchas�de�uso,�que,�apesar�das�favelas�do�Nove�e�da�Linha�resistirem,�

esse� território� tende� ao� deslocamento� forçado� para� as� áreas� “invisíveis”� aos� olhos� do� novo�

perfil�que� se� acomoda�no�bairro,�ou� seja�para� a� região�do� Jardim�Humaitá,� entre� a� linha�da�

CPTM�e�as�vias�marginais.��

O� Território� da� Permanência� que� de� certa� forma� se� manteve� íntegro� à� chegada� dos� usos�

industriais�da�década�de�1950,�e�se�acomodou�sem�grandes�desconfigurações�à� intensificação�

das� atividades� produtivas� associadas� à� CEAGESP,� sofre� um� impacto� significativo� com� a�

construção�do�Território�da�Ruptura�no�espaço.�Apesar�de�não�ser�atualmente�o�alvo�principal�

do�capital�imobiliário�em�função�de�seus�lotes�de�menores�dimensões,�como�se�verá�a�seguir,�e�

de�parte�do�seu�território�ter�limitações�de�gabarito�em�função�do�zoneamento�(devido�a�uma�

“zona� de� amortecimento”� da� Cia.� City33),� a� presença� desses� edifícios� é� sentida� como� forte�

alteração�nas�dinâmicas�próprias�desse�território,�como�se�verá�no�capítulo�três.�

������������������������������������������������������������

33�A� LUOS� estabelece� uma� faixa� de� aproximadamente� três� quarteirões� no� entorno� das� Zonas� Exclusivamente�
Residenciais�com� limitações�de�gabarito�para�a�composição�de�uma�transição�de�adensamento�construtivo�entre�a�
horizontal�ZER�e�as�verticais�Zonas�Mistas�de�Média�Densidade.�
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As�áreas�amareladas,�coincidentes�com�os�loteamentos�da�Cia.�City,�se�mantêm�com�as�mesmas�

características�de�uso�e�dimensão.�O�Plano�Diretor�Estratégico�e�a�Lei�de�Uso�e�Ocupação�do�

Solo,�integrante�do�Plano�Regional�Estratégico�da�Subprefeitura�da�Lapa,�usaram�os�limites�dos�

loteamentos� como� perímetro� de� ZER� (Zonas� Exclusivamente� Residenciais),� reafirmando� as�

características�de�uso�e�coeficientes�urbanísticos�colocados�nas�regras�edilícias�no�momento�da�

execução�e�comercialização�dos� loteamentos.�Essas�normas,�reforçadas�pela�determinação�da�

ZEPEC�(Zona�Especial�de�Preservação�Cultural)�do�Alto�da�Lapa�e�Bela�Aliança,�garantem�que�o�

padrão�urbanístico�do�bairro�não�se�altere.�Entretanto,�é�muito�comum�encontrar�casas�à�venda�

nesses� bairros.� O� perfil� socioeconômico� desses� moradores� coincide� com� os� que� buscam�

atualmente�os�conjuntos�verticais�murados�com�segurança�ostensiva.�As�notáveis�vantagens�da�

qualidade�urbana�desse� tipo�de�ocupação�perdem�público�para� a� sensação�de� segurança�do�

viver�intramuros�dos�novos�“condomíniosͲclube”.�

A�dinâmica�de�crescimento�dos�usos� industriais�e� logísticos�associados�à�CEAGESP�se� inverte�e�

passa�a�diminuir�de� intensidade.�As�manchas�que�em�1972�apresentavam� certa� contiguidade�

desde�a�marginal�Pinheiros�até�a�Tietê�é�cindida�por�um�novo�padrão�que�se�insere�no�bairro.�A�

possibilidade� de� agir� em� lotes� de� grandes� dimensões,� em� função� da� renovação� do� espaço�

construído�dos�tecidos� industriais,�ofereceu�ao�capital� imobiliário�a�concepção�de�um�produto�

residencial�bastante�característico.�O�mercado�imobiliário,�que�até�a�década�de�1980�esforçavaͲ

se�no�remembramento�de�pequenos� lotes�para�empreender�conjuntos�de�uma�ou�duas�torres�

de�até�20�pavimentos,�viu�nessas�áreas�subutilizadas�a�oportunidade�de�encerrar�nos�bairros�um�

produto� vertical� semelhante� ao� horizontal� dos� “condomínios� fechados”.� A� ocupação� desses�
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grandes�quarteirões�configura�conjuntos,�em�sua�maioria�de�três�ou�mais�torres�com�mais�de�20�

pavimentos,�murados�com�segurança�ostensiva�e�com�clubes�localizados�no�seu�interior.�Apesar�

de�estarem�no�meio�da�RMSP,�comportamͲse�como�se�estivessem�dissociados�do�restante�da�

cidade�e�tivessem�que�suprir�todas�as�necessidades�de�lazer�intramuros.�

Por� outro� lado,� a� constatação� de� que� diversas� produtoras� de� cinema� e� publicidade� vêm� se�

instalando�na�Vila�Leopoldina�desde�os�anos�2000�fez�com�que�o�Projeto�SP�2040,� lançado�em�

2012�pela�Prefeitura�de�São�Paulo,�apresentasse� como�uma�de� suas�diretrizes�o� fomento�do�

Distrito�Criativo�da�Vila�Leopoldina�como�estímulo�à�descentralização�dos�empregos�da�RMSP.�

Além�desse� setor� (criativo),� tem� sido� lançados� empreendimentos�de� torres�de� escritórios�de�

médio� porte,� tais� quais� os� mencionados� na� introdução� dessa� dissertação,� em� sua� maioria�

associados�à�Marginal�Pinheiros,�ou,�quando�de�menor�porte,�nas�vias�principais�do�interior�do�

tecido�do�bairro.�As�estratégias�de�ação�do�capital�imobiliário�nesses�dois�eixos�serão�discutidas�

mais�detalhadamente�no�próximo�capítulo.�

�
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4.�LEITURA�DOS�TERRITÓRIOS�

�

4.1�TERRITÓRIO�DA�PERMANÊNCIA:�A�FESTA�PELA�MANUTENÇÃO�DAS�TRADIÇÕES�

�

Relatos�dos�antigos�moradores�da�Vila�Hamburguesa1�apontam�para�a�ocupação�do�bairro�ainda�

no�século�XIX.�Ao�menos�duas�das� famílias�atualmente� residentes�no�bairro� tiveram�parentes�

nascidos�na�área�então�ocupada�por� chácaras�e� ranchos�onde� se�extraía�areia,� cultivavamͲse�

pequenas� hortas� � e� criavamͲse� vacas� e� cavalos.� Essas� características� rurais� se�mantiveram�

intensas�até�as�décadas�de�1950�e�1960,�período�de�maior�adensamento�construtivo�da�área�em�

função�do�aumento�da�atividade� industrial�e�da�chegado�do�entreposto�Ceagesp.�A�estrutura�

viária�do�bairro�tem�uma�hierarquização�bem�definida,�fazendo�com�que�o� intenso�trânsito�de�

caminhões�de�abastecimento�e�escoamento�da�produção�não�impactasse�com�tanta�intensidade�

a� vida� cotidiana� do� bairro.� As� grandes� estruturas� viárias� configuraram� áreas� relativamente�

resguardadas� dos� veículos� de� grande� porte,� permitindo� que� as� relações� pré� estabelecidas�

permanecessem�no�bairro.�

������������������������������������������������������������

1�Como�descrito�na�metodologia,�uma�das�principais�fontes�para�o�desenvolvimento�deste�capítulo�(e�da�história�do�
bairro)� foram�os�depoimentos�colhidos�na� interação�da�autora� com�os�antigos�moradores�ao� longo�dos� três�anos�
dessa�pesquisa�e�complementados�pelos�constantes�de�Lobo�Jr,�1984.�

�
HIERARQUIA�VIÁRIA�DEFINIDA�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geolog�
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Conforme� detalhado� no� capítulo� O� Surgimento� dos� Territórios� na� Vila� Leopoldina,� o�

adensamento� construtivo� decorrente� da� industrialização� do� bairro� se� dá� sobre� uma� área�

conquistada�dos�rios�canalizados.�Esses�novos�usos�ocupam�áreas�até�então�desocupadas,�sem�

diminuição�significativa�da�mancha�de�ocupação�do�que�chamamos�Território�da�Permanência.�

Essas� novas� áreas� ocupadas� se� acomodam� sobre� a� estrutura� viária� reforçada� para� os� usos�

industriais� e� logísticos� que� passam� a� predominar� no� bairro,� principalmente� ao� longo� das�

avenidas� Mofarrej,� Imperatriz� Leopoldina� e� Rua� Guaipá.� Apesar� do� impacto� reduzido� da�

inserção�desses�usos� (industrial�e�“residencial�operário”)�no�que�diz�respeito�às�dimensões�da�

ocupação� da� Permanência,� o� sistema� viário� estrutural,� sobre� o� qual� se� desenvolvem� essas�

atividades,� começa� a� configurarͲse� como� um� Pórtico,� no� sentido� atribuído� por� Magnani.�

Representam� a� porta� de� entrada� da� Mancha� industrial,� ou� um� limitante� do� Território� da�

��� ��� �
ALTERAÇÃO�DO�USO�DO�SOLO�E�INSERÇÃO�DE�NOVAS�TIPOLOGIAS�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Sara�Brasil,�Geoportal�e�Gegran.�

1900� 1930 1958
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Permanência.�As�significativas�diferenças�entre�os�usos� implantados�e�as�tipologias�resultantes�

das�ocupações�marcam�claramente�a�transição�entre�um�espaço�e�outro.�

AproximandoͲse� a� escala� de� leitura� em� busca� da� definição� espacial� do� Território� da�

Permanência,� notamos� o� papel� desempenhado� pelo� sistema� viário� secundário� e� seus� usos�

associados.�A�ocupação�original�do�bairro�se�deu�no�núcleo�marcado�na�figura�Viário�e�Relevo�

no� Território� da� Permanência� (identificado� também� na� sequência� apresentada� na� figura�

Alteração� do� uso� do� solo),� em� terrenos�mais� altos,� aproximadamente� 10�metros� acima� das�

várzeas,�mas�ainda�próximos�aos�rios�Tietê�e�Pinheiros.�A�Rua�Schilling�atualmente�configuraͲse�

como� uma� centralidade� comercial� na� escala� local,� cada� vez�mais� dinamizada� em� função� da�

inserção�dos�empreendimentos� imobiliários�das�décadas�de�1990�e�2000.�Essa�rua�ao�norte,�a�

Imperatriz�Leopoldina�e�seus�usos�de�escala�regional�a�oeste�e�a� linha�de�alta�tensão�a� leste,�a�

partir� da� qual� iniciaͲse� o� loteamento� da� Cia� City,� circunscrevem� a� maior� incidência� de�

permanências� do� núcleo� original� da� ocupação� da� Vila� Leopoldina.� Essa� identificação� não�

corresponde� aos� limites� do� Território� e� sim� como� ponto� de� partida� para� as� análises� que�

resultarão�em�sua�definição�espacial,�como�se�verá�a�seguir.��

4.1.1�Estrutura�–�o�Material�da�Permanência�

Os� territórios� que� abordaremos� ao� longo� desse� capítulo� se� acomodam� sobre� o� mesmo�

loteamento,�apresentado�no�Capítulo�Um�dessa�dissertação.�O�projeto�do� loteamento�previa�

principalmente�dois�tipos�de�uso:�o� industrial�e�o�residencial�a�ele�associado.�Na�figura�Uso�do�

Solo�Proposto�e�Estrutura�Viária�Atual,�os�usos�propostos�no�projeto�original�foram�transpostos�

�
VIÁRIO�E�RELEVO�NO�TERRITÓRIO�DA�PERMANÊNCIA�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geogran.�
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para� a� base� viária� atual� a� fim� de� identificar� as� tipologias� de� parcelamento,� sua� estrutura�

fundiária�e�permitir�a�compreensão�dos�mecanismos�de�alteração�dos�padrões�construtivos�no�

bairro.� O� loteamento� previa� uma� área� industrial�menor� do� que� a� efetivamente� implantada�

dividida� em� grandes� lotes,� associados� à� ferrovia2,� e� lotes�menores� em�parte�do� eixo�da�Rua�

Carlos�Weber,�em� lilás� claro�na� figura� (para� retomar�as� referências� ver� figuras�anteriores).�A�

associação�da�área� industrial�com�a� ferrovia�atende�às�condicionantes�dos�usos� industriais�na�

virada� dos� séculos� XIX� para� o� XX,� conforme� citado� na� introdução� desse� capítulo.� Já� sua�

efetivação� no� território� se� dá� a� partir� da� década� de� 1950,� no� curso� da� primeira� etapa� da�

dispersão� industrial,� associandoͲse� às� recém� consolidadas� estruturas� viárias� de� escala�

metropolitana,�por�exemplo�como�as�vias�marginais�e�a�Gastão�Vidigal.�

A�implantação�do�Ceasa�e�a�quebra�da�dependência�industrial�com�as�linhas�de�trem�alteram�o�

uso� do� solo� proposto� e� a� execução� integral� do� sistema� viário� projetado.� Entretanto,� parte�

significativa�das�quadras�executadas�corresponde�à�projetada,�mesmo�que�o�parcelamento�não�

atenda�mais�as�diretrizes�originais.�O� loteamento�passa�a� ter�predominância� industrial�e�usos�

espacialmente�segregados,�com�a�áreas�residenciais�concentradas�a�nordeste�a�Av.� Imperatriz�

Leopoldina.�O�principal�efeito�dessa�alteração�foi�a�quebra�da�continuidade�do�tecido�urbano,�

uma�vez�que�a�concentração�exclusiva�de�usos� industriais�de�grande�porte�numa�área�dessas�

������������������������������������������������������������

2�A�segunda�linha�da�Sorocabana,�paralela�ao�Rio�Pinheiros,�ainda�não�estava�prevista�na�ocasião�do�desenvolvimento�
do�projeto.�

�
USO�DO�SOLO�PROPOSTO�E�ESTRUTURA�VIÁRIA�ATUAL�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geogran�e�Planta�do�Loteamento�
da�Vila�Leopoldina,�Richter&Company.�

�
USO�DO�SOLO�IMPLANTADO�E�ESTRUTURA�FUNDIÁRIA�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geogran�e�GoogleMaps.�

2�

1�

3�
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dimensões�gerou�um�significativo�efeito�barreira�na�região,�ou�Pórticos�no�sentido�atribuído�por�

Magnani�e�Limites�no�sentido�de�Lynch.�

Na� figura� Uso� do� Solo� a� Partir� da� Estrutura�

Fundiária� os� lotes� residenciais� e� industriais� de�

grande� e�médio� porte� identificados� em� foto� aérea�

foram�representados�sobre�o�mapa�do�sistema�viário�

executado.� Essa� sobreposição� de� informações�

destaca�as�diferenças�entre�as�quadras�projetadas�e�

executadas� como� residenciais� daquelas� projetadas�

como�industriais�e�executadas�como�residenciais.�As�

áreas�apresentadas�como�“residencial�operário”,�em�

Alteração� do� Uso� do� Solo� e� Inserção� de� Novas�

Tipologias,�foram�projetadas�e�executadas�com�essa�

finalidade� (número� 1� na� figura� ao� lado).� Suas�

quadras�de�variam�em� torno�de�50�metros�por�100�

metros�divididas�em� lotes�entre�100m2�e�125m2�em�

sua�maioria� com� testada� entre� quatro� e� cinco�metros� e� fundo� de� 25�metros.� As� taxas� de�

ocupação� (medidas� a�partir�da�projeção�das�ocupações�e� a�parcela�que�ocupam�do� terreno)�

resultam�altas,�uma�vez�que�a�largura�mínima�das�edificações�ocupa�grande�parte�dos�terrenos�

estreitos.�Os�lotes�compridos�abrem�a�possibilidade�de�inserção�de�uma�edificação�com�acesso�

independente� na� lateral� do� lote� em� grandes� corredores,� conformando� as� casas� de� fundos,�

sendo�comuns�em�todas�as�áreas�residenciais�do�loteamento.�

A�área�projetada�como�industrial�de�médio�porte�e�executada�como�residencial,�marcada�com�o�

�
ESTRUTURA�FUNDIÁRIA�DA�PERMANÊNCIA,�
EVOLUÇÃO�DA�OCUPAÇÃO�
Fonte:�Elaboração�própria.�

�
DIVISÃO�DE�LOTE�ENTRE�FRENTE�E�FUNDOS�
Fonte:�Elaboração�própria�
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número� dois� na� figura�Uso� do� Solo� a� Partir� da� Estrutura� Fundiária,� corresponde� ao� núcleo�

original� da� ocupação� e� em� parte� justifica� as� diferenças� entre� sua� tipologia� e� a� “residencial�

operária”.� As� quadras� projetadas� para� lotes� industriais� de� médio� porte� tem� em� média�

dimensões� duas� vezes� maiores� do� que� as� anteriores.� No� lugar� de� quadras� de� 50mX150m�

metros,� nessa� área� do� loteamento� as� quadras� tem� em�média� 100mX300m,� assim� como� as�

quadras� industriais�de�médio�porte�entre�a�as�avenidas�Imperatriz�Leopoldina�e�Gastão�Vidigal�

(número�3�na�figura).�O�resultado�fundiário�dessas�dimensões�são� lotes�ainda�mais�compridos�

do� que� os� anteriores� e� testadas�maiores,� formando� lotes� de� 10mX50m.� Conforme� a� figura�

Estrutura�Fundiária�da�Permanência,�ao�longo�do�tempo�os�lotes�foram�sendo�desmembrados�

em�dois�“meio� lotes”�de�testada�de�cinco�metros� �e�as�casas�de�fundos�também�se�ergueram,�

aproximando�a�feição�urbana�das�fachadas�dessa�área�com�o�“residencial�operário”.��

Não�é�apenas�no�sentido�morfológico�que�essas�duas�áreas�se�aproximam,�como�resultado�do�

desmembramento�e�aumento�das�taxas�de�ocupação�no�território�da�Permanência:�a�densidade�

populacional� das� duas� áreas� tornaͲse� semelhante.� É� importante� ressaltar� que� as� densidades�

demográficas�calculadas�pelo�IBGE�a�partir�do�Censo�de�2010�devem�ser�analisadas�com�cautela,�

não�apenas�por�serem�preliminares,�mas� também�em� função�da�metodologia�da�demarcação�

dos�setores�censitários,�conforme�colocado�anteriormente.�O�resultado�da�agregação�de�dados�

segundo�essa�metodologia� torna�difícil�a� comparação�entre� setores�principalmente�em�áreas�

que� encontramͲse� em� processo� de� adensamento� construtivo� e� populacional,� como� a� Vila�

Leopoldina.�Nesses�casos,�os�conjuntos�verticais�podem�gerar�a�necessidade�de�configuração�de�

novos� setores� censitários,� que� muitas� vezes� correspondem� ao� limite� do� próprio�

empreendimento�com�densidades�significativamente�maiores�do�que�seu�entorno.�
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A� figura� Densidade� Demográfica� Preliminar� em� 20103�

evidencia� esses� setores� criados� gerando� uma� série� de�

pequenos�quadrados,� triângulos�e�retângulos�ao� longo�do�

distrito.� Assim,� a� malha� censitária� de� distritos� em�

transformação� contém� setores� censitários� de� dimensões�

muito� diferentes� (ver� figura� Malha� Censitária� do� IBGE)�

representando� densidades� líquidas� e� brutas� no� mesmo�

mapa.�Essa�deformação�se�dá�porque�os�grandes�setores�Ͳ�

no�caso�dos�industriais�ou�de�áreas�residenciais�horizontais�

unifamiliares� como� o� Alto� da� Lapa� e� Bela� Aliança� Ͳ�

incorporam� o� sistema� viário� e� outras� áreas� públicas� no�

cálculo,�apresentando�densidades�brutas.�Os�novos�setores�censitários,�ao�corresponderem�ao�

limite�de�apenas�alguns�edifícios,�excluem�de� suas�áreas�as�áreas�públicas� resultando�em�um�

índice�de�densidade�líquida.�

Apesar�desses� setores�de�densidade�mais� alta� se�destacarem�por� serem� altos� edifícios,�nem�

sempre� verticalização� é� sinônimo� de� adensamento.� O� zoneamento� vigente� classifica� os�

quarteirões�do�núcleo�da�Permanência�como�Zona�Mista�de�Média�Densidade�(ZMͲ2).�Essa�zona�

funciona�como�uma�área�de�transição�entre�a�ZER�(exclusivamente�residencial�horizontal)�e�as�

zonas� de� média� e� alta� densidade,� atribuindo� parâmetros� urbanísticos� de� controle� de�

adensamento�construtivo,�como�por�exemplo�a�fixação�do�gabarito�em�25�metros,�equivalente�

������������������������������������������������������������

3�O�mapa�completo�de�onde�se�extraiu�a�figura�Densidade�Demográfica�Preliminar�em�2010�consta�do�Anexo�desta�
dissertação.�

�

DENSIDADE�DEMOGRÁFICA�PRELIMINAR�EM�2010�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�IBGE�2010�e�Geolog.�

MALHA�CENSITÁRIA�DO�IBGE�
Fonte:� Elaboração� própria� sobre� IBGE�
2010�e�Geolog�



�
167

a� oito� pavimentos.� As� Zonas�Mistas� de� Alta� Densidade� tipos� a� e� b� (ZMͲ3a� e� ZMͲ3b)� tem�

coeficientes� de� aproveitamento� máximo� maiores� sem� controle� de� gabarito,� permitindo� a�

construção� de� torres� de� 30� pavimentos� que� tem� predominado� entre� os� lançamentos�

residenciais�no�distrito.�Apesar�das� restrições�do� zoneamento� colocadas� em�2004,� entre� sua�

aprovação�e�a�entrada�em�vigor�de�suas�condicionantes,�diversos�projetos�foram�aprovados�e�

foram� sendo� construídos� entre� 2005� e� 2010.� Assim,� apenas� os� lançamentos�mais� recentes�

começam� a� assumir� as� feições� do� zoneamento� atual,� principalmente� no� que� diz� respeito� a�

localização,�como�será�discutido�no�item�Território�da�Ruptura.��

Esses� quarteirões� em� ZMͲ2� acabam� sendo�menos� atrativos� para� o�mercado� imobiliário� em�

função�da�proximidade� com�áreas�de�coeficientes�mais�permissivos,�mas�principalmente�pela�

disponibilidade� de� lotes� de� grandes� dimensões� nas� áreas� antes� ocupadas� por� indústrias,� a�

sudoeste�da�Av.� Imperatriz�Leopoldina.�Nas�áreas�onde�a�estrutura� fundiária�é�composta�por�

lotes� residenciais� é� preciso� despender� grande� esforço� e� assumir� riscos� para� atingir� o�

remembramento�necessário�para�a�viabilização�do� lançamento� imobiliário.�Os� lotes� industriais�

escapam� da� dificuldade� do� remembramento� e� usufruem� da� desvalorização� do� solo� urbano�

depreciado�pela�diminuição�das�atividades�industriais.��

Dessa�maneira,�os�empreendimentos�na�ZMͲ2�buscam�incorporar�o�máximo�valor�agregado�por�

unidade,� destinandoͲse� a� padrões� mais� altos� de� renda.� Esse� tornaͲse� um� exemplo� de�

verticalização� que� não� corresponde� a� adensamento� populacional,� ainda� que� gere� grande�

impacto�urbano.�Mas,�o�impacto�não�diz�respeito�à�paisagem,�uma�vez�que�os�oito�pavimentos�

permitidos�configuram�uma�escala�compatível�com�o�pedestre�sem�impactar�significativamente�

a� insolação,� ventilação� ou� gerar� barreiras� visuais� que� limitem� as� perspectivas� dos� espaços�

públicos�(que�em�muitos�casos�resumemͲse�às�aos�passeios�e�vias�públicas).��

�
ZONEAMENTO�INCIDENTE�NA�PERMANÊNCIA�(LEI�13.885/04)�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geolog�e�PMSP�
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A� figura�Verticalização,�desadensamento�e�aumento�da�motorização�mostra�um�exemplo�do�

remembramento�necessário�para� a� edificação� em� ZMͲ2� e�o� impacto�da�mudança�do�padrão�

construtivo.�Para� se�erguer�um�prédio�é�necessário�o� remembramento�de�5� lotes.�Conforme�

descrito,�os� lotes�estreitos�e�compridos�costumam� ter�casas�de� frente�e�de� fundos�com�duas�

famílias�onde�é�comum�a�cohabitação4.�Esses�lotes�costumam�ter�apenas�uma�vaga�de�garagem�

na�casa�da�frente,�uma�vez�que�os�cinco�metros�de�largura�são�reduzidos�a�menos�de�quatro�em�

função� do� corredor� lateral� de� acesso� aos� fundos.� Assim,� considerando,� apenas� a� título� de�

exemplo,�três�pessoas�por� família5�e�quatro�quando�há�cohabitação,�temos�nesses�cinco� lotes�

10� famílias,�aproximadamente�35�pessoas,�5�vagas�de�garagem�e�uma�alta� taxa�de�ocupação.�

Esses�cinco� lotes�convertidos�em�um�edifício� residencial�de�oito�pavimentos� tem�comumente�

um�apartamento�por�pavimento�e�a�oferta�de�três�ou�quatro�vagas�de�garagem.�Dessa�maneira,�

as�10�famílias�são�substituÍdas�por�oito,�resultando�numa�redução�de�35�para�25�moradores�na�

mesma�área,�portanto,�há�desadensamento.�Entretanto,�a�quantidade�de�veículos�que�a�área�

abriga�pode�aumentar�em�mais�de�seis�vezes,�gerando�grande� impacto�no�cotidiano�do�bairro.�

Segundo�os�antigos�moradores,�os�encontros�que�costumavam�se�dar�nas�calçadas�do�bairro�aos�

poucos� foram� sendo� transferidos�para�dentro�das� casas:� “Não�dá�mais�para� ficar�na� rua.�Sai�

carro�dos�prédios�os�dia�inteiro,�até�para�ir�na�padaria�eles�vão�de�carro�e�se�puderem,�passam�

em�cima�da�gente!”��

Esses�edifícios�estão�sendo�erguidos�sobre�um�território�onde�ainda�há�predominância�dos�lotes�

com�frente�e�fundos,�mas�há�a�presença�significativa�de�torres�únicas�mais�altas,�principalmente�

������������������������������������������������������������

4�Na�coabitação�compartilham�a�residência�mais�de�um�núcleo�familiar�ou�parentes�e�agregados�como�tios,�avós,�etc.�
5�O�Pnad�2012�do�IBGE�indica�média�de�3,2�pessoas�por�domicílio.�

VERTICALIZAÇÃO,�DESADENSAMENTO�E�AUMENTO�DO�ÍNDICE�DE�
MOTORIZAÇÃO�
Fonte:�Elaboração�própria�
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no� quarteirão� limitado� a� sudoeste� pela� rua� Carlos�Weber,� alvo� de� numerosos� lançamentos�

imobiliários�nos�últimos�20�anos.�Essas�torres�de�20�pavimentos�em�média,�implantadas�no�lado�

direito�da�rua�Nanuque,�configuram�um�limitante�do�Território�da�Permanência�e�os�edifícios�de�

oito�pavimentos�conformam�uma�escala�intermediária�entre�a�alta�densidade�da�Carlos�Weber�e�

a�baixa�densidade�dos�bairros�jardim�da�City�Lapa�(Alto�da�Lapa�e�Bela�Aliança).�

A� figura�Rupturas�na�Permanência�e� a�Permanência�da�Ruptura� apresenta�uma�perspectiva�

geral� do� Território� da� Permanência,� enquadrada� segundo� as� fotografias� apresentadas� a� seu�

lado.� A� imagem� torna� visível� a� presença� de� quatro� diferentes� tipologias� construtivas:� a�

horizontal�(permanência),�a�vertical�de�8�pavimentos�em�média,�a�vertical�de�20�pavimentos�e�

de�30�pavimentos,�cada�uma�correspondendo�a�um�momento�determinado�da�ação�do�capital�

imobiliário� no� território.� A� estratégia� de� ação� do� capital� imobiliário� na� Vila� Leopoldina� será�

explorada� no� item� Território� da�

Ruptura.�

�
SIMULAÇÃO�VOLUMÉTRICA�DA�PERMANÊNCIA�NOS�ANOS�70�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�MDC,�PMSP.�

�
VOLUMETRIA�ATUAL�DA�PERMANÊNCIA�E�ENTORNO�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�MDC,�PMSP.�
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�
RECORTE�DA�PERMANÊNCIA�EM�1958�
Fonte:�Geoportal.�

�
RECORTE�DA�PERMANÊNCIA�EM�2010�
Fonte:�Geoportal.�

�

�
RUPTURAS�NA�PERMANÊNCIA�E�A�PERMANÊNCIA�DA�RUPTURA�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�MDC,�PMP.�
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A� alteração� das� tipologias� construtivas� exposta� na� figura� Rupturas� na� Permanência� e� a�

Permanência� das� Rupturas� evidencia� a� perda� de� espaço� do� uso� residencial� horizontal�

implantado�no�distrito�desde�de�sua�origem.�A�foto�aérea�de�1958�(Recorte�da�Permanência�em�

1958)� indica�a�ocupação�de�uma�parcela� significativa�do� território,�mas�é� somente�depois�da�

implantação� do� Ceagesp� em� 1969,� e� da� catalização� das� atividades� industriais� e� de� logística�

associadas,� que� seus� lotes� são� plenamente� ocupados� (ver� Simulação� Volumétrica� da�

Permanência�em�1970).�Assim,�a�movimentação�imobiliária�iniciada�nos�anos�de�1980�(primeiro�

momento�da�Ruptura)�e�ampliada�nos�anos�de�1990�(segundo�momento),�sucedida�pelo�maciço�

investimento� do� capital� imobiliário� dos� anos� 2000� (terceiro� momento)� e� 2010� (quarto�

momento)�explicita�a�presença�das�rupturas�no�tecido�urbano�ao�menos�nos�últimos�30�anos.�

Assim,�não�houve�um�momento�em�que�a�Permanência�plenamente�ocupada�tenha�vivido�sem�

interferência� das� Rupturas.� A� presença� da� Ruptura� influi� na� configuração,� definição� e�

identificação�da�Permanência.�

É�Importante�ressaltar�que�o�adensamento�de�áreas�dotadas�de�infraestrutura�é�desejável,�uma�

vez�que�otimiza�o� investimento� já�executado�pelo�poder�público.�Principalmente�no�caso�das�

antigas�áreas� industriais�do�Centro�Expandido�de�São�Paulo,�cada�vez�mais�subutilizadas,�cuja�

localização� é� privilegiada� no� que� se� refere� a�mobilidade�metropolitana� rodoviária,� conforme�

descrito�anteriormente.�A�Vila�Leopoldina�tem�sua�mobilidade�ampliada�pela�presença�de�três�

estações�de�duas� linhas�da�CPTM�que�tangenciam�o�distrito.�Essa�estrutura�nos�dá� indícios�de�

que�o�sistema�estrutural�de�mobilidade�do�distrito,�de�modo�geral,�teria�capacidade�de�suportar�

esse�adensamento.�Entretanto�o�alto� índice�de�motorização�associado�ao�estímulo�ao�uso�do�

carro,�inferido�a�partir�das�políticas�públicas�de�fomento�à�indústria�automotiva,�cujo�reflexo�nas�

tipologias�construtivas�é�a�oferta�de�três�a�quatro�vagas�de�garagem�por�unidade�habitacional,�
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compromete�o�uso�dos�espaços�públicos.�As�vias� locais�passam�a� receber�enorme�volume�de�

carros,� muitas� vezes� incompatíveis� com� suas� dimensões.� O� adensamento� dessas� áreas�

subutilizadas� deveria� se� dar� de�maneira�mais� sustentável,� combinando� o� uso� do� transporte�

individual� com� o� coletivo� e� estímulo� ao� uso� do� não�motorizado,� para�minimizar� o� impacto�

gerado�por�sua�implementação.�

A�diminuição�da�mancha�da�Permanência�no�território�fica�mais�evidente�ao�compararmos�sua�

abrangência�em�diferentes�períodos�de�tempo,�conforme�as�fotografias�ao�lado.�É�possível�que�

os� novos� empreendimentos� não� representassem� uma� ruptura� tão� grande� se� a� relação� que�

estabelecem�com�o�lugar�onde�se�implantam�não�fosse�apenas�na�calha�viária,�para�a�circulação�

da� grande� quantidade� de� carros� que� trazem.� Em�muitos� casos� as� ruas� são� o� único� tipo� de�

�
PERMANÊNCIA�E�RUPTURA�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�MDC,�PMP.�

�
MANCHA�DA�PERMANÊNCIA�EM�1958�
Fonte:�Geoportal.�

�
MANCHA�DA�PERMANÊNCIA�EM�2010�
Fonte:�Geoportal.�
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espaço�público�disponível�e�suas�calçadas,�dependendo�de�sua�configuração�e�do�uso�que�se�faz�

delas,� podem� representar� um� sitema� abrangente� e� capilar� de� possibilidades� de� encontro,�

convívio�e� reconhecimento�do�outro.�A� invisibilidade�dos� territórios,�colocada�no� início�dessa�

dissertação,�decorre�também�da�ausência�de� lugares�de�encontro,�de�espaços�públicos�plurais�

onde� se� promova� o� convívio� com� a� diversidade.� As� ruas� muradas� com� grandes�

empreendimentos� e� o� uso� do� transporte� individual� como� modo� predominante� de� circular�

ignoram�os�passeios�públicos�e�invisibiliza�o�que�se�coloca��sobre�ele.�É�na�maneira�de�apreender�

o� espaço� que� reside� a�maior� diferença� entre� os� territórios� da� Permanência� e� da� Ruptura,�

agravada�pela�alta�capacidade�de�alteração�do�espaço�construído�do�último.�

Ao�atentar�para�as�calçadas�da�Permanência�começam�a�se�notar�as�relações�existentes�entre�os�

antigos�moradores,�os�pequenos�encontros�casuais�que�fortalecem�o�convívio,�as�visitas�no�final�

da� tarde� em� frente� ao� portão.� Entretanto� esses� encontros� tem� diminuído� em� função� das�

transformações�do�bairro,�não�somente�com�a�troca�das�casas�por�edifícios�,mas�também�pelo�

aumento�do�custo�da�terra�e�a�consequente�alteração�do�padrão�do�comércio�dos�serviços�do�

bairro.�O�fechamento�das�antigas�“mercearias”�aumentam�a�invisibilidade�da�permanência,�pois�

diminuem� os� pontos� de� destino� dos� deslocamentos� em� nível� local,� feitos� a� pé,� diminuindo�

também�os�trajetos�usuais,�os�encontros�fortuitos�e�o�uso�dos�passeios�públicos.�

“A� gente� da�Hamburguesa� era� como� uma� família.�Agora� você� não� conhece� nem�mais� o� seu�

vizinho.�Eles�não�cumprimentam�nem�eles�mesmos,�vão�cumprimentar�a�gente?”�O�desabafo�da�

antiga�moradora� ressalta�a� falta�de� integração�com�os�novos�habitantes�do�bairro,�o�eles�em�

contraposição�ao�a�gente.�O�nós�que�agrega�os�remanescentes,�portadores�da�memória�de�um�

lugar�anterior�à�Ruptura.�Esse�incômodo�com�a�invisibilidade�gerou�um�movimento�de�retomada�

da�rua�como�espaço�de�encontro,�de�manifestação�e�demarcação�do�território�da�Permanência�
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–�a�Procissão�de�Nossa�Senhora�Aparecida.�

A� religiosidade� é� uma� presença� constante,� atestada� a� partir� dos� relatos� de� procissões� que�

aconteciam� no� bairro,� incluindo� a� que� partia� da� Vila� Hamburguesa� em� direção� à� Pirapora,�

retomadas� pelos� descendentes� dessas� famílias� na� procissão� no� dia� de� Nossa� Senhora.�

“Recuperamos�a�imagem�da�santa�e�pusemos�ela�na�rua�de�novo.”�Essa�retomada�da�procissão�

na�rua�representa�também�uma�tomada�de�posição�da�Permanência�na�disputa�pelo�espaço�no�

bairro.� A� procissão� de� Nossa� Senhora� funciona� como� uma� estratégia� para� a� visibilidade� da�

Permanência,�uma�festa�para�a�manutenção�das�tradições.�

�
PROCISSÃO�DE�NSA�SRA�DE�FÁTIMA�NA�RUA�PASSO�DA�
PÁTRIA�NA�DÉCADA�DE�1940�
Fonte:�Paróquia�da�Bela�Aliança�

�
IMAGEM�DE�NOSSA�SENHORA�DE�FÁTIMA��EM�CASA�DA�RUA�
NANUQUE,�PROVAVELMENTE�ANOS�1940�
Fonte:�Paróquia�da�Bela�Aliança�

�
PROCISSÃO�DIANTE�DO�TERRENO�ONDE�SERÁ�ERGUIDA�A�
PARÓQUIA�NA�BELA�ALIANÇA,�PROVÁVEL�ANOS�1940�
Fonte:�Paróquia�da�Bela�Aliança�
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4.1.2�Permanência�Imaterial�Ͳ�Camadas�do�Invisível�

Todas� as� manhãs� de� 12� de� outubro� dos� últimos� nove� anos,� desde� 2003,� a� rua� Nanuque�

amanhece�rural.�As�calçadas�recebem�uma�grande�mesa,�bancos�e�cadeiras�retomando�a�função�

de� ponto� de� encontro� das� ruas,� cuja� perda� é� repetidamente� lamentada� pelos� antigos�

moradores.� A� festa� torna� visíveis� as� relações� que� compõem� a� Permanência,� como� quem� se�

apresenta�aos�moradores�recémͲchegados�ao�bairro.��

Chegam�cavalos�e�charretes�de�ranchos�situados�na�periferia�de�Osasco�e�do�bairro�do�Jaguaré.�

Os�cavalos�de�São�Roque�e�Itapevi�chegam�em�caminhões�trazendo�os�que�mudaram�do�bairro�

nas�últimas�décadas,� entre�os�participantes�da�Procissão.� Ela� já� integra�o�Circuito�das� festas�

religiosas�e�rurais�que�se�manifestam�em�São�Paulo,�tornandoͲse�um�dos�pontos�de�encontro�do�

calendário�de�procissões�e�cavalgadas�que�acontecem�ao� longo�do�ano�em�diversos�pontos�da�

cidade.�Esse�mesmo�grupo� tinha� se�encontrado�no�mês�anterior�numa� cavalgada� rumo�a�um�

rancho�em�Osasco�para�o�velório�do�filho�de�um�importante�membro�do�grupo.�A�Procissão�de�

2013�foi�em�homenagem�a�essa�criança,�a�quem�foram�dedicados�os�momentos�de�oração�no�

trajeto�da�Procissão.�

Três� famílias� remanescentes� são� responsáveis� pela� retomada� da� tradição� no� bairro6,� mais�

precisamente� três�mulheres�e� irmão�de�uma�delas.�A�morte�de�dna.�Conceição� (matriarca�da�

família�Neves)�foi�o�mote.�Refizeram�o�manto�e�o�andor,�convocaram�os�amigos,�exͲmoradores�

e�ano�após�ano�a�rede�de�relações�amplia�os�participantes�da�cavalgada�religiosa.�Apesar�dos�

dois�pontos�de�apoio�do�trajeto�(o�ponto�de�partida�e�chegada�e�a�casa�onde�espera�a�imagem�

da�santa)�estarem�próximos�das�duas�igrejas�católicas�do�bairro,�as�organizadoras�se�orgulham�

��������������������������������������������������������
6�Segundo�eles,�seus�pais�e�avós�participavam�ativamente�da�procissão�que�ia�a�Pirapora.�

�
CONCENTRAÇÃO�DIANTE�DA�CASA�DE�UMA�DAS�
ORGANIZADORAS�DA�PROCISSÃO�EM�2012�

�

CAFÉ�DA�MANHÃ�OFERECIDO�AOS�PARTICIPANTES�(2012)�



� 176

da� independência�do�evento.�“Essa�é�uma� festa�da�nossa�comunidade,�e�não�dos�padres�das�

igrejas.�Só�agora�que�tem�mais�gente�eles�concordaram�em�vir�até�a�santa�dar�a�benção.”��

A�procissão�de�Nossa�Senhora�Aparecida�começa�com�um�café�da�manhã�para�os�que�chegam�

de� longe�e�aqueles�que�se�aproximam�são�convidados�a�participar.�A�rua�Nanuque�fica�repleta�

de�cavalos�cheios�de�adornos,� sobre�os�quais� seguem�os�cavaleiros�bem�vestidos�exibindo�as�

habilidades�de�suas�montarias.�A�movimentação�peculiar�atrai�os�olhos�curiosos�dos�moradores�

dos�prédios.�Alguns�descem,�outros�se�aproximam�e�compartilham�do�café�servido�na�porta�da�

casa�que,�depois�da�Procissão,�exporá�a� imagem�da�Santa�em�seu� jardim,�de�portões�abertos,�

até�o�anoitecer.�

Nesse�momento,�ainda�que�em�apenas�um�dia�no�ano,�os�territórios�da�Ruptura�e�Permanência�

se�tocam,�convivem�e�não�apenas�se�sobrepoem.�Ou�seja,�compartilham�o�espaço�em�interação,�

diferente�dos�momentos�de� invisibilidade,�quando�o�que�se�sente�é�a�pressão�que�um�exerce�

sobre�o�outro.�Essa�pressão�se�dá�revelando�a�maior�capacidade�de�ação�de�um�território�em�

detrimento�de�outro.�A�inserção�da�Ruptura�na�Vila�Leopoldina�altera�os�padrões�construtivos,�

agora�voltados�a� faixas�de�maior�poder�aquisitivo,�as�demandas�dos� serviços,�o�valor�do� solo�

urbano�e�consequentemente�os�perfis�de�renda�dos�moradores.�A�visita�dos�exͲmoradores�do�

bairro� na� Procissão� a� transforma� em� um� ponto� de� encontro� que�materializa� as� dinâmicas�

anteriores�do�bairro,�retomando�o�sentimento�de�pertencimento�e�de�comunidade�por�afeição�

(Sennet,�1970),�que�ano�após�ano�se�dilui�com�o�processo�de�alteração�dos�padrões�construtivos�

resultantes� da� intervenção� do� capital� imobiliário.� Nesse� sentido� a� Procissão� tornaͲse� um�

símbolo�da�batalha�pela�manutenção�das�tradições�do�bairro.�

Por� tratarͲse�de�uma� festa�aberta�que�ocupa�a�calha�viária,�dificultando�o� fluxo�dos�veículos,�

inevitavelmente�atrai�atenção.�Ainda�que�com�pouca�participação�dos�novos�moradores,�alguns�

CAVALEIROS�FAZENDO�DEMONSTRAÇÕES�ANTES�DA�CAVALGADA�
DE�2011�

�
OLHARES�CURIOSOS�DIANTE�DA�CONCENTRAÇÃO�DA�PROCISSÃO�
EM�2011�
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olhares�sorridentes�nas�janelas�indicam�a�surpresa�ao�enxergar�o�outro.�As�crianças�da�procissão�

brincam�nas�calçadas�e�exibem�seus�cavalos�e�charretes�para�as�outras�crianças�do�bairro.�São�

vizinhos�que�não�se�conheciam.�Nas�mesas�não�faltam�café,�água,�bolo�e�pães�em�sua�maioria�

preparados�pelas�três�organizadoras�da�procissão�e�servidos�por�mulheres�que�se�revezam�entre�

cuidar�das�crianças�e�repor�a�mesa.�

Apesar�da�aparente�harmonia�entre�os�diferentes�participantes�do�evento,�a� festa� já� recebeu�

diversas�reclamações�por�parte�dos�edifícios,�mesmo�tendo�autorização�da�prefeitura�para�o�uso�

da� rua.� Nesse� sentido,� a� festa� acaba� por� emergir� a� complexidade� gerada� pela� inserção� do�

investimento�do�capital�imobiliário�nos�espaços�consolidados,�variando�entre�a�convivência�e�o�

incômodo,�a�visibilidade�efêmera�e�a� invisibilidade�do�restante�do�ano.�Entretanto,�percebeͲse�

na� fala� dos� antigos� moradores� o� desejo� de� serem� reconhecidos,� mesmo� que� enfrentem�

�
�

CASAS�REMANESCENTES�NA�RUA�NANUQUE�EM�2013�

�
�

MESMAS�CASAS�NA�DÉCADA�DE�1940�(ACERVO�FAMÍLIA�NEVES)�

�
CRIANÇAS�BRINCANDO�NA�PROCISSÃO�DE�2012�
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resistência.�Enquanto�houver�edificações� remanescentes,�essa�persistência�encontra�apoio�na�

memória�que�emerge�delas.��

Essa�memória�do�que�é�concreto� �traz�à�tona�também�as�dinâmicas�que�se�davam�sobre�esse�

espaço� construído.�As� casas�de�um�pavimento� com� as� janelas� voltadas�para� a� rua�e�portões�

baixos�constituem�uma�tipologia�que�facilita�o�convívio.�Assim�como�a�presença�das�vendinhas�

frequentadas�e�que�rotineiramente�também�levavam�as�pessoas�para�a�rua.�O�modo�de�viver�e�

apreender�o�espaço�é�simbolicamente�apresentado�aos�novos�moradores�através�da�Procissão�

de�Nossa�Senhora�Aparecida.�Não�apenas�a�tradição�rural�e�religiosa,�mas�também�o�uso�da�rua�

como� lugar�de�encontro.�Um�símbolo�de�um�tempo�quando� todos�“eram�uma� família”,�como�

costumam�dizer�os�antigos�moradores.�Uma�rua�onde�as�pessoas�se�conhecem�e�compartilham�

modos�de�viver.�Quando�a�Vila�Fausto�(atual�Vila�Hamburguesa)�era�o�Pedaço�dessas�tradições�

rurais,�segundo�a�concepção�de�Magnani.��

Entretanto,�a�implantação�da�ruptura�gera�a�impossibilidade�do�Pedaço.�O�modo�de�vivenciar�e�

usar�o�espaço�urbano�não�gera�a�convivência,�traz�a�presença�do�outro�que�o�desconfigura.�Não�

há�mais�pedaço�realizado�na��Vila�Hamburguesa�com�a�ruptura,�mas�há�um�território�que�tenta�

se�manter�e� fazer�ver.�Com�a�Procissão�o�Território�da�Permanência�busca,�além�de�constituir�

um�símbolo�daquelas�tradições�rurais�e�religiosas,�também�uma�maneira�de�vivenciar�o�espaço�

público.��Nesse�sentido,�evidencia�o�que�o�caracteriza�e�diferencia.��

“Os�grupos�humanos�atribuem�valor�diferenciado�a�estruturas�edificadas�e�a�elementos�
da�natureza�que�balizam�seus�territórios,�ancoram�suas�visões�de�mundo,�materializam�
crenças� ou� testemunham� episódios� marcantes� da� memória� coletiva.� Cultivam�
atividades,� conhecimentos�e�modos�de� saberͲfazer�que,� ao�mesmo� tempo,� servem� a�
fins� práticos� e� identificam,� diferenciam� e� hierarquizam� categorias� e� estratos� sociais,�
participando�da�estruturação�da�vida�em�sociedade,�da�formação�das�identidades�e�da�

�
RUA�NANUQUE�NA�DÉCADA�DE�1940�(ACERVO�FAMÍLIA�NEVES)�

�
RUA�NANUQUE�NA�DÉCADA�DE�1980�(ACERVO�FAMÍLIA�NEVES)�
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alimentação�do�sentimento�de�pertença.”�(ARANTES,�2009)�

A� função�da� rua�como� lugar�de�encontro,�cuja�alteração�é� lamentada�conforme�mencionado,�

não� se� perdeu� apenas� na� Vila�Hamburguesa.�O�modelo� rodoviarista� adotado� em� São� Paulo�

atribuiu� às� as� ruas,� cada� vez�mais,� a� função�de�passagem�de� automóveis� em�detrimento�do�

espaço�para�o�pedestre.�A�presença�de�festas,�feiras�de�rua�e�de�artes�(como�as�da�Vila�Pompéia,�

Vila�Madalena�e�Vila�Mariana,�por�exemplo)�em�toda�a�cidade�representam�uma�resistência�a�

esse� fenômeno�e�uma� tentativa�de� retomada�das� ruas.�Nas� fotografias�da�Rua�Nanuque�nos�

anos�1940�e�1980�vêemͲse�momentos�da�família�Neves�na�rua�Nanuque,�acima�na�década�de�

1940�e�abaixo�em�1980.�Pela�brincadeira�das�mulheres,�sentadas�no�meio�da�rua,�notaͲse�que�

desde�aquela�época�a�questão�do�uso�da�rua�já�estava�colocada.��

Se�o�Pedaço�é�composto�por�dois�elementos�“um�de�ordem�espacial,�física�–�configurando�um�

território� claramente�demarcado�ou� constituído�por� certos�equipamentos�–�e�outro� social,�na�

forma�de�uma�rede�de�relações�que�se�estendia�sobre�esse�território”�(Magnani,�2002)�,�perder�o�

elemento�espacial�não�dilui�o�Pedaço.�Ele�pode�se�acomodar�em�outros�espaços,�nesse�sentido,�

não�está�preso�ao�território.�

�A� tradição� rural� e� as� festas� religiosas� desse� grupo� passam� a� acontecer� também� em� outros�

lugares� fora�da�Vila�Hamburguesa.�Diante�da�potência�da� ação�do� capital� imobiliário�na�Vila�

Leopoldina�os�antigos�moradores�perdem�espaço�e�as�manifestações�de�suas�tradições�também�

se� vêem� obrigadas� a� partir� para� a� periferia.� “Vem� com� a� gente� para� o� Rancho� no� Cosme� e�

Damião,�você�vai�ver�como�era�a�Vila�Fausto”.�O�convite,�feito�pelas�mesmas�organizadoras�da�

Procissão,�se�referia�a�um�almoço�que�promovem�anualmente�para�as�crianças�da�favela�ao�lado�

do�Rancho�do�Wadão,�em�Osasco,�no�dia�de�Cosme�e�Damião.�Ativam�a� rede�de� relações�do�

bairro�para�arrecadar�doações�de�comida�e�preparam�o�rancho�para�a�chegada�das�crianças.�� �
RANCHO�EM�OSASCO,�ALMOÇO�DE�COSME�E�DAMIÃO�2012��
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No�sentido�da�frase�de�convite�ao�almoço,�a�Vila�Fausto�(antigo�nome�da�Vila�Hamburguesa)�é�

como�as�pessoas�do�grupo�se�referem�ao�seu�Pedaço.�A�Vila�Fausto� já�não�é�mais�o�nome�do�

bairro,�tampouco�a�Vila�Hamburguesa�corresponde�ao�que�se�referem,�mas�o�Pedaço�pode�se�

acomodar� em� qualquer� lugar,� inclusive� no� Rancho,� periferia� de� Osasco.� Entretanto,� essa�

capacidade�de�se�adaptar�às�dinâmicas�de�alteração�de�padrões�construtivos�aos�processos�de�

gentrificação� na� cidade,� não� torna� o� fenômeno�menos� agressivo.� A� exclusão� sócio� espacial�

resultante�reforça�a�inviibilidade�do�outro.��

Esse�mesmo�Rancho�é�também�o�destino�final�da�cavalgada�que�começa�na�Vila�Hamburguesa.�

Depois� da� concentração� e� do� café� da�manhã� na� rua� Nanuque� (Referência� 1),� ainda� sem� a�

imagem�da�Santa,�os�cavaleiros�e�charretes�descem�até�a�rua�Schilling,�seguem�pela�Passo�da�

Pátria,� limite�entre�a�Hamburguesa�e�a�Bela�Aliança,�até�a�R.� Jataí,� já�na�área�exclusivamente�

residencial.�Entram�a�esquerda�na�Aliança�Liberal�até�a�casa�de�outra�das�organizadoras,�onde�

está�esperando�o�andor�com�a� imagem�de�Nossa�Senhora�Aparecida� (Referência�2),�conforme�

figura�Percurso�da�Procissão�de�Nossa�Senhora�Aparecida.�Nesse�ponto�há�outra�concentração�

e�a�imagem�é�erguida�em�meio�a�muitas�orações,�intercaladas�pelo�som�dos�berrantes�entoados�

pelo� grupo.�A� cavalgada� levando� a� imagem� da� Santa� agora� adquire� as� feições� de� Procissão.�

Segue,�acompanhada�de�muitas�pessoas�a�pé,�pela�Aliança�Liberal�entrando�à�direita�no�trecho�

mais�ao�norte�da�R.�Passo�da�Pátria�até�novamente�passar�pela�R.�Schilling�e�chegar�no�ponto�

inicial,�na�R.�Nanuque.�A�terceira�concentração�acontece�agora�com�a�presença�de�um�padr�que�

vem�benzer�os�integrantes�e�a�imagem.�Os�cavaleiros�e�charretes�seguem�no�percurso�indicado�

no�mapa� do�Rancho�do�Wadão�para� um� grande� almoço.�A�maioria�das�mulheres� e� crianças�

permanecem�na�casa�da�Nanuque,�onde�também�é�servido�um�almoço.��

�

�
PERCURSO�DA�PROCISSÃO�DE�NOSSA�SENHORA�APARECIDA�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�GoogleMaps��
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O� mapa� ao� lado� apresenta� o� percurso� da�

Procissão�destacando�as�diferentes�áreas�que�a�

cavalgada� atravessa.� Cada� cor� representa� um�

padrão� urbano� distinto,� composto� por�

diferentes� tipologias�construtivas�e�perfis�sócio�

econômicos,�conforme�abordado�no�capítulo�de�

História�da�Ocupação�do�distrito.�

Parte� do� núcleo� da� Permanência,� cruza� a�

centralidade�da�R.�Schilling,�segue�por�dentro�da�

City� Lapa�até�a� região�de� sua� fronteira� com�as�

áreas� que� vem� sofrendo� maior� alteração�

tipológica�no�núcleo� residencial�operário,�onde�

o� processo� de� gentrificação� tem� afastado� as�

camadas�de�renda�mais�baixa�em�detrimento�da�

implantação� de� edifícios� de� mais� alto� padrão�

(Ruptura).�

Em� todas� as� áreas� ouvemͲse� muitos�

comentários� que� evidenciam� o� estranhamento�

da�visibilidade�de�uma�população�que�cada�vez�

mais�diminui�no�bairro.�“Que�bonita�a�Procissão,�

você� sabe� de� onde� vem� essa� novidade?”,� ou�

“Vivo� aqui� faz� 30� anos� (Bela�Aliança)� e� nunca�

tinha� visto� isso,� até� parece� que� estamos� na�
�

MAPA�DA�PROCISSÃO�DE�NOSSA�SENHORA�APARECIDA�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Ikonos,�2003.�
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roça!� Você� sabe� de� porque� estão� aqui?”� A� Procissão� segue� seu� caminho,� acompanhada�

timidamente�por�alguns�dos�moradores�dos�novos�edifícios,�ainda�que�apenas�por�pequenos�

trechos.�

Ao� passar� pela� área� da� City� Lapa� (marcada� como�A� na� figura� Territórios� Atravessados� Pela�

Procissão)�não�encontram�muitos�olhares,�uma�vez�que�a�baixa�densidade�populacional�e�o�uso�

exclusivamente�residencial�mantém�poucas�pessoas�nas�ruas.�Entretanto,�a�intensa�arborização,�

as�ruas�de�calçadas� largas�e�pouco�movimento�de�carros�parecem�fazer�os�cavalos�e�charretes�

“aderirem”�mais�ao�território.�Como�ainda�estão�sem�a�imagem�de�Nossa�Senhora�nesse�trecho,�

passam�mais�rapidamente�diminuindo�as�oportunidades�de�contato�com�os�moradores,�mas�os�

poucos�que�a�veem�a�acompanham�por�um�quarteirão�ou�dois.��

O� trajeto� na� R.� Aliança� Liberal� (marcada� como� B� na� figura)� traz�mais� contrastes� do� que� no�

trecho�anterior.�A�face�sul�da�rua�ainda�pertence�ao� loteamento�da�Bela�Aliança,�mas�sua�face�

norte�é�composta�por�pequenas�casas�do�modelo�“residencial�operário”�e�de�lotes�médios�onde�

estavam� instaladas� indústrias� de� médio� porte.� Hoje� desocupados� estão� pouco� a� pouco� se�

transformando� em� edifícios.�Os�moradores�das� casas� aderem� à�Procissão,� se� integrando� aos�

demais�depois�da�segunda�concentração�do�percurso.�

O� terceiro� trecho,�ao� longo�da� rua�Passo�da�Pátria� (C),�aproveita�as� ruas�e� calçadas� largas�e�

arborizadas�para�seu�trajeto�de�caminhada�mais�lenta.�Nas�janelas�dos�edifícios�de�8�pavimentos�

surgem� olhares� curiosos� formando� uma� pequena� pláteia.� A� silenciosa� procissão� segue� sem�

chamar�atenção�das� janelas�da� face�oeste�dessas�quadras,�nos�altos�edifícios�voltados�para�a��

rua�Carlos�Weber.�Aparentemente,�da�segurança�de�suas�casas�é�mais�difícil�descer�e�se�juntar�a�

Procissão,� mas� abreͲse� uma� janela� de� visibilidade� e� contato� entre� os� novos� e� antigos�

moradores.�

�
TERRITÓRIOS�ATRAVESSADOS�PELA�PROCISSÃO�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�GoogleMaps��
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�
TRECHO�A,�CRUZANDO�O�TERRITÓRIO�DA�CITY�LAPA�
Fonte:�Fotos�próprias�e�mapa�sobre�Ikonos,�2003.�
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�
TRECHO�B,�RESIDENCIAL�OPERÁRIO�E�INÍCIO�DA�PROCISSÃO�
Fonte:�Fotos�próprias�e�mapa�sobre�Ikonos,�2003.�
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�
TRECHO�C,�CRUZANDO�O�TERRITÓRIO�DA�RUPTURA�
Fonte:�Fotos�próprias�e�mapa�sobre�Ikonos,�2003.�
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�
PONTO�DE�REFERÊNCIA�1,�NO�TERRITÓRIO�DA�PERMANÊNCIA�
Fonte:�Fotos�próprias�e�mapa�sobre�Ikonos,�2003.�
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A� área�marcada� como� principal� ponto� de� referência� na� página� anterior� é� uma� das� áreas� de�

maior�incidência�de�casas�remanescentes�no�bairro.�Muitas�ainda�abrigam�as�mesmas�famílias�a�

mais�de� setenta�anos,�mas�parte�das� casas� já� foi� comprada�para�abrigar�os�usos�procurados�

pelos�novos�moradores.�Cafés,�chocolaterias,�lojas�de�roupas,�salões�de�beleza,�escolas�de�inglês�

e�restaurantes�são�comuns�nas�casas�que�restaram�entre�os�edifícios.�Os�valores�dos�aluguéis�

mais�altos�inviabilizam�a�permanência�das�antigas�“mercearias”�e�a�pressão�para�que�os�antigos�

moradores�vendam�suas�casas�aumenta�cada�dia�mais.�“Um�dia�eu�não�aguento…”�ironiza�uma�

moradora,�falando�das�propostas�que�recebeu�nos�últimos�anos.�Chegará�um�momento�que�a�

proposta�será�irrecusável�e�a�Vila�Fausto�diminuirá�mais�um�pouco.�Algumas�famílias�mudaram�

para�o�Parque�São�Domingos,�a�dez�minutos�dali,�do�outro�lado�da�Marginal�Tietê.��

Acabada�a�procissão�ficam�no�território�os�moradores�que�restaram,�suas�relações�com�cada�um�

dos�espaços�que�frequentam�e�os�vínculos�que�estabelecem�no�caminho.�Os�novos�moradores,�

aqueles�que�tiveram�os�olhos�atraídos�para�a�festa�do�mês�de�outubro,�podem�identificar�e�ver�

acontecer�o�território�da�Permanência.�

Para� espacializar� as� relações� desses� moradores� com� o� bairro� foram� feitos� uma� série� de�

desenhos� e� anotações� sobre� um� mapa� com� o� mesmo� enquadramento.� � Os� mapas� juntos�

compõem� uma� trama� de� relações� e� identificações� que� se� acomodam� no� território� entre�

barreiras,� pórticos,� lugares� de� referência,� trajetos� significativos� e� manchas.� As� figuras�

(Territórios� Individuais)� foram� desenhadas� de� acordo� com� a�maneira� de� estar� e� circular� no�

bairro� de� algumas� das� pessoas� mais� importantes� para� a� compreensão� das� dinâmicas� do�

território.� A� sobreposição� desses� territórios� individuais,� carregados� de� significado,� configura�

uma�mancha�maior�que� ancora� (ainda�que�de� forma� temporária)� a�Permanência� em� lugares�

específicos�do�bairro,�conforme�o�conjunto�Território�da�Permanência,�que�se�verá�a�seguir.�

�
TERRITÓRIOS�INDIVIDUAIS�
Fonte:�Elaboração�própria�
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São�diversas�as�camadas�que�compõem�o�Território�da�Permanência,�buscamos�espacializar�as�

ferramentas�discutidas�ao� longo�desse�trabalho,�marcando�sua�presença�no�espaço�urbano�da�

Vila�Leopoldina.�A�sequência�de�mapas�que�se�encontra�a�seguir�sistematiza�essas�camadas�em�

três� grupos� que� podem� ser� sobrepostos� de� acordo� com� o� que� se� pretende� “perguntar”� ao�

mapa.�As� transparências�das�camadas�permitem�que� se�cruzem� informações�a� fim�de�que� se�

perceba�a�relação�da�estrutura�viário�do�bairro�com�as�centralidades,�por�exemplo.�Ou�como�os�

principais�pontos�de�referência�se�relacionam�espacialmente�com�a�mancha�da�permanência.�A�

somatória�dessas�camadas�permite�que�se�perceba�qual�a�abrangência�desse�território�no�bairro�

e�seus�principais�elementos�de�contenção�e�definição.�

Camada� Centralidades� e� Referências:� são� destacadas� e� comentadas� as� novas� centralidades�

comerciais,�assim�como�as�mais�tradicionais.�Os�pontos�de�referência�marcados�representam�os�

lugares� mais� mencionados� pelos� antigos� moradores� e� que� são� destinos� comuns� em� seus�

trajetos.�Assim,�funcionam�como�âncoras�dessa�população�no�território.�

Camada�Trajetos,�Pedaço�e�Elementos�Definidores:�os�trajetos�encontramͲse�espacializados�em�

cores� com� intensidade� cada�vez�mais� forte,�de�acordo� com�a� importância�de� cada�uma�para�

esses�moradores.�O�pedaço�não� representa�uma�mancha�com�perímetro�definido,�mas� sim�o�

lugar� onde� acontecem� os� principais� encontros� e� destacado� como� o�mais� importante� para� o�

convívio�entre�essas�pessoas.��

Camada� Pórticos� e� Barreiras:� são� consideradas� barreiras� as� estruturas� ou� usos� urbanos� que�

delimitam� o� que� está� dentro� e� o� que� está� fora� do� Território� da� Permanência,� são� elas� que�

desenham�os� elementos� definidores� do� território.�Os�pórticos� são�os� lugares�que�marcam� a�

entrada�e�a�saída�dele.�
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4.2�TERRITÓRIO�DA�RUPTURA:�ESTRATÉGIAS�DO�CAPITAL�IMOBILIÁRIO�

Conforme� abordado� ao� longo� dessa� dissertação,� a� entrada� em� cena� da� tipologia� residencial�

vertical�na�Vila�Leopoldina�representa�uma�ruptura�nos�padrões�de�ocupação�do�tecido�urbano�

do� distrito.� Não� apenas� pela� nova� configuração� da� paisagem� urbana,� mas� sobretudo� pela�

alteração�do�valor�da�terra,�das�características�do�comércio�e�dos�serviço�e�da�exclusão�sócioͲ

espacial� progressiva� dos� segmentos� de� menor� poder� aquisitivo.� Ou� seja,� uma� ruptura� da�

maneira�de�se�viver�no�território,�sobretudo�em�função�do�efeito�da�gentrificação.�

Entretanto,�permanência�e� ruptura�ocupam�a�mesma� face�dos�processos�que� caracterizam�o�

crescimento�urbano�das�cidades.�Uma�contribui�para�a�identificação�e�caracterização�da�outra.�

Mas,�o�compartilhamento�de�espaço�não�acontece�de� forma� igualitária�ou�equilibrada,�como�

visto� ao� longo�desse� trabalho.�A�Ruptura�não� substitui� totalmente� a� Permanência,� não�num�

primeiro�momento.�O�que�se�observa�é�um�processo�gradual�e�contínuo�de�verticalização�do�

território�desde�os�anos�de�1980,� iniciado�dez�anos�após�o�período�de�maior�da�ocupação�da�

Vila�Leopoldina.�A�plena�ocupação�da�Permanência�é�praticamente�concomitante�ao� início�da�

Ruptura�e�seu�agente�é�o�capital�imobiliário,�que�tem�aumentado�sua�ação�ao�longo�dos�últimos�

20�anos.�O� impacto�sobre�o�espaço�urbano�e�antigos�moradores�é�diretamente�proporcional�à�

intensidade�dessa�ação�e�pode�ser�dividido�em�quatro�momentos,�conforme�figura�a�seguir.�
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O� primeiro� momento� se� inicia� no� final� dos� anos�

1970�mas�se�consolida�principalmente�ao�longo�dos�

anos�1980,�no�núcleo�da�Permanência.�O� segundo�

momento,� ao� longo�da�década�de�1990,� configura�

um� vetor� de� ocupação� noroeste� na� R.� Passo� da�

Pátria,�coincidente�com�as�estruturas� industriais�de�

médio�porte�em�crescente�desocupação,�na�direção�

da� linha� férrea.�O� terceiro�momento,�ao� longo�dos�

anos� 2000,� reforça� o� mesmo� eixo� ocupando�

também� a� Rua� Carlos�Weber� e� se� extendendo� a�

oeste,�paralelo�ao�trem.�O�quarto�momento�rompe�

com� a� contiguidade� das� implantações� dos� três�

primeiros�e�reforça�as�ocupações�ao�longo�ferrovias,�

coincidentes� com� as� estruturas� industriais� de�

grande� porte� desativadas.� A� grande� área� onde�

opera�o�Ceagesp,� �na�várzea�do�Pinheiros,� tem�um�

efeito�barreira�no�território,�mas�não�descaracteriza�

o�vetor�que�acompanha�o�curso�do� rio�canalizado.�

Esse�elemento,�associado�à�presença�concomitante�

de� galpões�em�atividade�e�desocupados,� reforça�a�

característica� de� dispersão� dos� lançamentos�
�

����MOMENTOS�DE�AÇÃO�DO�CAPITAL�IMOBILIÁRIO�SOBRE�A�VILA�LEOPOLDINA�
����Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Gegran.�
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imobiliários�no�atual�momento�de�ação�do�capital�imobiliário.�

4.2.1.�Estrutura�–�a�permanência�da�ruptura�

Os�três�primeiros�momentos�da�Ruptura,�dos�anos�de�1980�até�os�anos�2000,�concentramͲse�ao�

longo� das� primeiras� vias� implantadas� do� projeto� de� loteamento� da� Richter&� Company� no�

começo�do�século�XX�e,�como�se�verá�a�seguir,�atendem�a�lógica�da�reacomodação�funcional�da�

metrópole�paulista.��

A� figura� abaixo� enquadra� a� área� que� sofre�maior� alteração� nos� três� primeiros�momentos,�

evidenciando�o�aumento�dos�investimentos�imobiliários�na�medida�em�que�se�confirma�o�vetor�

de�valorização�do�solo�urbano�na�Vila�Leopoldina.�O�primeiro�momento�se� restringe�a�alguns�

edifícios�onde,�não�por�acaso,�foi�identificado�o�principal�núcleo�da�Permanência.�O�segundo,�de�

�
ALTERAÇÕES�DO�USO�DO�SOLO�NO�NÚCLEO�ORIGINAL�DA�VILA�LEOPOLDINA�AO�LONGO�DO�TEMPO.�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Gegran,�Geoportal�e�Ikonos.�
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abrangência�maior,� inaugura�a�forma�de�agir�que�será�seguida�nas�próximas�décadas,�sobre�as�

estruturas� industriais�desativadas.�Os�edifícios�erguidos�no�primeiro�momento�trouxeram�uma�

pequena�alteração�do�perfil� sócio�econômico�do� território,�mas� são�os�edifícios�dos�anos�de�

1990�que�de� fato� representam�o� início�da� alteração�que� será� impressa� cada� vez� com�maior�

intensidade.�Conforme�apontado�em�Alterações�do�Solo�no�Núcleo�Original�da�Vila�Leopoldina�

ao� Longo� do� Tempo,� a�mancha�do�uso� residencial� vertical�do� segundo�momento� em�diante�

expande� principalmente� ocupando� as� áreas� de� uso� industrial,� reforçando� o� fato� de� que� a�

exclusão� dos� antigos�moradores� nas� novas� dinâmicas� do� bairro� se� dá�mais� pela� pressão� da�

alteração�do�custo�de�vida�e�das�novas�demandas�colocadas�do�que�pela�construção�dos�novos�

edifícios.�Ou� seja,�apesar�de�grande�parte�dos�edifícios� terem�sido�erguidos�sem�a�demolição�

das�antigas�casas,�a�demanda�proveniente�dos�novos�moradores�por�comércio�e�serviços�de�alto�

padrão�altera�do�uso�do�solo.�Os�valores�ofertados�pelo�mercado�para�o�aluguel�e�compra�das�

antigas� casas� cresceu�mais�de�quatro�vezes�nos�últimos�dez�anos,� segundo�depoimentos�dos�

antigos�moradores.�Uma�das�casas�no�núcleo�da�Permanência,�usada�como�habitação�por�mais�

de�20�anos�com�último�aluguel�de�R$�1.800,00� (outubro�de�2012)�segundo�o�proprietário,� foi�

substituída�por�um�Centro�de�Estética�cujo�aluguel�atualmente�é�de�R$�6.700,00�(junho�2013).�

Essa�valorização�não�segrega�somente�os�inquilinos,�o�“um�dia�eu�não�resisto”�dito�por�uma�das�

organizadoras�da�Procissão�diz�respeito�à�possibilidade�do�aumento�de�seus�rendimentos,�caso�

alugue�sua�casa�e�more�num�bairro�mais�periférico�por�um�valor�muito�menor,�como�já�fizeram�

muitos�antigos�moradores�ao�mudaremͲse�para�a�região�do�Parque�São�Domingos�e�Pirituba,�ao�

norte�da�Marginal�Tietê.�
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Primeiro�momento�da�Ruptura�

O� núcleo� mais� ao� norte� marcado� na�

fotografia� aérea� de� 1958� corresponde� a�

um� conjunto� de� edifícios� de� 12�

pavimentos.�Esse�empreendimento�é�uma�

exceção� entre� os� lançamentos� da� época�

na� região,� � justificado� somente� pela�

oportunidade�representada�por�uma�área�

vazia�num�tecido�já�densamente�ocupado�

no� final� da� década� de� 1970.� TrataͲse� de�

um�conjunto�de�8�edifícios�de�dois�e�três�

dormitórios�em�apartamentos�de�70�a�80�

m2.��Outros�edifícios�desse�momento�tem�

áreas�por�unidade�e�tipologias�semelhantes,�ainda�que�em�condomínios�de�apenas�um�edifício,�

como�é�o�caso�daqueles�localizados�na�R.�Brentano.�Os�edifícios�implantados�na�R.�Nanuque,�da�

segunda� metade� dos� anos� 1980,� já� insinuam� um� aumento� no� padrão� das� tipologias� e� da�

caracterização�dos�edifícios,�ainda�que�mantenham�o�padrão�de�um�edifício�por�condomínio.�

Dos�18�edifícios� lançados�na�época�14�foram�empreendidos�em� lotes�vazios�(oito�dos�quais�no�

condomínio�mencionado)� e� apenas� quatro� não� estão� localizados� entre� as� ruas� Nanuque� e�

Brentano.��

�
LOCALIZAÇÃO� DO� PRIMEIRO� MOMENTO� DA� RUPTURA�
(1980)�SOBRE�A�FOTO�AÉREA�DE�1958�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geoportal.��

�
DETALHE�DA�LOCALIZAÇÃO�DO�NÚCLEO�NORTE�DOS�
PRIMEIROS�EDIFÍCIOS�SOBRE�A�FOTO�AÉREA�DE�2008.�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geoportal.�
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Segundo�momento�da�Ruptura�

Depois�de�“experimentar”�o�potencial�da�região�na�década�anterior,�o�mercado�imobiliário�nos�

anos�1990�aumenta�o�número�de� lançamentos�na�área�ampliando�de�18�para�36�o�número�de�

edifícios7��erguidos�na�década.�Essa�implantação�se�dá�reforçando�os�eixos�das�ruas�Nanuque�e�

Brentano,� mas� principalmente� inaugurando� o� vetor� de� substituição� dos� antigos� galpões�

industriais�de�médio�porte�ao� longo�da�R.�Passo�da�Pátria.� �20�dos�36�edifícios�da�época� são�

implantados� nessa� rua� em� sua�maioria� com� dois� edifícios� por� condomínio.� As� perspectivas�

acima�enquadram�um�conjunto�de�oito�edifícios�em�quatro�condomínios�empreendidos�sobre�a�

gleba�das� instalações�da�antiga�Cosim� (Companhia�Siderúrgica�Mogi�das�Cruzes),�conforme�se�
������������������������������������������������������������

7�Fonte:�Embraesp�

�
SEGUNDO�MOMENTO�DA�RUPTURA� (1990)�SOBRE�A�FOTO�
AÉREA�DE�1958�–�VETOR�NOROESTE�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geoportal.��

�
PERSPECTIVAS�DAS�OCUPAÇÕES�DA��PASSO�DA�PÁTRIA�ANTES�E�DEPOIS�DO�SEGUNDO�MOMENTO�DA�RUPTURA�
Fonte:�Elaboração�própria.�
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pode�ver�nas�figuras�Perspectivas�da�Ocupação�da�Passo�da�Pátria.�Esses�edifícios�apresentam�

tipologias�mais�amplas�do�que�as�da�década�anterior,�oferecendo�apartamentos�em�média�com�

entre�150�e�200m2.�As�tipologias�de�dois�e�três�dormitórios�com�uma�ou�duas�vagas�na�garagem�

foram�substituídos�por�três�ou�quatro�dormitórios�e�quatro�vagas�e�o�valor�dos�apartamentos�

atualmente�está�entre�R$�900.000,00�e�R$�1.200.000,00�contra�os�R$�600.000,00�em�média�dos�

do�momento�anterior8.�

O�zoneamento�derivado�do�Plano�Diretor�de�Desenvolvimento�Integrado�(PDDI,�Lei�no�7.668/71)�

demarcada�a�área�como�Zona�Dois�e�a�Lei�de�Zoneamento�vigente�(Lei�no�13.885/04)�em�2013�

(atualmente�me�processo�de�revisão)�a�classifica�como�Zona�Mista�de�Baixa�Densidade�(ZMͲ2a)�

com� limitação� de� gabarito� em� 8� pavimentos,� como� descrito� anteriormente.� Assim,� tanto� as�

edificações�do� segundo�momento� (anterior�à�13.885/04)�quanto�os�empreendimentos�atuais�

geram�a�mesma�paisagem�de�edifícios�de�8�pavimentos.�A�proximidade�com�os�bairros� jardins�

do� Alto� da� Lapa� e� a� vista� que� eles� proporcionam� são� elementos� explorados� pelo�mercado�

imobiliário�para�aumentar�o�valor�das�unidades.�A�associação�aos�bairros�consolidados�de�alto�

padrão�é�comum�e�funcionam�como�uma�estratégia�de�valorização�dos� locais�alvo�de�grandes�

investimentos�do�mercado� imobiliário.�Na�década�de�1990�o�desprestígio�da�Vila� Leopoldina�

deveria�ser�contornado�para�que�os�empreendimentos�tivessem�sucesso.�

�

������������������������������������������������������������

8�Informações�obtidas�no�portal�123i�Ͳ�Informações�Imobiliárias�Imediatas,�www.123i.com.br�
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Terceiro�momento�da�Ruptura�

Os�anos�2000�representam�a�consolidação�de�um�novo�padrão�urbano�da�Vila�Leopoldina,�nesse�

momento�a� intensa�verticalização�é�a�característica�mais�marcante�do�antigo�bairro� industrial�

onde�as� residências�eram�em� sua�maioria�de�pequenos� sobrados�e� casas� térreas�geminadas.�

Assim,�é�possível�afirmar�que�o�território�horizontal�no�primeiro�momento�(entre�as�décadas�de�

1970� e� 1980)� recebeu� alguns� edifícios� verticais� que� por� suas� características� e� porte� foram�

fundidos�no�anterior,�sem�descaracterizar�sua�horizontalidade�e�o�padrão�sócZio�econômico�de�

seus�moradores�e�serviços.�A�década�de�1990�insinua�a�formação�de�uma�nova�paisagem�urbana�

em�função�da�intensificação�dos�lançamentos�e�sua�predominância�no�eixo�da�Passo�da�Pátria�e�

da�Nanuque/�Brentano�começa�a�desenhar�novas�centralidades�comercias�e�de�serviços�que�já�

não� integram�mais�os�novos�aos�antigos�moradores,�por�serem�voltadas�para�perfis�de� renda�

mais�altos.�A�fusão�ocorrida�no�Primeiro�Momento�já�não�acontece�no�Segundo,�mas�o�impacto�

do� aumento�da�motorização�do�distrito� ainda�não� se� apresenta� tão�marcante�em� função�da�

localização�dos� lançamentos�próximos�aos�eixos�de�“saída�e�entrada”�do�bairro.�A� localização�

desses�empreendimentos,�não�por�acaso�próximos�aos� limite�do�bairro�vizinho�(Alto�da�Lapa),�

interfere�pouco�na�circulação� interna�do�bairro�que�permanece�relativamente� inalterada�até�o�

início�do�século�XXI.�

Entretanto,�os�79�edifícios�implantados�(mais�uma�vez�quase�o�dobro�do�momento�anterior)�na�

década�de�2000�acomodamͲse�no�território�com�maior�impacto.�Ainda�que�em�sua�maioria�siga�

utilizando�as�estruturas�desativadas�dos�galpões� industriais�das�primeiras�ocupações�do�bairro�

no� início�do� século,�a�ocupação�maciça�da�Carlos�Weber� faz�com�que�o� impacto� seja� sentido�

�
TERCEIRO�MOMENTO� DA� RUPTURA� (1990)� SOBRE� A� FOTO�
AÉREA�DE�1958�–�VETOR�NOROESTE�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geoportal.��
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com� maior� intensidade,� está� agora�

também�“mais�para�dentro”�do�bairro.�A�

linha� de� alta� tensão� entre� a� Passo� da�

Pátria� e� a� Carlos� Weber� dividia� as�

ocupações�de�padrão�mais�alto�daquelas�

antigas.� Mas,� a� aprovação� da� Lei� de�

Zoneamento� (13.885/04)� de� 2004�

acelerou�o�processo�de� verticalização�do�

bairro.� O� controle� de� gabarito� (ZMͲ2a)�

dos� quarteirões� a� leste� da� Rua� Carlos�

Weber,� lindeiros� à� Zona� Exclusivamente�

Residencial� (ZER),� limita�a�verticalização�permitida�no�zoneamento�anterior.�Para�empreender�

atendendo�aos�parâmetros�da� legislação�anterior,�projetos�de�27� torres�na�Rua�Carlos�Weber�

foram�submetidos�e�aprovados�no�período�que�antecedeu�a�entrada�em�vigor�da�nova�lei.�Dessa�

maneira,�o�impacto�é�maior�não�somente�pela�localização�e�porte�das�edificações,�mas�também�

pela�implantação�concentrada�num�curto�espaço�de�tempo.�

O� quarteirão� enquadrado� na� figura� Perspectivas� das�Ocupações� da� Carlos�Weber,� onde� se�

destacam� as� estruturas� desativadas� de� uma� indústria,� recebeu� um� empreendimento� de� 13�

edifícios�divididos�em�cinco�condomínios�de�25�pavimentos�com�apartamentos�a�partir�de�80m2�

e�150m2�em�média.�Assim�como�aqueles� lançados�na�década�de�1990,� já�apresentam�o�que�o�

mercado�chama�de�“lazer�total”,�incluindo�quadras,�piscinas,�salões�de�festas,�ginástica�e�jogos�

�
PERSPECTIVAS�DAS�OCUPAÇÕES�DA��CARLOS�WEBER,�INTENSIFICAÇÃO�DA�AÇÃO�DO�CAPITAL�IMOBILIÁRIO�
Fonte:�Elaboração�própria.�
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em� seus� projetos.� Atualmente� os� apartamentos� de� 150� m2� custam� em� torno� de� R$�

1.400.000,009.�

Dos�79�edifícios�erguidos�nos�anos�2000,�26�deles� forma� implantados�em�500�metros�na�Rua�

Carlos�Weber,� a� norte� da� Rua� Schilling,� em� antigas� glebas� industriais.� Na�medida� em� que�

diminui� a� disponibilidade� de� grandes� áreas� no� “coração”� do� bairro,� em� função� da� ocupação�

quase�completa�das�antigas�áreas�industriais��a�nordeste�da�Av.�Imperatriz�Leopoldina,�um�vetor�

começa�a�se�insinuar�na�direção�dos�eixos�ferroviários�(ver�figura�Momentos�de�Ação�do�Capital�

Imobiliário�na�Vila�Leopoldina).� �Nessa�década,�oito�edifícios�são�erguidos�em�5�condomínios,�

inaugurando�um�vetor�que�se�acentuará�na�década�seguinte.��

As�perspectivas�apresentadas�a�seguir�enquadram�o�foco�da�ação�do�capital�imobiliário�ao�longo�

das� décadas� de� 1990� e� 2000.� � Na� fotografia� aérea� de� 1958� estão� destacadas� as� antigas�

estruturas� industriais� onde� foram� implantados� os� edifícios� lançados,� evidenciando� a�

substituição�do�vetor�industrial�da�década�de�1950�por�um�vetor�residencial�de�alto�padrão�no�

bairro.�A�ação�do�capital�imobiliário,�acelerada�durante�os�anos�2000,�ocupou�todos�os�galpões�

dessa� área� e� no� final� dessa� década� atravessa� a� Imperatriz� Leopoldina� em� direção� à�Gastão�

Vidigal.�A� estrutura� industrial� de� grande� porte� desativada� (o� terrainͲvague� de� Sola�Morales)�

passa�a�ser�o�foco�da�agressiva�estratégia�do�capital�imobiliário�na�década�seguinte.�Novamente�

a�cidade�perde�a�oportunidade�de�agir�dialogando�com�sua�memória,�como�se�verá�a�seguir.� �

������������������������������������������������������������

9�Informação�Portal�123i�–�Informações�Imobiliárias�Imediatas.��
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� �

�
TRANSFORMAÇÕES�DA�PAISAGEM�URBANA�DA�VILA�LEOPOLDINA�AO�LONGO�DAS�DÉCADAS�DE�1980,�1990�E�2000�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geoportal,�Gegran,�Embraesp.�
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Além� da� intensificação� do� processo� de� verticalização,� outras� áreas� do� distrito� sofrem� uma�

intensa�alteração�de�uso�do�solo,�ainda�que�sem�grandes�modificações�no�espaço�construído.�

Desde�o�início�da�década�de�2000�produtoras�de�audiovisual�tem�mudado�suas�instalações�para�

os�galpões�de�grande� �porte� localizados�principalmente�na�área�marcada�a�oeste�na� figura.�O�

Centro�Industrial�Mofarrej�implantado�na�década�de�1950�cede�lugar�para�a�“Vila�Mídia”�como�a�

grande� imprensa� se� refere� à� area.� “Nasce�a�Vila�Mídia� em� São�Paulo”10;� “Vila� Leopoldina� se�

firma� como� a� ‘Hollywood� paulistana’”11;� “Vila� Leopoldina� atrai� economia� criativa”12;� “SP� já�

movimenta�R$�40�bi�por�ano�com�criatividade”13�são�algumas�das�matérias�que�indicam�a�nova�

característica�do�bairro�ao�mesmo�tempo�que�a�fortalecem�essa�nova�identidade�criada�para�o�

Distrito.��

Segundo� essas� notícias,� aproximadamente� 20� produtoras� de� audiovisual� se� instalaram� no�

distrito�nos�últimos�10�anos�e�a�tendência�é�de�aumento.�A�aprovação�da�lei�federal�no�12.485,�

que� exige� que� 50%� dos� programas� exibidos� no� horário� nobre� sejam� produções� nacionais,�

ampliará� as� produtoras� implantadas� e� atrairá� outras� para� o� bairro.� “Estúdios,� produtoras� e�

locadoras�de�equipamentos�comemoram�a� legislação,�sancionada�no�ano�passado,�e�estimam�

que�a�demanda�local�deve�aumentar�cerca�de�30%�nos�próximos�anos”14.� �

������������������������������������������������������������

10�Blog�Economia�Criativa�de�Lala�Deheinzelin.�
11�Caderno�São�Paulo�do�jornal�Folha�de�São�Paulo�de�12/08/2012.�
12�Idem.�Caderno�Especial�de�31/05/2012.�
13�Caderno�Notícias�do�jornal�o�Estado�de�São�Paulo�de�31/11/2011.�
14�Matéria�“Vila�Leopoldina�se�firma�como�a�“Hollywood�paulistana”.�

�
CONCENTRAÇÃO�DE�PRODUTORAS�QUE�FORMAM�O�
“DISTRITO�CRIATIVO”�DA�VILA�LEOPOLDINA�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Gegran.��
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Quarto�momento�da�Ruptura�

O�esgotamento�das�oportunidades�de�empreendimentos�

em�galpões� industriais�na�porção�mais�antiga�do�distrito�

da�Vila�Leopoldina,�associado�à�ressignificação�da�área�do�

antigo� Centro� Industrial�Mofarrej,� transformado� em� um�

importante�centro�de�produção�de�audiovisual�na�década�

de� 2000,� � abrem� uma� nova� frente� locacional� de�

investimento�para�o�capital�imobiliário.�

Conforme� se� observa� na� fotografia� ao� lado,� as�

circunferências� que� recobrem� as� áreas� com� maior�

incidência�de�lançamentos�imobiliários�dos�três�primeiros�

momento,�identificados�na�leitura�da�estratégia�do�capital�

imobiliário,� concentramͲse� à� nordeste� da� Av.� Imperatriz�

Leopoldina.� Essa� porção� mais� antiga� encontravaͲse� já�

bastante� ocupada� em� 1958,� enquanto� a� porção� oposta�

continha� apenas� o� Centro� Industrial� Mofarrej.� NotaͲse�

que�o�mercado�agiu,� tanto�do�primeiro�para�o� segundo,�

quanto� do� segundo� para� o� terceiro� momento,� por�

contiguidade.�O�momento�anterior,�nesse�sentido,�planta�

uma� semente� de� valorização� que� é� explorada� no�
�

QUARTO�MOMENTO�DA�RUPTURA�SOBRE�A�VILA�LEOPOLDINA�EM�1958�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geoportal�
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momento� seguinte.� Assim,� não� só� houve� intensificação� do� número� de� lançamentos,� como�

também� houve�um� significativo� aumento� do� valor� cobrado�na� comercialização�das�unidades�

lançadas� de� um�momento� para� o� outro.� Assim,� a� sucessão� de� passos� e� tipologias� dos� três�

primeiros� momentos,� e� a� “Vila� Mídia”� na� Av.� Mofarrej� apontaram� para� o� lugar� dos�

investimentos�em�curso�na�década�de�2010.�

Diferentemente�dos�momentos�anteriores,�o�atual�rompe�com�a�dependência�da�contiguidade�

imediata�dos� investimentos� residenciais�anteriores�e�passa�a�atacar�pontos�mais� isolados,�de�

acordo�com�a�disponibilidade�de�áreas.�Entretanto,�a�coincidência�de�cinco�empreendimentos�

de� grande� porte� na� Av.� Mofarrej� aponta,� não� apenas� para� a� exploração� de� um� território�

ressignificado�pela� alteração�dos�usos� (galpões�desocupados�por�produtoras�de� audiovisual),�

mas� também�para�a� formação�de�um�novo�núcleo�que�possivelmente� se�configurará�como�o�

principal�ponto�sobre�o�qual�orbitarão�os�novos�empreendimentos.��

Os�empreendimentos�desse�quarto�momento�da�Ruptura�caracterizamͲse�por�suas�dimensões�

superlativas.�A�descontinuidade�com�o� território�alterado�da�Carlos�Weber�e�sua� inserção�em�

meio� à� áreas� industriais� desativadas� gera� empreendimentos� voltados� para� si,� sem� nenhuma�

relação�com�o�entorno.��As�dimensões�dos�grandes�condomínios�do�terceiro�momento�giravam�

entre� 5.000m2� e� 6.000m2,� já� nesse� quarto� momento� os� “condomíniosͲclube”� tem� entre�

10.000m2�e�15.000m2.�Estar�em�um�parcelamento�projetado�para�o�uso� industrial�significa�ter�

disponíveis�lotes�maiores�do�que�quadras�inteiras�de�áreas�residenciais.�Conforme�a�Perspectiva�

em�2000�da� figura� �Dimensões�superlativas�do�4o�Momento,�o� lote� industrial�destacado� tem�

85m� X� 180m,� menor� que� a� quadra� residencial� de� 85m� X� 110m� da� porção� residencial� do� �
DIMENSÕES�SUPERLATIVAS�DO�4O�MOMENTO�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�MDC,�GoogleMaps.�
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parcelamento� abaixo� da� Av.� Imperatriz� Leopoldina.� Seu� gigantismo� faz� com� que� o� próprio�

empreendimento�se�configure�como�uma�barreira�à�circulação�do�pedestre,�pois�como�tratamͲ

se�de�empreendimentos�exclusivamente�residenciais�há�apenas�entrada�e�saída�de�moradores.�

A� ausência� de� usos� comerciais� e� de� serviços� no� entorno� desenha� um� espaço� sem� nenhum�

atrativo�para�o�pedestre�que,�não�raro,�tem�que�caminhar�por�mais�de�150�metros�ao�lado�dos�

altos�muros�que�contornam�esses�condomínios.��

A� figura� Inserção� Urbana� do� Quarto� Momento� da� Ruptura� na� Vila� Leopoldina,� a� seguir,�

evidencia�a�ampliação�do�campo�de�ação�do�capital� imobiliário�nas�duas�últimas�décadas.� �Na�

foto�aérea�de�2008�está�destacado�o�primeiro�condomínio�empreendido�na�Av.�Mofarrej,�que�

juntamente�com�o�da�Rua�Baumann,�marcam,�na�década�de�2000,�o�momento�em�que�o�vetor�

imobiliário� atravessa� a� Av.� Imperatriz� Leopoldina� em� direção� à� porção� industrial� de� grande�

porte� do� distrito.� Apesar� de� seus� lançamentos� datarem� do� período� anterior,� inauguram� a�

tipologia�que�será�intensamente�explorada�a�partir�de�2010.��

Assim� como� as� 27� torres� da� Carlos� Weber� que� foram� liberadas� para� construção� entre� a�

aprovação� e� a� entrada� em� vigor� da� Lei� de� Zoneamento� (13.885/04),� esses� dois�

empreendimentos�também�passaram�pela�mesma�brecha.�Apesar�da�resistência�das�famílias�da�

caixaria,� com� apoio� jurídico� e� de� urbanistas� vinculados� ao� Instituto�Acaia,� a� área� delimitada�

como�Zeis�3� (Zona�Especial�de� Interesse�Social�de�áreas�consolidadas�com� infraestrutura)�pelo�

Plano� Diretor� de� 2002� (Lei� no� 13.430/02)� foi� empreendida� atendendo� às� condicionantes� da�

legislação�anterior.��Isso�não�significou�apenas�o�desperdício�da�oportunidade�de�construção�de�

um�grande�número�de�habitações�de�interesse�social�na�área,�mas�principalmente�a�chance�de�
�

DA�CAIXARIA�À�VILA�NOVA�LEOPOLDINA�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Ikonos,�Geoportal�e�Google�
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manter�a�diversidade� socioeconômica�do� território.�As� famílias�que� viviam�e� trabalhavam�na�

caixaria�moraram�nas�calçadas�das�ruas�Baumann�e�Aroaba�durante�os�anos�da�construção�do�

empreendimento.�Depois� da� inauguração� dos� conjuntos� foram� expulsas� para� outras� ruas� do�

entorno.�

O� fortalecimento� da� ação� do�mercado� imobiliário� nas� áreas� industriais� de� grande� porte,� a�

sudoeste�da�Av.�Imperatriz�Leopoldina�como�visto,�não�significou�o�final�dos�novos�lançamentos�

nas� áreas� mais� antigas� do� bairro.� Mas,� diferentemente� do� ganho� de� escala� dos�

empreendimentos� de� grande� porte,� os� edifícios� que� continuam� sendo� erguidos� na� Vila�

Hamburguesa�e�na�Passo�da�Pátria�são�pequenos,�na�maioria�das�vezes�com�apenas�uma�torre.�

O�esgotamento�das�glebas� industriais�faz�com�que�o�remembramento�seja�a�única�maneira�de�

empreender�na�área.�Ainda�que�a�operação�seja�mais�lenta�e�difícil,�a�crescente�valorização�do�

solo�principalmente�nas� três�últimas�décadas� faz�com�que�o�negócio�continue�extremamente�

vantajoso.�Segundo�Sylvio�Wey�de�Almeida,�diretor�da�Consult�Soluções�Patrimoniais,�o�cenário�

de� liberação� de� antigas� glebas� industriais� para� empreendimentos� residenciais� fez� surgir� no�

mercado� um� profissional� especializado� na� orquestração� fundiária� para� empreendimentos� de�

alto� valor� agregado.� Enquanto� o� mercado� ataca� em� larga� escala� as� grandes� glebas,� esse�

profissional�prospecta�os�bairros�mais�valorizados,�onde�as�grandes�áreas�já�estão�ocupadas,�em�

busca� de� oportunidades� de� remembramento� que� possibilitem� empreendimentos� verticais.�

Depois� de� assinados� termos� de� compromisso� com� os� proprietários� dos� lotes� a� serem�

remembrados� ele� vende� o� “arranjo� fundiário”� às� construtoras� de� empreendimentos� de� alto�

padrão.�Os�apartamentos�costumam�ter�entre�250m2�e�450m2�e�os�preços�praticados�superam�
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INSERÇÃO�URBANA�DO�QUARTO�MOMENTO�DA�RUPTURA�NA�VILA�LEOPOLDINA�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Gegran,�MDC,�Ikonos�e�GoogleMaps.�

os�R$�2.500.000,00.�Dessa�maneira,�esses�edifícios�de�oito�pavimento�passam�a� substituir�as�

antigas�casas�do�bairro,�e�não�os�galpões�desativados�como�nos�momentos�anteriores,�e�dão�

continuidade�a�valorização�do�bairro�dos�momentos�anteriores�da�Ruptura.�

�

� �
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�

4.2.2.�Camadas�do�Invisível�

�

O�resultado�do�crescente�processo�de�verticalização�ao�longo�dos�quatro�momentos�da�Ruptura,�

expostos� ao� longo� desse� capítulo,� pode� ser� sentido� principalmente� em� dois� aspectos:� o�

material,�que�diz�respeito�à�paisagem�urbana,�configuração�de�novos�marcos�de�identificação�do�

bairro,�etc;�e�o� imaterial,� referente�às�novas�dinâmicas�de�deslocamento,�de� relação�entre�as�

pessoas� e� entre� os� espaços� públicos� e� privados.�A� inserção� urbana� dos� empreendimentos� é�

determinante� na�maneira� como� ele� se� relacionará� com� o� entorno.� A� existência� de� espaços�

públicos�atrativos,�equipamentos�de�esporte�e� lazer,�ou�comércio�e�serviços�nas�proximidades�

pode� aumentar� a� circulação� de� pedestres� em� suas� calçadas,� possibilitando� o� encontro� e� o�

convívio.�Por�outro�lado,�empreendimentos�que�se�propõem�garantir�todas�as�necessidades�do�

cotidiano�dentro�de�suas�grades,�principalmente�se�inseridos�em�territórios�inóspitos�tais�quais�

as� estruturas� industriais�ociosas,� geram�o� efeito� contrário.�A� rua�passa� a� ser� apenas� a� calha�

viária�por�onde�escorrem�os�carros�entre�um�espaço�privado�e�outro.�A�conexão�das�pessoas�

com�o� espaço�depende� da�maneira� com� que� se�desloca�pelo�bairro,�o� tempo�que� passa�no�

espaço�público�pode�aumentar�ou�diminuir�a�visibilidade�do�outro.�A�desconexão�do�corpo�físico�

em�movimento,� abordada� por� Sennet� em� Carne� e� Pedra� (1999),� fica� evidenciada� no�Quarto�

Momento�da�Ruptura.�Nesse� sentido,�a�estrutura�do� território� (sua� camada� visível)� contribui�

para�as�dinâmicas�que�se�acomodam�sobre�ele.�
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Os� quatro� momentos� da� Ruptura,� identificados� e�

analisados� anteriormente,� dialogam� de� diferentes�

maneiras�com�o�espaço�urbano.�A�Ruptura�se�insere�no�

território� da� Permanência� com� forte� capacidade� de�

ação� e,� no� que� se� refere� a� apreensão� do� espaço,� é�

marcada� por� uma� diferença� fundamental� –� a� relação�

com� suas� calçadas.� A� figura� ao� lado� representam� as�

manchas�de�maior�incidência�do�uso�residencial�vertical�

em�cada�um�dos�momentos.��

O� primeiro� momento� (até� os� anos� 1980),� menos�

intenso,�se�funde�a�um�território�cuja�estrutura�urbana�

residencial� (no�que�se�refere�ao� tamanho�das�quadras,�

por� exemplo)� acomoda� fortes� relações� interpessoais� e�

promove� intenso�uso�de� suas�calçadas�como�ponto�de�

encontro.�

O�segundo�momento�(anos�1990)�representa�uma�maior�

elevação�do�padrão�socioeconômico,�mas�por�seu�porte,�

proximidade� com� Alto� da� Lapa� e� inserção� em� um�

território� que� começa� a� alterar� o� padrão� de� seu�

comércio�e� serviços� iniciando�a� configuração�de�novas�
�

OS�QUATRO�MOMENTOS�DA�RUPTURA�NA�VILA�LEOPOLDINA�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�GoogleMaps�
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centralidades,�ainda�tem�forte�relação�com�as�calçadas.�

O� terceiro�momento� (anos�2000),�muito�mais� intenso� tem�empreendimentos�de�maior�porte.�

Por� estar� localizado� entre� duas� centralidades� importantes,� alteradas� em� seu� padrão� para�

atender� a� demanda� dos� novos�moradores,� ainda� promove� alguma� circulação� nas� calçadas.�

Entretanto,� o� aumento� significativo� da� motorização� do� bairro,� a� substituição� dos� antigos�

comércios� da� permanência� e� a� exclusão� socioespacial� promovida� pela� valorização� do� bairro�

torna� menos� diversificados� os� encontros� no� espaço� público.� As� calçadas� continuam� sendo�

utilizadas,� mas� começam� a� aparecer� padrões� diferenciados� de� circulação� por� diferentes�

segmentos�sociais.�O�espaço�público�passa�a�ser�utilizado�em�lugares�diferentes�por�segmentos�

diferentes.�A�fusão�entre�os�territórios,�que�se�deu�no�primeiro�momento,�ao�longo�do�tempo�se�

transformou�em�desagregação.��

O�quarto�momento�nasce�isolado�como�consequência�e�partido�de�sua�inserção.�Isolado�porque�

desconectado� dos� lugares� de� implantação� dos� momentos� anteriores.� Consequência� pois� a�

exploração�máxima�do�solo�ocioso�das�estruturas� industriais�gera�tipologias�urbanas�na�escala�

do�automóvel�e�não�do�pedestre.�E�partido�porque�são�desenhados�com�a�intenção�de�garantir�

que� os� empreendimentos� supram� todas� as� necessidades� de� lazer� e� convívio� dentro� de� seus�

muros,�entre�iguais.�Nesse�sentido,�a�intensificação�da�ação�do�capital�imobiliário�apontou�para�

um�processo� crescente�de�desagregação,� segregação� e� invisibilidade� entre�os� territórios�que�

dividem�o�espaço�da�Vila�Leopoldina.�

A�fim�de�compreender�quais�são�os�principais�elementos�que�configuram�o�impacto�da�Ruptura�
�

MANCHAS�DA�RUPTURA�NO�TERRITÓRIO�DA�PERMANÊNCIA�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�MDC.�
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sobre�a�Permanência�buscamos� identificar�as�diferenças�mais�marcantes�entre�as�estruturas�e�

dinâmicas� colocadas� entre� ambos.� As� mudanças� do� padrão� horizontal� para� o� vertical� de�

ocupação�do�solo�e�do�padrão�socioeconômico�de�médio�para�alto�alterou�fortemente�o�uso�do�

solo�no� território,�principalmente� na� proporção� entre�dois�binômicos:�os�usos� residenciais� e�

produtivos�de�um� lado,�e� residenciais�e�de�consumo�por�outro.�Se�até�as�décadas�de�1970�e�

1980� o� território� da� Permanência� era� marcado� pelo� compartilhamento� entre� estruturas�

produtivas�e�residenciais,�os�anos�2010�são�caracterizados�pelo�uso�residencial�permeado�por�

um�intenso�circuito�de�consumo�de�renda�média/alta.��

As�figuras�ao� lado�apresentam�as�três�principais�categorias�de�uso�do�solo�que�caracterizam�o�

território�da�Ruptura.�As�circunferências�pretas�na�figura�4�Momentos�da�Ruptura�representam�

o� uso� residencial� vertical� implantado� desde� a� década� de� 1980.� As�manchas� de� uso� ora� são�

representadas� continuamente,� ora� interrompidas� pelas� ruas.�As� contínuas� dizem� respeito� às�

áreas�onde�as�ruas�são�mais�utilizadas�pelos�novos�moradores,�correspodem�aos�lugares�onde�o�

território� foi� alterado� em� suas� características� anteriores,� assumindo� as� feições� de� uma� área�

homogênea� de� usos� residenciais� e� comerciais� de� poder� aquisitivo�mais� alto� do� que� aquele�

predominante�na�área�até�os�anos�de�1980.�Em� sua�maioria�os�empreendimentos�do�Quarto�

Momento�da�Ruptura,�por�suas�características�de�inserção�urbana�e�implantação,�estabelecem�

pouca�relação�com�as�calçadas�tornandoͲse�mais�apropriada�sua�representação�como�“ilhas”�no�

território.�

Na� figura� Circuito� do� Consumo� as� circunferências� pretas� representam� lojas� de� roupas,�

presentes,�sapatos,�chocolaterias,�cafés,�bares�e�restaurantes� instalados�na�Vila�Leopoldina�na�
�

Fonte:� Elaboração� própria� sobre� Geolog,� Embraesp� e�
levantamento�de�campo.�
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última�década.�Esses�estabelecimentos� integram�o�circuito�de�consumo�de�padrão�médio/alto�

de� São� Paulo� de� bairros� como� a� Vila�Madalena� e�Moema,� além� de� configurarem� em� si� um�

circuito.�Por�sua�distribuição�no�território�conformam�três�centralidades,�uma�mais�ao�norte�na�

Rua�Carlos�Weber,�outra�na� rua�Schilling�e�outra�mais�ao� sul�na� rua�Brentano.�Essa�primeira�

centralidade�se�formou�sobre�os�usos�“residenciais�operários”�próximos�às�antigas�fábricas�que�

se�converteram�em�conjuntos�residenciais�no�Terceiro�Momento�da�Ruptura�(anos�2000).�A�rua�

Schilling�tem�características�comerciais�desde�a�formação�do�bairro,�mas�nos�últimos�anos�suas�

“vendinhas”� estão� sendo� substituídas.� Aos� poucos� as� costureiras� e� sapateiros� tradicionais�

fecham�suas�portas�tanto�pelo�alto�valor�dos�alugueis,�quanto�pela�falta�de�sua�clientela�que�se�

mudou�do�bairro.�As� redes�de� serviços� como� “Sapataria�do�Futuro”,�entre�outras,�atraem�os�

potenciais� clientes� recémͲchegados.� Mesmo� efeito� que� as� novas� padarias,� mercados� e�

restaurantes�exercem�sobre�os�antigos.�A�centralidade�da�Brentano�é�a�que�mais�cresceu�nos�

últimos,�abrigando�lojas�de�roupas�e�restaurantes�que�ocupam�as�antigas�casas�do�território�da�

Permanência.��

As� centralidades� da� Brentano� e� Carlos� Weber� configuramͲse� como� áreas� “purificadas”� no�

sentido�que�Sennet�atribui�ao� termo,�uma�vez�que�as�características�de�seu�comércio�atraem�

apenas� um� perfil� específico� de� renda.� Ambas� surgiram� para� explorar� uma� demanda� recém�

chegada�ao�bairro�configurando�um�padrão�homogêneo�onde�não�há�espaço�para�a�diversidade.�

A� rua� Schilling� por� ter� características� de� centralidade� antes�mesmo� da� entrada� em� cena� do�

processo�de� verticalização�do�bairro,�ainda�possui�estabelecimentos� comerciais�e�de� serviços�

tradicionais�que�funcionam�como�ponto�de�encontro�dos�antigos�moradores.�Por�abrigar�pontos�
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que� atraem� aos� diferentes� perfis� do� bairro� é� um� dos� poucos� pontos� de� contato� entre� os�

territórios�da�Permanência�e�da�Ruptura.�

Na� figura� Mancha� das� Produtoras� as� circunferências� correspondem� às� produtoras� de�

audiovisual� instaladas� principalmente� na� Av.� Mofarrej� a� partir� dos� anos� 2000.� Por� sua�

concentração� configuram� uma� área� de� características� homogêneas,� ainda� que� utilizando� os�

mesmos�galpões�industriais�das�áreas�contíguas.�As�produtoras�mais�próximas�à�Av.�Imperatriz�

Leopoldina�não�estão�suficientemente� interligadas�a�ponto�de�gerarem�uma�área�homogênea,�

sendo�a�mancha�composta�apenas�por�pontos�isolados�e�alguns�trajetos�pouco�mais�utilizados.��

A�figura�Território�da�Ruptura�foi�produzida�a�partir�da�sobreposição�das�manchas�residenciais�

dos�quatro�momentos,�do�circuito�de�consumo�e�das�manchas�das�produtoras.�Diferentemente�

do� território� gerado� a� partir� do� cruzamentos� dos�mapas� individuais� da� Permanência,� o� da�

Ruptura�resulta�em�uma�ocupação�mais�fragmentada�com�concentrações�de�natureza�distintas.�

As�manchas�mais�contínuas�correspondem�às�áreas�de�maior�predominância�de�condomínios�

verticais�do�Terceiro�Momento�da�Ruptura,�onde�se�funde�com�a�centralidade�da�Carlos�Weber.�

A�área�mais�“recortada”�na�região�da�Vila�Hamburguesa�corresponde�à�Permanência,�onde�os�

dois�territórios�ainda�compartilham�o�espaço,�uma�vez�que�a�ausência�de�estruturas�industriais�

diminuiu�o�ritmo�e�incidência�de�lançamentos�imobiliários�pssibilitando�a�manutenção�de�parte�

de�seus�moradores.�O�Quarto�Momento�tem�produzido�“ilhas”�residenciais� isoladas,�distantes�

das� centralidades� do� circuito� do� consumo,� com� pouca� ou� nenhuma� relação� com� os� espaços�

públicos� do� entorno� a� não� ser� no� uso� da� calha� viária.� Os� novos� edifícios� na� Av.�Mofarrej�

começam�a� insinuar�uma�relação�territorial�com�a�Mancha�das�Produtoras,�uma�vez�que�esses�
�

Fonte:� Elaboração� própria� sobre� Geolog,� Embraesp� e�
levantamento�de�campo.�

�
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lançamentos� se� aproveitaram�da� ressignificação�do� território�para� valorizar� a� venda� de� seus�

apartamentos,�ainda�que�não�se�perceba�diferenças�no�modo�de�circular�de�seus�moradores�em�

relação�aos�demais�do�Quarto�Momento.��

�

4.2.3.�Apontamentos�sobre�o�território�da�Resistência�

Na�tese�O�território�de�trabalho�dos�carregadores�piauienses�no�terminal�do�Ceagesp�de�Sueli�de�

Castro�Gomes,�a�autora�identifica�um�território�formado�a�partir�das�relações�de�trabalho�entre�

carregadores�do�Ceagesp,�em�sua�maioria�piauienses.�No�sentido�dado�pela�autora,�trataͲse�de�

um�território�abstrato�baseado�na�rede�de�ajuda/exploração�entre�pessoas�que�compartilham�a�

condição�de�migrantes.�Apesar�de�não�haver�a�pretensão�de�identificáͲlo�no�espaço�urbano,�nos�

deu�indícios�e�ferramentas�para�compreender�as�dinâmicas�existentes�nas�Favelas�do�Nove�e�da�

Linha,�núcleos�do�Território�da�Resistência.�A�vulnerabilidade�da�Resistência�se�dá�não�apenas�

pela�condição�socioeconômica,�pela�presença�do�tráfico�de�drogas,� insalubridade�da�ocupação�

urbana,� precariedade� das� condições� de�moradia� e� dos� vínculos� de� trabalho,�mas� é� também�

alimentada�pela�rotatividade�de�seus�moradores.�Essa�rotatividade�se�dá�tanto�pela�presença�do�

tráfico,�quanto�pelo�caráter� temporário�do� trabalho�precário�e�pela�dinâmica�estabelecida�no�

território�identificado�pela�autora.�

Ao� abordar� os� deslocamentos� e� a� temporalidade� de� saídas� e� chegadas� de� trabalhadores�

piauienses�no�Ceagesp,�a�autora�ofereceu�dados�para�identificação�de�um�Circuito�de�trabalho,�

no�sentido�atribuído�por�Magnani�(2002),�que� liga�São�Paulo�ao�Piauí.�Parte�desses�migrantes,� �
FAVELA�DO�NOVE�EM�2012�
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ao�chegar�em�São�Paulo,�aluga�barracos�nas�favelas�do�Nove�e�da�Linha,�fixando�um�dos�polos�

do�circuito�na�Vila�Leopoldina.�

Essas� duas� favelas,� somadas� ao� Cingapura� Madeirite,� representam� o� núcleo� principal� da�

Resistência.�A�figura�ao�lado,�Núcleos�do�Território�da�Resistência,�evidencia�a�relação�espacial�

entre�essas�ocupações�e�o�CEAGESP.�A� linha�tracejada�representa�as�áreas�onde�há� incidência�

de�dois�tipos�de�ocupação�das�calçadas,�ambas�precárias�e�transitórias:�de�pessoas�em�situação�

de�rua�e�do�armazenamento,�manutenção�e�comércio�de�caixas�de�madeira.�Na�Zeis�3�da�rua�

Baumann� foram�recentemente� inaugurados�dois�conjuntos�de�edifícios�residenciais�do�quarto�

momento�da�Ruptura,�os�Vila�Nova�Leopoldina�I�e�II,�cuja�estratégia�de�implantação�foi�discutida�

no� item�4.3.1.� Estrutura� –� a� permanência� da� ruptura.�A�pressão�que�o�mercado� imobiliário�

exerce� sobre� esse� tipo� de� ocupação� fragiliza� sua� capacidade� de� fixação.� Elas� atualmente�

perfazem�um�arco�em�volta�do�entreposto,�mas�sua�presença�tende�a�diminuir�ainda�mais�em�

função�da�valorização�do�bairro.�

Para�efeito�de�aproximação�do�Território�da�Resistência,�à� convite�de�Elisa�Bracher� (diretora�

Instituto�Acaia15),�e�em�parceria�com�a�Profa�Dra�Regina�Meyer,�orientadora�dessa�pesquisa,�foi�

feita�uma�Oficina�com�os�frequentadores�do�Acaia�sobre�o�processo�de�urbanização�do�bairro.�

Durante� a� Oficina� exploramos� as� ferramentas� de� Lynch,� adaptadas� segundo� a�metodologia�
������������������������������������������������������������

15�O�Institiuto�Acaia�é�uma�organização�social�fundada�em�2001�que�atende�as�crianças,�adolescentes�e�adultos,�em��
sua�maioria�das�favelas�do�Nove�e�da�Linha�e�do�Conjunto�Habitacional�Cingapura�Madeirite.�O�Instituto�possui�sede�
na� rua� Dr.� Avelino� Chaves� na� Vila� Leopoldina,� além� de� dois� barracosͲescola,� um� em� cada� favela,� onde� também�
funcionam�lavanderias�comunitárias.�

�
NÚCLEOS�DO�TERRITÓRIO�DA�RESISTÊNCIA�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geolog.�



�
219

exposta� no� capítulo� um� dessa� pesquisa,� a� fim� de� buscar� compreender� como� o� território� da�

Resistência�se�relaciona�com�os�demais�na�Vila�Leopoldina.���

A�dinâmica�teve�início�com�a�projeção�de�um�breve�vídeo�de�animação�(stopmotion)�produzido�

exclusivamente�para�a�Oficina.�A�animação�começava�com�o�desenho�dos�rios�Pinheiros�e�Tietê�

em� seu� leito�natural,�na�medida�em�que�o� tempo�avança�os�novos�elementos�do�bairro�vão�

surgindo:�a�atual�rua�Carlos�Weber,�rua�Nanuque,�o�trilho�do�trem.�As�edificações�são�incluídas�

no�mapa�de� acordo� com� a�evolução�da�ocupação�urbana�delineada�pela�análise� cartográfica�

exposta�no�capítulo�três.�Os�mapas�referenciais�apresentados�no�capítulo�3,�A�construção�dos�

mapas�e�a� representação�do� lugar�excêntrico,� foram�usados�como�marcos� temporais�para�a�

composição� do� processo� de� ocupação.� A� animação� termina� com� a� situação� atual� da� Vila�

Leopoldina,� o� enquadramento� é� substituído� por� um�mapaͲbase� sobre� o� qual� trabalhamos� a�

segunda�parte�da�dinâmica.�Com�o�mapaͲbase�projetado�sobre�grande�papel�fixado�na�parede,�

os�moradores�foram�chamados�a�desenhar�os�percursos�mais�comuns�e�os�pontos�de�referência�

de� seu� cotidiano� no� bairro.�Ao� apagarmos� a� projeção� obtivemos� um� emaranhado� de� linhas�

evidenciando�os�lugares�de�maior�presença�dessas�pessoas�no�bairro.�

Possivelmente�pelo�grande�número�de�participantes,�por� tratarͲse�de�apenas�uma�oficina�ou�

pela� própria� dinâmica� proposta,� a� participação� foi� menos� intensa� do� que� esperávamos.� A�

expectativa� era� sair� da� oficina� com� “pistas”� para� a� compreensão� e� início� do� processo� de�

espacialização� do� Território� da� Resistência.� Entretanto,� as� mencionadas� características� do�

Território� da� Resistência� e� esse� encontro� com� a� comunidade� das� Favelas� do� Nove,� Linha� e�

Cingapura�Madeirite�indicaram�a�necessidade�de�desenvolvimento�de�uma�pesquisa�específica,� FOTOGRAFIA�DA�OFICINA�NO�INSTITUTO�ACAIA�EM�2012�

�
VIELA�DA�FAVELA�DA�LINHA�EM�2011
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que�dê�conta�de�sua�complexidade.�O�trabalho�desenvolvido�pelo�Instituto�Acaia�mereceria�um�

capítulo�à�parte,�em�função�da�abrangência�de�sua�ação,�tanto�pelo�atendimento�que�oferece�à�

essas�comunidades,�quanto�pela�assessoria� jurídica�e�urbanística�que�busca� instrumentos�que�

contribuam� para� a� manutenção� dessa� população� na� Vila� Leopoldina,� além� da� maneira�

respeitosa�como�trabalham�e�se� inseriram�nas�dinâmicas�do�território,�extrapolando�o�âmbito�

dessa�pesquisa.��



CONSIDERAÇÕES FINAIS
TERRITÓRIOS NO CAMINHO DA METROPOLIZAÇÃO
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TERRITÓRIOS�NO�CAMINHO�DA�METROPOLIZAÇÃO�

A�VILA�LEOPOLDINA�E�O�CAMINHO�DA�METROPOLIZAÇÃO�DE�SÃO�PAULO�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Cesad�–�FAUUSP�
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Conforme�descrito�no�capítulo�sobre�a�história�da�ocupação,�a�Vila�Leopoldina�é�incorporada�à�

mancha� urbana� de� São� Paulo� apenas� na� década� de� 1930.� A� primeira� figura� da� sequência�

evidencia�a�distância�entre�a�mancha�urbana�da�São�Paulo�de�1881�e�a�ocupação�rural�existente�

na� região� da� atual� Vila� Leopoldina.� A� última� apresenta� a� consolidação� de� uma� mancha�

metropolitana�que�se�expande,�com�baixas�densidades�construtivas�e�populacionais,�no�sentido�

lesteͲoeste�em� função�do�“efeito�barreira”�ao�crescimento�urbano,�que�exercem�as�Serras�da�

Cantareira�e�do�Mar.�

As� manchas� de� 1905� e� 1914� insinuam� um� vetor� discreto� de� ocupação� na� direção� oeste,�

acompanhando� a� Estrada� de� Ferro� Sorocabana� (paralelo� ao� Rio� Tietê),� num� momento� de�

significativo� crescimento� demográfico,� a� expansão� da� mancha� urbana� e� o� aumento� da�

complexidade�produtiva�de�São�Paulo.�Esse�vetor�de�expansão�na�direção�oeste�ultrapassa�o�

Perímetro�Urbano�de�1916�na�década�de�1930,� trazendo�para�a�área�rural�dinâmicas�urbanas�

que�se�consolidariam�nas�décadas�seguintes.�É�a�partir�desse�momento�que�o�encontro�dos�rios�

Pinheiros�e�Tietê,� já�híbrido�com�o�espraiamento�da�mancha�urbana,�ao�resguardar�atividades�

rurais�e�preservar�as�tradições�culturais�associadas�à�religiosidade�tornaͲse�uma�permanência,�

conforme�visto�no�quarto�capítulo.��

O�vetor�industrial1�ainda�não�havia�se�realizado,�já�o�vetor�residencial�de�padrão�médio/alto�se�

consolida� pelos� bairros� jardim� do� Alto� da� Lapa� e� Bela� Aliança.�Na� figura� está� � destacada� a�

������������������������������������������������������������

1�Indicado�pelo�Projeto�de�Loteamento�da�Richter&Company�de�1893.�

�
VETORES�SOBRE�O�TERRITÓRIO�RURAL�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Cesad�–�FAUUSP��
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associação� desse� tipo� de� ocupação,� de�maior� poder� aquisitivo,� com� o� vetor� de� crescimento�

sudoeste�da�cidade,�ainda�que�a�contiguidade�aponte�para�a�região�central�pela�Lapa.�

Conforme� visto,� a� primeira� etapa� da� dispersão� industrial,� segundo� Reis� (2006),� decorre� das�

novas� possibilidades� de� locação� � associadas� às� estradas� e� ao� desenvolvimento� industrial�

rodoviarista� que� se� impõe� nas� décadas� seguintes.� Na� figura� ao� lado� estão� representadas�

esquematicamente�as�principais�áreas�industriais�até�os�anos�1940�e�os�vetores�da�1a�etapa�de�

dispersão� industrial.�Ainda�que�a�Vila�Leopoldina�seja�tangenciada�por�duas� linhas� férreas�e�o�

loteamento� industrial� da� Richter&Company� esteja� a� elas� associado,� foi� sua� localização�

privilegiada� em� relação� à� estrutura� rodoviária� metropolitana� que� impulsionou� a� ocupação�

industrial� e� logística� associada� à� implantação� do� Ceagesp� no� final� da� década� de� 1960.� Essa�

primeira�etapa�da�dispersão�industrial�deixa�um�legado�importante,�áreas�subutilizadas�ao�longo�

dos�eixos�integrantes�do�sistema�metroferroviário�da�RMSP.�

A�mancha� industrial�que�até�a�metade�da�década�de�1940�se�concentrava�ao� longo�das� linhas�

férreas,� passa� a� ocupar� as� grandes� áreas� conquistadas� em� função� da� canalização� dos� rios� e�

acessíveis� pela� recém� estruturada� malha� rodoviária� metropolitana.� A� intensificação� das�

atividades�produtivas,�associada�ao�aumento�dos�fluxos�migratórios� internos�entre�as�décadas�

de� 1960� e� 1970,� atrai� para� a� região� trabalhadores� informais� (GOMES,� 2007)� que� ocupam�

irregularmente� terrenos�em�diversas� favelas�no�entorno�do�Ceagesp.�A�demanda�por�mão�de�

obra�não�qualificada� e�de�baixo� rendimento� é�parte� integrante�das� atividades�produtivas�na�

área� e� as� favelas� se� encaixam� no� sistema� para� supriͲlas,� conformando� o� território� da�

Resistência.�

�
A�VILA�LEOPOLDINA�NA�1A��ETAPA�DA�DISPERSÃO�INDUSTRIAL�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Cesad�–�FAUUSP��
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É�principalmente�a�partir�da�década�de�1980�que�a�(segunda�etapa�da)�dispersão�industrial�tem�

maior� impacto� na� transformação� funcional� metropolitana.� A� dispersão� resulta� de�

deslocamentos� em� busca� de� áreas� maiores,� a� menor� custo� e� com� mais� incentivos� fiscais,�

tornando�ociosos�bairros�inteiros.��

Esse� vetor� de� dispersão� ao� mesmo� tempo� subutiliza� as� estruturas� da� antiga� metrópole�

industrial,� indicando� a� perda� de� importância� dessa� atividade� em� São� Paulo,� e� representa� a�

dinâmica� que� precede� a� ação� do� capital� imobiliário� sobre� o� solo� urbano� contemporâneo.�A�

subutilização� e� a� consequente� degradação� reduzem� o� valor� da� terra� e� insinuam� uma�

possibilidade� de� rendimento� imobiliário� com� alto� valor� agregado.� Os� enormes� quarteirões�

industriais� � possibilitaram� a� oferta� no�mercado� de� um� produto� compatível� com� o�medo� da�

violência� urbana� nas� grandes� cidades� –� os� condomíniosͲclube.� Por� serem� tão� díspares� em�

relação� às� ocupações� anteriores,� representam� rupturas� no� padrão� de� urbanização� das� áreas�

onde�se�implantam.�Dessa�maneira,�o�vetor�da�dispersão�industrial�abre�espaço�para�um�vetor�

espacialmente� semelhante,� com�mesma� direção� e� sentido,� que� atua� no� espaço� com� grande�

capacidade�de�modificação:�os�empreendimentos� imobiliários�de�alto�padrão�do�Território�da�

Ruptura.�

Apesar�de�adiado�em�quase�uma�década,�e�de�manter�parte�de�suas�áreas�ativas�em�função�do�

Ceagesp,� vimos� que� o� impacto� das� alterações� funcionais� na� Vila� Leopoldina� modificou� as�

relações� entre� os� territórios� assentados� na� região.� O� Ceagesp� mantém� a� possibilidade� de�

rendimento�aos�trabalhadores�das�favelas,�ainda�que�menos�intensa,�mas�a�entrada�em�cena�do�

capital� imobiliário,� agindo� sobre� os� terrenos� ociosos,� exerce� forte� pressão� sobre� elas.� As�

�
2A�ETAPA�DA�DISPERSÃO:�DO�TERRITÓRIO�INDUSTRIAL�AO�DA�
RUPTURA�E�RESISTÊNCIA�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Cesad – FAUUSP�
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ocupações�irregulares,�ainda�que�indiretamente,�faziam�parte�da�dinâmica�urbana�em�função�da�

necessidade� de� mão� de� obra� para� as� atividades� produtivas.� Mas,� aos� olhos� dos� novos�

empreendimentos,� elas� não� somente� são� desnecessárias� como� passam� a� ser� indesejáveis� e�

incômodas.�Apesar�desses�empreendimentos�(quarto�momento�da�Ruptura)�configurarem�ilhas�

de� lazer� e�moradia� fechadas� em� grandes�muros,� portanto� com� pouquíssima� relação� com� o�
entorno,� a�manutenção� da� população�moradora� das� favelas� parece� cada� vez�mais� remota2.�

Nesse�sentido,�o�espraiamento�do�território�da�Ruptura�transforma�as�ocupações�irregulares�em�

Territórios�da�Resistência,�uma�vez�que�seus�moradores�batalham�para�manter�a�proximidade�

com� as� possibilidades� de� trabalho,� contraditoriamente� amplificadas� com� a� demanda� por�

trabalho�doméstico�nos�novos�edifícios�residenciais.�

Comparado�aos�demais,�o�território�da�Ruptura�possui�maior�capacidade�de�alteração�do�espaço�

construído,� em� função� do� forte� papel� do� capital� imobiliário� nas� dinâmicas� urbanas�

contemporâneas.�Conforme� foi�possível�observar�na� leitura�das�mudanças�de�uso�do�solo�nas�

últimas�quatro�décadas,�a�mancha�do�uso�residencial�vertical�de�médio/alto�padrão�entram�no�

distrito� com� aumento� progressivo� de� intensidade� e� impacto� sobre� os� demais� territórios.� A�

pressão� exercida� altera� os� usos� estabelecidos� e� as� relações� tradicionais� do� bairro,� deixando�

cada�vez�menos�espaço�para�a�Permanência,�ao�mesmo� tempo�que� inviabiliza�a�presença�da�

Resistência,� num� processo� complexo� que� requer� uma� análise� específica,� própria� e� mais�

detalhada,�que�extrapola�o�âmbito�desse�trabalho.� �

������������������������������������������������������������

2�Temos�consciência�de�que�seria�oportuna�a�complementação�da�análise�de�alteração�dos�padrões�do�bairro�com�a�
comparação�dos�dados� socioeconômicos�dos�Censos.�Mas,�optamos�por�utilizar�os�padrões� construtivos,�o�uso� e�
ocupação�do�solo�e�as�camadas�invisíveis�como�parâmetros�principais,�como�evidência�das�alterações�dos�perfis.��
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Pressões�da�Ruptura�sobre�a�Resistência�

Conforme� apresentado� no� terceiro� capítulo,� tanto� pelo� crescimento� notado� nos� últimos� dez�

anos�da�Favela�Humaitá,�quanto�pela�presença�da�uma�Zeis�2�próxima�à�ponte�dos�Remédios,�

quanto�pela�pressão�do�mercado�imobiliário,�o�canto�noroeste�da�Vila�Leopoldina�tende�a�ser�o�

único� território� de� Resistência� do� bairro.� A� luta� para� permanecer� nas� áreas� próximas� ao�

CEAGESP�encontra�eco�na�voz�de�Elisa�Brascher,�diretora�do�Instituto�Acaia,�quando�fala�sobre�a�

militância�do� trabalho�que�exercem:�“As�vezes�passa�uma�má� impressão,�uma� ideia�de�que�a�

gente�defende�a�favela�como�uma�forma�de�moradia.�Não�é�verdade�isso,�o�que�a�gente�defende�

é�que�as�pessoas�possam�morar�dignamente�perto�do� lugar�onde�elas�estão”3.�Buscam�assim�

manter� as� relações� de� vizinhança� e� proximidade� com� o� trabalho,� nem� que� para� isso� seja�

necessário� permanecer� nas� favelas� pressionando� o� Estado� a� suprir� as� ocupações� de�

equipamentos�e�serviços�públicos.�

A� transferência� de� todos� esses� núcleos� irregulares� da� Vila� Leopoldina� para� aquela� Zeis� 2,�

conforme� anuncia� a� placa� da� PMSP� afixada� na� área,� não� significa� uma� grande�mudança� em�

termos�de�distância,�por�volta�de�1,2km�do�CEAGESP.�Mas�sua�inserção�urbana�aponta�para�um�

isolamento�deste�território�em�relação�aos�demais,�está� incrustrada�entre�grandes�barreiras�à�

circulação�do�pedestre:�as�marginais�dos�rios�Pinheiros�e�Tietê,�linha�8�Diamante�e�a�av.�Gastão�

Vidigal,� todas� estruturas�de� escala�metropolitana.�Assim,� as� ações�habitacionais�públicas� e� a�

������������������������������������������������������������

3�Depoimento�extraído�do�documentário�Sabesp�(2008)�do�Grupo�Olhares�do�Beco,�Oficina�de�Produção�de�Vídeos�do�
Instituto�Acaia.�

�
CRESCIMENTO�DA�RUPTURA�SOBRE�A�RESISTÊNCIA�

�
TENDÊNCIA�DE�DESLOCAMENTO�DA�RESISTÊNCIA�
Fonte:�Elaboração�própria�sobre�Geolog.�
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pressão�imobiliária,�essa�última�tendo�logrado�a�conquista�da�área�da�Zeis�3�(Baumann),�tende�a�

tornar�invisível�a�pobreza�do�bairro�aos�olhos�da�área�enobrecida�da�Vila�Leopoldina.�

Pressão�da�Ruptura�sobre�a�Permanência�

O�uso�residencial�vertical�implantado�nos�quatro�momentos,�somados�à�mancha�das�produtoras�

e� ao� circuito� do� consumo� descritos� no� quarto� capítulo,� configuram� as� � três� camadas�

componentes�do�Território�da�Ruptura�na�Vila�Leopoldina.�Entretanto,�elas�não�se�relacionam�

de� igual�maneira�com�a�Permanência.�A�mancha�mais�significativa�das�produtoras�encontraͲse�

totalmente�na�porção� industrial,�que�em�função�do�processo�de�dispersão� industrial,�há�muito�

não� representava� destino� dos� deslocamentos� do� bairro� para� os� antigos� moradores.� Essa�

mancha� tem� maior� influência� na� dinâmica� do� trabalho� precário� disponível� no� CEAGESP,� e�

consequentemente�na�moradia�da�população�de�baixa�renda�do�território�da�Resistência.�

Por�outro� lado,�a�ação�do�capital� imobiliário�e�o�crescente�circuito�do�consumo�exercem�forte�

pressão� sobre�o� território�da� Permanência.�Um� atua�de�maneira� indireta� e� global� e�o�outro�

direta�e�pontualmente.�A�atuação�do�mercado�imobiliário�é�indireta�pois�os�edifícios�substituem�

galpões� abandonados,� na�maioria� dos� casos,� já� que� o� remembramento� de� lotes� residenciais�

para� empreendimentos� é�menos� significativo� se� comparado� com� a� ação� sobre� as� grandes�

glebas.��Mas,�sua�presença�no�território�faz�o�valor�da�terra�subir�fortemente,�conforme�visto�na�

descrição�dos�momentos�de�sua�ação.�Nesse�sentido,�atua�de�maneira�global,�já�que�o�efeito�de�

sua� implantação� é� a� valorização� da� região� e� não� apenas� do� lote� em� questão.�O� circuito� do�

consumo�implantaͲse�no�entorno�desses�empreendimentos�(do�1o,�2o�e�3o�momentos),�sobre�os�
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lotes� residenciais.� Assim,� sua� ação� é� direta� pois� trata� da� relação� de� compra� ou� aluguel� de�

imóveis�anteriormente�ocupados�por�antigas�famílias�do�bairro,�há�assim�uma�substituição�do�

uso� residencial� pelo� comercial/� serviços� e� pontual� porque� age� uma� a� uma� nas� edificações�

remanescentes.�

A�figura�Relação�entre�a�Mancha�de�Ação�do�Mercado�Imobiliário�

e�o�Território�da�Permanência�busca�evidenciar�a�pressão�da�ação�

do�capital�imobiliário�sobre�a�Permanência.�Apesar�das�áreas�roxas�

estarem�nos� espaços� gerados�pelas� linearidades� da� Permanência,�

sua� ocupação� se� deu� sobre� os� tecidos� industriais� e� não� sobre� os�

residenciais,� conforme� discutido� ao� longo� desse� capítulo.� Dessa�

maneira,�é�possível�afirmar�que�a�pressão�de� “expulsão”�exercida�

sobre� o� território� da� Permanência� é� de� “fora� para� dentro”.� A�

supervalorização� sofrida� pelo� bairro� vem� desde� fora,� das� áreas�

industriais�em�meio�ao�tecido�residencial,�em�direção�às�edificações�

remanescentes.� Portanto,� não� são� os� prédios� que� substituem� as�

casas� forçando� a� alteração� do� padrão� socioeconômico� dos�

habitantes,�e�sim�o�aumento�do�custo�de�vida�no�bairro�que�diminui�

gradualmente�a�presença�dos�antigos�moradores�no�bairro.�� �

�

�
DETALHE�RUPTURA�SOBRE�
A�PERMANÊNCIA�
Fonte:�Elaboração�própria.��

�
RELAÇÃO�ENTRE�A�MANCHA�DE�AÇÃO�DO�MERCADO�IMOBILIÁRIO�
E�O�TERRITÓRIO�DA�PERMANÊNCIA�
Fonte:� Elaboração�própria� sobre�Geolog,� Embraesp�e� levantamento�
de�campo.�
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O�Circuito�do�consumo,�por�sua�vez,�exerce�uma�pressão�de�“dentro�

para�fora”.�Se�de�uma�lado�a�ação�do�capital�imobiliário�aumenta�o�

valor�do�solo�urbano�a�ponto�de�fragilizar�a�capacidade�de�fixação�

no�território�dos�antigos�moradores,�de�outro�a�atração�de�outros�

investimentos� privados� representam� o� “empurrão”� definitivo.� O�

custo� de� vida� aumenta� e� as� ofertas� para� substituição� dos� usos�

residenciais� pelos� comerciais� tornaͲse� irresistível.� Num� primeiro�

momento� saem� os� moradores� que� viviam� de� aluguel� e� num�

segundo�momento,�os�proprietários�moradores�vendem�suas�casas�

para�esses�novos�estabelecimentos�e�mudamͲse�para�bairros�mais�

afastados,� conformando� um� tipo� específico� de� gentrificação� que�

age�sobre�essa�camada�de�renda�média.�

Dessa� maneira,� ano� após� ano� os� dois� vetores� de� pressão� se� intensificam,� diminuindo� a�

incidência�dos�usos�residenciais�remanescentes�no�território�da�Permanência.�Quanto�maior�o�

número�de� lançamento�mais�alto�o�custo�da�terra�e�maior�a�demanda�por�alteração�do�perfil�

dos�estabelecimentos�de�comércio�e�serviços�no�bairro.�Por�outro�lado,�quanto�mais�se�altera�o�

comércio� local�menores� são� os� pontos� de� contato� entre� esses� dois� segmentos� sociais� que�

compartilham� o� bairro� atualmente.� O� comércio� popular� tradicional� é� acessível� ao� novo�

morador,�mas�não�é�desejado.�Já�as�Boutiques�de�Carne�são�inacessíveis�aos�antigos�moradores�

e�geram�um�aumento�no�custo�de�vida,�dificultando�sua�permanência�no�bairro.�

�

�
O�CIRCUITO�DO�CONSUMO�SOBRE�TERRITÓRIO�DA�PERMANÊNCIA�
Fonte:� Elaboração�própria� sobre�Geolog,� Embraesp�e� levantamento�
d

�

�

DETALHE�CONSUMO�
SOBRE�A�PERMANÊNCIA�
Fonte:�Elaboração�própria.��
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Considerações�Finais�

O� grande� investimento� do� capital� imobiliário� no� território� da� Vila� Leopoldina� ao� longo� dos�

últimos�quarenta�anos�compõe�um�quadro�permanente�e�crescente�de�alterações�no�ambiente�

urbano� do� bairro.� Como� vimos,� essas� transformações� são� derivadas� principalmente� das�

alterações� dos� padrões� de� uso� e� ocupação� do� solo,� resultantes� das� dinâmicas� funcionais� e�

produtivas�que� regem�as� cidades.�Assim,�a�partir�da�análise�das� relações�entre�os� territórios�

observaͲse�a�presença�de�dois�tipos�diferentes�de�gentrificação.�O�primeiro�mais�longo�e�gradual�

com� certa� convivência,� ainda� que� em� invisibilidade,� entre� o� enobrecimento� do� bairro� e� a�

manutenção� dos� antigos� moradores.� � O� segundo� tipo� é� mais� incisivo� e� menos� tolerante,�

gerando�a�exclusão�socioespacial�da�Resistência.�

O�primeiro�diz�respeito�à�influência�da�diminuição�da�presença�do�território�da�Permanência�em�

função� do� crescimento� da� Ruptura� num� deslocamento� que� em� princípio� pode� parecer�

voluntário,� apenas�uma� simples� transação� imobiliária�de� compra� e� venda.� Entretanto,� vimos�

que�a�pressão�exercida�sobre�os�antigos�moradores�inviabiliza�a�permanência�dessas�pessoas�no�

bairro.�Nesse�sentido,�o�antigo�bairro�de�classe�média�vai�aos�poucos�se�descaracterizando�com�

a�presença�cada�vez�mais�significativa�das�manchas�de�empreendimentos�de�alto�padrão�e�seus�

circuitos� de� trabalho� e� consumo.�Na�medida� que� a�mancha� de� alto� padrão� avança� sobre� o�

distrito,� os� segmentos� de�média� renda� atravessam� os� rios� e� se�mudam� para� os� bairros� do�

Jaguaré,�Vila�Jaguara�e�Parque�São�Domingos.��
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O� segundo� tipo� de� gentrificação� refereͲse� aos� deslocamentos� forçados,� decorrentes� de�

desocupações� de� favelas,� cortiços� ou� de� ocupações� nas� calçadas� do� bairro,� ou� seja,� das�

intervenções,�por�vezes�promovidas�pelo�próprio�Estado,�sobre�o�território�da�Resistência.�Essas�

ações�se� intensificam�na�medida�que�o�território�da�Ruptura�avança�na�direção�da�várzea�dos�

rios,� na� porção� industrial� do� bairro,� onde� localizaͲse� a� maior� parte� dos� assentamentos�

informais.�Nesse� sentido,�a� tendência�de�deslocamento�para�uma�área� cercada�pela� linha�da�

CPTM� e� pelas� avenidas�marginais� apaga� a� presença� do� território� da� Resistência,� tal� como� o�

panfleto� publicitário� apresentado� na� introdução� dessa� dissertação,� reforçando� os� sinais�

externos�do�enobrecimento�da�Vila�Leopoldina.�

Ao�identificarmos�que�os�primeiros�sinais�do�território�da�Ruptura�na�Vila�Leopoldina�remontam�

ao� final� da� década� de� 1970� e� início� da� de� 1980,� percebemos� a� sua� forte� presença� desde� a�

consolidação�da�ocupação�do�bairro.�E�como�vimos,�a� transformação�da�metrópole� industrial�

em� terciária� no� curso�do� século� XX� e� XXI�desenha� no� interior�da�mancha�metropolitana� um�

circuito�de�antigos�bairros�industriais�que,�um�a�um,�tornamͲse�alvo�do�investimento�do�capital�

imobiliário.�Nesse�sentido,�a�ruptura�é�condição�da�vida�urbana,�mas�é�possível�agir�sobre�ela.�É�

preciso�atentar�para�os�lugares�onde�esse�processo�se�dá�com�maior�intensidade,�identificar�os�

segmentos�sociais�envolvidos,�buscar� ferramentas�que� interrompam�a�exclusão�sócioͲespacial�

das� áreas� valorizadas,� ou� enobrecidas,� � e� promover� a� moradia� digna� aos� moradores� das�

habitações� precárias.� Apenas� com� a� manutenção� de� diferentes� perfis� socioeconômicos� no�

mesmo� espaço� urbano� será� possível� compreender� as� diferentes� maneiras� de� apreender� o�

espaço�a�fim�de�promover�o�convívio�com�a�diversidade.�
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Essa� pesquisa� poderia� não� se� encerrar� nesse� momento,� uma� vez� que� a� composição� dos�

territórios�nos�indica�uma�preciosa�possibilidade:�a�de�encontrar�os�pontos�comuns�entre�eles,�

os�espaços�onde�há�o�compartilhamento�do�espaço�urbano,�onde�a�diversidade�ainda�resiste.�

Esses�pontos�onde�os�territórios�se�sobrepõem,�ou�seja,�esses�interterritórios�revelamͲse�como�

lugar� de� projeto� para� intervenções� urbanas� voltadas� para� a� visibilidade� do� outro,� para� o�

reconhecimento�da�diferença�e�um�estímulo�para�a�manutenção�da�diversidade.�Retomando�o�

trecho�de�Sennet�citado�no�primeiro�capítulo:�“Diverse�communities�do�not�arise�spontaneously,�nor�

are�spontaneously�maintained,�but� instead�have�to�be�created�and�urged� into�being.”�(Sennett,�1970,�p.�

157)4.��

Na� primeira� figura� ao� lado� vemos� a�

sobreposição� dos� três� territórios� e� os�

pontos� comuns,�os� interterritórios,�estão�

destacados� na� segunda� figura.��

Reforçando� a� característica� menos�

tolerante� à� Resistência� do� segundo� tipo�

de� gentrificação,� os� interterritórios�

encontramͲse� apenas� nas� áreas� mais�

antigas�do�bairro,�num�compartilhamento�

������������������������������������������������������������

4�“Acredito�que�comunidades�com�diversidade�não�surgem�espontaneamente,�nem�se�mantêm�espontaneamente,�ao�
contrário,�devem�ser�criadas�e�estimuladas�a�existir”.�

�� �
��SOBREPONDO�OS�TERRITÓRIOS�EM�BUSCA�DE�INTERTERRITÓRIOS�
Fonte:�Elaboração�própria�

�
INTERTERRITÓRIOS�
Fonte:�Elaboração�própria�
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de�espaços�entre�a�Permanência�e�a�Ruptura.�À�Resistência�são�reservados�apenas�os�espaços�

ainda�não�explorados,�em�meio�aos�galpões�ociosos�e�as�oportunidades�de�geração�de�renda�do�

CEAGESP.� Assim� como� os� territórios� de� onde� derivam,� esses� cinco� pontos� de� contato� são�

imateriais�e�a� leitura�da�estratégia�do�capital� imobiliário� indica�sua� impermanência.�Portanto,�

representam�uma�oportunidade�transitória�de� intervenção�que�tende�a�tornarͲse�escassa�caso�

não�haja�uma�ação�voltada�para�a�manutenção,�visibilidade�e�convívio�com�a�diversidade.�

Ao�final,� insistimos�em�ressaltar�a� importância�da�produção�cartográfica�para�essa�pesquisa.�O�

discurso�que�ela�carrega�em�si�não�é�menos� importante�do�que�os�textos�que�a�acompanham.�

Apenas� através� dela� foi� possível� delinear� o� processo� de� ocupação� do� bairro� e� identificar� o�

surgimento�de�cada�um�dos�territórios�no�tempo�e�no�espaço.�A�busca�pela�representação�das�

camadas� invisíveis�e�as�sequências�de�sobreposições�transformam�o�retrato�estático�do�mapa�

em�uma�análise�gráfica�dinâmica,�capaz�de�indicar�novos�caminhos,�diferentes�vetores�e�outras�

possibilidades�de� leitura.�Espero�que�as�entrelinhas�das� imagens�tenham�contribuído�para�um�

discurso� � gráfico,� que� alimente� o� entendimento� da� complexa� luta� pelo� espaço� urbano� em�

ruptura,�permanência�e�resistência�na�cidade.�

�

�
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