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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo principal explicitar a relação entre estrutura fundiária e paisagem, 

tendo como pressupostos teóricos os conceitos de paisagem segundo a Geografia Cultural 

Humanista, as relações entre norma e território e o papel da cartografia na representação da 

paisagem. O estudo de caso está situado na zona leste de São Paulo. 

Partindo dos antecedentes históricos da formação e expansão da cidade de São Paulo do ponto de 

vista da apropriação privada do território e sua normatização, o estudo buscou discutir os 

processos que levaram à atual configuração fundiária urbana e as razões de suas irregularidades. 

Como método de trabalho, foram analisados os loteamentos aprovados e implantados na década 

de 1960, sob a vigência do Decreto-Lei 58 de 1937, primeira norma federal sobre parcelamento 

do solo. Os elementos a analisados foram: o traçado do sistema viário, a destinação de áreas para 

espaços públicos e os lotes privados, à luz das características do sítio físico considerando 

elementos como topografia e hidrografia. 

Mais do que uma sucessão de parcelamentos de terra ou uma justaposição desconexa de 

loteamentos, verificou-se no caso em estudo, que a estrutura fundiária urbana, , sua normatização 

e representação revelam lógicas de apropriação do território, da produção do espaço e da 

configuração da paisagem. Nesse sentido a paisagem é considerada uma construção social, 

organizada segundo as práticas sociais. As paisagens produzidas no contexto da periferização da 

cidade e da exclusão sócio territorial que caracterizaram a expansão da cidade a leste são 

paisagens da exclusão, não necessariamente ilegais, mas clandestinas no sentido de marginais ou 

secundárias. Conhecer essas paisagens e seus processos de construção permite relativizar 

conceitos pré estabelecidos  

Palavras chave: Geografia urbana, paisagem, estudos fundiários, planejamento urbano 



ABSTRACT 

The main purpose of this work is to clarify the relationship between land structure and landscape, 

based on the theoretical framework of landscape concepts according to the Humanist Cultural 

Geography, the relationships between norms and land, and the role of cartography in the 

representation of the landscape. This case study is situated on the east side of São Paulo city.  

Taking into consideration the historical background of the formation and expansion of the city of 

São Paulo from the point of view of private ownership of land and its [A1]regulation, the study 

sought to discuss the processes, which led to the current urban land configuration and the reasons 

for its irregularities. 

As a research method, this study analyzed the approved and implemented land lots in the 1960s, 

under the Decree Law 58 of 1937, the first federal regulation of soil subdivisions. The following 

factors were investigated: the layout of the road system, the allocation of areas for public spaces 

and private lots, in the light of the characteristics of the physical site considering elements such 

as topography and hydrography. 

More than just a succession of subdivisions of land or a disjointed juxtaposition of land lots, it 

was found in this case study that the urban land structure, its regulation and representation 

revealed a logical ownership of land, space production and landscape setting. In this sense, the 

landscape is considered a social construct, organized according to social practices. The landscapes 

produced in the context of periferization and social land exclusion, which characterized the land 

expansion of the city to the east side, are landscapes of exclusion, not necessarily illegal, but 

clandestine in a sense of marginal or secondary. To understand the processes of construction of 

those landscapes can lead to reconsider previous concepts, incorporating new ways of addressing 

the urban and thinking of the city 

Keywords: Urban geography, landscape, land studies, urban planning 
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Introdução 

O ponto de partida para a proposição desta tese de doutoramento foi a pesquisa iniciada 

na dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo – USP, em 2004. A pesquisa de mestrado procurou demonstrar 

as relações entre a configuração espacial e a paisagem analisando o caso das áreas 

públicas municipais existentes na várzea do rio Tietê no trecho em que o rio corta o 

município de São Paulo, mais especificamente a região do bairro Água Branca. 

Para alcançar o objetivo proposto, a pesquisa de mestrado consistiu no levantamento das 

intervenções realizadas na várzea como a retificação do rio e a construção das vias 

expressas marginais. O processo de configuração das áreas públicas ao longo do rio e sua 

cessão a terceiros por longos prazos para instalação de clubes e outros equipamentos de 

uso privado, foi demonstrado tendo como pressuposto teórico a característica da 

sociedade brasileira de concessão de privilégios e trocas de favores. 

A partir daí, a atenção voltou-se para a zona leste paulistana. As ações públicas naquela 

região se limitaram historicamente à construção de grandes conjuntos habitacionais pela 

oferta de terra barata com usos ainda rurais à época (e ainda hoje, em algumas 

localidades), sem infraestrutura e com a restrição a usos não residenciais. A sua 

configuração fundiária é um mosaico de loteamentos regulares e irregulares, e as 

paisagens, variadas. Ver a zona leste segundo essas particularidades, conhecer seu 

processo de consolidação é, nos parece, uma abordagem distinta daquela adotada pelos 

órgãos oficiais, pelo menos num passado recente, que tratavam a região praticamente 

como uma unidade, sem distinção de suas características. Não se trata de uma zona leste, 

são muitas. 

A questão levantada consiste em verificar a maneira pela qual se desenvolvem os 

processos de construção da paisagem e em que medida a estrutura fundiária é um de seus 

componentes.  

Para isso, partimos da premissa de que a estrutura fundiária é uma configuração territorial 

que se estabelece por meio da divisão da propriedade pública e privada, condicionada por 

fatores históricos, socioeconômicos e normativos. A irregularidade fundiária é apenas 
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uma face da estrutura fundiária. No entanto, esta condição também produz paisagens 

específicas. 

Para a verificação das questões colocadas, buscamos apoio em três eixos principais, que 

correspondem às três partes do trabalho: os fundamentos teóricos, a contextualização 

histórica, que trata da formação da estrutura fundiária da cidade de São Paulo sob a ótica 

da propriedade privada e o estudo empírico apresentado no estudo de caso. 

O recorte territorial para delimitação do estudo de caso considerou a parcela da zona leste 

de São Paulo que teve sua ocupação consolidada na década de 1960, período de grande 

crescimento populacional da cidade. Trata-se de áreas situadas à margem direita do rio 

Aricanduva, próximas à Estrada, hoje Avenida Itaquera e que consistem em “quinhões” 

da divisão da antiga Fazenda Aricanduva. São oito loteamentos aprovados entre 1952 e 

1971, no entorno do atual Shopping Aricanduva. 

Delimitado o objeto de estudo, procuramos, na primeira parte deste trabalho identificar 

os pressupostos teóricos: inicialmente, tratamos de situar a pesquisa no âmbito da 

Geografia Cultural Humanista, que considera a paisagem uma construção social, 

determinada por fatores históricos, e econômicos e culturais. Em seguida tratamos da 

importância da cartografia nas representações do urbano, tanto pela produção quanto pela 

reprodução do espaço. As divisão das categorias de representação a partir das fontes de 

produção e suas tipologias: mapas oficiais de planejamento e cadastro e mapas 

particulares, bem como sua contextualização social e histórica  buscaram auxiliar a leitura 

da paisagem por meio dos mapas. 

Ainda na primeira parte, no estudo das leis urbanísticas e sua efetividade, além de 

questionar porque as leis são ou não obedecidas, procuramos discutir que leis são feitas e 

para quem. A desnaturalização do direito, que deixa de ser um elemento preexistente às 

ações sobre o espaço, para ser, assim como o espaço, uma instância da sociedade, é 

fundamental para a compreensão dos processos que se pretendeu estudar. 

Na segunda parte , foram discutidas a conformação da estrutura fundiária brasileira e 

paulistana, desde o marco temporal e normativo da lei de Terras, de 1850, passando pelo 

estudo da legislação urbanística no que se refere aos loteamentos e a expansão da cidade 

em direção ao leste. Nesta parte vimos que as formas de apropriação do território 
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brasileiro e depois a formação e expansão da cidade de São Paulo se deu tendo como 

componente a irregularidade. No processo de constituição da cidade,  as normas refletidas 

na ação (no caso das áreas centrais) ou o descaso (no caso da periferia) do poder público 

foram determinantes. 

Por fim a terceira parte  trata do estudo de caso. Inicialmente foram feitas considerações 

sobre os elementos constitutivos da estrutura fundiária, para depois apresentar o 

levantamento realizado junto ao 9º Cartório de Registro de Imóveis, em cuja circunscrição 

estão situados os loteamentos estudados. 

Foram selecionados oito loteamentos sendo um deles dividido em duas partes. Utilizando-

se a tecnologia de Sistema de Informações Geográficas (SIG), e o software livre QGis, 

foi possível trabalhar com as sobreposições de camadas das seguintes situações : a área 

em 1930, representada na planta SARA Brasil, a área no dias de hoje, por meio do Mapa 

Digital da Cidade de 2004 e as situações de projeto, representadas nas plantas obtidas no 

9º Registro de Imóveis. 

Esta escolha de bases se justifica pela intenção de estudas as transformações fundiárias 

ocorridas na região face ao projetado. A base das plantas SARA é de fundamental 

importância para esta compreensão, pois foi o primeiro levantamento cadastral 

sistemático realizado que abrangeu toda a cidade. Num país sem tradição de cadastros e 

registros, como vimos, esta é uma exceção. 

Feitas essas sobreposições, foram verificados os elementos como espaços livres, sistema 

viário, topografia, hidrografia, etc. para se fazer a análise das paisagens atuais.  

Neste ponto, foi possível relacionar o estudo empíricos com os pressupostos teóricos e 

verificar que as paisagens da zona leste foram produzidas no processo de segregação sócio 

espacial que a cidade de São Paulo historicamente engendrou. Não são homogêneas, 

contrariando o senso comum. Podem ser legais ou ilegais mas são, todas,  paisagens da 

exclusão, produzidas à revelia da ação estatal, que só tardiamente se voltou para lá a fim 

de prover a infraestrutura. São, neste sentido, paisagens clandestinas. Nossa tentativa foi 

contribuir para uma outra forma de pensar o urbano. 
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1.1. Espaço e paisagem: categorias de análise 

A pesquisa desenvolvida teve como mote inicial a busca da fundamentação teórica para 

a questão de que a estrutura fundiária, ou seja, a forma como a terra urbana é dividida e 

apropriada sob o aspecto público ou privado, determina a constituição da paisagem.  

O que de certa forma nos parece óbvio, no entanto, se revelou uma questão teórica 

complexa na medida em que são inúmeras as concepções de paisagem, e muitos são os 

autores que a consideram como uma categoria e um objeto de estudo da Geografia. 

Nesse mesmo sentido, encontramos a seguinte questão: Seria realmente a paisagem o 

objeto de nosso estudo ou o que buscamos seria apenas (mas não menos importante) a 

caracterização do espaço produzido por essa estrutura fundiária? 

Trata-se de uma questão conceitual, teórica, que é necessário explicitar para que as 

análises que serão apresentadas no estudo de caso ganhem sentido e rigor metodológico. 

Para isso, de início recorremos à bibliografia consagrada pela linha de pensamento de 

Milton Santos para nela identificarmos os aspectos que nos permitam separar, 

metodologicamente, os conceitos de espaço e paisagem. 

Em seguida, nos aproximamos da corrente da Geografia Cultural, para a qual a paisagem 

é um dos elementos centrais de análise. Mas é na geografia cultural renovada, ou na 

geografia cultural humanista, que autores de produção mais recente, sobretudo franceses, 

trazem um “ir além” dos conceitos da Geografia Cultural, representando uma mescla de 

correntes que nos pareceram mais interessantes e apropriadas para nossa discussão. 

Este capítulo, portanto, visa à discussão e à delimitação do conceito de paisagem adotado 

neste trabalho, conceito este que irá nortear as análises do estudo de caso. 

1.1.1. A paisagem na obra de Milton Santos 

Milton Santos abordou em mais de uma obra o conceito de paisagem, seja na comparação 

com outros conceitos como espaço, seja isoladamente. É sabido que a categoria de análise 

de Milton Santos, ou o objeto de seus estudos, é o espaço, e por isso, em suas obras ele 

reitera sempre a necessidade epistemológica da distinção entre o conceito de espaço e 
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outros conceitos ou categorias da geografia, como paisagem, território, região e lugar, por 

exemplo. 

Em Metamorfoses do Espaço Habitado (2008, p. 67), ele relaciona os dois conceitos: 

Todos os espaços são geográficos porque determinados pelo 

movimento da sociedade, da produção. Mas tanto a paisagem quanto o 

espaço resultam de movimentos superficiais e de fundo da sociedade, 

uma realidade de funcionamento unitário, um mosaico de relações, 

formas, funções e sentidos. 

É importante observar que, para Milton Santos, os conceitos não são excludentes, mas 

sim complementares e que estabelecem entre si uma relação dialética. 

Paisagem são as formas, o arranjo dos objetos dispostos segundo as práticas da sociedade 

que a produziu. Já o espaço, são essas formas apropriadas, vale dizer, as ações sobre essas 

formas num dado momento e contexto históricos. 

Em relação à paisagem, ele inicialmente a define como sendo tudo o que a vista alcança, 

não só os elementos visíveis, como também os elementos perceptíveis por outros sentidos, 

como olfato, audição, etc. Milton Santos ressalta o caráter perceptivo da paisagem, item 

ao qual retornaremos com outros autores. Esta particularidade, isto é, o fato de a paisagem 

possuir um significado, e que este significado se altera segundo o observador, é a chave 

para sua leitura e compreensão. Assim, destaca o autor (2008, p. 68): 

A dimensão da paisagem é a dimensão da percepção, o que chega aos 

sentidos. 

[...] 

A percepção é sempre um processo seletivo de apreensão. Se a 

realidade é apenas uma, cada pessoa a vê de forma diferenciada; desse 

modo, a visão – pelo homem- das coisas materiais é sempre deformada. 

Nossa tarefa é a de ultrapassar a paisagem como aspecto para chegar ao 

seu significado. A percepção não é ainda o conhecimento, que depende 

de sua interpretação, e esta será um tanto mais válida quanto mais 

limitarmos o risco de tomar por verdadeiro o que é só aparência.  
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Outras características da paisagem ressaltadas por Milton Santos são: sua construção, seu 

caráter de mudança e sua possibilidade de datação.  

A paisagem é um acúmulo de objetos que permanecem como um conjunto produzido em 

momentos históricos diversos, mas que também se altera, de forma mais ou menos rápida, 

a depender da dinâmica da sociedade. Por esses aspectos, ela é passível, em alguns casos, 

de ser datada, isto é, a identificação de seus objetos pode ser relacionada com períodos e 

contextos históricos. Segundo ele (2008, p. 73-74): 

A paisagem não se cria de uma só vez, mas por substituições; a lógica 

pela qual se fez um objeto no passado era a lógica da produção daquele 

momento. Uma paisagem é uma escrita sobre a outra, é um conjunto de 

objetos que tem idades diferentes, é uma herança de muitos diferentes 

momentos. ) 

[...] 

A paisagem não é dada para todo o sempre, é objeto de mudança. É um 

resultado de adições e subtrações sucessivas. É uma espécie de marca 

da história do trabalho, das técnicas.  

A diferença entre espaço e paisagem, portanto, reside na sua complementaridade: não 

existe espaço sem paisagem e vice-versa: o espaço congrega além das formas físicas, as 

ações, o fazer social. A paisagem é fruto do processo social.  

Sendo um conjunto de formas que espelham as ações da sociedade, ela é legível: 

identificando seus elementos componentes, sua história e a história de quem os criou (dos 

grupos sociais e seu contexto econômico de social) é possível interpretar a paisagem para 

além das formas objetivas.  

Agregue-se a isto o fato de a paisagem ter também significados distintos conforme seu 

observador: a paisagem assim deixa o campo do social e adentra o campo do individual. 

Noutras palavras, cada paisagem tem um sentido e toma forma de acordo com a vivência 

do seu observador. 

Em dois momentos de sua obra, Milton Santos (2008, p. 79 e 66) sintetiza: 

A paisagem é diferente do espaço. A primeira é a materialização de um 

instante da sociedade. Seria, numa comparação ousada, a realidade de 
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homens fixos, parados como numa fotografia. O espaço resulta no 

casamento da sociedade com a paisagem. O espaço contém o 

movimento. Por isso, paisagem e espaço são um par dialético. 

Complementam-se e se opõem. Um esforço analítico impõe que os 

separemos como categorias diferentes, se não queremos correr o risco 

de não reconhecer o movimento da sociedade. 

 

Paisagem e espaço não são sinônimos. A paisagem é o conjunto de 

formas que, um dado momento, exprimem as heranças que representam 

as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza. O espaço 

são essas formas mais a vida que as anima.  

 

Nesse sentido, a paisagem é transtemporal, ela é uma permanência, enquanto o espaço é 

dinâmico, porque sujeito às ações.  

 
Para ilustrar a diferença, Milton Santos recorre a uma notícia veiculada há tempos, de que 

os EUA estariam desenvolvendo uma bomba atômica conhecida como bomba N ou 

bomba de nêutrons, que teria a capacidade de destruir toda e qualquer forma de vida, 

deixando intactas as construções. Ele afirma que, caso uma bomba dessas fosse lançada 

sobre uma localidade, a situação existente antes da bomba seria o espaço, e a situação 

após a bomba, a paisagem. 

 

Mas esse exemplo extremo não impede de considerarmos que, ainda assim, um eventual 

visitante, ao ver aquela paisagem, não pudesse compreender os processos que a 

originaram, bem como as características da sociedade que ali vivia. Assim, a paisagem é 

nesse sentido também fruto de um processo social, como o espaço, pois ela catalisa as 

ações dessa sociedade e as representa. 

 

A conceituação e diferenciação entre espaço e paisagem, portanto, não implicam 

necessariamente a adoção de uma única perspectiva. Para Milton Santos, tratar do espaço 

ou da paisagem não significa uma antítese ou uma incoerência, mas sim uma 

complementaridade. Trata-se de conferir maior ênfase a um ou outro, dependendo da 

escolha metodológica. Neste trabalho, a opção pelo estudo da paisagem produzida na 

zona leste paulistana tem a intenção de estudar as formas objetivas e subjetivas da 
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paisagem, entendê-la como processo e produto de determinadas condições sociais, 

políticas, econômicas e culturais que se desenvolveram ao longo de um determinado 

período. 

 

Desde o início, identificamos que nosso objeto de estudo estava não só na busca da 

compreensão de uma determinada configuração espacial, mas também no seu significado 

e acima de tudo, nas possibilidades de sua transformação. 

 

Portanto, sendo a paisagem objeto deste estudo, partimos agora para a sua necessária 

contextualização e conceituação como categoria de análise no campo da geografia 

cultural e da geografia humanista. 

      

1.1.2. A Paisagem na Geografia Cultural  

Carl Sauer e a paisagem cultural 

A paisagem é a principal categoria de análise da geografia cultural. A ação do homem 

sobre as paisagens naturais, modificando-as, foi objeto de estudo da geografia clássica, 

mas a dimensão cultural dessas ações, ou seja, a diversidade de formas pelas quais o 

homem modifica seu ambiente tem relação com sua história, seus hábitos, ou seja, com a 

sua cultura, passou a ser enfatizada a partir dos estudos de Carl Sauer (1889-1975). 

Carl Sauer teve sua atuação como geógrafo ligada à geografia física. Entretanto, embora 

seus estudos iniciais tenham se concentrado na descrição dos processos físicos de 

surgimento das paisagens, ao longo de seus estudos verificou que as paisagens naturais 

eram modificadas pelo homem, contrariando as teses do determinismo e do possibilismo. 

Assim, o homem tinha papel fundamental na transformação da paisagem. Segundo 

Mathewson e Seerman (2008, p. 75): 

As suas experiências de campo em Michigan levaram Sauer a procurar 

por alternativas que desafiaram o pensamento determinista sobre o meio 

ambiente. Os geógrafos alemães e seu conceito de Landschaft e a 

abordagem possibilista dos geógrafos franceses serviram como 

inspiração para um levantamento do uso da terra que Sauer teve que 

realizar naquelas áreas do Estado de Michigan que tinham sido 
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desmatadas durante o auge das atividades madeireiras no fim do século 

XIX. Sauer constatou que a importância da ação humana na produção 

e transformação da paisagem era muito mais significativa do que a 

influência do meio ambiente sobre o uso da terra. 

 

Em seu artigo publicado em 1925 – Morfologia da Paisagem1, Carl Sauer (2008, p. 23) 

apresenta a seguinte definição de paisagem: 
 

Paisagem é o equivalente em inglês para o termo que os geógrafos 

alemães estão usando amplamente e tem o mesmo significado: uma 

forma da Terra na qual o processo de modelagem não é de modo algum 

imaginado como simplesmente físico. Ela pode ser definida portanto 

como uma área composta por uma associação distinta de formas, ao 

mesmo tempo físicas e culturais.  

 

Dentre as formas físicas, Sauer (2008, p. 59) cita as formas de relevo, do clima e da 

vegetação e enuncia um método “morfológico” de análise da paisagem, seja ela natural 

ou cultural. Apresenta dois diagramas síntese que representam essas estruturas colocando 

sempre a cultura como um dado externo ao homem, ou seja, o homem, ao modificar a 

paisagem natural, o faz movido pela força de sua cultura. Assim: 

 

A paisagem cultural é modelada a partir da paisagem natural por um 

grupo cultural. A cultura é o agente, a área natural é o meio, a paisagem 

cultural o resultado. Sob a influência de uma determinada cultura, ela 

própria mudando através do tempo, a paisagem apresenta um 

desenvolvimento, passando por fases e provavelmente atingindo no 

final o término do seu ciclo de desenvolvimento. Com a introdução de 

uma cultura diferente, isto é, estranha, estabelece-se um 

rejuvenescimento da paisagem cultural ou uma nova paisagem se 

sobrepõe sobre o que sobrou da antiga.  

1 SAUER, Carl O. A Morfologia da Paisagem. In: CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny. (org.) Paisagem, 
tempo e cultura. Rio de Janeiro: Ed.UERJ, 1998, p.12-74. 
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Para Sauer, portanto, a cultura estava além do homem, como uma entidade autônoma. 

Nesse sentido, ele se apoia nas teorias antropológicas de Kroeber e Lowie, seus colegas 

em Berkeley. Esta concepção de cultura perdurou na Geografia Cultural até meados dos 

anos 1980, quando se enuncia uma renovação. 

 

A crítica ao caráter supra orgânico da cultura – a renovação da geografia Cultural 

 

A crítica ao caráter supra orgânico da cultura na geografia cultural pode ser encontrada 

no artigo de James Duncan escrito em 1980. Segundo ele, a teoria da cultura como 

entidade supra orgânica foi esboçada pelos antropólogos Alfred Kroeber e Robert Lowie 

no primeiro quartel do século XX , adotada por Carl Sauer e transmitida a seus alunos. 

Das colocações de Duncan, o que se depreende é que nunca houve, no âmbito da Escola 

de Berkeley, discussões a respeito do significado da cultura. Segundo ele (1980, p. 64-

65): 

 
De fato, a ambiguidade com a qual muitos geógrafos culturais 

abordam a questão da natureza supra orgânica da cultura revela 

um fracasso no entendimento das implicações dessa posição. 

[...]  

Os geógrafos não têm só frequentemente ignorado a variedade de 

definições alternativas de cultura que podem ser obtidas da 

antropologia, mas, ao aceitarem o conceito supra orgânico de 

cultura, escolheram inadvertidamente uma teoria que vem sendo 

amplamente contestada, e, há muito tempo rejeitada pelos 

antropólogos.  

 

O fato de a cultura ser tomada na Geografia Cultural como algo externo ao indivíduo, no 

qual ele é sujeito e não agente, leva, na reflexão de Duncan, à questão da distinção entre 

sociedade e indivíduo e às abordagens sociológicas decorrentes. Ele menciona as 

correntes individualista e holista, esta última, a que considera não só a cultura, mas as 

instituições, as normas e a religião como determinantes das ações humanas; no campo da 

sociologia, ele cita Durkheim como expressão da corrente holista transcendental. 
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Essa menção a Durkheim será retomada na análise que se fará no próximo capitulo, ao 

tratarmos de geografia e direito e na visão positivista do direito. Da mesma forma que a 

cultura, a norma, nessa visão, é considerada como externa e condicionante das ações do 

homem, e não como uma construção dialética de um refazer-se constante. 

 

A conclusão a que James Duncan (1980, p. 89) chega está justamente baseada no fato de 

que é um erro separar o indivíduo da cultura. Assim: 

 

Minha posição é a de que a separação do indivíduo da cultura é um erro 

ontológico. É um caso de antropomorfismo – de reificar um construto 

mental e atribuir-lhe autodireção e poder sobre os homens – que é 

puramente fictício.  

 

A partir da década de 1980, o mundo conhece uma nova ordem econômica e social: a 

chamada globalização, já definida e estudada por muitos autores, dentre os quais se 

destacam Harvey (1999) um dos componentes do que se convencionou chamar de “pós-

modernidade”. Esta nova ordem transforma a cultura em mercadoria: há uma profusão de 

projetos urbanos desenvolvidos com vistas à valorização da cultura, não só em termos de 

equipamentos culturais como museus, teatros, centros, etc, mas também da valorização 

das culturas locais: o global e o local constituem a partir de então, o par dialético que 

norteia os projetos urbanos. 

 

É a partir deste momento que se dá o movimento de renovação da geografia cultural: 

autores como Denis Cosgrove, James Duncan e J. B. Jackson estabelecem novos 

paradigmas para este campo. 

 

Em artigo de 1987, Denis Cosgrove e Peter Jackson enunciam as bases da renovação, 

propondo inicialmente a aproximação com a geografia marxista, ou geografia crítica, o 

que leva para a discussão da dimensão cultural da geografia uma nova perspectiva. Esta 

nova perspectiva não só elimina a visão da cultura como algo homogêneo, conforme já 

mencionado por Duncan, mas também coloca a visão da cultura a partir da divisão social 

do trabalho, dos diferentes grupos sociais e seus interesses específicos. 
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Assim, os autores mencionam os trabalhos da década de 1980 os quais reúnem essas 

diferentes visões: a relação entre cultura dominante e subordinada, as especificidades de 

cada cultura e os conflitos entre elas, e a ideia da paisagem como texto.  

 

 

Segundo eles (1987, p. 136): 

 
Uma possível definição dessa “nova” geografia cultural seria: 

contemporânea e histórica (mas sempre contextualizada e apoiada na 

teoria); social e espacial (mas não reduzida a aspectos da paisagem 

definida de forma restrita);urbana e rural; atenta à natureza contingente 

da cultura, às ideologias dominantes e às formas de resistência. Para 

essa “nova” geografia a cultura não é uma categoria residual, mas o 

meio pelo qual a mudança social é experienciada, contestada e 

constituída. 

 

Na geografia cultural renovada, a paisagem deixa de ser apenas o produto de uma 

determinada cultura, para se tornar um conceito mais sofisticado, na medida em que o 

próprio conceito de cultura é modificado. A paisagem é antes de tudo, a imagem de uma 

interpretação de mundo. Assim (1987, p. 137): 

 
Ao reconstruir os conceitos de paisagem e cultura com novas 

referências conceituais, os estudos recentes de geografia cultural 

enfatizam o caráter de construção cultural sofisticada do próprio 

conceito de paisagem. Segundo eles, o conceito de paisagem, é, 

ele próprio, um modo especial de compor, estruturar e dar 

significado a um mundo externo, cuja história tem que ser 

entendida em relação à apropriação material da terra.  

 

A partir da década de 1980, portanto, multiplicaram-se os trabalhos e os autores que se 

debruçaram sobre essa vertente do pensamento geográfico. Além da geografia cultural, 

outra corrente, a da geografia humanista, ressalta os aspectos do espaço vivido e do lugar, 
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ampliando ainda mais a dimensão simbólica da paisagem. Por essa visão, o indivíduo se 

relaciona com o seu entorno e consequentemente com a paisagem, como veremos adiante.  

 

1.1.3. Paisagem na geografia humanista 

 

Antecedentes: o surgimento da geografia humanista 

 

A geografia humanista surge na década de 1960, nos Estados Unidos, num momento de 

predomínio acadêmico da geografia teorética ou New geography2. Segundo Holzer 

(2008), ela surge da convergência de pesquisas de David Lowenthal e Yi Fu Tuan: o 

primeiro, discípulo de Carl Sauer, se preocupava com a renovação da geografia cultural;  

o segundo, buscava analisar a relação do homem com o seu ambiente, desde o lar até as 

paisagens mais amplas, relação que ele denominou de topofilia. 

 

Outro fator importante para a consolidação da geografia humanista foi o contexto social 

de meados da década de 1960: em plena guerra fria, os movimentos da contracultura se 

aproximavam das questões ambientais, da importância da natureza, enfim, do papel do 

homem sobre a terra, o que viria a ser o berço do ambientalismo. Assim (2008, p. 136):  

 

Um pequeno artigo de um geógrafo econômico (Parsons, 1969), 

é revelador deste clima geral de mudança, e permite uma ligação 

com o mundo acadêmico da geografia. Para o autor em questão, 

os jovens, naquele momento, não estavam interessados em uma 

geografia operacional e não acreditavam em leis mecanicistas ou 

em modelos de mundo. Seu interesse era pelos valores humanos, 

a estética e um novo estilo de vida. No caso da geografia, dizia 

Parsons, o  cientificismo e o economicismo que a dominavam 

eliminaram os valores morais e a subjetividade humana. Uma 

geografia que fosse ao encontro desses novos valores deveria 

basear-se em uma “aproximação humanística”, tendo como 

2 New geography -  Segundo o verbete do Dictionnaire de la Géographie et de l´espaces des societés, é a expressão que designa o 
conjunto de abordagens geográficas que aparecem no mundo anglo-saxão a partir dos anos 1950-60 e na França   a partir dos 
anos 1960-70 e que se destacam da geografia regional clássica, baseando-se em métodos de análise quantitativos a partir de 
modelos , buscando identificar e formalizar “leis do espaço”. Também conhecida como geografia neopositivista.(pág. 661)                                                                                                                            
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objeto a apreciação da paisagem enquanto ambiente natural e 

humanizado, o que contribuiria para a preservação e valorização 

do ambiente terrestre. 

  

O lugar e o espaço vivido assumem papel central na geografia humanista: as obras de Yi 

Fu Tuan: Topofilia e Espaço e lugar , publicados originalmente em inglês nos anos 1974 

e 1977, respectivamente, ressaltam a importância dessas categorias. O objeto da geografia 

humanista é como o homem se relaciona com seu ambiente, seja ele imediato ou mais 

distante. O significado e o sentido de estar-no-mundo, herança também da obra de Eric 

Dardel, introduzem a feição fenomenológica da geografia humanista.  

 

Diversos autores contemporâneos têm procurado aliar as duas formas de visão da 

paisagem, o que gerou inúmeras outras interpretações e linhas de pesquisa possíveis. A 

geografia humanista e cultural ampliou o leque de possibilidades de análise e a integração 

com outras ciências humanas confere a abrangência necessária a este campo do 

conhecimento e à interpretação do mundo. 

  

1.1.4. A paisagem na geografia cultural humanista – abordagens contemporâneas 

e releituras. 

Uma vez colocados os antecedentes, podemos situar as linhas de análise da paisagem que 

serão utilizadas no estudo de caso. 

Primeiramente, é importante ressaltar que o conceito de paisagem continua polissêmico: 

nossa intenção é apresentar aqui algumas abordagens possíveis e que se aproximam do 

objeto de pesquisa, de modo a explicar os processos de configuração da paisagem 

verificados. Outra constatação importante é que o conceito de paisagem serve a diversos 

campos do conhecimento: na geografia, arquitetura, história, sociologia, psicologia, ou 

seja, na perspectiva humanista, a paisagem permite múltiplas interpretações e utilizações. 

Como vimos, as questões paisagísticas desde fins da década de 1970 têm adquirido 

importância em todas essas áreas, na medida em que as preocupações relativas ao meio 

ambiente, qualidade de vida, bem-estar individual e coletivo, começaram a fazer parte 

das agendas das discussões públicas e privadas, tendo lugar nas ações políticas com vistas 
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à sua preservação e manutenção. Uma dessas iniciativas é sem dúvida a Convenção 

Europeia da Paisagem, firmada no ano 2000, em Florença, com cerca de 20 países 

signatários. 

No “paper”3 de apresentação da Convenção, encontra-se a seguinte introdução: 

Elemento essencial do bem estar individual e social e de qualidade de 

vida das populações, a paisagem contribui para o desenvolvimento dos 

seres humanos, bem como para a consolidação da identidade europeia. 

Ela participa de maneira importante no interesse geral, nos planos 

cultural, ecológico, ambiental e social, e constitui um recurso favorável 

à atividade econômica, sobretudo pelo turismo. 

Entretanto, a evolução das técnicas de produção agrícola, silvícola, 

industrial e mineradora, assim como as práticas em matéria de gestão 

do território, urbanismo, de transporte, redes de infraestrutura, de 

turismo e de lazer e as mudanças econômica mundiais frequentemente 

levaram à degradação e à banalização das paisagens. 

A Convenção Europeia abrange um amplo espectro de situações paisagísticas: 

Seu campo de aplicação é muito extenso: a Convenção se aplica ao todo 

o território dos Partícipes e abrange os espaços naturais, urbanos e 

periurbanos, sejam eles terrestres, aquáticos ou marítimos. Ela abrange, 

portanto, não só as paisagens notáveis, mas também as paisagens 

ordinárias do cotidiano e os espaços degradados. A paisagem é de agora 

em diante reconhecida independentemente de seu valor excepcional, 

pois todas as suas formas condicionam o contexto de vida dos cidadãos 

e merecem ser levadas em conta nas políticas paisagísticas. Diversas 

zonas rurais e periurbanas, sobretudo, passam por transformações 

profundas e devem ser objeto de maior atenção da parte das autoridades 

e da população. 

A tendência de múltiplas interpretações do conceito de paisagem está presente nas 

pesquisas de geógrafos e urbanistas contemporâneos, dentre os quais iremos destacar Joan 

3 Disponível em: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/default_FR.asp 
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Nogué4 e Jean-Marc Besse5. Suas pesquisas enfatizam o caráter cultural e social da 

paisagem, sob diversas formas. 

A nossa análise será baseada nestes dois autores, uma vez que ambos desenvolvem linhas 

de pesquisa semelhantes, algumas até em conjunto, mas sem deixar de recorrer a outros 

autores que contribuam para o estudo. 

Joan Nogué, em seu texto Paisaje, território y sociedad civil (2011), destaca o crescente 

interesse da sociedade em relação à paisagem. Segundo ele, três seriam as causas desse 

interesse: a primeira, a emergência das questões ambientais; a segunda, o rápido 

espraiamento das cidades por força do mercado imobiliário e sua consequente 

periferização; e a terceira, a implantação de infraestruturas que alteraram 

significativamente os espaços, algumas indesejadas por grande parte das pessoas. 

A propósito das alterações promovidas pela dinâmica da construção civil e da 

implantação de infraestruturas como estradas e obras viárias de grande porte, pode-se 

dizer que essas transformações em geral produzem no indivíduo a perda do sentido de 

lugar. Segundo Nogué (2011) , nem tanto pela transformação em si, mas pela velocidade 

com que ela ocorre. Nesse sentido, o indivíduo e a coletividade não conseguem 

acompanhar o significado dessas mudanças para ressignificá-las, ou seja, para atribuir a 

essas novas formas e novas interpretações. 

As alterações bruscas contribuem também para a perda, em alguns casos, de arquétipos 

construídos e ideologicamente difundidos. Isso faz com que algumas paisagens típicas 

percam seu sentido de identificação de uma determinada nação, por exemplo. Algo como 

se, no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, fosse substituído o Cristo Redentor 

por outra estátua ou por uma torre de TV. Um exemplo extremo do que seria a perda da 

identidade da paisagem para a população, porém em outras escalas tais eventos ocorrem 

acontecem cotidianamente na rua, na vizinhança, no bairro, e afetam não necessariamente 

toda a coletividade, mas muitas vezes um pequeno grupo de indivíduos. 

4 Joan Nogué é catedrático de Geografia Humana da Universidade de Girona e diretor do Observatório da Paisagem da Catalunha. 
Além de diversos textos, ele organizou duas coletâneas: La construccion Social del Paisaje e El paisaje en la cultura contemporanea. 

5 Jean-Marc Besse , filósofo e historiador, é diretor de pesquisa no CNRS ( Centre National de la Recherche Scientifique ) e co-
diretor da revista Les carnets du paysage. 
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Com essas colocações, pode-se introduzir o conceito de paisagem como construção 

social. A esse respeito, pode-se dizer que a paisagem não é só um produto da ação da 

sociedade sobre o território, como também ela é repositório de experiências pessoais. 

Noutras palavras, a paisagem não se limita a uma forma de arranjo de objetos, mas 

também se constrói a partir do olhar lançado sobre eles. Assim, segundo Nogué (2009, p. 

12): 

As sociedades humanas transformaram ao longo da história as 

paisagens originais naturais em paisagens culturais, caracterizadas não 

só por uma determinada materialidade (formas de construção, tipos de 

cultivos) como também por valores e sentimentos plasmados sobre elas. 

Nesse sentido, as paisagens estão plenas de lugares que encarnam as 

experiências e aspirações dos seres humanos (...). A paisagem, portanto, 

nos mostra não só como é o mundo, mas também uma construção, uma 

composição deste mundo, uma forma de vê-lo. (tradução nossa). 

Considerando que os olhares vêm acompanhados não só da experiência individual, mas 

de um conhecimento coletivo, ou mesmo uma ideologia, podemos pensar a  paisagem 

como o resultado dessa ideologia: segundo Nogué (2009, p. 12, tradução nossa), ela 

“contribui para naturalizar e normalizar as relações sociais e a ordem territorial 

estabelecida”. 

Nesse sentido, a paisagem construída sob determinada ideologia, buscando a criação de 

símbolos e de identidades, é também “uma ferramenta para estabelecer, manipular e 

legitimar as relações de poder”. (Nogué, 2009, p. 12, tradução nossa).  

Ideia similar é compartilhada por Besse (2009, p. 13): 

Mas outras questões foram levantadas a respeito das relações entre as 

paisagens e o poder, político e econômico. As paisagens não seriam, de 

uma certa maneira, os instrumentos da dissimulação de realidades 

sociais e econômicas pouco gloriosas, como a da exclusão sócio 

espacial por exemplo? Qual a sustentação ideológica de uma paisagem? 

Mais genericamente, que significações e que valores uma paisagem 

pode propor hoje? A paisagem se tornou um tecido ético, de qualquer 

forma. (tradução nossa). 
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Neste caso, trata-se de uma abordagem da paisagem que está ligada a processos mais 

complexos e que não podem ser dissociados: quando tratamos em particular da paisagem 

urbana, ficam evidentes as relações sociais, econômicas e políticas que as originaram. 

Retomando um dos conceitos da geografia cultural renovada, a paisagem é então 

entendida como um texto, ou ainda como um teatro, onde se desenrolam os papeis de 

diversos atores, no caso, os atores sociais.  

No caso das paisagens como texto, Estevez (2009) propõe uma outra classificação: 

paisagens com-texto e paisagens sem-texto. Estas expressões, mais que um jogo de 

palavras, fazem sentido na medida em que o autor considera como paisagens com-texto, 

aquelas paisagens e por extensão, as cidades, que são perfeitamente legíveis, isto é, nas 

quais os elementos constituintes, sua história e sua disposição permitem qualificar e 

compreender a sociedade que as produziu. O autor cita o caso de Praga, Paris, Roma, 

Donostia (San Sebastián), Granada, Bruges, Girona e Compostela. São cidades que: 

[...] sendo acabadas, concluídas materialmente, estão plenas de 

vibrações da história e das outras vibrações do mundo contemporâneo, 

as da atividade humana, as vezes excessiva, mas apesar disto, mantem 

um contexto fácil de apreender, que torna possível sua captação, porque 

dispõem de uma cultura do comum. (p. 273). 

Já as cidades e paisagens sem-texto, são aquelas de construção mais recente, fruto do que 

o autor denomina de “urbanismo aleatório”. São cidades que se formaram a partir da 

justaposição de parcelamentos, de sistema viário desconexo, ao sabor do mercado. Nessas 

paisagens, não há identificação do “lugar” do individuo e nem sentido estético a ser 

apreendido. Assim: 

Como resultado de um urbanismo aleatório, que o mercado e o 

indivíduo por si só podem produzir uma estética do espaço público, 

surge o desurbanizado e o fragmentário. (p. 278). 

As redes viárias não são infra- mas sim verdadeiras estruturas que, 

segundo seu critério construtivo, podem ser um colchão de ar a permitir 

a comunicação ou impedi-la, ao atuar como segregadora, quando se 

implantam sobre o relevo, cortam ladeiras, dividem vales com uma 
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agressividade desenfreada, formando um tecido costurado em 

quarteirões de difícil recuperação. (p. 277). 

Esta classificação será retomada por ocasião da análise do estudo de caso. O mesmo autor 

(2009, p. 264), no início do artigo, resume as três faces da paisagem: 

Abarcando as múltiplas perspectivas, podemos dizer que a paisagem é 

coisa de três: Por um lado é “ele”, o que nos é dado: a natureza, com 

sua geografia e orografia, que não é um ídolo, ou um ícone bucólico e 

intocável, é pelo contrário, um cenário mutante, que muda no compasso 

do tempo e da vida. Por outro é o “nós” que a transforma com a 

economia e o habitar, e com o desafio permanente de propiciar uma 

cultura que não responda só ao benefício imediato, ao não intencional, 

ao laissez faire, laissez passer (...). Por último, é o “eu” da emoção 

estética de e sensorial de cada pessoa, que se manifesta coletivamente 

[...]. (tradução nossa). 

Numa outra linha de análise, Besse (2009) se refere às “portas de entrada” dos estudos 

paisagísticos, ou seja, as formas pelas quais se pode abordar a questão paisagística 

segundo diferentes disciplinas ou campos do conhecimento, e que, no entanto não são 

necessariamente excludentes, mas podem se interrelacionar. 

Segundo ele (2009, p. 16), podemos analisar a paisagem como: i) uma representação 

cultural; ii) o território produzido pelas sociedades na sua história; iii) como um complexo 

sistêmico; iv) como espaço de experiências sensíveis e v) como contexto de projeto. 

Essas diversas concepções ou posições coexistem hoje na “cultura 

paisagística” contemporânea, e conferem assim à análise desta cultura 

uma verdadeira riqueza e uma real complexidade. Trabalhar do ponto 

de vista teórico sobre a questão da paisagem hoje supõe que aceitamos 

encarar, ao menos provisoriamente e como hipótese, a justaposição e a 

superposição mal ordenada destes diferentes discursos e pontos de vista 

sobre a paisagem. (tradução nossa). 

Estas são, portanto, as premissas teóricas que pretendemos adotar no estudo de caso do 

presente trabalho: a paisagem como construção social, como enuncia Nogué (2009), e no 

âmbito da instância social, as múltiplas formas de analisar a paisagem, como sistematiza 

Besse (2009).  
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Dentre as formas de análise da paisagem mencionadas por Besse, uma tem especial 

importância neste trabalho: a paisagem como território fabricado e habitado. Neste 

aspecto, o autor faz uma leitura da obra de John Brinckerhoff Jackson (1909–1996), 

geógrafo cultural humanista nascido na França, mas que viveu e lecionou nos Estados 

Unidos, onde, em 1951, fundou a revista Landscape. 

Dentre as obras de Jackson ressaltamos as traduções francesas “À la découverte du 

paysage vernaculaire” e “De la necessité des ruines e d´autres sujets”.  

Besse destaca na obra de Jackson dois grandes enunciados: “a paisagem é um espaço 

organizado” e “a paisagem é uma obra coletiva das sociedades”. Os dois elementos, 

segundo ele, norteiam a teoria da paisagem Jacksoniana.  

Cabe esclarecer que não será discutida a noção de espaço e paisagem novamente, 

sobretudo na perspectiva Miltoniana. Nesse sentido, o que Jackson propõe, ao aproximar 

a geografia cultural da geografia social e da antropologia, é que a paisagem possui uma 

concretude, não se limitando à relação com o indivíduo, ou o “eu” no dizer de Estevez 

(2009, p. 262). Ela é uma organização espacial:  

Por instinto nós sabemos que se trata de um espaço com um certo grau 

de permanência, com seu caráter particular topográfico ou cultural, e 

sobretudo de um espaço comum a um grupo humano.(tradução nossa). 

Como espaço organizado, portanto, há uma lógica no arranjo de seus elementos, que pode 

ser intencional ou aleatória. A intencionalidade na construção de paisagens, em regra, está 

ligada a um projeto paisagístico ou simplesmente a um projeto urbano, que consiste de 

intervenções que alteram as características do espaço. Essas obras, em geral de iniciativa 

pública, compreendem na maioria das vezes a abertura de sistema viário, construção de 

obras de arte, implantação de infraestrutura de transporte, de conjuntos habitacionais, etc. 

Mas a paisagem pode também ser construída de modo ocasional, ao sabor das iniciativas 

dos atores sociais: caso típico é a transformação ou criação de bairros inteiros pelo 

mercado imobiliário, ou ainda, na ausência dele, a informalidade das construções feitas 

pela própria população. 

Ambos os tipos de paisagem, a projetual ou política e a aleatória ou ordinária, coexistem 

e se sobrepõem no espaço.  
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Além de uma organização espacial, a paisagem é fruto da obra coletiva de uma sociedade 

e nesse sentido, reflete suas características. É assim que por meio da paisagem, é possível 

identificar as marcas de determinada sociedade: sua história (nos bens históricos e ruinas), 

suas relações de poder (pela segregação social) e sua cultura. 

Dentre esses elementos, a segregação social talvez seja aquele que mais se destaca na 

leitura das paisagens, fato que até pouco tempo não era considerado, uma vez que o 

conceito de paisagem estava ligado necessariamente a um padrão estético, de beleza e de 

contemplação. 

As paisagens periféricas, ainda pouco estudadas, são um exemplo da convivência entre 

intencionalidade e não intencionalidade na sua produção, ou entre as paisagens políticas 

e as paisagens vernaculares, como define J. B. Jackson. Ambas têm sentido e significado, 

seja como processo social, seja como identidade da população com os lugares produzidos. 
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1.2. Paisagem e cartografia 

 

A utilização de mapas faz parte do cotidiano dos profissionais que lidam com o urbano: 

geógrafos, arquitetos, engenheiros, geólogos. Entretanto, pouco se reflete sobre a função 

e o significado da cartografia nessas práticas profissionais. A representação gráfica, 

muitas vezes, assume um caráter naturalizado, como se fosse a representação fiel da 

realidade e este fato leva a distorções de compreensão do espaço que, por consequência, 

levam a algumas tomadas de decisões equivocadas pela ausência de uma “cultura 

cartográfica”, que suscite discussões sobre a representação do mundo, seus alcances e 

limitações. 

A introdução da discussão sobre a cartografia neste trabalho deve-se principalmente ao 

fato de que o objeto de estudo só pode ser analisado por meio da representação gráfica: 

as plantas de loteamentos, as plantas SARA, a própria cartografia digital, são os meios 

pelos quais as análises serão produzidas e, sem elas, a pesquisa não existiria. A cartografia 

é um elemento estruturante deste trabalho. Como dito anteriormente, a norma e a 

cartografia se entrelaçam na produção do espaço e da paisagem que se pretende analisar. 

Normas urbanísticas são quase sempre passíveis de representação no espaço e, no sentido 

inverso, cartografia é também uma espécie de norma. 

Do mesmo modo que as normas podem ser espacializadas, as relações sociais também 

podem sê-lo: o espaço passou a ser, na pós-modernidade, fundamental para a 

compreensão da sociedade. Num interessante exercício de aproximação da cartografia e 

do direito, Boaventura Sousa Santos (1988, p. 140 e 141) afirma: 

O espaço parece, pois, transformar-se no modo privilegiado de pensar 

e agir o fim do século. Assim sendo, é de pensar que as representações 

sociais do espaço adquiram cada vez mais importância e realidade 

analíticas.  

[...] 

Todos os conceitos com que representamos a realidade e à volta dos 

quais constituímos as diferentes ciências sociais e suas especializações, 

a sociedade e o Estado, o individuo e a comunidade, a cidade e o campo, 
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as classes sociais e as trajectórias pessoais, a produção e a cultura, o 

direito e a violência, o regime politico e os movimentos sociais, a 

identidade nacional e o sistema mundial, todos estes conceitos têm uma 

contextura espacial, física e simbólica, que nos tem escapado. 

Essa dimensão e perspectiva de análise da cartografia, entretanto, não é tão evidente na 

produção geográfica: Fonseca (2004, p. 12), afirma: 

Haveria um consenso de que a Cartografia é a linguagem privilegiada 

para a expressão da Geografia? O que poderia ser uma óbvia resposta 

afirmativa não o é. Sequer há um consenso quanto ao fato da 

Cartografia ser considerada uma linguagem ou não. Antes, notamos, 

que na Geografia brasileira há um uso muito limitado da cartografia e 

que se trata de um uso despido de discussões epistemológicas atuais.  

Nesse sentido, a abordagem da cartografia, tanto na forma objetiva, da produção e 

pesquisa de mapas, quanto na forma simbólica, como ferramenta de compreensão do 

espaço, das relações sociais, e por fim, da paisagem, é fundamental e norteadora neste 

trabalho. Discuti-la epistemologicamente é condição para a compreensão dos processos 

de formação da paisagem urbana. A produção cartográfica, seja a oficial, cadastral, ou 

ainda a produção privada, representada pelas plantas de loteamentos, revela muito das 

correlações de força sociais. Esta análise, por sua vez, encontra respaldo também nos 

estudos da paisagem e das normas, fechando assim o arcabouço teórico sobre o qual se 

fundamenta a pesquisa. 

Este capítulo se estrutura, portanto, segundo os elementos que vão interessar para o estudo 

de caso: primeiramente, uma breve consideração sobre o papel dos mapas e as relações 

de poder: os mapas nunca são isentos, e esta posição é defendida por Harley (1995). Em 

seguida, aproximando a escala, são tratados os mapas urbanos e como eles podem ser 

ferramentas na produção das cidades, conforme se verifica em Cosgrove (1998); é feita 

também a necessária distinção entre mapas que produzem espaço e mapas que são 

produzidos pelo espaço, apoiando-se ainda em Cosgrove. Neste ponto exemplificamos e 

categorizamos os tipos  de mapas segundo sua origem de produção e suas funções. 

Uma vez colocados estes pressupostos, são levantados os pontos de convergência da 

cartografia com a geografia cultural humanista e a paisagem: como um mapa representa 
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a paisagem? Ou em outro sentido, como “ler” uma paisagem a partir de uma mapa? Uma 

cartografia da paisagem passa necessariamente pela compreensão do mapa como espaço, 

não só como analogia, mas também como metáfora, no dizer de Seemann (2010, p. 12): 

As habilidades se dividem entre o geógrafo que sabe produzir e ler mapas e o geógrafo que mapeia 

e interpreta as complexas relações entre espaço e cultura. O caso ideal é quando o geógrafo 

consegue conectar produto e processo, política e poética, analogia e metáfora. 

 

1.2.1. Mapas como instrumento do poder 

A abordagem dos mapas como instrumento de poder neste trabalho é necessária para a 

compreensão dos processos de constituição da estrutura fundiária da cidade de São Paulo. 

A discussão que se propõe por ora é, apoiando-se no artigo de Brian Harley (1995), refletir 

sobre como a cartografia pode ser um instrumento de exercício do poder politico e social. 

A produção cartográfica está ligada aos contextos históricos e ideológicos das sociedades; 

ela pode revelar ou omitir informações segundo os objetivos de quem detém a autoridade 

sobre a informação. 

A proposta de Harley é que se faça uma leitura dos mapas a partir de três perspectivas: o 

contexto político dos mapas, sua utilização no exercício do poder e a simbologia dos 

elementos.  

Os mapas serão considerados como parte integrante da família mais 

abrangente das imagens carregadas de um juízo de valor, deixando de 

ser percebidos essencialmente como levantamentos inertes de 

paisagens morfológicas ou como reflexos passivos do mundo dos 

objetos. Eles são considerados imagens que contribuem para o diálogo 

num mundo socialmente construído. (pág. 2). 

Entender o contexto político da produção cartográfica auxilia a compreensão das 

representações e do que “se esconde” por trás dos mapas: características sociais, culturais, 

econômicas e religiosas. Historicamente, os mapas foram repositório de informações 

privilegiadas, e sua produção estava ligada às elites: elites dinásticas no Egito antigo, 

elites religiosas na Europa Medieval ou elite mercantil na Europa Renascentista.  
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Um aspecto a ser considerado nestes contextos dos mapas como ferramentas do poder 

reside no fato de que, ao representar o território em papel, eliminavam-se as 

“interferências” da realidade, ou seja, a presença de populações  inteiras podia ser 

simplesmente ignorada na divisão política de terras entre colonizadores como, por 

exemplo, foi o caso da divisão das colônias da África.  

Quanto ao conteúdo dos mapas e suas funções no exercício do poder,  Harley afirma que 

os mapas podem conter imprecisões intencionais ou inconscientes,  omitir informações 

(o silêncio dos mapas) e ainda definir hierarquias segundo um objetivo prévio. 

As distorções intencionais dos mapas geralmente servem à propaganda política e 

ideológica, impostas pelo governo ou por interesses particulares. O “silêncio” dos mapas 

consiste na omissão de determinadas informações com a finalidade de ressaltar outras 

características mais importantes do território. Por fim, a hierarquia pode ser utilizada 

como forma de atrair a atenção para pontos específicos. 

Os elementos iconográficos presentes nos mapas também merecem atenção do autor, na 

medida em que as imagens, ornamentos e adereços presentes nos mapas se tornam parte 

da mensagem a ser transmitida. 

Não se pretende neste capítulo o detalhamento da proposta de Harley na leitura dos 

mapas, mas uma referência aos conceitos por ele desenvolvidos, de  modo que a leitura 

do estudo de caso permita relacioná-los com a observação empírica. 

Pensar a cartografia brasileira nos termos colocados por Harley é uma tarefa que pode ser 

cumprida considerando alguns pressupostos: inicialmente, é que nossa cartografia está 

ligada na sua origem à cartografia europeia do século XVI: os mapas dos descobrimentos, 

as primeiras expedições, os primeiros viajantes, imprimiram suas visões da nova terra 

segundo os interesses da coroa e segundo as finalidades que se propunham. 

A cartografia colonial brasileira, segundo Archela (2007) teve de inicio o objetivo de 

reconhecimento da costa; em seguida, procurou-se mapear os limites do interior e as 

fronteiras, mas foi a partir do século XVIII, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, 

que a cartografia ganhou impulso. 

Mas a primeira sistematização oficial deu-se com a Comissão da Carta Geral do Império, 

segundo Vergara e Capilé (2011, p. 4): 
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A CCGI tem seu início em 1864 sobre as ordens da Inspeção Geral das 

Obras Públicas do Ministério da Agricultura, do Comércio e das Obras 

Públicas (MACOP), entidade que efetuava também os serviços da 

triangulação do município neutro, as plantas cadastrais da cidade do Rio 

de Janeiro, e obras de edificação, estradas e condução e distribuição de 

águas. Os resultados concretos só foram percebidos no final de 1866, 

tendo como principal argumento a lentidão, devido à dificuldade de 

encontrar profissionais hábeis em desenho e nas técnicas de 

astronomia e geodésia, o que marcou seus primeiros anos.   

Os autores apontam ainda que a criação da comissão, no dizer de um de seus integrantes, 

teve como objetivo conhecer o Brasil e dar conhecimento ao mundo dos avanços do país. 

Segundo eles (2011, p. 5):  

Nesse momento da criação da Carta Geral do Império vemos que esta 

tem a se destacar como um símbolo de prosperidade e progresso da 

nação, o que talvez possa ser explicado com os dois momentos de sua 

publicação: a Exposição Nacional de 1875 e a Exposição Universal de 

Filadélfia de 1876. Nesse instante o uso de mapas para este fim já era 

utilizado no mundo afora, e observa-se que elementos estéticos tornam-

se cada vez mais presentes, já que esses mapas já não são mais 

enrolados após seu uso, ele é exposto definitivamente. 

Em que pese a necessidade de conhecimento do território, vê-se neste caso um exemplo 

da utilização do mapa como exercício do poder: era importante para o Brasil expor, na 

Exposição do ano do centenário dos Estados Unidos, um trabalho de relevância técnica. 

Mas além dos objetivos políticos, a elaboração da carta enfrentou dificuldades técnicas e 

operacionais, como a ausência de profissionais qualificados, equipamentos e, sobretudo, 

pela ausência de retorno de informações das províncias.  

É de se destacar a reprodução do relatório do último presidente da CCGI:  

Rohan prossegue e compara as atividades cartográficas ocorridas para 

a carta da França no século XVIII com as atividades ocorridas no Brasil. 

Ao equiparar as superfícies quadradas de ambos os países supôs 

somente ser possível a realização da Carta Geral do Império em 800 
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anos, ou em 50 anos com um pessoal dezesseis vezes maior (Rohan, 

1877). 

No que se refere ao mapeamento não institucional, os problemas eram ainda maiores: por 

ocasião da promulgação da Lei de Terras, em 1850, as legitimações de posse anteriores à 

lei deveriam ser submetidas à Coroa; e as propriedades, devidamente medidas. Nesse 

caso, cabia aos concessionários a responsabilidade do mapeamento, e diante da 

necessidade de se definir com precisão os limites das posses, que eram muito maiores do 

que o concedido, simplesmente não havia interesse neste cadastro. 

Como se vê, a produção cartográfica brasileira, herdeira da cartografia portuguesa, não é 

exceção em nenhum dos aspectos abordados por Harley: Desde os primeiros mapas do 

descobrimento, passando pelos mapas do território e dos cadastros, podemos sempre 

aplicar a análise do mapa como instrumento de poder, seja politico-institucional, seja o 

econômico privado e que, no caso brasileiro, há que se destacar  a sistematização tardia 

da produção cartográfica oficial. 

As distâncias tecnológicas entre a produção cartográfica nacional e a europeia podem ser 

também analisadas não só pela ausência de uma tradição cientifica, mas também pelo 

desinteresse das autoridades e pela baixa capacitação técnica dos profissionais. O 

eventual interesse do governo em “conhecer” o território esbarra na força do poder  

econômico dos proprietários de terras. A estrutura social brasileira é o fator de maior 

distinção na forma como os cadastros e registros fundiários se estabeleceram no Brasil: 

enquanto para a sociedade burguesa europeia  o conhecimento do território era necessário 

ao controle do Estado, sobretudo pela tributação, na sociedade brasileira de herança 

colonial, mesmo após a independência, o controle estava nas mãos dos grandes 

proprietários de terra e, para eles, o desconhecimento e o descontrole era a maior proteção 

e garantia de seus direitos individuais. 

Esta característica irá permear toda a constituição do território brasileiro e se estenderá 

até os dias atuais, como se verifica nos conflitos por terra, na ausência de reforma agrária, 

e também na distribuição da terra urbana.  

Neste sentido, tem-se uma verdadeira negação do mapa, o que poderia ser acrescentado 

à teoria de Harley: a ausência do mapa também é uma forma de exercício do poder, nesse 

caso, das oligarquias.  
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1.2.2. Os mapas e as cidades – a cartografia e as representações do urbano 

Não é comum a reflexão sobre os mapas e as representações do urbano a partir de uma 

visão da representação e não do objeto. Em geral, o que se busca analisar é a forma 

produzida a partir do mapa, e não o contrário. O mapa, ou a planta, ou o desenho, 

raramente é visto como um elemento autônomo, como objeto. Mapas urbanos podem 

anteceder a cidade ou simplesmente registrá-la a posteriori. (Cosgrove, 2006) mas de que 

são feitos os mapas urbanos? Que história podem guardar e nos revelar a partir de leituras 

e referenciais que se alteram no tempo? 

Cosgrove (2006) diz que o espaço urbano e o espaço cartográfico são inseparáveis. Sua 

abordagem no artigo refere-se à forma como os mapas urbanos se situam entre criar e 

registrar as cidades. Mapas são instrumentos de descoberta e de visualização de cidades, 

mesmo das que já não existem mais. 

 Ele afirma que as origens urbanas, o conhecimento das primeiras cidades, como as do 

vale do Ur ou da Suméria, por exemplo, puderam ser reconstituídas a partir do 

mapeamento do traçado de suas ruas. Segundo ele, a elevação (as edificações) é a forma 

urbana menos durável. A projeção horizontal, porém, permite que o mapeamento vá 

descobrindo, camada por camada, não só os aspectos físicos de uma cidade, mas também 

a sua vida cultural, social, política e religiosa. (pág148) (tradução nossa). 

Para Cosgrove (2006, p. 148), um conceito importante é como os mapas podem servir  

como registro das cidades, ou então como podem ser utilizados para planejar e desenhar 

suas ampliações ou mesmo a criação de uma nova localidade: 

Conceitualmente, o mapa tem tanto precedido a presença física da 

cidade quanto servido para regular e coordenar a sua continuidade. São 

Petersburgo, Washington D.C, Nova Délhi, Brasília, incontáveis 

fortalezas e cidades coloniais existiram primeiro no papel do que 

qualquer expressão material. Paris, Roma, Viena, Amsterdam, 

Jerusalém,- virtualmente toda grande cidade – foram construídas ou 

expandidas por meio de um plano desenhado. E além da extensão física 

de reconstrução do espaço urbano, o mapa registrou e determinou 

incontáveis aspectos da vida urbana e da cidadania.  
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Mapas que antecedem cidades são aqueles mapas elaborados a partir de um projeto de 

cidade; por sua vez, os mapas que registram, são aqueles elaborados para uma 

determinada finalidade: cadastro, tributação, rotas, etc. 

Em ambos os casos, há contextos sociais, políticos e até mesmo econômicos a serem 

considerados: projetos de cidades, não raro, foram objeto de concursos, como o de 

Brasilia, mas também encomendados a profissionais ligados aos governantes, como 

Aarão Reis, que projetou Belo Horizonte, assim como levantamentos cadastrais. Parece-

nos oportuno, entretanto, realizar a partir da distinção entre mapas de planejamento (que 

antecedem a cidade) e mapas cadastrais (que registram a cidade), uma outra subdivisão, 

que nos permitirá compreender melhor a produção cartográfica e suas relações com o 

contexto sócio econômico. O recorte será a cidade de São Paulo e o período, de 1930 a 

1980. 

A subdivisão proposta é entre a cartografia oficial, aqui entendida como a cartografia 

produzida pelo poder público e a cartografia de produção privada, entendida como os 

mapas e desenhos produzidos pelos escritórios técnicos com objetivo de produção do 

mercado imobiliário. Nesta última categoria, incluem-se as plantas de 

loteamentos/arruamentos e as plantas particulares de divisão de terras, principalmente. 

Há que se ressaltar que as plantas privadas, em tese, não podem, ou não poderiam ser 

plantas cadastrais, ou que representam a realidade implantada. Em tese, porque sua 

produção supõe que elas sejam um projeto a ser submetido à aprovação oficial, e assim 

sendo, não podem ser implantadas sem a devida autorização.  

 No caso das plantas oficiais, há a distinção entre plantas cadastrais e plantas de projeto. 

Ambas podem explicar processos de produção da cidade: no caso das cadastrais, a 

representação da “realidade” urbana está sujeita a limitações de ordem tecnológica, 

econômica ou até mesmo política. Já as plantas de projetos, representam ideias muitas 

vezes modificadas na implantação, quando não ideias e projetos nunca concretizados, e 

isto também tem um significado. 

Fonseca e Oliva (2013, p. 29) propõem a discussão sobre os projetos para a cidade de São 

Paulo, seus impactos e as representações geradas. Citando como exemplos o Plano de 

Avenidas de Prestes Maia e a representação da lei de Zoneamento, afirmam:  
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Após as reflexões e articulações sobre o urbano e as representações 

visuais, será exemplificado como elas podem se transformar em 

elementos metodológicos no caso da metrópole de São Paulo. Um 

critério que pode ser um primeiro passo é a identificação de eventos e 

processos que tiveram peso na dinâmica da urbanidade, e que também 

foram intensos geradores de representações visuais. A ligação entre 

essas duas realidades costuma ser intensa. 

 

Adotando esta linha metodológica e aliando-a à classificação entre mapas privados e 

mapas oficiais e, ainda, dentro desta última, a subdivisão entre mapas cadastrais e mapas 

de planejamento, examinaremos alguns casos representativos: 

1930 - O Mapa Oficial cadastral físico: a Planta SARA e a memória urbana 

O levantamento aerofotogramétrico cadastral, que ficou conhecido como Levantamento 

SARA BRASIL, foi contratado em 1928 pelo então Prefeito Pires do Rio. Sua intenção 

era dotar a cidade de um mapa preciso numa escala adequada ao planejamento (1:1.000) 

e que iria substituir os antigos mapas gerais da cidade. A gestão de Pires do Rio (1926-

1930) foi marcada por várias iniciativas de melhoramentos da cidade, dentre elas, o 

projeto de retificação do rio Tietê encomendado a Saturnino de Brito e o levantamento 

SARA-Brasil, iniciado em 1928. 

O levantamento SARA foi um trabalho inédito de aerofotogrametria, demandando uma 

grande mobilização de profissionais e equipamentos, até mesmo aviões, que foram 

trazidos da Itália para o trabalho. Segundo Lima (2013), o levantamento demorou mais 

que o previsto, por um série de razões, dentre elas, o fato de a empresa De Agostini, 

gráfica responsável pela impressão das plantas, não ter capacidade para imprimir mais de 

20 folhas por dia, a crise de 1929, que impactou a economia mundial,  e por último, a 

extensão da cidade. 

Mas o trabalho foi entregue em 1933, formando um conjunto de 82 folhas na escala 

1:5.000 e 51 folhas na escala 1:1000, escala adotada para a área mais central da cidade. 

A partir do levantamento SARA Brasil, o planejamento urbano teve à sua disposição uma 

ferramenta de conhecimento do território do município sem precedentes.  
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Como afirmam Fonseca e Oliva (2013), ao mencionar o Plano de Avenidas, este “se 

beneficiou de um trabalho cartográfico magnífico para época, e que demonstra o poder 

dos mapas como operadores na reestruturação urbana”. 

De fato, a representação da área do município de São Paulo, em escala compatível para 

visualização das edificações, curvas de nível, hidrografia e pontos notáveis, foi um 

trabalho que só seria refeito em 1972/74, quarenta anos depois. Um outro levantamento 

aerofotogramétrico foi realizado em 1954, pela Vasp-Cruzeiro, que, todavia, não se 

compara em qualidade técnica e metodologia com o SARA Brasil. 

Ao nos debruçarmos sobre a teoria apresentada classificando os mapas SARA como 

mapas oficiais cadastrais, e que são um registro da “realidade” da cidade, podemos tecer 

algumas considerações quanto ao contexto histórico de sua produção, quanto à estética e 

qualidade técnica do mapa como objeto e quanto ao seu conteúdo e significado. 

Compreender o contexto histórico da produção do levantamento SARA-Brasil envolve 

avaliar que a cidade de São Paulo estava passando por um período de crescimento 

demográfico causado pela intensificação da imigração estrangeira (só nas três primeiras 

décadas do século XX a população passou de 240 mil para quase 1 milhão de habitantes) 

e pela industrialização financiada pela cultura cafeeira. As elites já se instalavam em 

locais mais distantes do centro, ocupando as áreas mais altas como o espigão da Avenida 

Paulista.  

Mas foi também um período conturbado no campo político e econômico: Em 1924, São 

Paulo esteve sob domínio das forças tenentistas por vários dias. Em 1929, a quebra da 

bolsa de Nova York e, em 1930, o golpe de Estado dado por Getúlio Vargas, que precedeu 

a Revolução Constitucionalista em 1932, não permitem afirmar que tenha sido um 

período de tranquilidade para a administração municipal. Ainda assim, Pires do Rio, em 

seu mandato de 1926 a 1930, conseguiu entabular essas iniciativas, respaldado pelas 

decisões da Câmara de Vereadores. 

Em termos estéticos e de qualidade técnica, as folhas obedecem aos padrões da época de 

precisão cartográfica, mas também consistem num material muito bem organizado em 

termos de informações, legendas, etc. O fato de ter sido impresso em litografia, técnica 

que permite a impressão colorida, faz com que se tenha um mapa visualmente agradável, 
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de fácil leitura imagética. Mesmo nas escalas menores, como as que são utilizadas neste 

trabalho, os mapas são extremamente legíveis. 

Por fim, um conjunto de mapas que serviu como instrumento de cadastro, de 

representação da “realidade” de um determinado período, hoje continua sendo utilizado 

como referência histórica. Inúmeros trabalhos, acadêmicos ou não, utilizam os mapas 

SARA como base: o mapa, neste caso, muda de função sem mudar na sua essência: ele 

nos transmite a imagem de uma cidade do passado, de suas relações espaciais e de 

organização da sociedade daquela época. Nesse sentido, o mapa registra não só uma 

situação do presente, mas também um retrato do passado. O mapa é o espelho da 

memória. 

1956 - O mapa diagnóstico social: a pesquisa SAGMACS e o diagrama “margarida” 

Um outro tipo de representação da cidade de característica peculiar é a que encontramos 

no relatório do trabalho que ficou conhecido como “Pesquisa SAGMACS”6. Coordenada 

pelo Padre Lebret, no contexto do movimento Humanista, esta pesquisa foi encomendada 

pela Prefeitura para o conhecimento da realidade da aglomeração paulistana. Seu título 

oficial é: Estrutura urbana da aglomeração paulistana. 

Esta pesquisa consistiu num grande levantamento, que envolveu mais de cem 

profissionais, divididos em grupos temáticos de pesquisa, ressaltando-se o seu  caráter 

multidisciplinar. 

Foi realizada de 1956 a 1958, e o material produzido é uma representação socioeconômica 

da aglomeração paulistana, envolvendo não só o município, mas também o que foi 

chamado de “Great São Paulo”. 

Em termos dos mapas produzidos, chama a atenção a simplificação do fundo do mapa  e 

a utilização de hachuras para a representação das diferentes categorias. Mas um outro 

aspecto é peculiar: a utilização do gráfico “margarida”, para representar as variáveis 

pesquisadas. 

6 Sociedade para Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos Complexos Sociais. 
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A metodologia adotada por Lebret e, por conseguinte, pelo Movimento Economia e 

Humanismo era a de interpretação da realidade social por meio de levantamentos 

estatísticos comprovados pela verificação empírica. Segundo Cestaro (2009, p. 130): 

O empirismo era visto por Lebret como uma maneira mais humanizada 

de se conseguirem os dados referentes à realidade social e econômica 

da sociedade. Porém, era necessário que os dados obtidos em suas 

pesquisas de campo se constituíssem em um diagnóstico e um relatório 

com os apontamentos. Por isso, EH introduzira os diagramas como 

forma de representação gráfica. 

Esses diagramas eram compostos por variáveis que se pretendia representar dispostas de 

forma radial, onde cada raio (ou pétala) corresponde a uma variável. O tamanho dos raios 

é quantitativo da variável. Assim, num esquema como o que se vê abaixo, quanto mais o 

traço a partir do centro se aproxima do último círculo, maior é sua quantidade na unidade 

pesquisada. 
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Fonte: Cestaro (2009, p. 150) 
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No mapa acima, observa-se como fundo de mapa os perímetros dos distritos da área 

central e os gráficos margarida representando a provisão de serviços, segundo Antonucci 

(2002); note-se que as “margaridas” possuem todas as pétalas, ou seja, as variáveis 

medidas encontram-se em nível muito próximo do máximo possível. 

Fonte: Antonnuci (2002,p. 103 
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Já no mapa abaixo, a mesma representação, mas para a zona leste. Nota-se que as 

“pétalas” já não estão presentes em todos os gráficos e seu comprimento também é mais 

curto. 

A representação da pesquisa Sagmacs é peculiar de um momento do urbanismo 

paulistano, em que se buscava a compreensão dos fenômenos urbanos por meio de 

diagnósticos extensos, e que, no entanto não tinham continuidade. 

Esta pesquisa talvez tenha sido pioneira na representação gráfica dos componentes sócio 

econômicos da cidade, mapeando a oferta de serviços, infraestrutura, habitação, renda, 

etc.  

Tem-se portanto, um gênero de mapa pouco estudado, mas que em alguma medida 

registra não os aspectos físicos, mas os aspectos socioeconômicos do urbano. 

 

 

 

 

 

Fonte: Antonnuci (2002,p. 103 
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Mapas Oficiais de planejamento:  

Os mapas de planejamento constituem uma fonte de pesquisa de mão dupla: se por um 

lado, permitem a comparação entre a cidade idealizada e a cidade materializada quando 

os projetos são implantados, por outro, permitem conhecer o que não foi concretizado, e 

assim estabelecer hipóteses do quê e como poderia ter sido. Obviamente há razões para a 

não concretização dos projetos, que dependem fundamentalmente dos contextos 

históricos e políticos. Há ainda os casos em que são implantados apenas parcialmente, e 

a estrutura de conjunto de ações se rompe quando apenas uma parte do projeto é 

implantada. 

Traremos a título de exemplo dois tipos de mapas de planejamento: o projeto de 

intervenção urbana (exemplificado pela retificação do rio Tietê) e a representação da 

norma sobre o território – o mapa do zoneamento. 

1925 – O projeto de Saturnino de Brito 

O primeiro e mais significativo projeto de Saturnino de Brito é o da retificação do rio 

Tietê, já estudado em Nunes (2004). A principal motivação para a obra era a necessidade 

de saneamento da várzea do rio, que recebia esgotos domésticos e por sua baixa 

declividade e consequente espraiamento das águas, formando alagados propícios à 

proliferação de doenças. 

Segundo Nunes (2004, p. 87): 

Firmiano Pinto constituiu então em 1924 a Comissão de 

Melhoramentos do Rio Tietê e incumbiu o Engº Sanitarista Francisco 

Saturnino Rodrigues de Brito de elaborar  o plano para saneamento da 

várzea e retificação do rio Tietê . 

O programa solicitado à Comissão compreendia estudos para três 

aspectos: 

1. Obras contra inundações 

2. Navegação 

3. Descarga de esgotos. 
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Em seu relatório final, Saturnino de Brito apresenta o projeto que previa 

a retificação do curso do rio diminuindo sua extensão de 46,3 Km para 

26 Km, em canal trapezoidal. Isso diminuiria a área inundável e 

aumentaria a vazão do rio. Propôs também a criação de reservatórios a 

montante para a retenção das águas  e a eliminação dos esgotos através 

da captação por coletores e um emissário de esgotos. 

O plano de Brito foi o mais importante e consistente, pois abrangia não 

só os aspectos técnicos, como também contemplava a inserção 

urbanística do projeto, considerando o rio como elemento da paisagem 

e fazendo uso de seus atributos para o desfrute da população, 

características presentes em todas as suas obras. 

Além disso ele apontava alternativas de viabilidade econômica para 

custeio das obras, bem como mecanismos e instrumentos de sua 

implementação, uma vez que a valorização da terra , uma vez realizadas 

as obras, era inevitável. Havia ainda a questão das desapropriações e 

como ficariam as terras de propriedade municipal.  

O mapa a seguir apresenta o projeto de Saturnino de Brito para o rio Tietê: na parte 

superior, o traçado original do rio e, embaixo, o projeto com a identificação das áreas 

inundáveis e áreas verdes. Traz ainda o dimensionamento das seções transversais 

trapezoidais. Assim como na planta SARA, a qualidade estética é indiscutível. Esse mapa 

faz parte do volume XIX  das Obras Completas de  Saturnino de Brito. 

Na página seguinte, vemos uma imagem do que foi realmente executado, na planta de 

melhoramento viário aprovada em 1927. 

Observa-se que a retificação foi muito maior do que a proposta por Brito, inclusive com 

a eliminação da ilha na altura da ponte grande, hoje Ponte das Bandeiras. A não 

implantação do projeto original se deveu segundo Nunes (2004, p. 88): 

No Boletim do Instituto de Engenharia de março de 1933, o então 

Prefeito nomeado Theodoro  Ramos relata as modificações ocorridas 

no projeto de Saturnino de Brito, que já havia falecido. Ele aponta as 

dificuldades que Saturnino encontrou  em 1925 para estabelecer a 

medição de vazões e o regime do rio, por falta de dados anteriores e 

pela grande seca que a cidade enfrentou em 1924 e 1925.  
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Entretanto de 1925 a 1929 – ano da grande cheia – foram feitas segundo 

ele várias sondagens  e estudos , bem como as obras da barragem de 

Parnahyba e do Rio Pinheiros projetadas pela Light & Power,  que 

levaram à necessidade de modificação do projeto original de Brito, com 

o aprofundamento do canal e redução de sua largura, e menor área de 

aterro. 

Outra questão colocada pelo Prefeito como fator que levou à 

modificação do projeto diz respeito ao valor da terra e às vantagens 

auferidas pelos proprietários: 

Relativamente ao projecto elaborado em 1925, o traçado do eixo 

longitudinal do canal comporta algumas modificações; assim, em 

consequencia da attitude de alguns proprietários de certo trecho de 

terrenos comprehendido pelo projecto, que exigiram indemnizações 

exaggeradas pelas suas propriedades, foi adoptada uma variante do 

projecto organizado, desviando-se desses terrenos, para attingir outros 

de preços muito mais baixos.7 

Observa-se, assim, que há mapas que “desenham” a cidade, mas não “produzem” a cidade 

efetivamente. Diante do que se sucedeu, verifica-se que as opções técnicas, econômicas 

e políticas para a retificação do rio, poderiam, se fossem outras, ter produzido um espaço 

de melhor qualidade do que se tem hoje.  

7 Boletim do I. E. (Março/1933, p.190) 
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 Fonte: Nunes (2004, p. 90) 
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Fonte: Nunes (2004, p. 91) 
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1972 - O mapa do zoneamento: mapas e normas, uma relação delicada  

O processo de “construção” de um zoneamento abrangente para toda a cidade de São 

Paulo se fez em partes, com leis e decretos que trataram inicialmente apenas da região 

mais central. Segundo Feldman (2005, p. 149): 

Os elementos básicos do zoneamento que se desenvolve a partir de 1947 

já estavam presentes em três leis aprovadas nos anos 1930 e inicio dos 

anos 1940: o Acto 127 de 1931, a Lei 3.571 de 1937 e o Decreto-Lei 99 

de 1941. Estas leis tratam, respectivamente, da demarcação de uma 

zona funcional, do controle da verticalização em zonas estritamente 

residenciais e de parâmetros construtivos no âmbito de uma zona, sendo 

que as duas primeiras seguem de perto princípios da unidade de 

vizinhança. Elas atuam como precursoras do processo, que se instaura 

em 1947, de construção do zoneamento na perspectiva de uma lei 

abrangente ao conjunto da cidade.  

Embora tenham sido elaborados mapas parciais a partir das leis mencionadas, apenas em 

1972 a cidade de São Paulo passou a ter um mapa de referência para o uso e ocupação do 

solo. Cabem neste ponto duas observações: a primeira, é de que o zoneamento surgiu a 

partir de um mosaico de regras e que estas regras não configuravam uma postura teórica, 

com o objetivo de disciplinar previamente o uso do território, mas sim uma 

regulamentação dos usos já existentes. Nesse caso, a cidade antecedeu o mapa. A segunda 

observação é que a preocupação com a distinção de usos, gabaritos e coeficientes se 

limitou a algumas regiões da cidade, e que os parâmetros foram definidos sobre um 

imenso “pano de fundo” classificado no que se denominou zona 2.  

Assim, o zoneamento foi definido partindo-se dos casos específicos das áreas central e 

sudoeste, onde já havia maior adensamento. Toda a área restante da cidade foi classificada 

como Z2, zona de uso misto, de baixa densidade, com coeficiente de aproveitamento 

máximo 1 e taxa de ocupação de 50%. Segundo Rolnik (1997, p. 200): 

A Lei de Uso e Ocupação do Solo, de 1972, reduziu ainda mais o 

coeficiente 4, ao permitir que apenas 1% da área da cidade – limtada 

basicamente ao Centro e à Avenida Paulista, Z5 – pudesse atingir esse 

potencial. Outros 10% poderiam chegar a 2 ou 3, e a grande maioria da 
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cidade, incluída na Z2, poderia construir apenas uma vez a área do 

terreno.  

Segundo Fonseca e Oliva (2013, p. 31),  

A lei se sustentava numa visão exatamente anti-urbanidade, na medida 

em que impedia a densificação e compactação da cidade, assim como a 

mistura de atividades, o que também impossibilitava a diversidade 

social. A regressão da urbanidade pode ser debitada na conta do 

urbanismo dominante, legitimador da setorização e do zoneamento.  

  

O que os autores indicam como anti-urbanidade, foi reforçado pela lei de zoneamento. 

Não houve, na produção do zoneamento paulistano, qualquer planejamento de como a 

cidade deveria ser. A segregação espacial já estava presente e o zoneamento tratou apenas 

de cristalizá-la. 

Feldmann (2005, p. 164) nos mostra que o zoneamento da cidade de São Paulo foi sendo 

montado a partir de 1947, como um mosaico de leis, para somente em 1972 tornar-se uma 

lei que abrangia todo o território municipal. Além disso, ela destaca que o zoneamento é 

a expressão das ações concretas, sem qualquer elaboração “a priori”, e sim um “ir 

fazendo” para adaptar a situação fática ou os interesses de grupos a uma norma 

legitimadora: 

 

O zoneamento se constrói “ao vivo”, por partes, diretamente articulado 

à dinâmica de alguns setores da cidade, confirmando a hipótese 

discutida por Mancuso (1978:17) de que o zoneamento não é um 

instrumento “disciplinar”, não resulta de uma postura teórica, mas é 

resultado de uma série de ações desenvolvidas pelas municipalidades e 

experimentadas diretamente na cidade, antes mesmo de serem 

codificadas. Nesse sentido, segundo o autor, tanto as características 

estruturais do zoneamento, como os parâmetros que opera e os setores 

da cidade nos quais intervém, nascem com a necessidade de responder 

aos objetivos de caráter econômico, político e social colocados pelos 

conflitos gerados com o crescimento acelerado das cidades.  
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Os mapas privados – os mapas de loteamento, arruamento e divisão de terras.  

A produção privada do espaço urbano pode ser representada pelas plantas de arruamentos, 

loteamentos e divisões de terra arquivadas nos cartórios de registro de imóveis e na 

prefeitura. 

Como será melhor demonstrado no capitulo sobre a expansão da cidade de São Paulo, o 

processo de formação da malha urbana tem origem nas propriedades rurais situadas ao 

redor do centro da cidade e que foram progressivamente parceladas, segundo lógicas de 

divisão de glebas, geralmente entre herdeiros de proprietários e posteriormente divididas 

em quadras e lotes para comercialização. 

O mapa a seguir, pertencente ao Acervo Aguirra, mostra a área original do Sítio 

Aricanduva e sua divisão em quinhões. Observa-se que, neste caso, não há preocupação 

estética com a apresentação, mas apenas a funcionalidade do mapa é ressaltada. 

 

 

 

 
Fonte: Acervo Aguirra do  Museu Paulista/USP 
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As referências são unicamente aquelas necessárias à localização física: o único elemento 

físico destacado é a hidrografia. Observa-se ainda a representação de alguns marcos 

topográficos, distâncias e rumos. 

Ao que tudo indica, esta planta foi elaborada para utilização privada, pois consta a 

observação de que ela foi elaborada a partir da “vontade” dos proprietários. 

Após a divisão, em geral, eram levados a registros os “quinhões” pertencentes a cada um 

dos beneficiados que posteriormente se dividiriam em parcelamentos ou loteamentos.  

Trata-se, portanto, de um exemplo de mapa privado, de caráter exclusivamente fundiário 

e com as referências físicas necessárias apenas para a sua demarcação. 

O objetivo de elencar estes exemplos foi demonstrar, à luz das teorias enunciadas, as 

características dos mapas que serão utilizados no estudo e procurar classificá-los em 

relação à sua origem e conteúdo. 

Como vimos, mapas cadastrais podem procurar representar fielmente a realidade física 

ou no caso de um diagnóstico, procurar representar a realidade social. Os mapas  de 

planejamento nem sempre se materializam no plano executado, ou ainda, servem apenas 

para cristalizar em uma norma uma situação vigente. 

Por fim, os mapas de produção privada são direcionados para os objetivos de seus 

produtores.  

1.2.3. Mapeando paisagens: a cartografia na geografia cultural humanista 

Retomando o exposto no capítulo anterior, a paisagem na geografia cultural humanista 

assume diferentes formas de interpretação: ela pode ser a interpretação do que se vê, 

segundo as experiências pessoais do observador, mas também um espaço organizado, 

onde se pode identificar os processos sociais que levaram à sua formação. 

O aspecto subjetivo da paisagem, o da interpretação de quem a vê, passa também pela 

forma como se vê: a perspectiva a partir da qual o observador se posiciona para observar 

a paisagem é determinante para a sua compreensão e interpretação. 

Segundo Besse (2014, p. 214, tradução nossa): 
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[..] não consideramos sempre as paisagens sob o mesmo ângulo, nem a 

partir do mesmo ponto de vista. Podemos vê-las do alto, como um 

pássaro, ou a partir do topo de uma montanha, numa espécie de afasta-

mento e de obliquidade sintética, ou as olhamos a partir delas mesmas, 

ou seja, de seu interior, e vemos as coisas, por assim dizer, por seu 

contorno, pelos lados, e nunca realmente de maneira completa. Essas 

duas maneiras de ver, a visão vertical, assim como a visão lateral, a 

síntese e o movimento, fazem parte, ambas, da nossa relação com a 

paisagem. E geralmente nossa relação visual com a paisagem divide-se 

em uma ampla gama de olhares, ângulos e pontos de vista que não são 

sempre compatíveis, mesmo que coexistam.  

Estas diversas maneiras de ver a paisagem implicam também diferentes formas de 

representá-la: as imagens produzidas para representação das paisagens na forma de 

pinturas, fotografias ou mapas, consideram uma dessas perspectivas, ou por vezes, mais 

de uma. 

Em termos de representação, Cosgrove ressalta a importância da perspectiva voo de 

pássaro na produção das imagens representativas das paisagens. Este é um recurso que 

foi utilizado nas primeiras representações pictóricas da paisagem. Ele permite a visão de 

cima, não propriamente zenital, mas a partir da perspectiva de quem se situa num plano 

mais elevado em relação ao que se observa. 

Como se observa na história da cartografia, nem sempre os mapas são produzidos para 

representação zenital da paisagem. No renascimento, com o surgimento da perspectiva, a 

visão “voo de pássaro” passa a ser adotada para representação das cidades. O recurso da 

perspectiva na produção iconográfica pode ser interpretado como uma busca de 

representação que permita  a “visão de cima”, uma elevação em relação ao plano 

horizontal, e que denota poder sobre o que se vê. 

Thürlemann (2011, p. 122) em estudo sobre a representação das paisagens na perspectiva 

voo de pássaro mostra que este tipo de representação era elaborado inicialmente a partir 

da projeção ortogonal para, depois, ter seu plano “inclinado”  : 

Antes de ter tido a possibilidade de olhar a superfície da terra a partir 

de balões e de aviões, o homem desenhou mapas e plantas de cidades à 

voo de pássaro, como ainda o chamam hoje - e isto independentemente 
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da possibilidade de uma vista real inclinada a partir de montanhas ou 

de torres. 

O mapa a voo de pássaro pressupõe uma tomada prévia ortogonal, isto 

é, perpendicular, da superfície representada. Subsequentemente, esta 

tomada é submetida a uma perspectiva oblíqua.  

Cosgrove  (1998, p. 1954) aponta que a perspectiva voo de pássaro, além de denotar a 

relação de poder em relação ao objeto, também permite uma certa generalização da 

informação, transformando e dando outro sentido à paisagem. Assim: 

A perspectiva do olho do pássaro é perfeita para demonstrar a elegância 

e a prosperidade das cidades recém-criadas e muitas vezes mal 

construídas. Enfatizando sua grade de ruas com a agitação de 

carruagens e carroças, os mapas muitas vezes mostraram lugares 

caóticos e violentos como comunidades civicamente bem-ordenadas.  

A estas formas de representação correspondem mapas produzidos em momentos 

históricos diversos, não sendo uma produção exclusiva do Renascimento, mas perdurando 

até os dias de hoje.  

A perspectiva voo de pássaro talvez seja a forma mais eficiente de se representar 

paisagens, mas não é a única. As representações em plano ortogonal, da cartografia 

euclidiana podem também representá-las. A leitura do plano ortogonal permite identificar 

elementos da morfologia da paisagem que a distinguem de outras paisagens: o traçado 

viário, a existência de espaços livres, a arborização, a hidrografia, são elementos que 

podem ser identificados primeiramente no plano para depois serem vistos a partir da 

perspectiva do observador.  

A cada projeção ortogonal corresponde uma elevação, de modo que diferentes planos 

ortogonais produzem diferentes elevações e, por consequência, diferentes paisagens. 

Jean-Marc Besse (2003, p. 15), na introdução da tradução francesa de Discovering the 

Vernacular Landscape, de J.B. Jackson, cita outra obra do mesmo autor, The necessity of 

Ruins: 

O objeto principal que deve preocupar aquele que estuda as paisagens 

(notemos este plural), e por consequência, escreve Jackson em The 
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Necessity of Ruins, a maneira pela qual o espaço é organizado pela 

comunidade, isto é, como ela traça a fronteira, mas também reparte as 

parcelas entre as famílias, constrói estradas e um lugar para reuniões 

públicas, e reserva terra para uso comum.  

Estas formas podem ser vistas em projeção, por meio de mapas feitos a partir da visão 

ortogonal e, ainda assim, revelam paisagens. É nesse sentido que os mapas, sejam 

representações em perspectiva sejam em projeção, permitem a leitura das paisagens.  

Mas não são só pelos elementos físicos, como coloca Jackson, que a paisagem pode ser 

lida por meio dos mapas: a compreensão do contexto histórico e da sociedade permitem 

a leitura da paisagem cultural, das relações entre a materialidade objetiva e os significados 

a ela atribuídos. 

Seemann (2010, p. 12), ao elaborar uma revisão bibliográfica sobre a cartografia na 

geografia cultural humanista, sintetiza o papel do geógrafo  em relação aos mapas:  

As habilidades se dividem entre o geógrafo que sabe produzir e ler 

mapas e o geógrafo que mapeia e interpreta as complexas relações entre 

espaço e cultura. O caso ideal é quando o geógrafo consegue conectar 

produto e processo, política e poética, analogia e metáfora. 

 

 Este trabalho procurou, tanto quanto possível, associar e interpretar as relações entre 

espaço e cultura. Nosso produto, a paisagem, é fruto de um processo de formação social; 

as normas revelam a face política do espaço e, por fim, os mapas, mais que uma analogia, 

revelam as metáforas do espaço.  
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1.3. Considerações sobre a relação entre norma e território 

 

A investigação das relações entre norma e território foi por nós iniciada na pesquisa que 

resultou na dissertação de mestrado apresentada à faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade de São Paulo cf. Nunes, 2004.  Naquela pesquisa, foram estudados os 

processos que levaram à configuração atual da várzea do rio Tietê na região da Água 

Branca, zona oeste de São Paulo. No estudo de caso ficou demonstrado que existem várias 

normas urbanísticas elaboradas pelo poder público municipal para aquela área, mas 

nenhuma delas produziu os efeitos de transformação desejados pelos seus propositores.  

Além disso, a experiência profissional na Empresa Municipal de Urbanização de São 

Paulo, durante uma década, mostrou que as leis urbanísticas têm efeitos muitas vezes 

limitados, e que a irregularidade ou não observância das normas pode ser um componente 

a ser considerado na configuração espacial das cidades. Dessa forma, este trabalho busca 

na relação entre norma e território, ou de forma mais abrangente, entre geografia e direito, 

as causas pelas quais algumas leis ou normas produzem transformações no espaço – 

implica dizer que os agentes sociais as praticam - e outras não. 

Um ponto de partida, além da experiência empírica, foi dado pela leitura de Antas 

Jr.(2005, p. 68), que afirma ser o espaço geográfico a fonte material e não-formal do 

direito. O autor parte de dois pressupostos para sua análise. Assim: 

Tomar o direito como tema de estudo no âmbito da geografia 

requer a assunção de dois pressupostos básicos: 1. O direito deve 

ser entendido como instância social e não somente como ciência; 

2. Os sistemas normativos que constituem as diferentes formas 

do direito no mundo contemporâneo têm íntima relação com as 

formações territoriais.  

A relação entre geografia e direito ou entre norma e território no nosso objeto de estudo 

também parte dos mesmos pressupostos, mas com a diferença de escala de análise. O que 

se procurará demonstrar é que quando não se considera, no caso das normas  urbanísticas, 

o direito como uma instância social, mas sim como elemento preexistente e descolado da 

realidade, esta postura tem implicações diretas na produção de efeitos das normas e 

consequentemente no espaço urbano. 
 

 



57 

 

Para isso, recorremos à filosofia e à teoria do direito para apresentar as visões divergentes 

do direito positivo, justificando o pressuposto de que se trata de uma instância social, para 

depois tratar das normas sob o ponto de vista de sua efetividade e em seguida relacionar 

algumas normas federais e municipais com o tema exposto. 

As vertentes do direito contemporâneo  

O direito tem, como toda ciência, uma história e diferentes formas de ver e tratar seu 

objeto. A Filosofia do Direito é um ramo da filosofia que trata da sistematização do 

pensamento sobre o direito, muito além da sua aplicação. Segundo Mascaro (2012,p.11 

): 

[....] a filosofia do direito não se limita à resposta do jurista sobre o 

próprio direito, na medida em que se estende para além da compreensão 

média do operador do direito sobre si próprio e sua atividade. Assim, a 

filosofia do direito pode desvendar conexões íntimas entre o direito e a 

política, o direito e a moral, o direito e o capitalismo, que escapam da 

visão mediana do jurista. 

Em seu livro, o autor trata da filosofia do direito e seus filósofos mais importantes, desde 

a antiguidade clássica até os dias atuais. Interessa para nosso estudo a filosofia do direito 

contemporâneo, cuja tipologia ou vertentes, como afirma o autor, serão úteis para a 

compreensão do sistema normativo aplicado à realidade urbana e suas variantes e 

possibilidades. 

Segundo Mascaro (2012, p. 310-311), são três as vertentes da filosofia do direito 

específicas da época contemporânea, considerada pelo autor como o período a partir das 

revoluções burguesas, ou seja, fins do século XIX, o século XX e o atual: 1. a visão 

juspositivista ou do direito positivo, 2.  a visão não positivista e não marxista e 3. a visão 

crítica ou marxista, também não positivista, cabendo ainda, dentro de cada categoria, 

subdivisões específicas. Assim:  

Três vastas perspectivas podem ser compreendidas na filosofia do 

direito contemporânea.  A primeira delas é um grande campo de 

legitimação e de aceitação do direito e das instituições políticas e 

jurídicas, que se poderia chamar de visão estatal, formalista, 

institucional, liberal ou, em amplo sentido, juspositivista. [...] 
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O segundo grande campo de perspectiva jusfilosófica reside numa 

perspectiva não formalista, não liberal, e que se encaminha a uma 

percepção realista do fenômeno jurídico. [...] Se se quisesse nomeá-lo 

por uma alcunha própria, poder-se-ia nomear esse campo de filosofia 

do direito do poder, ou até mesmo existencialista num sentido lato [...]. 

A terceira grande perspectiva jusfilosófica é a filosofia do direito 

crítica, que tem no marxismo o seu mais importante e pleno caminho. 

O marxismo representa a crítica mais profunda e o horizonte mais 

amplo da transformação social, política e jurídica, porque há de 

investigar os nexos históricos e estruturais do direito com o todo social, 

e daí a sua plenitude para a filosofia do direito. 

Dentre as três vertentes, como afirma o autor, a mais difundida e consolidada é a do 

Direito Positivo, uma vez que está representada pela produção formal do Estado. Assim: 

O juspositivismo, em termos quantitativos, é aquele que mais alcança a 

prática do jurista e do direito contemporâneos. A maioria dos 

profissionais do direito, pela limitação teórica, pela prática e pelas 

estruturas institucionais do direito contemporâneo, exerce um ofício 

cujo pensamento é adstrito às normas jurídicas do estado (p.312) 

E ainda: 

[...] a filosofia do direito de tipo normativo estatal converte o 

pensamento jurídico numa espécie de teoria geral do direito. Tudo o que 

é maior, mais abrangente e mais amplo do que essa teoria geral das 

técnicas do direito é abominado como não jurídico. Há uma ojeriza 

quanto ao pensamento jurídico que dialogue ou se relacione com a 

verdade social. Para os pensadores dessa grande corrente do 

pensamento, o fenômeno jurídico se limita, por excelência, apenas á 

técnica jurídica.(p.320). 

É fácil reconhecer nessas características o sistema jurídico brasileiro, sobretudo o do 

século XX. Isso explica a ideia do dever ser, das soluções meramente formalistas de 

alguns problemas, em particular as questões urbanas. A crença de que faltam leis que 

disciplinem determinados setores é corrente e difundida na população; e quando elas 

existem, há ainda o famoso jargão “leis que pegam” e “leis que não pegam”, como se a 
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efetividade da norma (de competência exclusivamente estatal) estivesse condicionada à 

sua forma e não ao seu conteúdo.  

Este breve relato serve para assentarmos as bases da discussão que se pretende 

empreender. Ao se aproximar geografia e direito, devemos nos perguntar a que direito (e 

a que geografia) estamos nos referindo, para depois buscar essas relações. O estudo das 

transformações do espaço influenciadas pelas normas de uso e ocupação do solo que se 

pretende discutir neste trabalho, se pauta na premissa de que essas normas se enquadram 

nas características da prática do direito positivo, isto é, são normas editadas pelo poder 

público visando à regulação do uso urbano, bem assim prevendo sanções à sua 

inobservância. 

Nesse sentido, o não cumprimento da lei leva à irregularidade ou à desconformidade com 

os padrões urbanos previamente estabelecidos pela autoridade. 

Essa visão, entretanto, pode ser analisada sob outro aspecto. Se, em vez de considerar o 

direito pela visão juspositivista (a ciência do direito como aplicação de uma técnica) e 

considerarmos outras vertentes, veremos que o direito pode ser considerado uma instância 

social, ao lado dos planos econômico, cultural e político.  

Dessa forma, a aproximação da geografia ou espaço geográfico com o direito se dá em 

bases equivalentes, ao contrário do que se daria se considerássemos o direito segundo 

apenas a visão positivista. Nesse último caso, a relação seria tão simplista quanto 

superficial: as normas incidem sobre o espaço e o transformam.   

Isto nos remete ao paralelo com o caráter supraorgânico da cultura, conforme discutido 

na primeira parte. O caráter positivista do Direito está pautado nas origens da sociologia, 

cujo principal representante é Émile Durkheim. A visão da cultura de Carl Sauer como 

algo externo ao indivíduo se assemelha à visão da norma como algo acima da sociedade. 

O que se pretende, entretanto, é demonstrar que assim como direito é uma instância da 

sociedade, o espaço também o é: as normas que incidem sobre o espaço estão relacionadas 

a questões mais amplas, sejam políticas, econômicas, culturais (outras instâncias da 

sociedade). Por sua vez, o espaço determina e é determinado por essas instâncias, 

inclusive (mas não apenas) pela normativa. 
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O direito como instância social 

O arcabouço jurídico institucional é fruto de processos engendrados na sociedade. Nesse 

sentido, como afirma Milton Santos, ele é uma instância da sociedade, assim como os 

planos econômico, político e cultural. Em suma, o plano normativo interage com os 

demais planos da sociedade, numa relação sistêmica, ou seja, a alteração de uma parte 

influi no todo e vice-versa. 

Como vimos, o direito positivo considera a lei a expressão máxima do poder regulador 

do Estado, as normas existem para regular a vida social, e impor aos homens obrigações 

e diretos. É a ciência do dever fazer.  

Conforme Neves (2011, p. 29): 

A concepção instrumental do Direito Positivo, no sentido de que as leis 

constituem meios insuperáveis para se alcançar determinados fins 

“desejados” pelo legislador, implica um modelo funcional simplista e 

ilusório, como têm demonstrado os seus críticos. 

E, citando Luhmann, afirma que “A sociedade mesma não pode ser conceituada tão só a 

partir de sua constituição jurídica. O direito – assim como a política – é apenas um 

momento estrutural entre outros.”(p.29) 

Outra análise da superação do direito positivo pode ser feita a partir da contextualização 

histórico-econômica. Segundo José Eduardo Faria, em O direito na economia 

globalizada, o direito positivo teve seu ápice no período conhecido como keynesianismo, 

ou do bem-estar social.  

O autor argumenta que na fase final do Estado keynesiano, ocorrida em meados da década 

de 1970, as sucessivas crises econômicas e suas consequências obrigaram o Estado a uma 

produção legislativa intensa, para a manutenção do poder regulatório. Segundo ele (2002, 

p. 117): 

 

O que se passa a verificar, então, é uma progressiva inefetividade 

política, administrativa, normativa, operacional e até organizacional do 

Estado keynesiano ou intervencionista. Sua prolífica – mas errática- 

produção legislativa vai acarretar importantes mudanças na morfologia, 
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nos significados, e na qualidade discursiva das leis, esvaziando 

progressivamente o caráter lógico-sistemático do ordenamento jurídico 

e pondo em xeque a linguagem unívoca desenvolvida pela dogmática 

com base em conceitos prestabelecidos e de acordo com regras precisas 

de mudança.  

 

Com o advento da globalização, da flexibilização do capital e do neoliberalismo, 

entretanto, outros agentes passam a influenciar a produção normativa além do Estado. 

Sistematizando as características da legislação dos dois períodos, José Eduardo Faria 

associa o direito positivo ao modelo econômico keynesiano, e o pluralismo jurídico, ao 

modelo engendrado pela globalização, apontando uma alteração na regulação jurídica: 
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Eras 

Características 
Keynesiana Economia globalizada 

Objeto da regulação 
Conflitos entre o trabalho e 

o capital 

Conflitos basicamente 

funcionais 

Agentes sociais 

correspondentes 

Estado 

Empresas fordistas 

Sindicatos 

partidos 

Organismos públicos 

Corporações empresariais 

pós-fordistas 

Centrais sindicais 

Organizações não-

governamentais 

Eixo central 

Econômico: partilha do 

crescimento; emprego, 

rendas e equipamentos 

coletivos 

Organizacional: 

descentralização; 

flexibilização da produção; 

maximização da acumulação. 

Espaço de regulação 

Único e homogêneo: 

território nacional 

Duplo: descentralizado ao 

nível de cada nação e 

centralizado nas matrizes 

Modo de regulação  

estatal: negociação 

coletiva via Estado-

Providência 

Global, via técnicas de gestão 

financeira, industrial, 

mercantil e trabalhista. 

Tipo de direito positivo “redes” normativas 

Reprodução do quadro: 3.2. Evolução da regulação jurídica. Faria (2002,p. 140). 
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Isto não significa dizer, entretanto, que o direito positivo sucumbiu a essas 

transformações. O que ocorre é que outros atores entram em cena na produção das normas 

e na geração de demandas, caracterizando uma rede.  

Segundo Milton Santos( 2008., p.35) 

Como instância social, as diferentes formas de direito constituídas 

historicamente implicam a constituição de um aparato de instituições 

conformes às características dos demais elementos do espaço 

geográfico de uma dada formação territorial, a saber, os homens, as 

firmas, a infraestrutura e o meio natural. 

Isto posto, temos que a aproximação do estudo da geografia (e do espaço) com o direito 

pode ser considerado, a partir de pelo menos duas possibilidades, dentre outras: a primeira 

é a de relacionar o espaço com o direito positivo, o direito das normas estatais e seus 

efeitos. Outra possibilidade é questionar o direito positivo e empreender a análise da 

instância normativa da sociedade, para aí então verificarmos o que é feito do espaço em 

relação às normas e vice-versa. 

Apresentamos a seguir a discussão sobre a efetividade e eficácia das normas segundo a 

perspectiva do direito positivo (que é a visão predominante) e segundo as vertentes não 

positivistas, inclusive sob a perspectiva da simbologia da legislação. 

 

A eficácia e efetividade das normas  

 

No âmbito do direito, a eficácia de uma norma pode ser considerada sob diversos 

aspectos. Por um lado, sob o aspecto formal, a eficácia se traduz na aptidão da norma em 

produzir efeitos imediatos ou depender de normas complementares para sua aplicação; 

por outro lado, a eficácia também pode ser entendida como uma lei vigente produz os 

efeitos almejados pelo legislador.  

Faria, ao atribuir as mudanças da legislação à passagem do Estado keynesiano para o 

Estado neoliberal, mostra que isto se reflete também na eficácia das normas, que passaram 

de uma conceituação meramente formal a uma compreensão maior das dinâmicas sociais.  

O autor aponta os problemas da concepção de eficácia segundo esta perspectiva: 
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Deste ponto estritamente técnico-jurídico, portanto, as normas revelam-

se eficazes quando podem ser aplicadas e exigidas dentro dos limites 

estritos do sistema legal. O problema desta concepção é que, ao tratar o 

conceito de eficácia numa dimensão exclusivamente normativista, ela 

acaba não permitindo uma avaliação mais precisa (a) da inter-relação e 

da interpretação das normas do direito positivo com as demais regras 

disciplinadoras das diferentes formas da vida social, (b) das medidas 

substantivas tomadas pelo Executivo, Legislativo e Judiciário para 

assegurar a concretização dos objetivos almejados pelo legislador, (c) 

dos efeitos ou resultados efetivamente alcançados pela aplicação das 

normas por ele editadas. (Faria, 2002, p. 123). 

 

Numa perspectiva sociológica ou não positivista, a eficácia da norma está ligada ao 

reconhecimento e aceitação social, ou seja, uma norma eficaz é aquela que “encontra(m) 

na realidade por ela(s) regulada as condições econômicas, políticas, culturais, ideológicas 

e até mesmo antropológicas para seu enforcement, para seu reconhecimento, para sua 

aceitação e para seu cumprimento por parte de seus destinatários.” (Faria, 2002, p. 124). 

 

A visão não positivista ou jus-sociológica, como classifica o autor, possibilita ainda a 

visão histórica da aplicação do direito positivo em relação à sua legitimidade, uma vez 

que ele não leva em conta a relação entre a norma produzida e os valores culturais da 

sociedade. Ao não considerar os diversos princípios e valores sociais em jogo, fica 

evidente a distância entre as normas e os interesses sociais. Nesse caso, pode-se explicar 

o famoso jargão “leis que pegam” e “leis que não pegam” e o não cumprimento de 

algumas normas. 

 

Ainda segundo o autor, a vertente jus-sociológica permite fazer uma comparação entre os 

objetivos previstos e os resultados efetivamente alcançados. Neste caso, o autor observa 

que é cada vez mais frequente a distinção entre eficácia e efetividade de uma norma.  
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Esta distinção será adotada no presente estudo, que passará a considerar como efetiva a 

norma que produz efeitos concretos e alcança seus objetivos e como eficácia, o 

preenchimento de todos os requisitos para que venha a produzir efeitos.  

 

Segundo Neves (2011, p. 47), grifo nosso: 

 

Da eficácia, compreendida como conformidade dos comportamentos 

ao conteúdo (alternativo) da norma, tem-se procurado distinguir a 

efetividade, sugerindo-se uma referência aos fins do legislador ou da 

lei. Formulando com outras palavras, pode-se afirmar que a eficácia diz 

respeito à realização do “programa condicional”, ou seja, à concreção 

do vínculo “se-então” abstrata e hipoteticamente previsto na norma 

legal, enquanto a efetividade se refere à implementação do “programa 

finalístico” que orientou a atividade legislativa, isto é, à concretização 

do vínculo “meio-fim” que decorre abstratamente do texto legal. 

Neves (2011, p. 48) nos apresenta o seguinte exemplo: 

Uma lei destinada a combater a inflação, por exemplo, será efetiva 

quando a inflação for reduzida relevantemente por força de sua eficácia 

(observância, aplicação, uso). Entretanto, o vínculo “se-então” previsto 

abstratamente em uma lei antiinflacionária pode estar sendo 

regularmente concretizado nas relações sociais, sem que haja nenhuma 

modificação significativa no aumento de preços; tem-se, portanto, 

eficácia sem efetividade. Há também a possibilidade de a legislação 

antiinflacionária (para permanecer no exemplo) ser intensamente 

eficaz, mas provocar uma relevante alta de preços, implicando, 

portanto, antiefetividade. 

A produção de efeitos (efetividade) das normas sobre o espaço, no caso de nosso estudo, 

são as transformações nas configurações territoriais e na paisagem.  

Marcelo Neves, em seu livro A constitucionalização simbólica, apresenta uma visão não 

positivista do direito e inovadora no sentido de considerar que algumas normas ou mesmo 

constituições, para além da questão da sua eficácia, possuem um caráter simbólico, não 
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produzindo efeitos práticos na realidade, mas impactando a sociedade. Segundo o autor 

(2011, p. 29-30): 

 
Mas, a questão dos limites de uma concepção instrumental da legislação 

interessa, aqui, em outra perspectiva: o fracasso da função instrumental 

da lei é apenas um problema de ineficácia das normas jurídicas? A 

resposta negativa a essa questão põe-nos diante do debate da função 

simbólica de determinadas leis. [...] Em sentido mais abrangente, pode-

se dizer que uma quantidade considerável de leis desempenha funções 

sociais latentes em contradição com sua eficácia normativo-jurídica, ou 

seja, em oposição ao seu sentido jurídico manifesto.  

[...] 

Considerando-se que a atividade legiferante constitui um momento de 

confluência concentrada entre sistemas político e jurídico, pode-se 

definir a legislação simbólica como produção de textos cuja referência 

manifesta à realidade é normativo-jurídica, mas que serve, 

hipertroficamente, a finalidades políticas de caráter não 

especificamente normativo jurídico. 

O autor adota a tipologia criada por Kindermann, segundo a qual o conteúdo da legislação 

simbólica pode ser: a) confirmar valores sociais, b) demonstrar a capacidade de ação do 

Estado e c) adiar a solução de conflitos sociais através de compromissos dilatórios. 

 

Leis para confirmar valores sociais: 

 

Como leis para confirmar valores sociais, o autor considera aquelas produzidas a partir 

de influências exercidas por determinados grupos envolvidos em conflitos e que visam à 

prevalência de suas posições. Como exemplo, o autor cita o debate sobre a legislação 

sobre estrangeiros na Europa, que ele considera simbólico:  

 
[...] nesse caso, a legislação teria uma força simbólica muito 

importante, na medida em que influenciaria a visão que os nacionais 

têm dos imigrantes – como estranhos e invasores, ou como vizinhos, 
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colegas de trabalho, de estudo, de associação e, portanto, “parte da 

sociedade”.(2011, p. 34)  

 

Leis para demonstrar a capacidade de ação do Estado 

 

Outro objetivo da legislação simbólica seria o de afirmar não os valores de grupos sociais, 

mas reforçar a confiança no governo. Nesse caso, mesmo sabendo que não há condições 

para a concretização das normas, elas são editadas para atender a pressões sociais. 

Kindermann a define como “legislação – álibi”. Segundo Neves (2011, p. 37): “A través 

dela o legislador procura descarregar-se de pressões políticas ou apresentar o Estado 

como sensível às exigências e expectativas dos cidadãos.” 

 

Há exemplos de legislação-álibi no Direito penal, quando as pressões populares por 

medidas mais enérgicas do Estado para o combate à violência levam à edição de leis 

ineficazes quanto á sua aplicabilidade, uma vez que o problema não é a inexistência de 

leis, mas as circunstâncias socioeconômicas e políticas.  

 

O autor ressalta ainda que nem sempre a legislação-álibi cumpre seus objetivos, levando 

muitas vezes a população a perceber suas características: 

 

...o emprego abusivo da legislação-álibi leva à “descrença” no 

próprio sistema jurídico, “transtorna persistentemente a 

consciência jurídica”. Tornando-se abertamente reconhecível 

que a legislação não contribui para a positivação das normas 

jurídicas, o direito como sistema garantidor de expectativas 

normativas e regulador de condutas cai em descrédito: disto 

resulta que o público se sente enganado, os atores políticos se 

tornam cínicos. 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Leis para adiar a solução de conflitos sociais através de compromissos dilatórios. 

 

Este tipo de legislação busca fundamentalmente cumprir a obrigação de regulação sem, 

no entanto, apresentar a solução de um conflito. As partes envolvidas se dão por 

satisfeitas, mas a solução efetiva do problema é adiada. Como exemplo, o autor menciona 

o caso da legislação de regulamentação das relações de trabalho doméstico na Alemanha. 

A intenção seria a melhoria das condições e garantias para os trabalhadores, entretanto, 

tanto as dificuldades em aplicar as sanções previstas aos empregadores quanto à 

dependência pessoal dos trabalhadores em relação aos empregadores (donas de casa), 

evidenciava que a lei não seria efetivada. Mesmo assim, tanto os grupos mais 

progressistas (defensores dos trabalhadores) quanto os mais conservadores (da parte dos 

empregadores) se mostraram satisfeitos: os primeiros, por terem conseguido registrar em 

lei a perspectiva de reformas sociais. Os outros, pela falta de aplicabilidade, adiando 

qualquer decisão e mudança necessária. 

 

Geografia e direito: discussão sobre a eficácia (e efetividade) das normas 

urbanísticas  

 

A partir do que foi exposto anteriormente, podemos estabelecer as bases para a análise 

das normas urbanísticas e seus efeitos no espaço. Primeiramente devemos considerar as 

normas são fruto de processos sociais e influenciadas por diferentes grupos, mas a 

competência legal para a sua produção é do poder público. Outro fato a considerar são as 

diferentes escalas de abrangência e as instâncias de governo. Neste caso, é necessária uma 

breve análise do pacto federativo brasileiro e da competência de cada ente na produção 

de normas urbanísticas.   

 

Pacto federativo brasileiro, legislação urbanística e produção do espaço. 

 

Política Urbana: competência da União e dos Municípios 

 

 A elaboração e aplicação das normas urbanísticas é tema de discussões nos meios 

técnicos e acadêmicos pelas sobreposições de competências das esferas de governo: o 
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Brasil, constituído como República Federativa, tem as competências divididas entre 

União, estados e municípios. Embora em alguns momentos de maior centralização de 

governo, a legislação e as políticas públicas tenham sido formuladas pela União, a partir 

da Constituição de 1988 os municípios passaram a ter maior autonomia na produção de 

leis. Os estados possuem competência denominada residual. 

 

Essa é a diferença básica do federalismo brasileiro para outros tipos de federalismo, como 

o norte-americano. Nos Estados Unidos, houve uma agregação de estados preexistentes, 

enquanto no Brasil, a federação formou-se dividindo-se o território em estados, num 

processo de segregação, mantendo-se o poder e as competências no governo central, 

ficando os estados subordinados a ele. 

 

A Constituição Federal estabelece as competências para legislar da União, dos estados e 

dos municípios para diferentes matérias ou assuntos, e essas competências podem ser 

exclusivas, concorrentes ou comuns. Por competência exclusiva, entende-se aquela que 

não pode ser delegada a outro ente federativo, por concorrente, quando os assuntos ou 

podem ser normatizados pelos estados e municípios a partir de leis gerais da União e 

comuns, quando as normas podem ser editadas pelos três entes sobre um mesmo assunto. 

Alguns tipos de matéria ou assuntos estão expressamente indicados, bem como as 

competências correspondentes para tratá-los. A União e os municípios são os entes que 

possuem competências enumeradas em artigos específicos. Os estados e o Distrito 

Federal podem legislar de forma concorrente (complementando legislação federal) ou 

comum (tratando de um mesmo assunto que União e Municípios).  

Os estados não têm competência expressa, apenas a União e os Municípios e dentre os 

assuntos de competência desses entes, estão as questões relativas por exemplo a registros 

públicos e desapropriações (União) e planejamento territorial urbano (municípios). 

 

Mais especificamente em relação à Política Urbana, o artigo 182 traz em seu caput (grifo 

nosso): 

 

 



70 

 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo 

Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em 

lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus 

habitantes. 

As diretrizes seriam as fixadas pela União, que regulamentou os artigos 182 e 183 na Lei 

nº 10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade. 

 

Trataremos a seguir de algumas características da legislação urbanística federal e 

municipal sob o ponto de vista de sua efetividade.  

 

Legislação Federal e sua efetividade: 

 

Lei de Registros Públicos 

 

A lei n° 6.015/73, ou Lei dos Registros Públicos, trata do regulamento dos registros civis, 

de pessoas naturais e jurídicas, de títulos e documentos, de imóveis e de propriedade 

literária, científica e artística.  

No que se refere aos registros de imóveis, que nos interessa para este estudo, esta lei 

alterou a forma dos registros, criando para cada imóvel que viesse a ser registrado, uma 

“matrícula” com um número pelo qual seria identificado e registrado à sua margem todas 

as alterações que o imóvel pudesse sofrer, tais como transferência de posse, 

desapropriações, tombamentos, hipotecas, penhoras, e etc.  

Antes dessa lei, os registros referiam-se a cada transação sobre o mesmo imóvel 

(transcrições) e cada imóvel poderia ter mais de um número a ele atribuído, uma vez que 

o que se registrava era a transação. A efetividade dessa lei é total, ou seja, a partir de 

1973, todos os imóveis no território nacional passaram a ser registrados de acordo com 

ela. Entretanto, no seu artigo 213, a lei previa a possibilidade de retificação do registro, 

caso a situação fática não espelhasse a situação registral. Este procedimento (retificação) 

só poderia ser feito por via judicial, por meio de processo junto às varas de Registro 

Público. 
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De 1973 a 2004, toda e qualquer retificação da descrição de um imóvel (procedimento 

muito comum, dado serem frequentes as precárias descrições dos imóveis, sobretudo os 

rurais que passavam a urbanos) era feita por via judicial, em processos longuíssimos, com 

prazos de solução não inferiores a três anos. 

Esta exigência entravava o mercado imobiliário, que para regularizar os terrenos para 

incorporação, necessitava de retificações, unificações e apurações de remanescentes e 

devia esperar a solução dos processos para possibilitar o registro e os procedimentos de 

aprovação junto às prefeituras. 

Esta condição, associada à necessidade de incentivos aos investimentos no setor de 

construção civil e consequente geração de empregos, levou o Governo Federal a incluir 

no Projeto de lei que criava o patrimônio de afetação, alterações na Lei de Registros 

Públicos. Esta lei foi promulgada sob nº 10.931 no ano de 2.004. 

As alterações visavam fundamentalmente a conferir maior agilidade na regularização dos 

registros de imóveis, possibilitando, desde que cumpridos alguns requisitos, a retificação 

administrativa. Com isso os prazos dos processos judiciais, que levavam cerca de três 

anos para serem solucionados, passaram a cerca de seis meses. 

Desde então, esta alteração na legislação em nível federal provocou reflexos imediatos na 

produção do espaço das cidades. Aliada a uma política de concessão de crédito, o mercado 

imobiliário conheceu um “boom”, só parcialmente contido pela crise internacional de 

2.008.                                         

Considerando o que foi exposto anteriormente quanto à efetividade e eficácia, pode-se 

dizer que a lei de registros públicos cumpre tanto os requisitos formais quanto produz 

efeitos concretos, uma vez que a prática de registros é cumprida efetivamente em todo o 

território nacional, e sua alteração, ocorrida em 2004, se deu por demandas que aliavam 

a política econômica com a necessidade do mercado.  O resultado verificado é a 

progressiva valorização imobiliária, a intensa verticalização e a expulsão de populações 

carentes de áreas de interesse mercadológico. 
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Lei de parcelamento do solo 

 

A atual lei de parcelamento do solo urbano, nº 6.766 de 1979, conhecida como Lei 

Lehmann, substituiu o Decreto-Lei nº 58 de 1937, primeira lei norma federal a disciplinar 

os arruamentos e loteamentos. Entretanto, a Lei Lehmann veio normatizar tardiamente 

uma situação que já estava consolidada nas grandes cidades do país. 

 

De 1937 (ano do Decreto-lei 58) até 1979, o Brasil passou de cerca de 40 milhões de 

habitantes para quase 100 milhões. A cidade de São Paulo, com a industrialização a partir 

da década de 1950, consolidou-se como polo econômico de alta atração de migração de 

todas as partes do país. Neste quadro, a partir da década de 1960, a demanda por moradia 

se intensificou e além do fenômeno da periferização e favelização forçadas pelo alto valor 

da moradia nas proximidades do centro, a solução estatal foi a construção de bairros 

dormitório em áreas rurais e sem infraestrutura urbana. 

 

Em 1999, a lei 9.785 alterou a Lei Lehmann, no dispositivo que exigia que o parcelamento 

só poderia ser executado após o registro do terreno em nome do loteador. Este artigo foi 

alterado para que no caso de habitações populares, essa exigência não fosse impeditiva 

de implantação do conjunto habitacional. Com isso, o Estado, como produtor de 

habitações, poderia não ter os processos de desapropriação solucionados, bastando apenas 

a imissão na posse. Disso decorre a irregularidade fundiária estatal nos conjuntos 

habitacionais que impede a concessão de títulos de propriedade aos mutuários ainda nos 

dias atuais. 

 

Tem-se, assim, que todo um quadro de irregularidade se formou historicamente, sem que 

a existência da legislação fosse determinante para evitar que ele se instalasse ou fosse 

revertido. Os resultados dessa irregularidade e maior detalhamento do processo serão 

tratados nos capítulos adiante. 

 

Em termos de efetividade, trata-se de uma lei com efetividade relativa, pois seu 

cumprimento demanda procedimentos nem sempre atendidos, como é o caso da 

obrigatoriedade de execução de infraestrutura, por exemplo. Embora tenha sido inovadora 
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ao criminalizar o loteador clandestino, as sanções, que incluem pena de reclusão de 1 a 4 

anos e multa são raramente ou nunca aplicadas. 

 

 

Estatuto da Cidade 

 

Promulgada em 10 de julho de 2001, após treze anos de tramitação, a Lei nº 10.257 veio 

regulamentar o disposto nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, que tratam da 

política urbana. 

 

O aspecto inovador da Constituição, reafirmado pelo Estatuto da Cidade, é a função social 

da propriedade urbana, que restringiu o direito de propriedade garantido pelo Código 

Civil. Além de usar, gozar e dispor, o proprietário privado deve também observar a função 

social do(s) imóvel (is) que possui. 

 

Além de garantir a função social da propriedade, o Estatuto também regulamenta 

instrumentos urbanísticos para alcançar seus objetivos, deixando a cargo dos municípios 

a elaboração de leis específicas para a operacionalização de cada instrumento. Um deles, 

o Plano Diretor, torna-se obrigatório para cidades (art. 41): 

I - com mais de vinte mil habitantes; 

II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas; 

III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os 
instrumentos previstos no. § 4o do art. 182 da Constituição 
Federal; 

IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou 
atividades com significativo impacto ambiental de âmbito 
regional ou nacional. 

VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas 
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
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inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos 
correlatos.  . 

 

Na prática, a partir de 2001, as cidades obrigadas a elaborar Plano Diretor passaram a 

incorporar os demais instrumentos, tais como outorga onerosa, transferência do direito de 

construir e operações urbanas consorciadas nas leis dos Planos Diretores. A questão 

efetividade deste instrumento será tratada adiante. 

 

No entanto, algumas disposições do Estatuto da Cidade, sobretudo no que se refere às 

sanções pelo não cumprimento da função social da propriedade, permanecem sem 

aplicação, como no caso do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, com 

aplicação de IPTU progressivo no tempo e desapropriação por títulos da dívida pública, 

que têm por objetivo eliminar, ou pelo menos minimizar, os efeitos da reserva de áreas 

vazias ou subutilizadas para especulação imobiliária. O artigo 5º assim dispõe: 

Art. 5o Lei municipal específica para área incluída no plano 

diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a 

utilização compulsórios do solo urbano não edificado, 

subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os 

prazos para implementação da referida obrigação.  

..................................................................................................... 

§ 4o Os prazos a que se refere o caput não poderão ser inferiores 

a: 

I - um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o 

projeto no órgão municipal competente; 

II - dois anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as 

obras do empreendimento. 

§ 5o Em empreendimentos de grande porte, em caráter 

excepcional, a lei municipal específica a que se refere o caput 
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poderá prever a conclusão em etapas, assegurando-se que o 

projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo. 

Do IPTU progressivo no tempo 

Art. 7o Em caso de descumprimento das condições e dos prazos 

previstos na forma do caput do art. 5o desta Lei, ou não sendo 

cumpridas as etapas previstas no § 5o do art. 5o desta Lei, o 

Município procederá à aplicação do imposto sobre a 

propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no 

tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco 

anos consecutivos. 

Da desapropriação com pagamento em títulos 

Art. 8o Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo 

sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de 

parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá 

proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em 

títulos da dívida pública. 

 

Considerando-se os prazos definidos para cada passo, e na hipótese improvável de que 

não haja contestação por parte do proprietário, a partir do início do processo (notificação 

do proprietário) até o fim (desapropriação com pagamento com títulos da dívida pública) 

seriam necessários pelo menos oito anos. 

 

Considerando ainda que cabe ao município a delimitação das áreas passíveis de aplicação 

do instrumento, a dificuldade de localizar os proprietários (titulares de domínio) e ainda 

as pressões de grupos de interesses diversos, a efetividade desse instrumento é 

questionável. 

 

No que toca à função social da propriedade, parece-nos que o Estatuto da Cidade se 

aproximaria ao que Neves denomina de legislação simbólica. Mais que uma norma 
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efetiva, o Estatuto é fruto da mobilização nacional pela Reforma Urbana, promovida pelos 

movimentos sociais de esquerda a partir da década de 1980. A função social da 

propriedade possui contornos de uma conquista no contexto da redemocratização do país. 

Nesse sentido, tratar-se-ia de uma espécie de legislação-álibi, na qual o legislador, 

mesmo ciente da dificuldade da sua efetivação, atende às demandas sociais apenas para 

livrar-se das pressões. 

 

É importante ressaltar que esta análise não invalida, de maneira alguma, o mérito da 

iniciativa e a busca pela sua efetivação. O que se questiona é que a ação do poder público, 

e sua falta de iniciativa na aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade, devem-se 

muitas vezes a pressões de diversos setores que, defendendo interesses próprios 

distanciam-se dos objetivos que nortearam a implementação da norma. 

 

Legislação Municipal e sua efetividade 

 

A efetividade da legislação municipal urbanística talvez seja o maior problema a ser 

enfrentado pelos planejadores e gestores urbanos, mas não é o único. As normas, no caso 

do urbano local, nem sempre se traduzem em leis, mas em planos e projetos. No 

planejamento urbano, há planos sem leis e leis sem planos.  

 

Há um entendimento no senso comum no sentido de que as cidades brasileiras sofrem do 

mal da “falta de planejamento”. Considerando-se o planejamento como a ação do Estado 

sobre o território, a visão da falta de planejamento traduz-se para muitos numa “aparente” 

ausência de normas que regulem o uso do solo e os conflitos decorrentes, bem como na 

ausência de infraestrutura necessária para que as cidades funcionem de modo satisfatório 

na ótica de seus habitantes. 

 

Villaça (1999, p.183), afirma que esse entendimento é parte de uma ideologia que 

mascara a ausência de ação pública e a predominância dos interesses da classe dominante: 

 

Desde a década de 1930, vem-se desenvolvendo no Brasil uma 

visão do mundo urbano segundo a qual os problemas que 
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crescentemente se manifestam nas cidades são causados pelo seu 

crescimento caótico – sem planejamento -, e que um 

planejamento ”integrado” ou “de conjunto”, segundo técnicas e 

métodos bem-definidos, seria indispensável para solucioná-los. 

Essa é a essência da ideologia do planejamento que ainda 

perdura. Há décadas nossas classes dominantes vêm 

desenvolvendo interpretações sobre as origens dos problemas 

sociais que se manifestam agudamente em nossas cidades – 

especialmente os de habitação, transportes, saneamento e meio 

ambiente- bem como sobre o papel do planejamento urbano na 

solução desses problemas. Tais ideias visam ocultar as 

verdadeiras origens daqueles problemas, assim como o fracasso 

daquelas classes e do Estado em resolvê-los. Com isso a 

dominação é facilitada. 

 

Não há, pois, “ausência de planejamento”, mas um planejamento que na maioria das vezes 

se traduz em discurso sobre o planejamento e não em ações concretas. 

 

Da mesma forma, as leis urbanísticas seguem esse caminho. Muitas leis são formuladas, 

mas não encontram efetividade na sua concretização, a não ser em casos em que haja 

interesses específicos em jogo, como veremos adiante. 

 

Lei do Plano Diretor 

 

Traçar aqui um histórico sobre a legislação de planos diretores seria tarefa que 

demandaria um trabalho específico – como há muitos – sobre o tema. A esse propósito a 

contribuição de Villaça (1999) para a história do planejamento urbano no Brasil é uma 

das referências mais importantes para os estudiosos do assunto. 

 

O que nos interessa é demonstrar que os planos diretores são um instrumento de 

planejamento urbano, consolidados em leis, mas que tem sua efetividade questionada. 
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Villaça (1999), ao interpretar e separar os planos dos discursos sobre os planos, numa 

abordagem histórica demonstra: 1) a alteração das nomenclaturas do planejamento 

urbano; 2) a alteração das formas e dos conteúdos e 3) a alteração das metodologias dos 

planos. 

 

Quanto à mudança de nomenclatura, o autor explica que os conceitos de planejamento 

urbano e plano diretor são recentes no Brasil e aparecem pela primeira vez no Plano 

Agache para o Rio de Janeiro em 1930. A indagação que permeia o texto é: por que os 

planos diretores não são respeitados? 

 

A resposta que o autor nos indica é que os planos diretores (e o planejamento urbano) são 

apenas discursos ideológicos das classes dominantes, não havendo nenhuma 

correspondência com a realidade, com exceção do zoneamento, este sim dotado de 

efetividade comprovada. Assim: 

 
Esvaziado de seu conteúdo e reduzido a discurso, alteram-se os 

conceitos de “plano” e “planejamento”. O planejamento urbano no 

Brasil passa a ser identificado com a atividade intelectual de elaborar 

planos. Uma atividade fechada dentro de si própria, desvinculada das 

políticas públicas e da ação concreta do Estado, mesmo que, 

eventualmente, procure justificá-las. Na maioria dos casos, entretanto, 

pretende, na verdade, ocultá-las. 

... 

Descolando-se da realidade e adquirindo autonomia, as ideias 

contidas nos planos passam a ser portadoras da ideologia dominante 

sobre os problemas que atingem as maiorias urbanas.(Villaça, 1999, p. 

222) 

 

As proposições do autor podem ser verificadas no caso da cidade de São Paulo.  

Em 2001, teve início o processo de elaboração de um novo Plano Diretor que substituiria 

o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – PDDI de 1971. 
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A ideia da Administração foi a de elaborar um Plano Diretor Estratégico – (mais uma 

nomenclatura adotada) com a participação popular, que seria chamada a se manifestar por 

meio de audiências públicas. O projeto de lei original foi elaborado pela Secretaria 

Municipal de Planejamento – SEMPLA, e logo após sua recepção pela Câmara, recebeu 

duras críticas, tanto sob o aspecto formal (de técnica legislativa) quanto ao seu conteúdo. 

Coube ao relator do projeto de lei, o urbanista e vereador Nabil Bonduki e sua equipe, a 

formulação de um projeto substitutivo que atendesse às reivindicações de basicamente 

três grupos: o mercado imobiliário, a classe média alta moradora das zonas 

exclusivamente residenciais (Z1) e os movimentos de moradia. 

 

Com interesses distintos e conflitantes, este foi o grande embate travado nas discussões. 

O mesmo Villaça, em texto de 2005 intitulado: As ilusões do Plano Diretor, evidencia de 

forma brilhante a fragilidade do processo de legitimação pela “participação popular” na 

elaboração do Plano Diretor, confirmando as teses levantadas em seu texto de 1999. 

 

Em termos de instrumentos, o Plano Diretor Estratégico de São Paulo, como não poderia 

deixar de ser, incorporou todas as diretrizes do Estatuto da Cidade, criando a outorga 

onerosa, as zonas especiais de interesse social, a transferência do direito de construir, etc. 

Esta lei foi aprovada e recebeu o nº 13.430 de 2002. No corpo da lei, estava prevista a sua 

revisão em seis anos, e as diretrizes tinham como horizonte o ano de 2012. 

 

Passados dez anos, a lei continua sem revisão e as diretrizes programadas em sua imensa 

maioria não foram cumpridas. Isto demonstra, mais que a inefetividade de uma lei, a 

inefetividade do Plano, e por consequência, do Estado. Nesse sentido, pode-se afirmar, 

assim como ocorre com o Estatuto da Cidade, que se trata de uma legislação simbólica. 

 

A questão em relação ao zoneamento, entretanto, é totalmente diversa. Este é 

extremamente efetivo e tem como efeito imediato e direto a transformação do espaço, 

como veremos a seguir. 

 

Lei do zoneamento 
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Segundo Villaça (1999), o zoneamento é a legislação urbanística que varia no espaço 

urbano. Teve início no Brasil em fins do século XIX, com as primeiras medidas para 

afastar a população pobre dos espaços utilizados pela elite. Estas medidas se traduziram 

em leis aprovadas na Câmara Municipal, que proibiam, por exemplo, a construção ou a 

existência de cortiços e vilas operárias em algumas partes da cidade, geralmente aquelas 

próximas ao centro. Em São Paulo, o Código de Posturas aprovado em 1886 proibiu os 

cortiços no centro e em 1913, a lei nº1. 811 dividiu a cidade em três perímetros, com 

diferentes regras de ocupação para cada uma. 

 

Assim, o zoneamento é, de fato, norma efetiva que altera o espaço, e ideologicamente um 

instrumento de segregação sócio-espacial. A história do zoneamento da cidade de São 

Paulo mostra que a construção dessas normas deu-se a partir de processos sociais, 

políticos e econômicos. Nesse sentido, o direito (por meio da lei) vem confirmar uma 

determinada configuração espacial e orientar outras.  

 

Estas considerações sobre as relações entre norma e território tem como objetivo ressaltar 

alguns aspectos que serão tratados com mais detalhes ao longo do trabalho. O principal 

ponto a ser destacado é que o senso comum costuma atribuir a causa de algumas situações 

urbanas, como a da irregularidade fundiária, ou à ausência de leis, ou ao seu 

descumprimento deliberado. Esta visão normalmente está atrelada à visão positivista do 

direito, que como vimos, vê a norma como externa e acima da sociedade. Nosso intuito 

neste capítulo foi relativizar essa afirmação e mostrar outras abordagens. 

Nossas análises, a começar pela contextualização histórica apresentada a seguir, mostram 

que a legislação é produzida pela e para a sociedade, ou pelo menos para uma parte dela. 
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2.1 – Antecedentes 

Este capítulo tem como objetivo descrever as formas de apropriação do território 

brasileiro pela Coroa portuguesa e suas características, de modo a explicar suas 

permanências e seus reflexos na estrutura fundiária brasileira para posteriormente 

introduzir o caso dos núcleos urbanos, e em seguida, mais especificamente, da cidade de 

São Paulo. Este retorno às condições históricas coloniais se justifica pelo reconhecimento, 

na atualidade, de características da relação público-privado presente nas instituições 

brasileiras que podem ser explicadas à luz dessas formas de concessão/apropriação do 

território, abordando-se os principais fatos determinantes nesse processo. 

Remontando ao início da colonização, o instrumento das sesmarias, apesar de não ter sido 

de início o adotado pela Coroa Portuguesa para a concessão de terras, foi o primeiro a se 

consolidar de maneira mais efetiva e duradoura e, por isso, marcante na formação do 

espaço territorial brasileiro. A lei de terras, de 1850, é o marco regulatório que transforma 

a terra em mercadoria, e assim altera a estrutura das relações de poder e do capital. 

Direcionando-nos ao objeto de estudo, o processo de formação dos núcleos urbanos no 

Brasil possui contornos que confirmam que as formas de apropriação da terra se deram 

da mesma forma que na área rural. Nesse sentido, interessa também discutir os limites 

(in)definidos para uma e outra categoria, sobretudo nas áreas de expansão em torno do 

núcleo original das cidades, o que, no caso de São Paulo, especificamente, será 

determinante na configuração fundiária e nos investimentos em infraestrutura, como 

veremos adiante. 

As formas de apropriação – sesmarias e posses 

A constituição da apropriação do território brasileiro pela Coroa Portuguesa deu-se com 

objetivo inicial de explorar eventuais riquezas que seriam aqui encontradas visando ao 

comércio exterior, no contexto da acumulação primitiva do capital. 

A primeira forma de ocupar a colônia recém-descoberta foi a utilização do instituto das 

capitanias, já utilizado em outras colônias portuguesas. Segundo Silva (2008, p. 34): 
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A primeira iniciativa importante da metrópole portuguesa com 

repercussões sobre o estatuto do solo colonial foi, sem dúvida, a divisão 

do território em capitanias hereditárias (1.534). O objetivo era ocupar e 

defender as terras conquistadas, experiência já realizada em outros 

domínios coloniais.  

Em certa medida, foi o desinteresse em relação à Colônia que fez com 

que o rei de Portugal deixasse a cargo de particulares a ocupação e a 

defesa do novo território. Desinteresse até certo ponto, porque a Coroa 

portuguesa não cedeu em momento algum a sua prerrogativa de senhora 

de terras aos particulares. 

                                                             

As concessões das capitanias hereditárias não tornavam os donatários proprietários das 

terras, mas sim do que delas extraíssem pela produção agrícola ou extrativismo. Apenas 

uma parte era propriedade do donatário, e o restante deveria ser distribuído em forma de 

sesmarias.  

 

Este sistema é um resquício do modo feudal de produção, em que o detentor do domínio 

da terra podia conceder a exploração a outros reservando para si direitos sobre a produção. 

No caso das terras, tanto da Metrópole quanto das colônias, o rei era representante da 

Ordem do Mestrado de Cristo e por isso detentor do direito de concedê-las, segundo o 

ordenamento jurídico da época, que  eram as Ordenações do Reino. 

 

Mas o regime das capitanias hereditárias mostrou-se ineficaz para os objetivos da Coroa, 

que era de povoar e colonizar as terras recém-descobertas, uma vez que ao delegar a 

responsabilidade a particulares, esta tarefa se mostrou de complexa execução. As 

capitanias hereditárias passaram então à administração do reino com a implantação do 1º 

governo geral, em 1549. 

 

A partir da instalação do governo geral, outro instituto foi implantado, o sesmarialismo.  

Segundo Silva (2008, p. 41): 
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O instituto das sesmarias foi criado em Portugal, nos fins do século 

XIV, para solucionar uma crise de abastecimento. As terras 

portuguesas, ainda marcadas pelo sistema feudal, eram na maioria 

apropriadas e tinham senhorios, que em muitos casos não as 

cultivavam, nem arrendavam. O objetivo básico da legislação era 

acabar com a ociosidade das terras, obrigando ao cultivo sob pena de 

perda de domínio, Aquele senhorio que não cultivasse  nem desse em 

arrendamento suas terras perdia o direito a elas, e as terras devolutas 

(devolvidas ao senhor de origem, a Coroa) eram distribuídas a outrem 

para que as lavrasse e aproveitasse e fosse respeitado, assim, o interesse 

coletivo. 

 

O sistema de sesmarias se deu, portanto, com a transposição de uma regra existente em 

Portugal para a colônia.  

 

A transposição das normas vigentes na metrópole para as colônias é característica da 

forma de colonização portuguesa, quando comparada à espanhola. Battaglia (1995) 

afirma que enquanto a Espanha criou um conjunto de regras específicas para as colônias 

(Código das Indias ou Recompilacion de Leyes de los Reynos de India), em que estavam 

previstas as formas de concessões de terras, além das distinções entre os poderes da Igreja 

e dos colonos, Portugal fez uma transposição da aplicação das Ordenações do Reino, 

válidas para a Metrópole, e que seriam válidas também para as colônias. (pág. 87). 

 

As normas eram compiladas em códigos, denominados ordenações. Ao todo foram 

promulgadas três ordenações: as Afonsinas, as Manuelinas e as Filipinas. As ordenações 

Filipinas, mesmo após a independência, continuaram a vigorar no Brasil até a república, 

com a promulgação do código civil, em 1917.  Segundo Battaglia (1995, p. 88): 

 

São essas Ordenações que regulam as formas jurídicas feudais de 

relações enfitêuticas (aforamentos) e de concessão de sesmarias, 

através de Cartas Régias, Alvarás, Cartas de Sesmarias, Cartas de 

Datas, etc.  

[...] 
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Nunca houve regras claras e coerentes com relação às diversas 

circunscrições e competências para distribuir terras e as divisões 

territoriais administrativas, tributárias, eclesiásticas e de domínio 

privados e sobrepunham sem qualquer relação umas com as 

outras.  

 

Com relação às sesmarias, mais especificamente, Silva (2008, p. 44) aponta que os 

objetivos que levaram à adoção desta prática na metrópole eram diversos dos que 

motivaram sua aplicação na colônia. Em Portugal, o termo “devoluto” se referia às terras 

que seriam devolvidas ao proprietário original, ou seja, a Coroa. No Brasil, as terras não 

tinham propriamente um dono, pois eram ocupadas pelos indígenas. Assim: 

 

Uma das características das terras coloniais, que se distinguiam das 

terras europeias, era o fato de serem vagas, não apropriadas, sem 

senhorio nem dono de espécie alguma, habitadas apenas pelos 

indígenas, que não conheciam a propriedade. Essa característica das 

novas terras foi responsável pela distorção do sentido original de um 

dos termos centrais do sistema sesmarial português, ou seja, o 

significado da expressão “terras devolutas”. 

 

As terras devolutas, portanto, seriam aquelas apropriadas em algum momento e que 

depois de doadas e não utilizadas voltariam ao domínio do proprietário original. Como 

grande parte do território não era sequer conhecida, logo o termo devoluta passou a 

significar qualquer porção de terra vazia e não utilizada. 

 

O poder de conceder datas de terras era delegado pela Coroa inicialmente aos donatários 

de capitanias e depois aos governadores gerais. A condição para a doação era que as terras 

fossem aproveitadas e que não fossem dadas mais terras do que fosse possível cultivar. O 

tamanho dessas áreas, entretanto, não era especificado nas Ordenações, e segundo Silva 

(2008), foram feitas doações de 4, 5, 10 e 20 léguas quadradas; cada légua quadrada 

equivalendo a 4.356 hectares, pode-se ter uma noção da extensão dessas sesmarias. 
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As sesmarias foram o principal instrumento de apropriação do território no período 

colonial, mas seu regulamento teve duas fases distintas: na primeira, não havia controle 

sobre o tamanho das áreas doadas, uma vez que interessava à coroa a apropriação de 

extensas áreas para o cultivo da cana de açúcar. Além disso, as terras eram distribuídas 

gratuitamente, cabendo apenas o pagamento do dízimo, este calculado sobre a produção 

e não sobre a terra.  

 

Na segunda fase, entretanto, as relações entre metrópole e colônia se modificaram com a 

maior concentração do poder na metrópole, diante do crescimento demográfico e 

econômico que houve no Brasil a partir do século XVII, sobretudo pelo surgimento do 

ciclo da mineração. O fato mais marcante no sistema de concessão de sesmarias dessa 

fase foi o início da cobrança dos foros, que incidiam sobre as terras e não mais sobre a 

produção. Tratava-se de uma medida que  visava desestimular a manutenção de terras 

improdutivas. Outra medida importante foi o estabelecimento de limite de tamanho das 

concessões, que deveriam ter três léguas de comprimento por um de largura (Silva, 2008, 

pág. 58) e por fim, uma medida mais burocrática, a necessidade de confirmação das 

concessões pelo Rei. 

 

Todos esses mecanismos de apropriação do território estão permeados, como veremos 

adiante, pelo descumprimento das regras pelas partes envolvidas, tanto pelo  poder régio 

representado inicialmente pelos donatários das capitanias e depois pelos governadores-

gerais quanto pelos concessionários. Segundo Silva (2008, p. 59): 

 
Nos casos da imposição de limites para o tamanho das concessões e do 

pedido de confirmação do rei, há indícios de que essas determinações 

não foram aplicadas, mesmo depois do século XVII, apesar de serem 

reiteradas no tempo.  As sesmarias continuaram a ser concedidas em 

grandes extensões e continuou-se a usar o expediente de solicitar várias 

sesmarias. 
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Outra forma de apropriação privada do território brasileiro é a posse. Como vimos, tornar-

se um donatário de terras exigia que fossem cumpridas (ou pelo menos compromissadas) 

algumas exigências que não estavam ao alcance daqueles que não eram “homens de 

posse” ou ligados à nobreza, mas homens comuns que vieram para a colônia em busca de 

oportunidades. 

 

A posse muitas vezes era consentida pelos donatários de sesmarias, que se utilizavam dos 

posseiros na manutenção da propriedade contra invasores e indígenas, dada a extensão 

das terras. Outras vezes, havia a simples ocupação de terras situadas no interior do país, 

geralmente com criação de gado e nem sempre pacífica.  

 

É importante ter em conta que, nesse período, a propriedade da terra não possuía o mesmo 

sentido de hoje. As relações de produção no período colonial eram baseadas na 

Sesmaria de Francisco Ramalho doada por Lobo de Souza em 1601. Conforme anotação, possuía uma légua quadrada, 
portanto dentro dos limites estabelecidos.  Note-se a imprecisão nas referências geográficas e a ausência de 
dimensões e amarrações. Fonte: Acervo Aguirra, Museu Paulista/USP.  
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propriedade de mão de obra escrava e no fato de a terra ser abundante e gratuita. A 

exploração era extensiva com derrubada de matas e queimadas para plantio da cana de 

açúcar até que o solo se esgotasse. Depois, novas terras eram ocupadas no mesmo sistema. 

Por essa razão, desde o início, a preocupação do poder régio em medir ou cadastrar as 

terras doadas ou ainda impedir a posse ilegítima não consistiu uma prioridade. 

 

Mas a ausência de controle maior por parte da coroa não impediu que se estabelecessem 

conflitos entre posseiros e sesmeiros. Como não havia demarcação precisa das terras, 

muitas vezes eram concedidas sesmarias que se situavam em terras já apossadas. Segundo 

Silva (2008), em vez de expulsar os posseiros, as autoridades reconheciam sua ocupação 

efetiva da terra, e procuravam oferecer meios para que regularizassem seu domínio. (pág. 

74). 

 

Com isso, a posse foi se tornando um costume, transformando-se também numa forma de 

aquisição de domínio. O argumento era que os pedidos de concessão de sesmarias eram 

demasiadamente demorados e caros, o que inviabilizava o procedimento para pequenos 

proprietários, de pouca capacidade financeira. 

 

O sistema de concessão de sesmarias conviveu com a apropriação pelo apossamento 

durante todo o período colonial, com tentativa de regulação pela coroa por meio de uma 

grande quantidade de cartas régias e decretos. No início do século XIX, com a vinda da 

família real para o Brasil, e consequentemente maior proximidade da administração, 

cresceu a pressão dos proprietários de terras, fossem sesmeiros ou posseiros, pela solução 

dos conflitos. 

 

Silva (2008) chama a atenção para a postura da coroa em relação à questão fundiária, que, 

segundo ela, a tratava como um problema jurídico, ignorando o contexto da força social 

dos colonos. A profusão de normas editadas demonstra claramente que a ideia era de que 

as leis não eram cumpridas, ou eram insuficientes, quando na verdade, havia interesse em 

não cumpri-las para a obtenção de vantagens maiores. Pode citar-se, como exemplo, o 

desinteresse em demarcar as terras e a apropriação de áreas muito maiores que as 
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concedidas, que, mesmo permanecendo improdutivas, não eram objeto de nenhuma 

sanção pela coroa. 

 

A questão do conflito entre posseiros e sesmeiros chegou a tal ponto que, diante da 

impossibilidade de soluções, às vésperas da independência, a resolução de 17 de julho de 

1822 do príncipe regente proibiu a concessão de sesmarias pondo fim a esse sistema. A 

partir de então e até a edição da Lei de Terras em 1850, a única forma de aquisição de 

terras seria por meio da posse. 

 

 Lei nº 601 de 1850, a Lei das Terras Devolutas 

 

A Lei nº 601 de 1850, a chamada lei das terras devolutas, é considerada o marco histórico 

regulatório da apropriação privada de terras. Suas consequências no processo da formação 

do território brasileiro são perceptíveis até os dias atuais. 

 

Como visto anteriormente, a lei de terras terminou com o hiato de normas para a 

apropriação da terra desde o fim das concessões de sesmarias, em 1822. Portanto, durante 

28 anos, o Brasil não teve nenhuma forma de apropriação de terras senão a posse. A nova 

regra estabeleceu que as terras públicas não poderiam mais ser adquiridas por outros 

meios que não a compra. As posses e concessões anteriores à lei, devidamente 

documentadas e com o pagamento das taxas correspondentes, seriam reconhecidas. 

 

A edição da lei de terras deve ser considerada no contexto político e econômico da época, 

sobretudo pela pressão inglesa pelo fim do sistema escravagista e a necessidade de 

substituição da mão de obra escrava pelo trabalho livre. Segundo Viotti (1998, p. 169-

170), ela se insere num movimento de reavaliação da política fundiária e de mão de obra 

por vários países. Assim: 

 
O crescimento da população, as migrações internas e/ou internacionais, 

os melhoramentos nos meios de transporte, a concentração 

populacional nos centros urbanos, o desenvolvimento da indústria e a 

acumulação de capital estimularam a incorporação da terra e do 

trabalho à economia comercial e industrial.  
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[...] 

A fim de regularizar a propriedade da terra de acordo com as novas 

necessidades econômicas e os novos conceitos de terra e de trabalho, 

diversas leis importantes foram decretadas em diferentes países durante 

o século XIX. O ritmo da mudança, entretanto, variou de um país a 

outro e, dentro dos limites de um mesmo país, de uma região para outra, 

de acordo com o grau e a intensidade com que o desenvolvimento da 

economia industrial e comercial afetou essas áreas.  

 

A terra passa a fazer parte do sistema de produção na medida em que há a substituição do 

valor da mão de obra escrava (que deixa de existir) pelo valor da terra. Conforme Martins 

(2010, p. 40): 

 

Na vigência do trabalho escravo, a terra era praticamente destituída de 

valor. Genericamente falando, ela não tinha equivalência de capital, 

alcançando às vezes um preço nominal para efeitos práticos, sobretudo 

quando pequenas indenizações eram oferecidas a posseiros encravados 

no interior das sesmarias, para pagamento de seus roçados e não da 

terra, uma vez que a Lei de Terras reconheceu seu direito de posse das 

terras de seu cultivo, mesmo como enclaves de terras sesmariais. 

 

O processo de elaboração da Lei de Terras e os debates atinentes a ele podem ser 

examinados em Silva (2008).  

 

                                                             

                                                                                                                  

A formação dos núcleos urbanos. 

 

Os núcleos urbanos no Brasil se originaram em sua maioria a partir de doações de terras 

de sesmeiros para a construção de igrejas e em seu entorno, com o fim de fixar a 

população. 
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Segundo Battaglia (1995, p. 98): “A fundação de um povoado se fazia, na grande maioria 

das vezes, pela doação de uma área (patrimônio) à capela ou igreja em torno da qual se 

assentariam os habitantes ou, não raro, diretamente ao santo padroeiro”.  

 

 A criação de vilas ou a elevação de um povoado a vila se fazia por medida administrativa, 

por ordem do donatário da capitania ou capitão-mor. 

 

Reis Filho (1968), em sua obra “Contribuição ao estudo da evolução urbana no Brasil”, 

aponta características importantes para a compreensão dos processos de urbanização das 

cidades brasileiras, em particular no aspecto da distinção entre rural e urbano. Divide sua 

análise do processo de formação das cidades brasileiras segundo dois momentos da 

política econômica, o primeiro de dispersão – que corresponde aos primórdios da 

colonização até meados do século XVII e coincide com o ciclo do açúcar e, o segundo, 

de centralização, a partir do declínio da economia açucareira e avanço da mineração. 

 

No período de dispersão, a produção agrícola estava voltada para a exportação para a 

Metrópole, que possuía núcleos urbanos de grande complexidade. Na colônia, os núcleos 

urbanos não concentravam grande diversidade de atividades, pois estas se localizavam no 

espaço rural: os engenhos também concentravam atividades não rurais, uma vez que parte 

da industrialização do açúcar se dava nessas áreas. Outras atividades relacionadas, como 

pequenas manufaturas, eram desempenhadas por escravos em suas horas livres. 

Segundo o autor (1995, p. 93-94): 

 
Com a possibilidade de industrializar sua matéria – prima, os engenhos 

retiravam dos centros urbanos o ensejo de acrescentar valor à produção 

do meio rural. O açúcar era então apenas embarcado para a Europa –  

às vezes pelos próprios produtores – onde seria refinado. Reuniam-se 

duas fases da produção num mesmo local e nas mãos de um mesmo 

grupo, os senhores de engenho, que recolhiam quase exclusivamente os 

benefícios da produção açucareira, com evidente enfraquecimento do 

mercado urbano e dos próprios centros urbanos.  
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Isto contribuiu para que as camadas sociais dos centros urbanos da colônia nesse período 

fossem relativamente homogêneas, ou mesmo que reproduzissem a estrutura rural: 

proprietários rurais que possuíam residência nas vilas e a população escrava, com pequena 

participação dos homens livres não proprietários, que eram basicamente funcionários 

públicos e alguns artesãos. Isto fazia com que as vilas e cidades tivessem pouco 

dinamismo, e no dizer de Reis Filho (1968, p. 97): 

 
Os centros urbanos apresentavam então uma vida que pode ser 

caracterizada como intermitente. Cessado o movimento decorrente do 

afluxo de senhores de terra, tinham uma aparência de abandono e 

desolação que seria objeto de comentário por parte de viajantes e 

cronistas, desde o primeiro século.  

 

Com a queda dos preços do açúcar no mercado mundial a partir de meados do século 

XVII, a economia agrícola de exportação tem significativa redução. Para Portugal, a 

função da colônia, que era basicamente de exportação da produção agrícola, muda de 

característica: os responsáveis pela colonização eram, até então, os grandes proprietários 

de terras. Com o declínio do ciclo da cana-de-açúcar, outros agentes de colonização 

entram em cena. Conforme Reis Filho (1968, p. 103): 

 

Com a estagnação do mercado açucareiro e a diferenciação de 

interesses, tornou-se necessário para Portugal estabelecer em relação ao 

Brasil o mesmo tipo de política que havia aplicado no Oriente, isto é, a 

transferência, para cá, dos agentes do novo processo de colonização, 

portugueses de nascimento e identificados por seus interesses com a 

Metrópole, no plano comercial e no plano político Esse procedimento 

significou a transferência de uma parcela do mercado urbano europeu 

para a Colônia, atuando portanto como fator dinâmico na economia 

urbana. 

 

Esta política de centralização das decisões e a mudança da estrutura econômica do ciclo 

do açúcar para a mineração, propiciaram a consolidação dos núcleos urbanos já existentes 
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e a criação de outros ou elevação de povoados a vilas e de vilas a cidades. Segundo Reis 

Filho (1968, 106): 

 
Com toda a sua população concentrada nos núcleos urbanos, as regiões 

mineiras constituíram um vasto mercado consumidor, operando 

exclusivamente em termos monetários. Desse modo, juntamente com o 

comércio e o funcionalismo civil e militar, a mineração, pelo seu caráter 

de atividade econômica urbana, também viria a contribuir para a 

consolidação do processo de urbanização do Brasil. 

 

Embora a partir do século XVII e XVIII a população urbana tenha crescido e as vilas e 

cidades tenham alcançado maiores níveis de diversidade de atividades, ainda havia 

predomínio da elite rural na administração pública, uma vez que os proprietários de terras 

rurais se mudavam para as cidades, fazendo aí sua residência permanente e acabando por 

participar da estrutura de poder que se instalava. Com a industrialização incipiente ou 

nula, os integrantes das câmaras municipais eram escolhidos entre os “homens bons”, 

categoria que excluía os artesãos e degredados, além de escravos. Mantém-se, assim, uma 

elite de forte comprometimento com as questões do campo.  

 

Esta elite, no caso de São Paulo, em especial, irá determinar a forma de apropriação do 

território da cidade, uma vez que a divisão do rossio, como se verá adiante, se dará por 

meio de doações feitas pela câmara e que se constituirá num conjunto de chácaras, sítios 

e fazendas em torno do núcleo da cidade. A terra será encarada como patrimônio (a partir 

de 1850) e como fonte de recursos pelo cultivo. Apenas mais tarde se formará um 

mercado imobiliário. 

 

A organização espacial dos núcleos urbanos 

 

Em termos territoriais, uma vila era constituída por um termo (limite) e pelo rossio, área 

de expansão ao redor do núcleo (igreja) e que, na origem, seria de uso comum de todos 

os habitantes. A administração ficava a cargo do Conselho, origem das câmaras 

municipais. Como competia ao Conselho deliberar sobre a utilização do rossio, logo essa 
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área foi considerada bem do Conselho e não mais de uso comum. Assim, o Conselho 

passou a distribuir a particulares datas de terras que seriam de uso comum. 

 

Segundo Reis Filho (1968, p. 112): 

 
O rossio era uma parcela do termo demarcada junto aos núcleos 

urbanos, utilizada para atender ao crescimento das formações urbanas, 

para pastagens de animais de uso dos moradores e para o recolhimento 

de lenha por parte das pessoas de condição mais humilde. 

 

E ainda:  

 

Uma vez solicitadas as doações, as terras eram distribuídas pelas 

Câmaras, sob a forma de lotes na parte urbana propriamente dita, isto 

é, na parte central, e nas áreas extra-muros ou mais afastadas, sob a 

forma de pequenas sesmarias que iriam dar origem às chácaras e pelas 

quais teriam especial interesse os conventos. (pág. 114). 
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2.2 . A formação territorial da cidade de São Paulo  

 

A formação territorial de São Paulo seguiu o mesmo processo verificado em outros 

núcleos urbanos. Com as concessões de datas do rossio, agruparam-se em torno do 

centro várias chácaras e sítios, que paulatinamente foram sendo parceladas. 

 

O processo de fracionamento das chácaras deu-se mais intensamente a partir de 

meados do século XIX. Segundo Bruno, de meados do século XVII a início do século 

XVIII, os limites da cidade eram difíceis de precisar: estavam basicamente no espaço 

contido entre os conventos de São Bento, do Colégio, do Carmo, de São Francisco e 

mais o bairro da Tabatinguera (pág. 181). 

 

A partir da lei de terras, a Câmara entendeu que a obrigatoriedade da transmissão por 

venda se estenderia também às concessões de datas. Nesse sentido, em 1852, 

encaminhou oficio à Assembleia Legislativa Provincial requisitando autorização para 

cobrança das concessões de datas urbanas e aforamentos para concessões de datas 

rurais. 

 

Esta solicitação se justificava pela grande procura de proprietários por concessões, 

levando os Vereadores a vislumbrar uma fonte de receitas para o município. Segundo 

Simoni (2002, p. 54): 

 

Os vereadores propunham a venda de terrenos considerados adequados 

à edificação urbana. Consideravam que a frequência com que vinham 

sendo solicitados demonstrava que deles era possível obter algum 

proveito para as rendas municipais. Argumentavam ainda que as 

despesas municipais com a abertura de ruas e praças contrariavam o 

interesse municipal uma vez que os terrenos adjacentes a elas eram 

cedidos gratuitamente.  

 

No mesmo ano, a Assembleia aprovou a lei Provincial nº 13, acatando de modo 

praticamente integral as solicitações da Câmara. Entretanto, o Presidente da Província 

se opôs, suspendendo a autorização dada pela Assembleia, e estabelecendo, dentre 
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outras condições, que a concessão onerosa devia ser precedida de um planejamento 

prévio, com a representação em mapa das áreas que seriam destinadas a ruas, praças, 

cemitérios, etc. 

 

Esta exigência significou um entrave às pretensões dos vereadores. O mapeamento 

nunca foi realizado e as concessões continuaram a ser gratuitas, até serem suspensas 

em 1854, uma vez que a Câmara de São Paulo não havia cumprido a obrigação de 

demarcação de terras devolutas estabelecida pelo decreto 1.318/1854, que 

regulamentou a Lei de Terras (nº 601/1850).  

 

 

O descumprimento, entretanto, não foi exclusivo de São Paulo. Segundo Silva (2008, 

p. 197): 
De fato, a apropriação ilegal de terras devolutas continuou 

desenfreadamente, e o próprio governo imperial muitas vezes 

preferiu ignorar a política oficial de vender e cedeu gratuitamente 

terras públicas. 

 

Como se vê, o processo de apropriação de terras na cidade de São Paulo não foi 

diferente do restante do país.  

 

Com a necessidade de expansão dos limites da cidade a partir de meados do século 

XIX devido ao crescimento populacional, as áreas do rossio inicialmente cedidas para 

uso rural, foram sendo arruadas pela Câmara municipal. Segundo Simoni (2002, 

p.85): 

A abertura de ruas em terras de antigas concessões fundou-se no critério 

da utilidade pública municipal, e não do empreendimento privado para 

a comercialização de lotes. Ou seja, justificava-se a abertura de uma 

nova rua pela utilidade pública. O interesse privado na comercialização 

de terrenos de menores dimensões não aparecia como motivação. Com 

isto, as faixas de terras necessárias eram desapropriadas e o proprietário 

indenizado. 

 

 

 



97 

 

Como a concessão de datas de terra era gratuita e a indenização pela desapropriação 

onerosa, este processo era muito vantajoso para os proprietários de terras. Com 

escassez de recursos, a Câmara passou a negociar doações de áreas para abertura das 

ruas. Isto se deu em praticamente toda a segunda metade do século XIX, pois apenas 

em 1886, com a promulgação do Código de Posturas, o poder público passou a exigir 

dos proprietários que pretendiam parcelar ao menos um plano prévio de abertura de 

ruas. Esta responsabilidade passou a ser do proprietário apenas em 1905, e a 

regulamentação mais completa só seria feita em 1913, pelo Lei nº 1.666. 

 

Como se verá adiante, as normas de uso do solo terão papel importante na produção 

do espaço urbano, determinando os espaços de regularidade ou irregularidade que 

pretendemos abordar. 

 

O papel do poder público na estruturação urbana – os melhoramentos de São 

Paulo. 

 

São Paulo inicia o século XX com a população de 239.820 habitantes, já expandindo 

seus limites para além da colina central, inclusive com a ocupação de parte das várzeas 

e do espigão central, com a abertura da Avenida Paulista em 1891. 

 

Pode-se afirmar que a estruturação da cidade ao longo do século XX em termos físicos 

e funcionais se deu em função de diversos fatores, dentre eles, segundo Nunes (2004, 

p. 76): 

• Instalação das ferrovias para transporte do café do interior ao 

Porto de Santos; 

• Instalação das primeiras indústrias ao longo das ferrovias; 

• Criação de bairros operários, sobretudo de imigrantes e ex 

escravos; 

• Criação de bairros nobres onde se instalaram as elites cafeeiras e 

industriais; 

• Aporte de capital estrangeiro para serviços públicos como 

geração e fornecimento de energia elétrica – Cia. Light & Power. 
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Pode-se ainda afirmar que, ao lado do aporte de capital estrangeiro,  o papel do Poder 

Público Municipal na execução dos melhoramentos de infraestrutura, contribuiu 

substancialmente para a valorização da terra e por consequência, para a segregação sócio 

espacial. 

Os melhoramentos promovidos pelo Poder público no início do século XX estavam 

inseridos no que se convencionou chamar de “urbanismo higienista”. Segundo Costa 

(2003, p. 87): 

De uma forma geral, são três as principais questões urbanas percebidas 

nesse período: a higiene, a circulação e a estética. Todas elas, de uma 

forma ou de outra estavam relacionadas a fatores econômicos. [...] Uma 

das formas de ver a questão da higiene é compreende-la pela ótica da 

reprodução da força de trabalho.  

 

Enquadram-se, portanto, nas questões urbanas citadas: o saneamento das várzeas 

(higiene), a abertura de novas avenidas, mais largas e retas (circulação) e o 

embelezamento com a construção de prédios públicos notáveis e projetos paisagísticos 

(estética). 

 

A modernização da cidade de São Paulo estava diretamente ligada às questões 

econômicas e aos interesses da elite cafeeira. Esta, baseada nos modelos de cidades 

europeias, pretendia fazer de São Paulo o centro econômico do país e, para isso, era 

necessário não só o embelezamento, mas a infraestrutura. Esta intenção foi acompanhada 

de uma série de regulamentos jurídicos e institucionais, como a aprovação do Código de 

Posturas e a criação de comissões, como a de saneamento e a Intendência de Obras 

públicas. 

  

Segundo Rodrigues (2010, p. 82-83) 

 
As ações sobre o território eram principalmente jurídicas, com a 

implantação da legislação urbana; de cunho sanitarista, como a 

canalização de rios e córregos evitando assim a dispersão de doenças e 
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mazelas urbanas; e finalmente com projetos de abertura e extensão 

viária. 

[...] 

O patrocínio dos melhoramentos pelos setores dominantes, 

principalmente o dos ricos fazendeiros de café e dos industriários que 

despontavam na cidade, não seria tão intenso se não fosse observado 

pelo viés de transformar a pequena cidade em capital econômica e, 

assim, dotá-la de infraestrutura modernizante.  

 

Portanto, o conjunto de obras e intervenções realizadas pelo Poder Público desde fins 

do século XIX e nas primeiras décadas do século XX pautou-se  pela busca da 

modernização da cidade, mas com abrangência limitada à região central e às áreas de 

expansão definidas segundo os interesses econômicos privados: a expansão da cidade 

a sudoeste foi acompanhada, antes mesmo da ocupação efetiva, da infraestrutura de 

energia, sistema viário e transporte.  

 

Nesse ponto, há que se destacar os papeis da Cia. City e da Light & Power Co. Rolnik 

(1998, p. 134) mostra como as duas empresas estavam ligadas entre si, e também com 

a SP Railway, além de importantes figuras da administração pública e da elite: 

 

Faziam parte do Conselho Diretor da City, quando de sua fundação em 

1911, diversos agentes necessários à realização do empreendimento: o 

presidente Lord Balfour, era também presidente da São Paulo Railway; 

o vice-presidente, Bouvard, prestava serviços à Prefeitura de São Paulo 

como consultor; o presidente da diretoria do escritório de São Paulo era 

Cincinato Braga, deputado federal; do corpo de diretores também 

faziam parte Campos Sales ( senador e ex-presidente da República), 

Quellenec ( conselheiro da Compagnie Universele do canal de Suez e 

diretor da Rio de Janeiro  Tramway, Light & Power, que formaria em 

1913 junto com a São Paulo Light & Power, a holding The Brazilian 

Traction Light & Power) 

[...]  

Ampliando suas compras de terrenos por volta de 1912, a Cia. City 

tornou-se proprietária de 37% de toda a área urbana da cidade.  
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O direcionamento de investimentos de infraestrutura, portanto, privilegiou as áreas de 

interesse dessas Companhias, e a legislação urbanística foi dando o suporte jurídico 

para as intervenções, por meio de gestões junto à Câmara Municipal, pelas óbvias 

relações explicitadas no texto citado. 

 

Em termos demográficos, São Paulo passou de uma população de 239.820 em 1900 

para 1.326.2618 habitantes em 1940. Este crescimento populacional foi gerado pelo 

desenvolvimento econômico da cidade, que passou de centro da economia cafeeira a 

polo de industrialização, com consequente afluxo de trabalhadores. Este processo 

levou à expansão da cidade em todas as direções, mas principalmente na porção leste, 

que ainda reunia condições mais apropriadas para a habitação e com disponibilidade 

de terras mais baratas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8História demográfica do Município de São Paulo, disponível em : 
http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas/pop_brasil.php . Acesso em:  20 de jul de 2014 

 

 

                                                           

http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas/pop_brasil.php
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2.3. São Paulo - expansão 

 

 

 A expansão da cidade a leste  

 

Retornando ao exposto no capítulo sobre a formação territorial de São Paulo, vimos que 

a apropriação do território se deu pela concessão de terras devolutas e terras do rossio a 

particulares que pleiteassem junto à Câmara Municipal. 

 

Este processo se intensificou a partir da metade do século XIX, mesmo com a 

promulgação da Lei de Terras, que proibia outra forma de aquisição  que não fosse a 

compra. 

 

No caso da cidade de São Paulo, para termos um panorama de como se deu a expansão 

da cidade a leste, este processo será abordado em duas frentes: a primeira, do ponto de 

vista da propriedade fundiária, mais especificamente das terras devolutas e a segunda, do 

ponto de vista dos arruamentos e sua legislação, o que será tratado adiante. 

 

Vamos assim retomar a questão das terras devolutas, desta vez sob a ótica da passagem 

do domínio federal para o domínio municipal, e dos atores envolvidos neste processo. 

 

Segundo Mônaco (2004, p. 51): 

 
Desde a primeira Constituição Republicana (1891) as terras 

devolutas, que no período colonial pertenceram à Coroa 

portuguesa e depois sucessivamente ao Império e à União, foram 

parcial e gradualmente transferidas aos Estados-membros.  

 

As terras devolutas que o município de São Paulo recebeu foram aquelas situadas num  

raio de 6 Km a partir do núcleo central. Ficava sob a responsabilidade do município a 

demarcação e discriminação, o que, no caso de São Paulo, não aconteceu. 
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No caso específico da zona leste da cidade, o histórico fundiário conta com pelo menos 

dois fatores determinantes na sua apropriação: o primeiro é que, pelo fato de ser uma zona 

rural, a região foi escolhida para receber núcleos de colonização agrícola; o segundo, 

decorrente do primeiro, foi a cessão feita pela União ao Eng. Ricardo Medina de extensas 

áreas que mais tarde foram repassadas ao Banco Evolucionista. 

 

A concessão de terras da União para Ricardo Medina, num total de 50 mil hectares, teve 

como objeto a construção de núcleos agrícolas às margens do rio Tietê, na região de São 

Miguel Paulista. É importante salientar que concessão de terras não se referia à totalidade 

da extensão definida em contrato, pois deveriam ser ainda discriminadas as ocupações já 

existentes que teriam sido objeto de concessões anteriores ou posses legitimadas. 

 

 A obrigação de discriminação das terras devolutas constituiu-se no principal problema 

enfrentado por Medina para o cumprimento do contrato. Segundo Mônaco (2004, p. 56), 

apenas uma parte da área foi levantada, e os núcleos nunca foram instalados: 

 

Quando já estava esgotado o prazo para formação do primeiro núcleo 

sem que Medina tivesse conseguido cumprir o contratado, transferiu 

direitos e obrigações ao Banco Evolucionista do Brasil conforme termo 

lavrado na Secretaria do Ministério da Agricultura em 20 de dezembro 

de 1891. O banco não cumpriu o estabelecido, mas mediu terras, pagou 

preço fixado referente a uma parcela da área e desta forma recebeu do 

Governo do Estado de São Paulo em 14 de outubro de 1892 o título de 

propriedade de 25.000 hectares. 
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A área concedida a Ricardo Medina era de 13,2 Km de cada lado do rio Tietê, contados 

a partir de uma légua da Ponte Grande. Conforme Mônaco (2004), este seria o perímetro 

da área original: 

 

 

 

 
Apud. Mônaco (2004). 

 

Em pesquisa realizada no Museu Paulista da Universidade de São Paulo, encontramos no 

Acervo Aguirra a planta com o levantamento efetuado pelo banco Evolucionista, e que 

deu origem à transcrição nº 9.095, do 1º Oficial de Registro de Imóveis: 
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Fonte : Acervo Aguirra – Museu Paulisa /USP 
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Mônaco (2004) ainda ressalta que inúmeras ações judiciais foram promovidas pelo banco 

sobre áreas de particulares ou públicas, das quais ele alegava possuir o domínio. Em parte 

delas foi dado ganho de causa ao banco, mas em muitas outras houve o entendimento de 

que a concessão feita ao Banco não lhe transferia o domínio, uma vez que deviam ser 

respeitadas as posses anteriormente existentes. 

 

O caso do Banco Evolucionista ainda não foi totalmente solucionado, existindo ainda 

hoje ações de contestação de domínio na região leste da cidade.  

 

O processo de constituição fundiária da zona leste da cidade, portanto, partiu de uma 

situação de posses e concessões já existentes, legitimadas com o passar do tempo, e do 

“imbróglio” fundiário que se tornou a questão do banco Evolucionista.  

 

A partir da década de 1940, tem início a periferização da cidade, decorrente do início da 

industrialização e da busca pela moradia mais barata. Este processo é descrito por 

Bonduki (1998) tendo como uma das causas a edição da Lei do Inquilinato, em 1942. 

Segundo o autor, a Lei do Inquilinato foi também instrumento de política econômica: ao 

impedir o aumento dos aluguéis, desestimulou a produção de moradia para renda com 

duplo objetivo: obrigar o redirecionamento dos investimentos para a indústria e reduzir o 

custo da mão de obra, cujos salários tinham como um dos componentes o aluguel da 

moradia. Contraditoriamente, a industrialização atraia mais pessoas para os centros 

urbanos, mas faltava moradia. Segundo Bonduki (1998, p. 248-249): 

 
A Lei do Inquilinato desestimulou a produção habitacional privada, ao 

passo que as iniciativas estatais no setor sempre foram insuficientes. 

(.......). 

Sem acesso às formas tradicionais de moradia, a população 

trabalhadora passou a erguer ela mesma alojamentos precários em 

locais sem nenhum equipamento ou infra-estrutura urbana, como 

favelas ou loteamentos na periferia, que começaram a ampliar a área 

ocupada da cidade. 
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O cenário da cidade nos anos 40 é contraditório e ambíguo, de crise e 

de progresso: enquanto os trabalhadores sofrem com a falta de moradia, 

São Paulo é renovada por novas avenidas e “embelezada” por arranha-

céus, num contexto de opulência, especulação imobiliária e 

industrialização. 

 

A renovação mencionada pelo autor é a implantação do Plano de Avenidas de Francisco 

Prestes Maia, uma das maiores intervenções urbanas ocorridas na capital. O plano 

consistiu na abertura de avenidas radiais ao centro e implantação da rótula central formada 

pelas avenidas Rangel Pestana, Mercúrio, Senador Queiroz, Ipiranga, São Luís, viadutos 

Nove de Julho, Jacareí e Dona Paulina. 

 

A periferização da cidade se acentuou nos anos 1950, e o afluxo de migrantes ocorrido 

nas décadas de 1960 e 70 consolidou a periferia, constituída em grande parte por 

loteamentos e favelas. 

A sucessão de loteamentos em direção à periferia transformou extensas áreas rurais em 

“urbanas”. O tecido urbano foi então se consolidando pela justaposição de loteamentos, 

formando uma imensa “colcha de retalhos”, pois fazia parte da estratégia dos loteadores 

a manutenção de glebas vazias entre os loteamentos mais distantes e a área central, de 

modo a vender mais barato os lotes mais distantes para atrair a ocupação pioneira. 

Segundo Bonduki (1998): 

Ao deixarem vazias glebas entre os novos loteamentos e a área já 

urbanizada e no interior de um mesmo loteamento, os empreendedores 

podiam vender muito barato os terrenos pioneiros, pois sua ocupação e 

a reivindicação popular pelas melhorias valorizavam os lotes ainda não 

vendidos, garantindo altos lucros no futuro. (...) A malha urbana tornou-

se, assim, verdadeiro mosaico, no qual os arruamentos mais antigos 

foram ocupados por trabalhadores mais pobres, ao passo que os 

contíguos foram adquiridos sucessivamente por setores de renda cada 

vez mais alta. 
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A consolidação da periferia: os Conjuntos Habitacionais 

Na década de 1970, a cidade já se encontrava com uma periferia consolidada, 

caracterizada pelos loteamentos populares, legais e clandestinos, e pelo início da 

favelização. 

 

Boa parte da zona leste estava ainda classificada como zona rural. A lei de parcelamento 

do solo, como vimos, ao definir o zoneamento, o fez consolidando a situação existente. 

Além do grande “pano de fundo” da Z2, algumas regiões foram posteriormente 

classificadas como Z8-100, áreas destinadas à produção habitacional pelas empresas 

estatais. 

O Banco Nacional de Habitação, criado em 1964, foi o grande financiador dos conjuntos 

habitacionais populares, adquirindo extensas áreas em Itaquera e Guaianazes, 

repassando-as à Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – Cohab, que iria 

construir os primeiros conjuntos habitacionais na d´pecada de 1980. Segundo 

Rolnik(1998, p. 201): 

A Cohab, companhia municipal destinada ao financiamento e produção 

de moradias para a população de até cinco salários mínimos, produziu, 

entre 1965 e 1989, 100 mil unidades habitacionais. A maioria dessas 

moradias são conjuntos construídos na zona rural e afastados de 

qualquer rede de infraestrutura.  

[...] 

A Lei 9.412, de 1981, que criou esta zona (Z8-100/1), possibilitaria, 

segundo seus autores, a compra pelas empresas estatais de terrenos a  

baixo preço, já que se tratava de terrenos situados em zona rural, 

desvalorizados pela impossibilidade de ocupação legal para usos 

urbanos.  

 

A ação do BNH e da Cohab na zona leste da cidade foi decisiva para a consolidação dos 

“guetos” habitacionais e dos bairros dormitório. Ao contrário de alguns loteamentos, 

como veremos no estudo de caso, a legislação para os conjuntos não permitia outros usos 

que não os habitacionais, e isto, aliado à total ausência de infraestrutura, retirou dessa 

população qualquer possibilidade de vida urbana plena. 
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2.4. O papel da norma na produção da cidade 

 

As leis de arruamentos na cidade de São Paulo 

 

Como vimos anteriormente, até fins do século XIX, a cidade se estendia pouco além da 

colina central em direção às várzeas dos rios Tietê, Tamanduateí e Pinheiros. Com o início 

do ciclo do café, entretanto, a configuração urbana foi se consolidando pelo arruamento 

de terras particulares formadas por antigas chácaras. 

 

Um dos primeiros loteamentos implantados na cidade, o bairro de Campos Elíseos, data 

de 1879, e foi destinado a receber as construções das residências dos fazendeiros de café 

que passaram a se instalar na capital em função dos negócios de exportação do produto, 

que era escoado do interior para o porto de Santos por meio das ferrovias recém 

construídas. 

 

Rolnik (1997) demonstra de modo detalhado como as leis e posturas municipais tiveram 

papel determinante na produção da segregação sócio-espacial verificada nos dias atuais. 

Por sua vez, Grostein (1987) apresenta como a irregularidade teve papel determinante na 

formação espacial das periferias. Assim, apenas a título de consolidação das informações 

constantes nos trabalhos mencionados com a necessária atualização, faremos a seguir um 

breve histórico dessa legislação, propondo uma periodização a partir de pontos que 

consideramos marcos regulatórios e contextualizando-os em termos urbanos e espaciais. 

 

O primeiro período vai de 1879 (data de implantação do primeiro Loteamento) a 1937, 

data da edição da primeira norma federal sobre parcelamento do solo, o Decreto-Lei nº 

58. 

 

O segundo período compreende a vigência do Decreto-Lei nº 58/37, até 1979, quando foi 

editada a Lei nº 8.766 de 1979, conhecida como Lei Lehmann. 

 

O terceiro período trata da vigência da Lei Lehmann de 1979 até a edição do Estatuto da 

cidade, em 2001, que regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição de 1988 e inovou 
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ao introduzir mecanismos e instrumentos para garantia da função social da propriedade e 

da cidade. 

 

Por fim, o quarto período trata da vigência do Estatuto da cidade e a discussão sobre a 

regularização fundiária. 

 

Considerando os contextos urbanos e normativos de cada período, tem-se que: 

 

No período de 1879 a 1937, a economia brasileira era baseada na cafeicultura, com uma 

industrialização incipiente. A elite era formada por fazendeiros e comerciantes de café. 

Com o fim da escravidão e o início da imigração, os centros urbanos, sobretudo São 

Paulo, conheceram um aumento populacional sem precedentes. Essa população com 

pouca ou nenhuma renda fixou-se inicialmente nos cortiços próximos à área central, 

sendo depois paulatinamente expulsa para as áreas mais periféricas.  

 

Paralelamente, as elites que residiam no centro da cidade articulavam projetos de 

embelezamento e melhoramentos viários que atendessem às suas necessidades ditadas 

pelos padrões europeus. 

 

No plano normativo, as leis e posturas editadas vão refletir o contexto urbano. Em 1914, 

a Lei nº 1.788 divide a cidade em três perímetros: urbano, suburbano e rural, 

estabelecendo regras diferenciadas e padrões de ocupação diversos para cada um. No 

perímetro urbano, por exemplo: 

 

“Art. 5º: 

Os cortiços não serão tolerados; as villas operarias so poderão ser 

construídas nas imediações das fabricas, e quando nellas se occuparem 

mais de 50 operarios; e as habitações colletivas não serão admittidas, 

quando encravadas em áreas internas, com entrada pelas chamadas ruas 

ou travessas particulares. Neste perímetro se introduzirão todos os 

melhoramentos que consultem à hygiene, commodidade e conforto, 

como convém ao futuro da cidade.....” 
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Em 1923, a Prefeitura edita a Lei nº 2.611, que proíbe a abertura de ruas em terrenos 

particulares sem a autorização da Câmara Municipal e fixa parâmetros para os planos de 

arruamento, como larguras de ruas conforme o perímetro em que se situam.  

 

Em 1929, a Lei nº 3.427 de 1929 – Código Arthur Saboya – consolida legislação anterior, 

mantendo a divisão da cidade em três perímetros e exigindo a aprovação prévia do 

município para os arruamentos. Os mapas a seguir elaborados pela Secretaria de 

Planejamento representam a área urbanizada no período em relação aos distritos atuais.No 

mapa com a área urbanizada entre 1915 e 1929, foram traçados esquematicamente os 

limites das áreas definidas no Código Arthur Saboya. 

 

  

Fonte: http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/index.php 
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Fonte: http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/index.php 

 

A partir de 1937, entretanto, já no regime do Estado Novo, a regulação do parcelamento 

do solo passa a ser federal com a edição do Decreto-Lei nº 58 em 1937. Este decreto foi 

editado para regulamentar o processo de vendas de terrenos a prestação, de modo a 

garantir obrigações aos loteadores e direitos dos compradores. Criou também a 

obrigatoriedade de inscrição do loteamento nos Cartórios de Registro de Imóveis. Na 

justificativa, o Poder Público deixa claramente expressa essa intenção: 

Considerando o crescente desenvolvimento da loteação de terrenos para 
venda mediante o pagamento do preço em prestações; 

Considerando que as transações assim realizadas não transferem o 
domínio ao comprador, uma vez que o art. 1.088 do Código Civil 

suburbana 

urbana 

Central 
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permite a qualquer das partes arrepender-se antes de assinada a escritura 
da compra e venda; 

Considerando que êsse dispositivo deixa pràticamente sem amparo 
numerosos compradores de lotes, que têm assim por exclusiva garantia 
a seriedade, a boa fé e a solvabilidade das emprêsas vendedoras; 

Considerando que, para segurança das transações realizadas mediante 
contrato de compromisso de compra e venda de lotes, cumpre acautelar 
o compromissário contra futuras alienações ou onerações dos lotes 
comprometidos; 

Considerando ainda que a loteação e venda de terrenos urbanos e rurais 
se opera frequentemente sem que aos compradores seja possível a 
verificação dos títulos de propriedade dos vendedores [...] 

 

Pelo Decreto-Lei nº 58, as áreas públicas (ruas e espaços livres) tornam-se inalienáveis 

por ocasião da inscrição do loteamento no Registro de Imóveis. Entretanto, para que elas 

passassem ao domínio público, era preciso que o loteador fizesse a doação expressa 

dessas áreas. Caso contrário, as vias e áreas livres permaneciam como propriedade do 

loteador. Como essa doação nem sempre ocorria, isso resultou numa enormidade de ruas 

e áreas livres não oficiais, que impediam a aprovação ou regularização das construções. 

 

Esta questão só foi sanada com a edição do Decreto- Lei nº 271 de 1967, que especificou 

que a partir da inscrição do loteamento, as vias e áreas livres passavam a integrar o 

domínio público municipal. 

 

Mas esse não era o único problema do Decreto-Lei. Segundo Bonduki (1998, p. 289): 

 
Mas, ao dar garantias jurídicas ao comprador, estimulando a 

comercialização de lotes, o decreto foi deficiente ao não determinar um 

padrão mínimo de qualidade urbanística – pois provocaria a elevação 

do custo dos terrenos – e ao não penalizar o loteamento clandestino. 

Ainda que o loteador fosse obrigado a depositar em cartório a planta 

aprovada pela Prefeitura, não havia nenhuma sanção para os faltosos. 
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Esse quadro perdurou até 1979, quando foi aprovada a Lei nº 6.766, conhecida como lei 

Lehmann. Os mapas a seguir apresentam a expansão da área urbanizada no período 

equivalente ao enunciado.  

 

 
 

 

Fonte: http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/index.php 
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Fonte: http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/index.php 

 

Em 1979, a expansão da cidade estava consolidada e o processo de conurbação da região 

metropolitana também. A produção estatal de moradias populares encontrou na década 
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de 1980 a “solução” para o déficit habitacional, construindo enormes conjuntos na 

periferia, sobretudo na zona leste da cidade. 

 

As áreas onde foram implantados os conjuntos eram antigas fazendas, situadas na zona 

rural do município e, portanto, de baixo custo. O problema é que não havia infraestrutura, 

principalmente viária, para garantir o acesso das pessoas ao trabalho. Essa infraestrutura 

só foi sendo implementada gradativa e vagarosamente, de maneira inversamente 

proporcional ao adensamento populacional verificado. 

 

No plano normativo, a edição da Lei Lehmann foi tardia. A Lei 6.766/79, modificada pela 

Lei 9.785/99, fixou parâmetros para lotes mínimos e determinou a destinação, por lei 

municipal, de áreas para sistema viário, áreas verdes e institucionais de forma 

proporcional à densidade de ocupação prevista para a área. Existem ainda as restrições de 

faixas non aedificandi ao longo dos cursos d´água (15 m) e a proibição de utilização de 

áreas com declividade superior a 30%. 

 

A obrigação do loteador é a implantação dos lotes, execução da infraestrutura, e doação 

das áreas verdes e institucionais ao Poder público municipal para a implantação de praças 

e equipamentos urbanos como escolas e postos de saúde. O loteador clandestino fica 

responsabilizado criminalmente com pena prevista de 1 a 4 anos de detenção. 

 

Nos anos 1980, ocorre o início do processo de redemocratização do país, e ganha força o 

movimento pela reforma urbana, liderado pelos movimentos sociais e apoiados pela ala 

progressista da Igreja católica. Com a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, 

em 1987, as pressões populares pelo direito à moradia se intensificam e a Constituição de 

1988 incorpora a função social da cidade e da propriedade.  

 

Após a edição da Constituição tem início o processo de aprovação do projeto de lei para 

regulamentar os artigos 182 e 183, que tratam da política urbana, que seria aprovado 

apenas 13 anos depois, em 2001.  
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Em 2001, o contexto urbano é de uma metrópole com sérios problemas ambientais e 

habitacionais: a escassez de moradia, a especulação imobiliária nas áreas melhor providas 

de infraestrutura e o alto preço dos terrenos “empurraram” as camadas mais pobres da 

população para as franjas da cidade, intensificando a ocupação dos mananciais e áreas de 

risco.  

 

Ao mesmo tempo, São Paulo conhece um processo crescente de segregação sócio-

espacial pela proliferação dos loteamentos e condomínios fechados, sem relação com o 

tecido urbano e progressiva perda de relações de convivência. 

 

O foco das políticas públicas em relação aos loteamentos se volta para o combate à 

chamada “inadequação” habitacional, categoria que engloba a precariedade das moradias, 

a ausência de infraestrutura e a irregularidade fundiária.  

 

Com a edição do Estatuto da Cidade, são institucionalizados os instrumentos de garantia 

da função social da propriedade, possibilitando a regularização fundiária. O mapa a seguir 

refere-se ao registro dos loteamentos irregulares feito pela Secretaria Municipal de 

Habitação disponibilizado eletronicamente. Trata-se de banco de dados com as 

informações dos processos de regularização fundiária abrangendo favelas, cortiços e 

loteamentos.  
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Fonte: http://mapab.habisp.inf.br/ 

 

Como se vê, do ponto de vista normativo a expansão da cidade de São Paulo não foi 

acompanhada de uma regulação do uso do solo que antecipasse as demandas da população 

por moradia, que é o principal fator de expansão. A lógica dominante foi a de ocupação 

de terras baratas, na zona rural.  

 

No caso específico da zona leste, o gráfico a seguir mostra as taxas de crescimento dos 

distritos agrupados por subprefeitura, no período de 1950 a 2010. 

 

 

Fonte: 
http://mapab.habisp.inf.
br/ 
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Dados disponíveis em http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/index.php 

Gráfico: Elaboração própria 

Os números confirmam a progressiva expansão urbana em direção à periferia. Os distritos 

da subprefeitura Aricanduva, por exemplo, que já estavam consolidados na década de 

1940, partem de taxas de crescimento próximas à média do município.No primeiro 

período do gráfico, os locais que tiveram maior crescimento foram Ermelino Matarazzo 

e São Miguel. A tendência nos anos seguintes é de progressiva queda, mas com taxas 

sempre maiores que a média do município. Note-se a “explosão” de Cidade Tiradentes 

na década de 1980, período em que foram implantados os conjuntos habitacionais. 

 

Este panorama da expansão da cidade buscou contextualizar a situação que se discutirá 

no estudo de caso. 
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2.5. A irregularidade, componente da estrutura fundiária. 

 

Os capítulos anteriores desta parte 2 trataram de descrever os processos de apropriação 

do território da cidade de São Paulo, por meio da sua contextualização histórica: os 

antecedentes da propriedade privada, a formação dos núcleos urbanos e numa 

aproximação do objeto de estudo, a formação e expansão da cidade de São Paulo.  

 

Em que pese a existência de estudos exaustivos sobre o tema, entendemos necessária a 

contextualização para ressaltar, sempre que possível, o aspecto que permeia essas formas 

de apropriação do território, que é a irregularidade fundiária. 

 

Como vimos, desde o sistema sesmarial, a ausência da demarcação precisa das terras 

acarretou o descontrole sobre a extensão das propriedades, que perdurou na vigência da 

Lei de Terras, a partir do século XIX.  Seja pela ausência ou precariedade de cadastros 

ou de fiscalização e controle dos governos, passando pela Metrópole de Portugal até o 

governo republicano brasileiro, esta questão merece aprofundamento de suas causas, uma 

vez que as consequências são bem conhecidas. 

 

Dos estudos e leituras efetuados, podemos identificar como causa principal da 

irregularidade fundiária brasileira as relações entre as esferas pública e privada, tendo 

como ponto fundante a característica colonial da sociedade brasileira. Este ponto foi 

discutido por Nunes (2004), para explicitar como as relações de favor e privilégio 

permeiam as relações entre poder público e iniciativa privada ainda nos dias atuais, 

mediante concessões de propriedades públicas sem contrapartidas proporcionais aos 

benefícios. 

 

Tal como foi exposto no capítulo sobre a cartografia, a ausência da produção de mapas (à 

qual está vinculada a falta de sistematização de cadastros) também entra no rol de causas 

da irregularidade: fazendo um paralelo entre a sociedade burguesa europeia e a sociedade 

colonial brasileira, Battaglia (1995, p. 167) ao justificar o estudo do sistema cadastral 

francês afirma: 
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 Muito da legislação brasileira sobre cadastros e registros sofreu 

influência direta da francesa, sem no entanto dispor da base 

organizacional capaz de garantir resultados semelhantes. De fato, 

apesar da permanência em ambas as sociedades de uma classe de 

trabalhadores não assalariados, as duas se diferenciam pelas 

características das classes dominantes (burguesa na França e de elite no 

Brasil) e, portanto, pela organização social correspondente. Assim, 

enquanto na França a acumulação capitalista exige o conhecimento do 

território e a continua expansão da infraestrutura, no Brasil a 

acumulação entravada requer o descontrole do espaço, a escassez da 

infraestrutura e o cultivo do arbítrio. Nestas condições um cadastro 

organizado não só é desnecessário como indesejado.  

 

A autora faz um detalhado estudo sobre os registros e cadastros e sua natureza: os 

primeiros, são instrumentos jurídicos de garantia da propriedade; os segundos, 

instrumentos administrativos para tributação. Os registros jurídicos não têm a função de 

cadastro, embora o modelo adotado no Brasil tenha seguido o modelo germânico, o qual 

está vinculado ao mapeamento das propriedades.  

 

Segundo Battaglia (1995, p. 188): 

 

O registro de imóveis aparece inicialmente como registro de hipotecas, 

sendo seu objetivo o reconhecimento público das hipotecas sobre a 

propriedade e não da propriedade em si. 

O sistema germânico se baseia sobre o registro do título, isto é, 

reconhece que é pela transcrição e não pelo contrato que se adquire a 

propriedade ou direitos sobre ela. Já o sistema francês admite que o 

direito é adquirido pelo contrato e o registro tem por objetivo a 

publicidade do ato. Isto é, no Brasil, assim como na Alemanha, o 

contrato pelo qual se adquirem direitos sobre um pedação de chão deve 

ser registrado para que tenha valor jurídico.  

Mas tanto o sistema germânico quanto o francês se baseiam num 

cadastro mapeado e nisto o brasileiro difere de ambos.  

 

 

 



121 

 

Assim, os registros de propriedade, desde os Registros Paroquiais instituídos pela Lei de 

Terras (nº 601/1850), baseiam-se me descrições textuais das propriedades com 

referências físicas e pessoais, impossibilitando, com o passar do tempo o reconhecimento 

dos limites. Estas descrições foram sendo mantidas permanecendo até nos registros 

atuais, como no exemplo abaixo, reproduzido a partir de registro de imóvel: 

 

. . .faz canto à esquerda em dois segmentos, sempre por 

cerca de arame, descendo o morro até um bambual ,  no 

início das divisas de (Nome); continua em reta, 

confrontando com (Nome), até o lago; atravessa o lago, em 

linha reta imaginária  até a outra margem e, deste ponto, 

deflete à direita e segue margeando o lago, até o marco, 

próximo a um páu de Jerivá;  deixa a margem e segue em 

linha reta, atravessando um caminho, no ponto onde existe 

uma porteira;  faz canto à esquerda e segue margeando 

aquele caminho, permanecendo o mesmo para dentro da 

propriedade... 

 

A ausência de informações precisas dificulta a identificação dos imóveis, dando margem 

a inúmeras ações judiciais e administrativas para sua regularização. 

 

O registro de imóveis tal como existe hoje só foi instituído pelo Código Civil de 1916, e 

a lei específica de Registros Públicos em vigência é a Lei nº 6.015/73. 

 

Em relação aos parcelamentos e loteamentos, somente em 1937, com o Decreto-Lei nº 58 

foi instituída a obrigatoriedade da inscrição no Registro de Imóveis competente. 

 

Em relação às normas, entende-se como irregular tudo aquilo que se encontra em alguma 

medida em desacordo com a lei. Disso decorre que as leis que regulam a propriedade 

fundiária como as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo , as leis de registros 

e as leis tributárias deveriam ter sua aplicação obedecida e principalmente, fiscalizada. 
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Mais uma vez, não é esta a realidade brasileira. Como vimos no capítulo sobre regulação 

do território, a efetividade das leis está relacionada à sua aderência aos interesses dos 

atores sociais envolvidos.  

 

Muito se fala da “cidade legal” e da “cidade real”. Há neste ponto, duas observações a 

serem feitas: 

 

Em primeiro lugar, a irregularidade, como demonstrado nos capítulos anteriores, não 

pode ser relacionada somente à população de baixa renda. Pelo contrário, como se 

verificou, a prática de irregularidades é historicamente muito mais uma característica das 

elites do que das classes mais pobres. A ausência de controle, muito bem demonstrada 

por Battaglia (1995), sempre interessou tanto à esfera privada (que podia usufruir da 

propriedade a baixíssimo custo) quanto à esfera pública, que se valia do descontrole dos 

cadastros e ausência de mapas para justificar a ineficácia de fiscalização. 

 

Em segundo lugar, a irregularidade na qual incorrem as camadas mais pobres da 

população decorre em grande parte do fato das leis urbanísticas de São Paulo desde o 

início do século XX abrangerem apenas uma parte do território: a Lei nº 1788 de 1913, 

ao dividir a cidade em perímetros e estipular regras para apenas uma parte da cidade,  bem 

como as leis seguintes, condenaram as zonas suburbana e rural ao laissez-faire. 

Conforme Rolnik (1998, p. 165): 

 

A segunda metade dos anos 20 estabeleceria o padrão urbanístico 

dominante da metrópole paulistana; um padrão baseado na expansão 

horizontal, no ônibus e no automóvel como meio de transporte, na 

autoconstrução dos assentamentos populares e numa quase total 

irregularidade perante as leis e códigos que determinavam o uso e a 

ocupação do solo na cidade.   

                  

Rolnik associa ainda a questão da irregularidade com uma espécie de pacto territorial 

entre os Governos a partir de 1930: a irregularidade era tolerada e as “melhorias” 

realizadas pelo Poder Público assumiam um caráter de favor, em troca do qual a 

população concedia seus votos. 
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Ainda assim, a questão da irregularidade fundiária assume múltiplas formas, que 

produzem efeitos muito diversos na paisagem. Há uma grande gama de aspectos que 

classificam uma área como irregular.  

 

O fato da periferia da zona leste paulistana ter se tornado um “espaço da irregularidade” 

ou a “cidade ilegal” como fazem crer alguns estudos é parcialmente verdadeiro. Isto 

porque, embora a legislação municipal tenha negligenciado esta parcela da cidade, a 

legislação federal, a partir de 1937, definiu regras para a produção de lotes com vendas a 

prazo, se não com parâmetros urbanísticos, pelo menos com a obrigação do registro. 

 

Por ora, é importante que se faça a distinção entre a irregularidade jurídica e a 

irregularidade urbanística. 

 

Na primeira, tem-se uma inadequação do domínio (conferido pelo registro) em relação 

à posse, ou seja, aquele que ocupa a área a possui de fato, mas não por direito. Não 

significa, entretanto, que o ocupante tenha consciência disso ou que a tenha ocupado ou 

invadido com conhecimento prévio da sua situação. 

 

O que ocorre, na maioria dos casos, é transmissão não registrada do direito de posse, 

através de instrumento particular, sem validade jurídica. Quando essa transmissão é feita 

por empresa ou loteador para um grande número de pessoas, configura-se crime previsto 

na Lei 6.766/79.  

 

Outra forma de irregularidade se dá quando as características físicas do imóvel não 

condizem com o registro, seja por imprecisão de localização, de dimensões ou ainda de 

filiação, infringindo neste caso a Lei de Registros Públicos – nº 6.015/73. 

 

Há casos em que a irregularidade tem origem administrativa, ou seja, o loteamento não 

passou por aprovação da Prefeitura ou está pendente do cumprimento de exigências para 

sua aprovação. 
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No caso da irregularidade urbanística, o aspecto a ser considerado refere-se à 

implantação do loteamento: áreas públicas menores, vias com largura ou declividade em 

desacordo, infraestrutura incompleta, são algumas das irregularidades mais comuns. 

 

A seguir, o estudo de caso apresentará de forma mais pormenorizada os elementos 

constitutivos da paisagem e a aplicação dessa análise ao recorte territorial proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E
s
t
u
d
o
 d

e
 c

a
s
o



126 

 

3.1. Recorte do objeto 

 

Na definição do objeto desta pesquisa, consideramos que a região escolhida seria a zona 

leste da cidade de São Paulo, que apresenta, por observação empírica, grande variedade 

de situações fundiárias merecedoras de análise. 

A parcela denominada como zona leste possui grande extensão territorial e grande 

diversidade de características, que estão relacionadas aos períodos e processos de 

apropriação daquele território.  

Para fins de nosso estudo, a zona leste que se pretende analisar é a parcela de território 

que teve sua urbanização consolidada mais intensamente a partir da década de 1930 e está 

situada no vale do rio Aricanduva.  

A proposta da pesquisa foi identificar os loteamentos implantados no recorte de estudo 

da zona leste e, por meio de consultas aos Oficiais de Registro de Imóveis, obter as 

informações relativas aos projetos e situações de legalidade ou ilegalidade registraria, 

complementando, tanto quanto possível, com informações do setor de cadastro da 

Prefeitura Municipal de São Paulo. 

De início, sabia-se o tamanho da tarefa, uma vez que a região leste da cidade é extensa e 

formada por mais de uma centena de loteamentos. 

A competência dos Registros de Imóveis na cidade de São Paulo é dividida segundo 

norma estadual9, que atribui a cada um dos 18 oficiais as circunscrições imobiliárias, que 

são formadas por um ou mais distritos. Essa distribuição, entretanto, variou no tempo em 

função do crescimento da cidade: no caso da zona leste, por exemplo, em especial os 

distritos de Itaquera e Guaianazes, onde se concentraram nossos estudos, os registros de 

imóveis foram anteriormente de competência do 1º, 3º  e 7º  Registros de Imóveis, sendo 

desde 1939, de competência do 9º Registro.Diante da complexidade que envolveria a 

pesquisa em diversos cartórios, verificou-se que a pesquisa junto ao 9º Oficial de Registro 

de Imóveis seria suficiente para os propósitos almejados. 

9 No caso do Município de São Paulo, a Resolução nº 1, de 29/12/1971 do Tribunal de Justiça. 
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Foram então realizadas consultas mediante autorização do Sr. Oficial, com a localização 

dos loteamentos, o que possibilitou a consulta aos registros das Inscrições. 

Foram identificados cerca de 20 loteamentos, alguns inscritos, outros particulares, e 

dentre estes, oito foram escolhidos para a análise particularizada de seus elementos 

constitutivos e para vistoria em campo da paisagem. 

Trata-se de loteamentos contíguos entre si, situados no entorno do atual Shopping 

Aricanduva.  

Foram solicitadas as certidões e plantas dos oito loteamentos, verificando-se que todos 

têm origem na Fazenda Aricanduva. As plantas obtidas foram digitalizadas e 

georreferenciadas, para possibilitar a comparação entre os projetos e a implantação real, 

representada pelo Mapa Digital da Cidade e entre a implantação real e a situação física 

de 1930, representada pelo Levantamento SARA Brasil. O software utilizado foi o QGIS, 

software livre de geoprocessamento.  

Antes de passarmos aos loteamentos, é importante uma reflexão acerca dos seus 

elementos constitutivos que serão verificados na análise.  

Inicialmente, propõe-se a discussão sobre o equilíbrio e a distribuição entre espaços 

privados e espaços públicos, abrangendo duas escalas: a escala da rua como espaço 

público de convivência e a escala da cidade, na qual a estrutura do sistema viário é 

determinante da circulação de pessoas e mercadorias. 

Em seguida, passamos para as relações do sistema viário com o relevo e a hidrografia, 

mostrando, no primeiro caso, as diversas formas de traçado e a produção resultante da 

paisagem e no segundo caso, os reflexos das políticas de saneamento no espaço urbano. 

Por fim, a questão da destinação de espaços livres e sua utilização, nem sempre efetivada. 

A não utilização dos espaços livres de loteamentos conforme sua destinação revela a 

ausência da gestão pública destes espaços, sobre os quais via de regra se instalam 

assentamentos precários, gerando problemas habitacionais e ambientais. 

Os loteamentos estudados serão então apresentados e analisados segundo as reflexões 

propostas.  
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3.2. Uma questão de fundo: espaços públicos e privados 

 

Como vimos nos capítulos sobre a expansão da cidade de São Paulo, a produção dos 

arruamentos como demonstra Simoni (2002), foi de caráter quase que exclusivo do 

empreendedor privado; ao poder público cabia a aprovação de planos de loteamentos e o 

recebimento das doações das ruas abertas. Exceção feita às áreas mais centrais da cidade, 

que foram objeto de planos de melhoramentos e embelezamento, os perímetros suburbano 

e rural, assim definidos na legislação de 1923, ficaram a cargo dos parcelamentos das 

chácaras e sítios existentes no início do século XX, segundo divisões familiares e 

vendidas em lotes. 

Essa característica de produção do espaço urbano teve consequências permanentes que se 

materializam em um sistema viário descontínuo e fragmentado e na ausência de áreas 

livres e de uso público. 

Inicialmente, temos de buscar as conceituações necessárias para a compreensão do 

“espaço público” e sua relação com a paisagem. Segundo Besse (2006, p. 1): 

O conceito de espaço público, [...] é ambíguo. Ele é ao mesmo tempo 

um conceito de urbanismo e de planejamento e um conceito de filosofia 

e de sociologia política. Ele é, portanto, ao mesmo tempo uma realidade 

efetiva, concreta,  e uma metáfora. Se tomarmos o conceito na 

perspectiva mais comum hoje em dia, ou seja, a do planejamento e da 

transformação da vida coletiva, o espaço público é o espaço do público. 

É um espaço que é aberto à frequência e ao uso, livres, mas regrados, 

de cada um. Por outro lado, se tomamos o conceito do ponto de vista da 

filosofia política, o espaço público é antes de tudo uma metáfora, a 

metáfora de uma forma de ação coletiva e de ligação política que nem 

sempre é regulamentada pelo Estado.  

O autor prossegue indicando que pode haver uma vinculação entre essas categorias, mas 

que ela nem sempre é clara, o que não elimina sua ambiguidade. 

Outra aproximação necessária é que, ao falarmos de espaço público, estamos falando do 

urbano: na realidade concreta, os espaços públicos são as ruas, as praças, e sua dimensão 

política (ou metafórica) está no uso desses espaços. Portanto, situando melhor nosso 
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objeto, estamos falamos de espaços públicos urbanos, produzidos e apropriados pela 

sociedade segundo suas características e contextos históricos. 

Assim, quando falamos no equilíbrio entre espaços públicos e privados, pretendemos 

abordar, primeiro, morfologicamente (a realidade concreta) e depois, simbolicamente (a 

metáfora) para em seguida, estabelecermos essa relação com a paisagem. 

Morfologicamente, no sentido do projeto e constituição dos espaços públicos, uma 

primeira questão recai sobre a rua: ela é o espaço público mais imediato e necessário à 

realização da cidade, na medida em que ela estrutura o espaço urbano, divide o público 

do privado e tem a função de permitir o fluxo de bens e pessoas. 

Em relatório publicado em 2013, Streets as public spaces and drivers of urban 

prosperity10, a ONU-Habitat demonstra que as ruas são mais que simples elementos de 

ligação lineares: elas são também elementos estruturadores do urbano: 

As ruas serviram tradicionalmente para três objetivos principais: 

mobilidade, comercio e interação social. A rua, normalmente definida 

como espaço público, com casas residenciais, edifícios comerciais em 

cada lado, e por isso tem funções sociais e econômicas que são parte 

integrante da vida urbana. De fato, há múltiplas funções das ruas como 

ligações ou lugares que possuem valores comerciais, econômicos, 

cívicos, cerimoniais, políticos, culturais e sociais. No entanto, esta 

multifuncionalidade é com frequência negligenciada, e as ruas são 

comumente vistas como meras ligações rodoviárias, que permitem 

deslocamentos entre dois ou mais destinos.  

Ao nos debruçarmos sobre os traçados viários, portanto, buscamos entender como a 

estrutura urbana se formou: mais que simples ligações, como menciona o relatório, as 

ruas denotam valores e revelam práticas sociais históricas. Nesse aspecto, a normatização 

ou não desses traçados é também um elemento definidor de formas e de conteúdo: como 

veremos nas análises dos loteamentos, a distribuição entre espaços públicos e privados e 

a forma como essa distribuição é feita revela as lógicas sociais e econômicas adotadas. 

10 Disponível em : http://mirror.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=3513 
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Quanto às formas de apropriação e qualificação do sistema viário, observamos que o 

processo de planejamento das cidades brasileiras privilegiou o rodoviarismo, tendo como 

marca de sua expressão atual o automóvel, modo privado de locomoção sobre o espaço 

público, a rua. Dessa apropriação, decorrem conflitos pela utilização do espaço público: 

automóvel x pedestre, automóvel x bicicletas, automóvel x ônibus, etc. 

Segundo Oliva (2004, p 150 ): 

O automóvel, ao lado da moradia, é a configuração privada e íntima do 

espaço individual, no entanto, diferentemente da moradia o automóvel 

se projeta no espaço público (quando se trata de ruas de uso múltiplo). 

Esse contato, inflexiona os dois antípodas: a rua tem seu caráter público 

diminuído; o automóvel perde parte de seu poder privado (regras de 

condução e comportamento). Mas obviamente não se trata de uma 

relação equilibrada (em São Paulo, certamente não). A “infecção” 

automobilística faz das ruas seu domínio e a substância pública é 

gravemente atingida, a começar pelas dificuldades impostas às práticas 

pedestres. Esse mesmo raciocínio serve para caracterizar as vias 

expressas construídas nas cidades para uso exclusivo do automóvel, 

como espaços que não são públicos de partida. Não são espaços de 

acesso livre e servem para o uso de um bem privado. Isso não condena 

as vias expressas, mas segundo esse conceitual (e, francamente, na 

prática) não podem ser identificadas como espaços públicos, mesmo 

que elas sejam produto de recursos obtidos junto a toda população. 

Além da apropriação das ruas pelo automóvel, pode-se acrescentar o fechamento de vias 

em determinados bairros criando “bolsões residenciais”, a ocupação das calçadas pelos 

ambulantes, bares e restaurantes, etc, numa gama de situações que nega o coletivo  no 

sentido de acesso a todo e qualquer cidadão, independente de sua situação social, e 

reafirma o uso do público como sendo não o que é de todos, mas como aquilo  que não é 

de ninguém. 

Nesse ponto, a abordagem do espaço público como metáfora, recuperando as palavras 

de Besse, se mostra mais evidente: a produção de espaços públicos, sejam ruas ou áreas 

livres está condicionada pelas formas de apropriação da sociedade. Os espaços públicos 
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são os locais onde o indivíduo se depara com o outro, onde as diferenças são evidenciadas, 

o espaço da pluralidade. Segundo Besse (2006, p.7 ) 

O espaço público, como vimos, é por definição um espaço de 

pluralidade, um espaço de cruzamento de opiniões e de valores, mas 

também um espaço de cruzamento de presenças físicas. Em outros 

termos, a liberdade de expressão ou de palavra, que é característica do 

espaço público político, pressupõe um regramento especial, pressupõe 

uma organização concreta do espaço.(tradução nossa). 

E o que dizer de nosso objeto de estudo? Como seriam, segundo as considerações acima, 

as características dos espaços públicos das periferias? E qual a relação desses espaços 

com a paisagem? 

As respostas estão na observação empírica de que a configuração da periferia da zona 

leste de São Paulo se conformou pela justaposição de projetos de loteamentos com 

traçados de diferentes tipologias e espaços livres inadequados e sub-aproveitados. Os 

fatores históricos da apropriação desta parcela da cidade já estudados revelam que o poder 

público se ausentou do processo de produção do espaço da periferia da cidade, exercendo 

controle apenas normativo e superficial. 

Os espaços públicos (ruas, praças, áreas verdes e institucionais) da zona leste em relação 

aos espaços privados, podem ser dimensionados numericamente pela proporção 

verificada nos loteamentos estudados, mas sua dimensão qualitativa só pode ser aferida 

pela observação da paisagem, pois é por ela que se verifica como eles foram apropriados 

e qualificados.  

A paisagem, portanto, além das questões estéticas, como vimos na primeira parte deste 

trabalho, é um indicador da realidade social. É nesse sentido que serão conduzidas as 

análises do estudo de caso. 
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3.3. Os elementos constitutivos da estrutura fundiária:  

 

Sistema viário e topografia. A herança do traçado  

A topografia é um dos elementos da paisagem mais importantes a serem considerados por 

ocasião de uma intervenção como a implantação de um loteamento. O traçado viário 

projetado para uma determinada área deve necessariamente considerar a altimetria e do 

ponto de vista da paisagem a forma como se projetam e implantam as ruas é fundamental 

para sua apreensão e compreensão. 

Porém, traçados viários nem sempre estão adequados ao sitio físico, seja por razões 

históricas, normativas ou econômicas. 

Historicamente, os estudos de morfologia urbana apontam a diferença da constituição das 

cidades de colonização portuguesa e espanhola: as primeiras, de traçado irregular e 

sinuoso e as segundas constituídas em malha ortogonal, com localizações pré-definidas 

para os edifícios públicos. 

A explicação para essa diferença está forma de concepção de cidade por  cada reino e nas 

orientações aos colonos para a produção da cidade. Sergio Buarque de Hollanda, em 

Raízes do Brasil, demonstra que a forma das cidades reflete na verdade uma postura em 

relação ao novo mundo. É clássica a analogia do “semeador” e o “ladrilhador”, para 

ilustrar como portugueses e espanhóis tratavam suas colônias: enquanto a Espanha via 

suas colônias como uma extensão do reino, procurando reproduzir na América as 

condições de vida europeias, Portugal encarava as colônias com uma visão estritamente 

comercial e exploratória, como um lugar de passagem, restringindo-se à ocupação 

litorânea. 

No que toca às cidades, os espanhóis as construíram segundo lógicas pré-definidas em 

normas (Leyes de las Indias) e impuseram sua vontade refletida no traçado ortogonal da 

malha urbana. Este é o trabalho do ladrilhador. Por outro lado, os portugueses pouco 

interferiram no território, adaptando os traçados ao sitio físico, e como isso revelando 

pouca ou nenhuma intencionalidade na produção do espaço. Assemelham-se assim ao 

semeador, que joga as sementes sem preocupação refletindo certo descaso. 

 

 



133 

 

Teixeira (2012, p. 14), entretanto, mostra que as cidades da colonização portuguesa 

possuíam uma lógica particular na sua estruturação. Segundo ele, associa-se a adaptação 

ao sitio físico com a geometria regular dos traçados, não necessariamente em malha 

ortogonal, mas com estruturas reconhecíveis. 

Nas cidades de origem portuguesa, sempre encontramos 

articuladas essas duas vertentes, que correspondem a duas 

concepções distintas de ordenação do espaço urbano. Por um 

lado, uma componente vernácula, herdeira da civilização 

mediterrânica de que Portugal ainda faz parte, que viria a 

reforçar-se com a presença muçulmana e que se traduz na 

capacidade de a cidade se articular com o território em que se 

implanta. Por outro lado, uma componente erudita, herdeira da 

cultura urbana romana, reformulada no Renascimento e que se 

traduz na regularidade e na geometria dos traçados.  

Em relação ao que o autor chama de “traçado regular”, ele reconhece que essa 

regularidade era relativa, uma vez que a adaptação ao sitio físico estava em primeiro 

lugar: 

Mesmo nos casos em que os planos tinham por base princípios 

geométricos, houve sempre o cuidado de adaptar o plano, e a sua 

geometria, às preexistências, fossem elas naturais ou construídas pelo 

homem, harmonizando-se com elas. (p. 14). 

Outro ponto importante e estruturador das cidades era a hierarquia dos pontos notáveis e 

seu posicionamento estratégico. Estes também obedeciam a estrutura do sitio físico, 

instalados em linhas de vale e de cumeada. Com isso, as ruas implantadas nessas linhas 

necessariamente conduziam a esses edifícios, em torno dos quais se abriam praças. 

Trata-se, portanto, de uma visão e uma forma de agir que originaram espaços muito 

distintos daqueles das cidades hispânicas e foi sobre esta herança que se constituiu 

inicialmente a cidade de São Paulo, a partir  da colina central onde se instalou o colégio 

dos jesuítas. 
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Posteriormente, já no século XIX e XX, as influências estrangeiras no urbanismo 

notadamente francesa e norte-americana foram sendo absorvidas e refletidas no espaço 

urbano. Os planos de melhoramentos como o Plano de Avenidas de Prestes Maia, os 

melhoramentos propostos por Vitor da Silva Freire e Bouvard e até mesmo o Plano 

Urbanístico Básico, já na década de 1960, alteraram substancialmente a estrutura da 

cidade e o traçado viário. 

O esquema radial-perimetral proposto por Prestes Maia foi só parcialmente implantado e 

deu lugar à malha viária proposta pelo PUB. Um sistema hibrido, portanto, ao qual se 

juntam os parcelamentos particulares de traçados diversos, como veremos adiante. 

Monta-se assim, um sistema viário sem uma única geometria reconhecível, mas uma 

geometria plural, mutante em cada trecho da cidade. Retomando as palavras  de Estevez 

(2009), poderíamos usar o exemplo de São Paulo como  uma cidade “sem texto”, na qual 

o sistema viário é muito mais que infraestrutura, ele é a principal, senão a única estrutura, 

cuja natureza hibrida e disforme contribui para produzir a paisagem que temos. 

 Os traçados viários dos loteamentos e a (in)adequação ao sitio físico – razões 

normativas e econômicas. 

Uma das contribuições pretendidas por este trabalho é a reflexão sobre os processos de 

produção da paisagem, seus elementos constitutivos e suas consequências no espaço 

urbano. 

Partindo-se da constatação de uma flagrante desigualdade paisagística, a pesquisa 

debruçou-se sobre as possíveis causas e principalmente, nos seus reflexos concretos sobre 

a paisagem e sobre a cidade. 

Mas antes de tudo, procurou-se compreender as condições históricas, sociais e 

econômicas que levaram a esta ou aquela configuração, e na medida do possível, pode-se 

dizer que houve relativo sucesso nessa empreitada. 

Ao tratarmos da (in) adequação do traçado viário ao sitio físico, demonstramos 

anteriormente que houve historicamente uma herança cultural na forma de produzir a 

cidade em seus primórdios. 
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Mas além dessa herança cultural, podemos apontar também questões de ordem normativa 

e econômica para que essa inadequação fosse praticada. 

Em termos normativos, como vimos na parte 2, as primeiras regras para orientar a 

abertura de vias por particulares dispunham que os traçados deviam ser retilíneos. Esta 

providência visava à “modernização” do traçado da área central da cidade segundo os 

princípios higienistas em voga no início do século XX.  

Nesse conceito, eram priorizadas as condições de insolação e circulação dos ventos, de 

modo que o traçado regular e ortogonal se mostrava mais apropriado. 

O parcelamento das chácaras ao redor do centro, portanto, seguiu esta orientação. 

Loteamentos como os de Higienópolis e Campos Elíseos, em fins do século XIX, 

obedeceram rigorosamente a malha de traçado retilíneo.  

Embora a exigência tenha durado até 1913, mesmo em 1928  o parcelamento que deu 

origem ao bairro de Perdizes se assentava sobre as colinas do extremo oeste do espigão 

central. O resultado disso foi a implantação de ladeiras íngremes que definiram a 

paisagem. 

 

Base: Levantamento Topographico SARA Brasil. 
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Posteriormente, a legislação passou a permitir traçados mais orgânicos, cujos maiores 

representantes foram os loteamentos da Cia City, a partir da ideia dos bairros e cidades-

jardins norte-americanos. Segundo Kawai (2001, p. 53): 

Pode-se dizer que o traçado em malha ortogonal foi, de certa forma, 

determinado pela legislação municipal vigente. O Código de Posturas 

de 1886, nos artigos 2º e 3º, determinava que as ruas no perímetro 

urbano fossem retas, com no mínimo 16 m de largura. Esta exigência 

parece ter condicionado a generalização do traçado em grelha pois, pelo 

menos até 1914, não se identifica outro tipo de traçado nos mapas da 

cidade, excetuando-se os irregulares do centro antigo.(...) Esta 

determinação vigorou até a lei 1666, de 1913, que abre no artigo 5º 

novas possibilidades ao estabelecer que “os quarteirões das ruas, 

avenidas ou praças deverão ser em linha recta ou em curva”. 

A partir da eliminação da restrição normativa, os projetos de parcelamento e loteamento 

seguiram a lógica imposta pelo mercado: espaços diferenciados de maior qualidade 

urbanística, com traçados orgânicos e oferta generosa de praças e áreas verdes bem 

localizados permaneceram restritos às áreas mais centrais da cidade. Nas áreas periféricas, 

poucos foram os projetos nesse sentido. A maioria adotava a configuração tradicional, 

atendo-se estritamente às exigências legais, como veremos nos casos estudados. 

Em termos de projeto e de economia de obra, os traçados orgânicos demandam menos 

movimentos de terra, por se adequarem às curvas de nível e assim reduzirem a 

necessidade de cortes e aterros; porém as ruas tornam-se mais extensas e com menos 

possibilidades de saída, o que pode encarecer os serviços de pavimentação. Já os traçados 

ortogonais, quando produzidos em terrenos íngremes podem levar à necessidade de 

grandes movimentos e eventual desestabilização do solo, ou então à produção de ladeiras 

de grande inclinação como vimos. 

Em termos da paisagem, os traçados orgânicos são em geral associados à arborização e à 

inserção adequada de áreas verdes livres, o que cria amenidade no ambiente. O traçado 

ortogonal, por sua vez, gera  monotonia e não raro relega a segundo plano os espaços 

públicos, não integrando-os ao traçado de forma harmônica. 
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Hidrografia  e sistema viário: a canalização dos rios e córregos e a paisagem 

A relação da cidade de São Paulo com seus rios e córregos pode ser analisada 

historicamente relacionando-se o tratamento dado aos cursos d´água pelo Poder Público 

com os períodos de consolidação e expansão da cidade. Este é mais um dos componentes 

determinantes da paisagem. 

Estudo mais detalhado desse tema em relação ao rio Tietê, por exemplo,  pode ser 

encontrado em Nunes (2004), que apresenta a relação das sociedades com os rios a partir 

do trabalho de Saraiva (1999, p. 43): 

Pode-se associar aos rios várias dimensões e funções que compõem a 

relação sociedade – natureza, como as funções econômicas, políticas, 

sócio-culturais como se discutirá adiante, mas também vem ganhando 

importância e merecendo estudos detalhados o componente estético dos 

cursos d´água e a inserção dos rios no ambiente, sobretudo o urbano, e 

o tratamento dado a eles. 

Saraiva estabelece as fases que representam a relação sociedade – rio 

como fases de temor e sacralização, harmonia e ajustamento, 

controle e domínio, degradação e sujeição, recuperação e 

sustentabilidade, e que estão relacionadas à própria história da 

humanidade e à “evolução” da tecnologia, sobretudo a partir da era 

moderna.  

 

O trabalho mostra, no caso do rio Tietê, como a relação lúdica de utilização da várzea 

como espaço de lazer passou à sujeição e degradação, sem no entanto, lograr sucesso com 

a recuperação e sustentabilidade. 

A análise do processo de degradação que aconteceu com o rio Tietê pode ser estendida a 

todos os cursos d´água da cidade de São Paulo e de outras cidades do Brasil. 

Fundada sobre uma colina, o núcleo inicial da cidade tem em seu entorno as várzeas de 

dois rios: o Anhangabaú, que divide a colina central do morro do Chá a oeste e o 

Tamanduateí, com a várzea do Carmo a leste. O ribeirão Anhangabaú tem dois afluentes 

próximos : o Ribeirão Saracura e o do Bexiga. O Anhangabaú desagua no Tamanduateí, 

que por sua vez desagua no rio Tietê. 
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As formas de lidar com a hidrografia urbana passam por questões de ordem cultural e 

econômica, mas também devem ser situadas em seus contextos históricos: Oseki e 

Estevam (2006), dividem em três fases as políticas públicas em relação aos rios e córregos 

da cidade de São Paulo : a fase higienista, a fase de canalização e abertura de avenidas 

de fundo de vale e a fase de reservação, com as construções dos piscinões. A fase 

higienista corresponde ao período a partir do fim do século XIX em que a necessidade de 

saneamento das várzeas se impôs por questões de saúde pública, mas também de 

aproveitamento das áreas das várzeas: 

As grandes cheias ocorridas durante o século XIX, bem como o déficit 

da coleta de esgotos (presente até hoje) foram causadores de diversas 

epidemias, sendo que a maior delas ocorreu em 1855, quando a cidade 

sofreu um grave surto de cólera. 

Deste fato decorre a característica principal da primeira fase das 

intervenções nos cursos d´água paulistas, denominada de “fase 

higienista”. Entre meados do século XIX e a década de 1920, foram 

retificados diversos trechos do Tamanduateí e do Tietê, visando, 

sobretudo, o saneamento e o controle das enchentes (e epidemias) na 

cidade. (p. 85) 

De fato, no mapa da cidade elaborado por Jules Martin, de 1890, na qual o rio 

Tamanduateí já se encontra retificado no seu trecho final, pode-se verificar a situação dos 

rios com a comparação, no detalhe, com a situação em 1810:
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Rio Tamanduateí  

retificado 

Rio Tamanduateí  

curso original 

Fonte: Cesad/FAU USP 
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Com a expansão da mancha urbana a partir da implantação das ferrovias e da 

industrialização que teve início na década de 1930, e com os projetos e planos que 

privilegiaram o rodoviarismo, a abertura de avenidas se intensificou e as várzeas foram 

sendo ocupadas. Com a implantação do Plano de Avenidas, de Prestes Maia, foram 

canalizados diversos córregos e abertas sobre eles avenidas de fundo de vale. Este 

processo de canalização que teve início motivado pela necessidade de abertura de sistema 

viário, teve continuidade nas periferias para saneamento e controle da ocupação. Segundo 

Oseki e Estevam (2006, p. 85): 

A conjugação de canais e vias marginais tornou-se prática urbanística 

recorrente para ocupação das várzeas na cidade de São Paulo. O 

binômio saneamento/vias públicas enraizou-se na administração 

municipal e metropolitana como maneira eficiente do poder público 

resolver vários problemas simultaneamente. Posteriormente, isto ainda 

foi associado a programas de relocação habitacional de populações 

invasoras das margens dos rios, o que possibilitava à administração 

pública marcar presença “saneando”, ambientalmente e socialmente 

vários setores da cidade com consequentes dividendos políticos.  

Com isso, passou-se de um problema a outro: se no início do século XX, a baixa 

declividade dos rios como o Tietê e sua acentuada sinuosidade consistiam num problema 

devido ao espraiamento e formação de alagados, a “fúria” da retificação e canalização 

levou à impermeabilização do solo e supressão das várzeas dos rios e córregos, o que 

levou à maior vazão dos rios confinados entre paredes de concreto, e com isso, ao colapso 

do sistema de escoamento de águas pluviais e captação, ocasionando enchentes. Este 

processo tem suas consequências sentidas na atualidade. 

Para solucioná-lo, a partir da década de 1990, introduziu-se a técnica de reservação, ou 

seja, a retenção das águas em reservatórios, abertos ou fechados, que ficaram conhecidos 

como piscinões. 

No estudo dos loteamentos adiante apresentado, será possível a comparação da situação 

hidrológica por meio das plantas SARA de 1930 e a situação verificada atualmente. 
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Espaços livres destinados a áreas verdes e institucionais 

A existência de  espaços livres na cidade de São Paulo,  é mediada mais pela separação 

do que pela integração. Os espaços surgem como simples descontinuidades topográficas 

necessárias à divisão entre o público e o privado e não como relações topológicas -  como 

vizinhança, separação, ordem ou sucessão,  o que fariam de seu conjunto, um sistema. 

Os espaços livres públicos  

Os espaços livres  podem ser produzidos com  objetivo específico,  ou podem surgir em 

decorrência de configurações territoriais e fundiárias determinadas por circunstâncias 

econômicas, jurídicas e sociais, em diferentes momentos históricos. 

No primeiro caso, ou seja, quando eles são produzidos, há que se considerar o papel 

normativo do uso do solo e a intervenção do poder público: ruas, praças e parques são 

criados por atos que pressupõem a intervenção pública, seja pela obrigação de fazer 

imposta a particulares (casos dos loteamentos que devem destinar áreas para sistema 

viário e áreas livres) seja por intervenções relacionadas ao processo de planejamento – 

abertura e alargamento de ruas, desapropriações para criação de parques, etc.) 

No segundo caso, os espaços livres podem surgir como consequência de transformações 

na conjuntura econômica – exemplo clássico são os vazios urbanos originados do 

processo de desindustrialização ou ainda áreas que se mantém sem ocupação por 

problemas fundiários que inviabilizam seu aproveitamento. 

Em sua natureza jurídica, eles podem ser privados – situação mais comum no segundo 

caso, ou públicos – situação descrita no primeiro caso. Sendo públicos, podem ser de três 

categorias – de uso comum do povo, dominiais ou de uso especial. 

Essa categorização se faz necessária para que se possa delimitar o objeto que se pretende 

discutir e a importância dessa discussão. Os espaços livres que se pretende analisar são 

aqueles de uso público ou coletivo. Para a fruição dos espaços livres pelos cidadãos, há 

que se verificar a existência de uma política pública que os considere, de modo a garantir 

suas relações com o entorno construído e com os habitantes. Além das características 

físicas e do ponto de vista de sua utilização, há que se considerar também as formas de 

apropriação e qualificação dos espaços públicos pela população.  
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No caso das praças e parques públicos, a apropriação pela população sofreu alterações ao 

longo do tempo. Segundo Marx (1980) citado por Leite (1998): 

No Brasil, a praça, como tal, para reunião de gente e para o 

exercício de um sem número de atividades diferentes, surgiu entre 

nós de maneira marcante e típica, diante de capelas ou igrejas, de 

conventos ou irmandades religiosas. Destacava, aqui e ali, na 

paisagem urbana, estes estabelecimentos de prestígio social. 

Realçava-lhes os edifícios, acolhia seus frequentadores [...] 

Os autores tratam nesse caso, das praças em sua forma mais ancestral nas cidades 

brasileiras. O processo de expansão e reformulação das cidades, como mostram vários 

estudos, eliminou e criou praças, remodelou suas características e as mudanças da 

sociedade alteraram seus usos, assim como seus usuários. 

Em São Paulo, a grande expansão horizontal verificada a partir da década de 1940, com 

a implantação de loteamentos destinados à moradia das camadas de baixa renda, também 

criou, ainda que por obrigação legal, alguns espaços livres que se tornaram praças ou 

locais com algum equipamento público implantado.   

Portanto, ao se tratar de espaços livres públicos, é necessário que se façam algumas 

distinções/classificações, para que não se tenha a impressão de que os espaços livres 

públicos independem de sua localização e origem para a análise de suas relações com o 

entorno e com a população usuária. Os espaços livres públicos nas periferias, por 

exemplo, são em número infinitamente menor que nas áreas centrais das cidades, como 

em São Paulo. A razão disso está na origem dos parcelamentos, na legislação do período 

e na sua eventual irregularidade de ocupação.  

Como exposto anteriormente, se mesmo nas áreas mais centrais a destinação de áreas 

livres é residual, nas periferias essa destinação é praticamente nula, e, quando existe, 

como cabe ao Poder Público a implantação da praça ou equipamento, isso em geral não 

acontece, dando margem às ocupações irregulares, ou acontece “privatizando-se” o 

espaço livre com alguma concessão a terceiros, sem acesso à população em geral. 

Outro aspecto importante a ser considerado é a gestão dos espaços livres públicos 

realizada pela Municipalidade. Não são novas as notícias da venda ou permuta de bens 
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dominiais em regiões valorizadas da cidade para “obtenção de recursos para obras 

sociais”, evidenciando mais uma vez o caráter utilitarista da coisa pública que passa ao 

largo de questões urbanísticas. 

Em sua maioria, são áreas criadas por obrigação legal e muitas vezes, hostis à utilização. 

Por suas características físicas são espaços de segregação e não de integração entre o 

público e o privado, e ainda menos de integração com outros espaços. 

Como foi exposto no processo de expansão da cidade de São Paulo, a divisão das glebas 

mais periféricas em loteamentos originou uma colcha de retalhos, cuja “costura” foi se 

dando aos poucos, reforçando a exclusão sócio-territorial das camadas mais pobres da 

população, marcada, não só pela ausência ou má qualidade de espaços públicos mas 

também carente de infraestrutura de transportes e circulação. 
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3.4. Estudo das transformações da estrutura fundiária 

 

Para a escolha dos loteamentos para estudo de suas características morfológicas e de 

implantação, foram considerados alguns critérios de modo que a amostra escolhida 

fornecesse o maior número possível de informações. 

A zona leste, como vimos, foi formada por uma sucessão de loteamentos em diferentes 

momentos, que, no entanto, se intensificaram a partir da década de 1950. 

Como se verifica pelas plantas SARA, em 1930 havia já muitos núcleos implantados, 

porém entremeados por grandes glebas vazias. A margem esquerda do rio Aricanduva 

estava já bem adensada, assim como as áreas lindeiras às ferrovias. 

A partir da década de 1960, entretanto, com o crescimento demográfico motivado 

principalmente pela migração para o trabalho na indústria automobilística que se instalou 

na região do ABC e de Guarulhos, as antigas fazendas começam a ser loteadas, divididas 

em “quinhões” entre os herdeiros dos proprietários originais e adquiridas por empresas 

loteadoras e investidores.  

A partir da década de 1970 e 1980, a ocupação foi-se intensificando e a implantação dos 

Conjuntos Habitacionais da Cohab consolidou o processo de periferização. Este processo, 

entretanto, não parou e nas décadas seguintes outros conjuntos foram sendo implantados, 

e em paralelo, novas ocupações e loteamentos irregulares. 

Os loteamentos escolhidos para análise se encontram espacial e temporalmente numa 

situação intermediária: são aqueles aprovados na década de 1960, situados na área que se 

constituía a Fazenda Aricanduva, margem direita do rio de mesmo nome. 

A escolha levou em conta que os projetos foram feitos sob a vigência de uma lei federal, 

o decreto lei nº 58 de 1937 e que, portanto, estariam inscritos nos Registro de Imóveis 

competentes. Loteamentos anteriores a 1937 não tinham a obrigação de legal de registro 

nos cartórios, estando sujeitos apenas à legislação municipal e à aprovação da Prefeitura. 

Já os loteamentos posteriores e as ocupações, bem como os Conjuntos Habitacionais da 

Cohab/BNH estariam, após 1979, sujeitos à nova legislação Federal, a Lei nº 6.766/79. 

Como vimos nos capítulos sobre as normas e sobre a legislação de parcelamento do solo, 
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a lei nº 6.766/79 foi promulgada num momento em que os loteamentos e parcelamentos 

irregulares, as ocupações de áreas públicas com assentamentos precários já estavam em 

estágio muito avançado no território. 

A situação intermediária escolhida é, ao nosso ver, um momento de inflexão da 

conformação dessa periferia e de sua paisagem. Ela está associada a uma norma federal 

sem parâmetros urbanísticos mas com certa legalidade, na medida em que se tratam de 

loteamentos inscritos, mas onde também se mesclam situações de irregularidade, como a 

ausência de equipamentos públicos e de áreas verdes nas áreas destinadas para estes fins. 

Elas também representam um momento em que a classe trabalhadora busca a moradia 

própria, diante da crise provocada pela escassez da produção de habitação popular oficial 

ou privada. A casa própria, para além da questão ideológica, é também uma necessidade.  

Assim, as empresas loteadoras e os empreendedores privados veem nas terras ainda 

baratas da zona leste a oportunidade de produção de moradias para a classe trabalhadora, 

que compra os lotes a prazo. 

Foram então solicitadas as plantas dos seguintes loteamentos, cujo posicionamento está 

representado nos mapas a seguir, em dois momentos: o primeiro, na planta SARA foram 

destacados os loteamentos existentes em 1930; no segundo, já no Mapa Digital da Cidade, 

foram sobrepostos os loteamentos irregulares ou em processo de regularização e a 

favelização. Estas informações foram obtidas no portal Habisp, da Secretaria de 

Habitação da Prefeitura de São Paulo.11 

 

 

 

 

 

 

11 Disponível em :http://mapab.habisp.inf.br/ 
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Tabela: Loteamentos pesquisados e data de aprovação: 

Loteamento Número de inscrição Data da aprovação 

Jardim Fernandes Transcrição nº 31.124 1952 (*) 

Jardim Eliane 90 1959 

Vila Arizi 100 1961 

Jardim Brasília I e II 83 1962/1964 

Vila Santa Terezinha 133 1968 

Jardim Itapema 132 1969 

Parque Savoy City   1969 

Jardim Marília 145 1970 

Jardim Santa Maria 155 1971 
(*) Na planta obtida não consta aprovação da Prefeitura, a data foi estimada em função da averbação da existência de ruas, feita à 

margem da transcrição de origem, em 1952.  

Fonte: Certidões e plantas obtidas junto ao 9º Registro de Imóveis. Elaboração da autora. 

O trabalho de pesquisa permitiu a elaboração dos mapas individualizados por loteamento 

que serão apresentados a seguir, com as informações sistematizadas e fotos do local, parte 

in loco, parte obtida no sistema Google Street View. 

Os mapas que sucedem as fichas são a comparação entre a implantação atual e a situação 

em 1930, por meio da sobreposição do Mapa Digital da Cidade com a Planta SARA e a 

comparação entre a implantação atual com as plantas dos projetos de loteamento obtidas 

no 9º Registro de Imóveis. 

Por meio do georreferenciamento das plantas de loteamento, foi possível  verificar o grau 

de discrepância entre o projeto e a implantação. Em que pese o fato de as plantas obtidas 

serem cópias antigas dos originais, muitas vezes com emendas e distorções de escala, o 

processo de georreferenciamento teve sucesso para os objetivos almejados. 

A representação dos loteamentos – características da cartografia pesquisada 

As plantas obtidas para o estudo de caso nos permitem retomar o exposto no capitulo 

Cartografia e paisagem: elas são a forma de representação de uma intenção de 

transformação do espaço. Sob o aspecto formal, elas deveriam, à época de sua produção, 

adequar-se às exigências normativas do Decreto-Lei 58/37 e das normas municipais. 
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Deveriam ser apresentadas em escala 1:1.000, com a definição das quadras, lotes, ruas e 

espaços livres, indicando ainda as curvas de nível e a declividade. 

A representação da hidrografia não era exigida, embora como veremos nos exemplos, ela 

fosse um elemento importante a ser considerado, sobretudo na região do vale do rio 

Aricanduva. 

De maneira geral, as plantas estudadas atenderam à legislação do período, destacando-se 

que a apresentação dos desenhos varia segundo as características dos loteamentos. Como 

exemplos destacamos o caso do jardim Brasília, projetado pela Cia. City Paulista (não 

foram obtidas informações sobre sua ligação com a City Improvements Ltd.) cujo traçado 

orgânico do sistema viário indica influência do conceito dos bairros-jardim. 

O nome escolhido, Brasília, é sintomático para a  época: a primeira parte do loteamento 

foi aprovada dois anos após a inauguração da nova  Capital federal. Brasília remete à 

cidade nova, ao começo e à prosperidade. Não há como desconsiderar esta vertente 

ideológica. 

Já no último loteamento aprovado dentre os estudados, o Jardim Santa Maria explicita a 

destinação para “habitação popular”, oferecendo, não só lotes, mas também casas prontas. 

Na planta do loteamento, além do terreno vê-se as tipologias das casas construídas. 

Estes exemplos de formas de representação podem ser relacionados aos contextos 

históricos e à finalidade para as quais elas foram produzidas. A leitura desses mapas e 

plantas não só sob o aspecto funcional, mas como um retrato de uma época é um exercício 

de reflexão sobre a produção do espaço e das paisagens. Nesse sentido, a aplicação das 

teorias cartográficas buscando interpretar as representações do urbano e suas relações 

com a paisagem pode ser ampliada para outras partes da cidade e outros momentos 

históricos. Procuramos dar aqui os primeiros passos. 

Os mapas a seguir apresentam, além dos dois loteamentos mencionados, os mapas gerais 

com a localização daqueles estudados sobre a Planta SARA, o Mapa Digital da Cidade e 

a imagem Google Earth.   
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1 - Jardim Fernandes 1952

2 - Jardim Eliane 1959

3 - Vila Arizi 1961

4/5 - Jardim Brasília I e II 1962/1964

6 - Jardim Santa Terezinha 1968

7 - Jardim Itapema 1969

8 - Jardim Marília 1970

9 - Jardim Santa Maria 1971

Loteamento
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aprovação

7
5

4

6

12

3

8

9

Localização dos loteamentos estudados - Mapa Digital da Cidade

esc.: 1:10.000Bases: Levantamento topographico SARA Brasil e Mapa Digital da Cidade

Loteamentos em processo de 
regularização

Núcleos de favelização

Legenda:
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Localização dos loteamentos estudados - Planta SARA 1930

esc.: 1:10.000Bases: Levantamento topographico SARA Brasil e Mapa Digital da Cidade

1 - Jardim Fernandes 1952

2 - Jardim Eliane 1959

3 - Vila Arizi 1961

4/5 - Jardim Brasília I e II 1962/1964

6 - Jardim Santa Terezinha 1968

7 - Jardim Itapema 1969

8 - Jardim Marília 1970

9 - Jardim Santa Maria 1971

Loteamento
Data da 

aprovação



1 - Jardim Fernandes 1952

2 - Jardim Eliane 1959

3 - Vila Arizi 1961

4/5 - Jardim Brasília I e II 1962/1964

6 - Jardim Santa Terezinha 1968

7 - Jardim Itapema 1969

8 - Jardim Marília 1970

9 - Jardim Santa Maria 1971

Loteamento
Data da 

aprovação

12
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9

Localização dos loteamentos estudados - Google Earth

esc. aprox.  1:10.000Base: Google Earth
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Loteamento: Jardim Fernandes 

Inscrição: 

Não há – Loteamento particular 

Transcrição nº 31.124 de 

27/10/1952 

Data de aprovação: 

1952 

Proprietário: 

Companhia Líder 

Construtora S/A 

Área Total (m²) 

327.660,60 

Área de Lotes (m²) 

216.340,60 

Sistema Viário (m²) 

78.554,00 

Espaços Livres (m²) 

32.766,00 

Características: 

O traçado viário é retilíneo, sobre topografia com desníveis acentuados. As curvas de 

nível são apresentadas em planta, porém, não há nenhuma relação entre o traçado e 

a topografia, gerando ruas com maior declividade. 

Os cursos d´água não são representados em planta e, na implantação, verifica-se que 

foram suprimidos, provavelmente aterrados. 

A localização dos espaços livres não se relaciona com a hidrografia, exceto na grota 

localizada na divisa com o Jardim Eliane. Conforme o Mapa Digital da Cidade e 

verificação in loco, a área livre está ocupada por favela. 
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Loteamento: Jardim Eliane 

Inscrição: 

Nº 90 

Data de aprovação: 

1959 

Proprietários: 

Pierina Rainoldi Albini, 

Esther Albini, Ercole 

Alfredo Ferioli e outros. 

Área Total (m²) 

370.264,20 

Área de Lotes (m²) 

231.883,00 

Sistema Viário (m²) 

86.479,20 

Espaços Livres (m²) 

51.902,00 

Características: 

Loteamento de traçado parcialmente orgânico, porém com acentuados desníveis. 

Conforme oficio do Ministério Público do Estado de São Paulo, o loteamento 

encontra-se classificado como área de risco. 

A hidrografia não se encontra representada em planta e o espaço livre principal 

encontra-se na grota da divisa com o Jardim Fernandes. Conforme Mapa Digital da 

Cidade e verificação in loco, a área está ocupada por assentamento precário. 

Entretanto, em parte dela está instalada uma escola. 
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Loteamento: Vila Arizi 

Inscrição: 

Nº 100 

Data de aprovação: 

1961 

Proprietários: 

Arisi Ltda. – Org. Adm. Soc. 

Civil , Alexandre Smith de 

Vasconcelos e outros. 

Área Total (m²) 

296.900,00 

Área de Lotes (m²) 

165.569,00 

Sistema Viário (m²) 

92.000,00 

Espaços Livres (m²) 

32.620,00 

Características: 

Localizado junto ao Rio Aricanduva, em terrenos de baixa declividade. O traçado 

retilíneo não conflita com a topografia.  

Nota-se a presença de dois afluentes do Aricanduva, o Córrego Água do Carrão e o 

Córrego da Fazenda. Ambos encontram-se retificados e canalizados a céu aberto. 

A destinação dos espaços livres não acompanha a hidrografia, restringindo-se a duas 

quadras e a uma faixa ao longo de uma das ruas. Os canais dos córregos são 

margeados por vias. 

O projeto foi realizado considerando a retificação do Rio Aricanduva e da implantação 

da avenida marginal. 
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Loteamento: Jardim Brasília I e II 

Inscrição: 

Nº 83 

Data de aprovação: 

1962/1964 

Proprietário: 

Companhia City Paulista 

Área Total (m²) 

683.975,00 

Área de Lotes (m²) 

N/C 

Sistema Viário (m²) 

N/C 

Espaços Livres (m²) 

N/C 

Características: 

Único loteamento dentre os analisados de traçado totalmente orgânico, com viário 

acompanhando a topografia. Nota-se o uso do recurso do “cul de sac”. 

Na verificação in loco, observou-se o grande desnível na Praça G, com a implantação 

de uma escola, porém sem aproveitamento da área livre. 

Entretanto, nas plantas não há a indicação de curvas de nível. A hidrografia está 

representada no Córrego Gamelinha, e o principal espaço livre é a Praça C, junto ao 

Córrego. 

Não constam da planta ou da certidão a destinação de áreas para lotes, sistema viário 

e espaços livres.  

Há que se destacar que da planta constam especificados os lotes e quadras que 

poderão ter uso comercial, inclusive por postos de abastecimento. 
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Loteamento: Jardim Santa Terezinha 

Inscrição: 

Nº 133 

Data de aprovação: 

1968 

Proprietário: 

Tecelagem de Seda Santa 

Terezinha 

Área Total (m²) 

685.393,02 

Área de Lotes (m²) 

411.048,20 

Sistema Viário (m²) 

164.544,82 

Espaços Livres (m²) 

109.800,00 

Características: 

Este loteamento consta como em processo de regularização pela PMSP, 

provavelmente pela alteração do sistema viário.  

Constam também núcleos de assentamento precário (favelas). 

Pela comparação do traçado da planta com a implantação, observa-se que houve 

alteração substancial de algumas quadras. O traçado original procurou se adequar à 

topografia, mas há diversas vielas previstas com escadaria. Nota-se em um dos 

espaços livres, a previsão de um mirante.  

Os dois  núcleos principais de favela  estão localizados junto ao córrego  do Cercado 

Fundo. Na planta do Loteamento, não consta a hidrografia. 
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Loteamento: Jardim Itapema 

Inscrição: 

132 

Data de aprovação: 

1969 

Proprietários: 

Pierina Rainoldi Albini, 

Esther Albini, Ercole 

Alfredo Ferioli e outros. 

Área Total (m²) 

183.992,00 

Área de Lotes (m²) 

103.216,10 

Sistema Viário (m²) 

54.805,90 

Espaços Livres (m²) 

25.970,00 

Características: 

Loteamento em processo de regularização junto à PMSP. Não foi possível a consulta 

ao processo de regularização para verificação do motivo da irregularidade. 

O traçado viário não conflita com a topografia, de pouco desnível. O Córrego da 

Fazenda encontra-se retificado e canalizado a céu aberto. Note-se que parte dos 

espaços livres foi destinada junto ao córrego. 

A canalização do córrego tem paredes de gabiões, o que permite maior 

permeabilidade. 



Comparação entre implantação atual e situação em 1930

esc.: 1:4000

Bases: Levantamento topographico SARA Brasil e 
Mapa Digital da Cidade

Perímetro do loteamento
Planta SARA - 1930
Mapa Digital da Cidade - 2004
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Comparação entre implantação atual e Projeto do Loteamento

esc.: 1:3000
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Mapa Digital da Cidade - 2004

Espaços livres  
previstos
Loteamento em reg.

J
a
r
d
im

 I
t
a
p
e
m
a

N

Vista do Córrego 

Vista de Rua do Loteamento 



173 

Loteamento: Jardim Marilia 

Inscrição: 

Nº 145 

Data de aprovação: 

1970 

Proprietários: 

Sidney Vanuchi, Marilia 

Cimini Vanuchi e Jaroslav 

Rambousek   

Área Total (m²) 

331.541,10 

Área de Lotes (m²) 

206.394,30 

Sistema Viário (m²) 

75.315,80 

Espaços Livres (m²) 

49.831,00 

Características: 

Loteamento contiguo ao Jardim Brasilia, acompanha o traçado orgânico do 

loteamento vizinho. 

Há indicação da hidrografia nas plantas, com indicação de retificação e canalização do 

Córrego do Coutinho. 

Os espaços livres estão bem conservados e utilizados segundo sua destinação. 
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Comparação entre implantação atual e Projeto do Loteamento
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Loteamento: Jardim Santa Maria 

Inscrição: 

Nº 155 

Data de aprovação: 

1971 

Proprietários: 

Rogério Giorgi e outros 

Área Total (m²) 

535.490,263 

Área de Lotes (m²) 

334.910,30 

Sistema Viário (m²) 

126.798,96 

Espaços Livres (m²) 

73.781,00 

Características: 

Trata-se de loteamento com destinação especifica para habitação popular, contando 

não só com lotes de terrenos, mas também construções. Constam da planta de 

aprovação as plantas das casas. 

Implantado sobre área cortada pelo córrego da Água do Carrão, possui traçado 

parcialmente adequado à topografia, e espaços livres atualmente utilizados de acordo 

com a sua destinação. Há no espaço livre principal campo de futebol e equipamentos 

de lazer. A arborização é abundante no espaço livre, sendo parte dele ocupada por 

uma escola e pelo Clube de Malha Jardim Santa Maria. 

A planta não indica as curvas de nível e a hidrografia. 

Consta da planta uma área sem lotes como “reservada ao proprietário”, que foi 

loteada posteriormente, pelo que se verifica da implantação. 
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Considerações 

A partir do estudo individualizado das características físicas e morfológicas desses 

loteamentos, podemos passar à abordagem do conjunto desses espaços e da paisagem 

produzida. 

Numa análise mais abrangente, podemos destacar alguns aspectos que permitem explicar 

o processo de conformação da paisagem da área, uma vez que há uma mescla de situações

relativas à morfologia, implantação e ocupação. 

Assim, temos que loteamentos como Jardim Brasília, projetado pela Cia City Paulista 

possui traçado orgânico e dentro dos padrões dos bairro-jardim. Ruas de traçado sinuoso 

e o recurso do “cul de sac” para criar espaços restritos à circulação local, contribuem para 

uma paisagem mais amena. Lotes mais generosos e o padrão do loteamento caracterizam 

levaram a uma ocupação com construções de padrão médio a alto em relação ao entorno. 

Contíguos ao Jardim Brasília, o Jardim Fernandes e o Jardim Eliane apresentam situação 

totalmente diversa: O Jardim Fernandes não é  loteamento inscrito e o Jardim Eliane, 

apesar de inscrito possui características muito semelhantes. Em ambos observa-se que 

não houve cuidado projetual do traçado viário em relação à topografia, o que originou 

ruas com grandes desníveis. Trata-se também de ocupação mais antiga  e com  lotes 

menores, com construções de padrão inferior. 

Outro aspecto a ser destacado diz respeito ao espaço livre entre os dois loteamentos  e 

junto à faixa de transmissão da Light, cuja destinação não foi efetivada transformando-se 

em favela. Consta à margem da inscrição do Jardim Eliane a sua classificação como área 

de risco. 
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Em relação aos loteamentos situados na várzea do rio Aricanduva, podemos destacar o 

Jardim Santa Maria e o Jardim Itapema, este último em processo de regularização pela 

Municipalidade. 

Ambos possuem traçados mais regulares e destaca-se no Jardim Santa Maria o 

aproveitamento do espaço livre junto ao córrego Água do Carrão, com a implantação de 

praça e campo de futebol. Já o Jardim Itapema é cortado pelo córrego da Fazenda, que se 

encontra retificado e canalizado com gabiões e com concentração de arborização à sua 

margem.O padrão construtivo é de habitações de classe média a baixa, com ocupação 

praticamente integral dos lotes. 

 

 

Jardim Santa Maria 
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Buscou-se  com essas comparações a verificação da relação da estrutura fundiária e seus 

elementos com a produção da paisagem. Observou-se pelos exemplos dados, que existem 

tantas paisagens quantas são as configurações fundiárias. Contrariando o senso comum 

da monotonia cinza das autoconstruções, a observação empírica permitiu relativizar a 

generalização, em grande parte devida ao preconceito das classes dominantes. As 

paisagens são sim, espaços organizados pela sociedade. 
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3.5. Estrutura fundiária e paisagem: as paisagens 

clandestinas 

A partir dos exemplos acima descritos, podemos retornar aos conceitos explicitados na 

parte 1 – Fundamentos teóricos -  de modo a relacioná-los com a observação empírica. 

Desde o início, a proposta foi abordar a paisagem do ponto de vista de Geografia Cultural 

Humanista, destacando-se especificamente a paisagem como construção social e a 

paisagem como espaço organizado. 

Das leituras efetuadas vimos que o estudo da paisagem, em especial da paisagem urbana, 

vem mudando de foco diante das transformações sociais e culturais das ultimas décadas. 

Se antes a paisagem tinha um lugar quase acessório nas questões urbanas, hoje ela assume 

importância como elemento de garantia do bem-estar, como vimos pela própria 

Convenção Europeia da Paisagem.  

Mas, o que dizer das paisagens de cidades como São Paulo e de sua periferia? Estas 

paisagens ainda pouco estudadas, segundo Nogué (2009, p. 20, tradução nossa), revelam 

as lógicas da produção das cidades e sua história social. São as paisagens da dispersão, 

do espraiamento, e das quais o autor nos interroga sobre as “chaves” possíveis de sua 

abordagem: 

A cidade “explodiu” e isto redundou numa excepcional difusão e 

dispersão num extenso território dos assentamentos da população, das 

atividades econômicas e dos serviços. 

Até agora houve pouco interesse em analisar as paisagens dessas formas 

de urbanização. Foram estudados os processos que as originam, as 

dinâmicas territoriais que as geram, mas não suas paisagens, quando é 

evidente que atrás do urban sprawl descrito acima se esconde uma nova 

estética, uma nova concepção do espaço e do tempo, uma nova 

paisagem, enfim, algo que alguém se atreveu a dar-lhe um nome, o 

sprawlscape. (...)  Que categorias, que chaves interpretativas nos 

permitiriam ler hoje a paisagem da dispersão, a sprawlscape ?  

Esta pesquisa é uma tentativa de dar uma dessas respostas: as chaves interpretativas que 

julgamos importantes foram, de um lado, a norma como instância social e de outro, os 

elementos produzidos social e historicamente, mediados pela representação cartográfica. 
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As paisagens reveladas pelas análises dos loteamentos selecionados nos permitem 

identificar os traços culturais e as consequências do processo de exclusão sócio territorial 

da cidade de São Paulo. Embora se tratando de loteamentos em sua maioria aprovados 

segundo a legislação vigente, a ocupação dos lotes seguiu o padrão residencial popular, 

uma vez que pela época de sua aprovação, eles consistiam na alternativa disponível de 

moradia mais barata para a população trabalhadora. 

As datas de aprovação desses loteamentos, que vão de 1952 a 1971, indicam a “explosão” 

mencionada por Nogué. De fato, somando-se as áreas totais, temos que num espaço de 

uma década, houve a ocupação, ainda que gradativa, de cerca de 3,5 milhões de metros 

quadrados.  

Na década de 1960, a população da cidade de São Paulo passou de 3,8 milhões (1960) 

para 5,9 milhões, com a segunda maior taxa de crescimento geométrico anual (4,6 %) do 

século. Esta taxa só foi inferior à da Região Metropolitana (5,6 %), porém muito superior 

às taxas de crescimento do Estado (3,2%) e do Brasil (2,9 %).  

 

 

 

População nos Anos de Levantamento Censitário
Município e  Região Metropolitana de São Paulo, Estado de São Paulo e Brasil
1872 a 2010

Taxa de Taxa de Taxa de Taxa de
Crescimento  (1) Crescimento  (1) Crescimento  (1) Crescimento  (1)

1872 31.385                    - 837.354          10.112.061          
4,1 - 2,8 2,0

1890 64.934                    - 1.384.753       14.333.915          
14,0 - 5,1 1,9

1900 239.820                  - 2.282.279       17.318.556          
4,5 - 3,6 2,9

1920 579.033                  - 4.592.188       30.635.605          
4,2 - 2,3 1,5

1940 1.326.261               1.568.045            7.180.316       41.236.315          
5,2 5,3 2,4 2,3

1950 2.198.096               2.622.786            9.134.423       51.944.397          
5,6 6,1 3,6 3,1

1960 3.781.446               4.739.406            12.974.699     70.119.071          
4,6 5,6 3,2 2,9

1970 5.924.615               8.139.730            17.771.948     93.139.037          
3,7 4,5 3,5 2,5

1980 8.493.226               12.588.725          25.040.712     119.002.706        
1,2 1,9 2,1 1,9

1991 9.646.185               15.444.941          31.588.925     146.825.475        
0,9 1,6 1,8 1,6

2000 10.434.252             17.878.703          37.032.403     169.799.170        
0,8 1,0 1,1 1,2

2010 11.253.503             19.683.975          41.262.799     190.755.799        
Fonte: IBGE, Censos Demográficos
(1) Taxa de Crescimento Geométrico Anual

Brasil

População População População População 
Anos

Município de São Paulo Região Metropolitana  de SP Estado de São Paulo 
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O recorte territorial estudado confirma os dados oficiais: 

Considerando-se o tamanho médio dos lotes com 250 m² e excluindo-se as porcentagens 

de sistema viário e espaços livres de cerca de 40 %, podemos inferir um adensamento 

populacional de 50 mil pessoas, considerando-se que em cada lote tenha se instalado uma 

família com média de 6 pessoas, segundo o tamanho médio das famílias na década de 

1960. 

 

 

 



189 

 

 

 

 

 

 

(m²) % (m²) % (m²) % (m²) %

Jardim Fernandes
Não inscrito - 

Transcrição nº 31.124
1952 327.660,60          100 216.340,60 66 78.554,00 24 32.766,00 10

Jardim Eliane 90 1959 370.264,20 100 231.883,00 63 86.479,20 23 51.902,00 14

Vila Arizi 100 1961 296.900,00 100 165.569,00 56 92.000,00 31 32.620,00 + 13
Jardim Brasília I e II 83 1962/1964 683.975,00

Jardim Santa Terezinha 133 1968 685.393,02 100 411.048,20 60 164.544,82 24 109.800,00 16
Jardim Itapema 132 1969 183.992,00 100 103.216,10 56 54.805,90 30 25.970,00 14
Jardim Marília 145 1970 331.541,10 100 206.394,30 62 75.315,80 23 49.831,00 15
Jardim Santa Maria 155 1971 535.490,26 100 334.910,30 63 126.798,96 24 73.781,00 13
TOTAL 3.415.216,18 61 25 14

2.083.281,87
8.333,13

49.998,76
Quantidade média de lotes (Lote= 250 m²)

Quantidade de pessoas (6 por lote)

Espaços Livres
Loteamento Número de inscrição

Data da 
aprovação

ÁREA TOTAL DE LOTES (61% da área total)

Área total Lotes Sistema Viário

 

 



190 

 

A paisagem da área de estudo foi então se conformando pela apropriação dos lotes legalmente 

adquiridos a prazo, por meio da autoconstrução ou por pequenos empreiteiros. O 

aproveitamento dos lotes, ainda que houvessem disposições legais quanto a recuos e 

afastamentos, foi praticamente integral. Os espaços livres foram parcialmente ocupados 

segundo sua destinação, mas muitos foram ocupados por habitações precárias, gerando a 

favelização. 

O sistema viário destinado foi implantado em relativa concordância com o projetado, entretanto, 

os espaços para calçadas encontram-se hoje reduzidos. Com a redução das larguras de calçadas, 

a implantação de equipamentos como postes, paradas de ônibus e árvores fica prejudicada. 

Quanto à hidrografia, o padrão verificado se enquadra na fase caracterizada pela canalização e 

construção de vias marginais. A lógica utilizada para o rio Aricanduva é a mesma para parte de 

seus afluentes. Há que se notar, entretanto, que houve uma mudança de técnica construtiva ao 

longo do tempo: o rio Aricanduva foi canalizado de jusante a montante. No primeiro trecho 

canalizado, mais próximo à foz junto ao rio Tietê, foi utilizado o canal de concreto com seção 

retangular. Já no trecho situado além da Avenida Itaquera, em direção à nascente e junto ao 

parque do Carmo, a técnica utilizada foi a de paredes de gabião com maiores áreas livres e 

permeáveis. 

Estes elementos, em conjunto, nos remetem a outro conceito teórico apresentado: as paisagens 

políticas e as paisagens vernaculares, que foram assim definidas por J. B. Jackson: como 

paisagens políticas, ele classifica as paisagens criadas a partir de arranjos oficiais e legais, como 

os das grandes intervenções urbanas, as obras viárias, os monumentos, parques e edifícios 

oficiais, bem como os bairros planejados.  

Como paisagens vernaculares, ele considera aquelas produzidas a partir dos arranjos locais e 

das relações sociais e afetivas próprias da população de um determinado lugar. Estas paisagens 

refletem os costumes e a cultura daquela determinada população. 

No nosso caso de estudo, além de considerar as paisagens descritas como paisagens da 

dispersão, como denomina Nogué, podemos também considerá-las como paisagens 

vernaculares, no sentido de terem sido produzidas não  a partir de uma intencionalidade oficial, 

mas de um “ir construindo” progressivo, adaptando-se às circunstâncias e gerando com isso a 
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identidade das pessoas com o lugar, as relações de convivência e afetividade entre os 

moradores. 

Não significa, entretanto, que estas paisagens não estejam mescladas às paisagens políticas, 

mas, dado o grau de exclusão territorial, essa mescla se dá em proporção muito menor do que 

nas áreas da cidade mais centrais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paisagens vernaculares 
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Paisagens políticas 

Dessa forma, ao estabelecermos a relação entre estrutura fundiária e paisagem, buscamos 

compreender não só a sua morfologia, mas também a materialização de seus significados. A 

estrutura fundiária, seja ela de caráter oficial ou não, é um fator determinante da paisagem, uma 

vez que sua produção se dá por razões sociais, econômicas e culturais. 

Nesse sentido, nos apoiamos nas palavras de Besse (2009, p. 37, tradução nossa): 

O aspecto “morfológico” da paisagem é na realidade a expressão de 

uma relação mais profunda, “vertical”, entre o homem e a superfície da 

Terra, uma relação ativa e prática pela qual o homem transforma seu 

meio natural. A paisagem não é portanto apenas um conjunto de 

espaços organizados coletivamente pelos homens. Ela é também uma 

sucessão de traços, de empréstimos que se sobrepõem no solo, e 
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constituem por assim dizer sua espessura ao mesmo tempo simbólica e 

material.  

A paisagem da Zona Leste paulistana foi engendrada pela exclusão da população mais pobre 

da cidade, construída por gente imigrante e migrante, que construiu para outros e em outros 

locais, paisagens que não podiam desfrutar.  

A irregularidade fundiária, como vimos, é uma condição histórica da apropriação pública e 

privada do território brasileiro. Nosso caso de estudo foi a cidade de São Paulo, mas poderia 

recair sobre qualquer outra cidade. Tratamos da irregularidade fundiária urbana, mas as 

questões rurais são ainda mais prementes e com consequências muito mais estruturantes: a 

existência de latifúndios, a ausência de Reforma agrária, as grilagens de terras que duplicam a 

área de estados, todas estas questões tem suas raízes no modo como se deu a ocupação e 

colonização do Brasil. 

Os loteamentos estudados na tentativa de comprovação da tese colocada mostraram que a 

irregularidade não é uma condição absoluta. Pelo contrário, ela se manifesta de muitas maneiras 

e diferentes graus de intensidade. Desde a ocupação indevida dos espaços livres, passando pela 

alteração de traçados até as questões registrarias, a irregularidade está presente em muitas das 

situações estudadas.  

E esta irregularidade não pode ser atribuída única e exclusivamente a um determinado agente 

social. Ela é consequência dos processos de produção e consumo do espaço urbano, das lógicas 

da reprodução do capital, mas também de características institucionais e culturais e também das 

normas, num complexo sistema de relações. 

Dessas configurações fundiárias, ou seja, dessas formas de parcelamento e utilização do solo 

urbano, decorrem então as paisagens que vimos, e que são fruto desse processo social e 

testemunhas das ações do homem. 

No caso específico da Zona Leste de São Paulo, retomando as palavras de Nogué, são paisagens 

residuais, que se formaram num “ir fazendo”, à margem da produção “oficial” da cidade, e para 

as quais o poder público só se voltou tardiamente. 

São paisagens clandestinas, não no sentido de ilegais, mas de excluídas. Não necessariamente  

belas ou feias, mas carregadas de humanidade, ainda que a esses seres humanos tenham sido 

negadas algumas condições básicas de urbanidade. 
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4. Considerações finais 

O objetivo proposto foi o de estudar a estrutura fundiária da zona leste de São Paulo 

relacionando-a com a produção da paisagem daquela região. 

Para alcançá-lo, partimos de algumas premissas e pressupostos teóricos que juntamente com a 

contextualização histórica embasaram a observação empírica. 

Todo o processo de pesquisa envolveu não só a leitura de textos teóricos e de trabalhos já 

realizados, mas também a reflexão a partir de experiências pessoais e profissionais. 

Identificamos, desde o início, que a norma atua no território modificando-o ou reproduzindo a 

partir dele as ações da sociedade. O direito, como vimos, é uma instância social, e é a partir das 

particularidades de cada sociedade e da relação entre os agentes sociais que as normas são 

produzidas.  

Contextualizando a apropriação do território, vimos que desde o instituto das sesmarias, 

passando pelas concessões de terras devolutas, a sociedade brasileira pautou-se na “utilidade” 

da ausência de mapas, cadastros e registros. Uma característica importante da sociedade 

brasileira de herança colonial, em oposição à sociedade burguesa europeia, para a qual os mapas 

e cadastros serviam para controle do território. 

A cartografia, assim como a norma, é a mediação entre as ações do homem e a produção da 

paisagem. Os mapas, assim como as leis, refletem as ações sociais. Mapas produzem e re - 

produzem o território. 

Por fim, a conceituação da paisagem norteou a pesquisa do ponto de vista da Geografia Cultural 

Humanista: as leituras (e traduções) de Jean-Marc Besse, Joan Nogué e principalmente, de John 

Brinckerhoff Jackson, iluminaram os caminhos teóricos, segundo os quais a paisagem é um 

processo de construção social, um acúmulo de espaços e permanências, a “espessura” do 

território. 

Todos estes aspectos embasaram a verificação empírica: paisagem como construção social, 

norma e cartografia foram as estruturas sobre as quais o estudo dos oito loteamentos se apoiou. 

Da riqueza de informações coletadas e das múltiplas possibilidades de análise, foram eleitas 

aquelas que nos pareceram mais apropriadas para a “leitura” da paisagem da zona leste. 
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Reconhecendo que esta é apenas uma das possibilidades, outras com certeza virão, esperando 

que este trabalho seja o ponto de partida para quem quiser seguir este caminho. 

Este estudo sobre a paisagem de uma parcela da cidade de São Paulo buscou lançar um olhar 

tanto quanto possível despido de pré-conceitos e livre de estereótipos do tipo: a zona leste é um 

“mar” de autoconstruções, a paisagem é monótona e entediante. Como vimos, isto é apenas 

parcialmente verdade, pois o que temos é a pluralidade de espaços, de apropriações e 

qualificações segundo as experiências e condições possíveis aos seus habitantes. São paisagens 

construídas por quem foi para lá conduzido pela (in) ação do Estado, por questões e lógicas de 

ordem histórica e econômica, nem por isso totalmente boas ou totalmente ruins.  

Demonstrar o que pensávamos intuitivamente a partir das experiências pessoais e profissionais 

foi um dos objetivos, que acreditamos ter alcançado, ainda que parcialmente.  

Dessa forma, nossa contribuição vem no sentido de propor uma nova abordagem do urbano, a 

partir do conhecimento das causas e não da constatação de problemas, uma abordagem despida 

de conceitos pré-estabelecidos que considere a diversidade e a riqueza desses espaços, do ponto 

de vista do seu principal elemento: o ser humano. 

Encerramos com as palavras de John Brinckerhoff Jackson (2003, p.44) que sintetiza este 

sentimento: 

Quanto mais eu envelheço mais eu olho as paisagens e tento 

compreendê-las, e mais eu fico convencido que sua beleza não é um 

simples aspecto, mas sua essência profunda e que esta beleza se deve à 

presença do homem. Desde muito tempo, nós nos dizíamos que a beleza 

de uma paisagem era a expressão de alguma lei transcendente: a 

conformidade a alguns dos princípios estéticos universais ou algumas 

leis biológicas ou ecológicas. Mas isso só é verdade para as paisagens 

políticas, oficiais ou planejadas. A beleza que nós vemos na paisagem 

vernacular é um reflexo de nossa humanidade comum: trabalho duro, 

esperança teimosa, tolerância mútua, na busca do amor. Eu acredito 

que uma paisagem que torna essas qualidades sensíveis pode ser dita 

“bela”. 
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