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Os rios paulistanos foram, ao longo dos anos, acumulando funções que muitas vezes eram contraditórias, 
o que transformou as várzeas em áreas de conflitos econômicos, ambientais e sociais. Paralelamente, teve 
lugar um processo de apagamento da rede hídrica da superfície da cidade, o que  resultou em sua ocultação da 
paisagem, privando a população de um convívio  mais próximo e casual. Esta perda do contato com os rios 
– e com a própria cidade – foi sentida por uma parcela da sociedade que procura, atualmente, retomar uma 
relação perdida por meio de iniciativas de seus vários setores. Neste caminho, encontra-se esta pesquisa que 
busca através dos percursos urbanos, refletir sobre as possibilidades de resgate da rede hídrica, identificando 
no ambiente urbano uma série de oportunidades e formas de requalificação daquela – desde ações mais 
radicais até a sutileza do redesenho de caminhos que poderão registrar a sua memória e voltar a fazer parte 
do imaginário da população.

          Buscando entender a relação que as pessoas estabelecem ou poderiam estabelecer com os cursos 
d’água do seu cotidiano, a metodologia utilizada foi a da pesquisa qualitativa, com a técnica da entrevista em 
profundidade. Pudemos identificar, com a pesquisa, que o sentido positivo atribuído anteriormente aos rios 
paulistanos, alterou-se na medida em que estes se descaracterizavam - na atualidade, são identificados, muitas 
vezes, como esgoto. 

Entretanto, identificamos, igualmente,  o afeto latente na relação da população com os cursos d’água e o 
desejo de reversão desses nocivos processos, o que nos conduz a uma otimista perspectiva de reconfiguração 
da paisagem urbana na perspectiva de uma expressiva requalificação de sua rede hídrica, com a anuência e a 
participação da sociedade nesse caminho.

PA L AV R A S  C H AV E S :  Paisagem urbana; rios; percepção; comunidade; córregos; percursos.

R E S U M O



A B S T R AC T

Over the years, the rivers of  São Paulo ,accumulated functions that were often contradictory, which 
transformed  its floodplains in areas of  economic, environmental and social conflicts. Simutaneously, the wa-
ter base  suffered an erasing process on the surface of  the city, which resulted in its occultation that deprived 
the population of  a closer            and casual relationship. This loss of  contact with the rivers - and the city 
itself  - was felt by a portion of  society that seeks currently to restore that lost relationship  through initiatives 
from its various sectors. This research seeks, through the urban pathways, reflect on the water base rescue 
possibilities, identifying in the urban environment a lot of  opportunities and ways of  requalifying it - from 
more radical actions to subtly redesign paths that can register its memory and be part of  the popular imagi-
nary.

Seeking to understand the relationship that people establish or could establish with streams of  their daily 
life, the methodology used was the qualitative research, with in-depth interview technique. 

We could identify, through research, that the positive meaning previously assigned to São Paulo rivers, 
has changed to the extent that these are deteriorated ; nowadays, they are often identified  as sewage. 

Nevertheless, we also identified  the latent affection in the relationship of  the population with the wate-
rways and a strong desire to reverse these harmful processes, which leads us to an optimistic outlook reconfi-
guration of  the urban landscape from the perspective of  a significant upgrading of  their water base, with the 
consent and participation of  society in this way.

K E Y  W O R D S :  Paisagem Urban landscape; rivers; perception; community; stream; walkway.



“(...) Os rios que eu encontro
 vão seguindo comigo.

 Rios são de água pouca,
 em que a água sempre está por um fio.

 Cortados no verão
 que faz secar todos os rios.

 Rios todos com nome
 e que abraço como a amigos.

 Uns com nome de gente,
 outros com nome de bicho,

 uns com nome de santo,
 muitos só com apelido.(...)”

Joao Cabral de Melo Neto em ‘O Rio’
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A ligação do homem com a água é tão intrínseca ao ser humano quanto sua relação com o próprio 
mundo. Não é à toa que os rios foram chamados, desde a Antiguidade, de “corpos d’água” em uma referência 
ao próprio fluxo e circulação do sangue. Assim, o curso arterial do rio, considerado em muitas culturas 
como entidade sagrada e comparado à corrente sanguínea dos homes, constituíra uma imagem permanente 
da circulação, do fluxo da vida.  A água também aparece com o sentido de purificação em muitos ritos da 
Antiguidade e é provável que venha daí o ato do batismo na tradição cristã (SCHAMA, 1996; BACHELARD, 
1989). Para Gaston Bachelard (1989), a água é também o espelho líquido da alma e do mundo, é o olhar 
da terra e seu aparelho de olhar o tempo. Na mitologia grega, é através da água que Narciso se admira e se 
apaixona por sua imagem refletida no rio.

Segundo Simon Schama (1996),

“(...) ver um rio equivale a mergulhar numa grande corrente de mitos e lembranças, forte o 
bastante para nos levar ao primeiro elemento aquático de nossa existência intra-uterina. E, com 
essa torrente, nasceram algumas de nossas paixões sociais e animais mais intensas: as misteriosas 
transmutações do sangue e da água; a vitalidade e a mortalidade de heróis, impérios, nações e 
deuses.” (SCHAMA, 1996; P.253)

I N T R O D U Ç ÃO

“Rio torto,
Rio magro,
Rio triste.
Parece que chora,
Sente dor...Parece que fala em lamentos
Dos afogados que engoliu,
Das flores que já levou.
O remorso, Cachoeira,
O remorso te entortou.”      Valdelice Pinheiro em ‘Rio Cachoeira’
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Os primeiros assentamentos humanos também tinham como premissa a proximidade da água, fundamental 
na irrigação e fertilização das plantações, fonte de abastecimento, meio de transporte e até mesmo como arena 
de competições esportivas, recanto para encontros e passeios e outras apropriações lúdicas. Ilustrando essas 
ideias podemos citar Roma que teve como “berço” o rio Tibre, Paris que se desenvolveu em torno do Sena, 
Viena que se espraiou às margens do Danúbio, Lisboa que foi implantada à beira do Tejo, dentre outras.

Na Antiguidade e na Idade Média, prevalecia no homem um sentimento em relação a natureza no 
qual ele se sentia parte integrante desse todo. O homem moderno, pelo contrário, passa de membro à parte 
autônoma e autossubsistente que, “(...) em vez de estar integrado na Natureza passa a ter a natureza em face 
de si como realidade outra, uma alteridade que pode percepcionar e contemplar a distância. (...)” (SERRÃO, 
2012, p.63).

 Apartando-se da natureza, como se dela não fizesse parte, o homem a percebe como instrumento e 
matéria prima para suas atividades. Foi a partir da revolução industrial e da ascensão da burguesia (inicialmente 
da Inglaterra, alastrando-se em seguida pelos demais países industrializados), que a natureza foi submetida 
aos valores do capital, o que resultou em uma transformação radical, não apenas no território das cidades, 
como também na percepção e na relação do ser humano com sua base biofísica. Na sua relação com os rios, a 
conduta de exploração e afastamento submetida à natureza foi replicada e os cursos d’água de muitas cidades 
industriais foram subjulgados e condenados a servir às motivações técnicas que se sobrepunham a valores 
ecológicos e até mesmo simbólicos. 

A ideia europeia de paisagem começa, então, a partir do desmembramento e também da nostalgia da 
Natureza perdida. “(...) Uma vez desmembrado o todo englobante, na contemplação da paisagem observa-
se pelo sentimento e pela imaginação uma natureza repartida em espaços que estão à nossa frente. (...)” 
(SERRÃO, 2012, P.64). Neste sentido, para Simmel (1913) a paisagem é uma forma de ver o mundo, uma 
categoria simbólica, que diz mais respeito ao mundo humano do que à natureza mesma.

Assim, se por um lado ‘algo se perdeu’ nessa percepção ocidental moderna de relação com a natureza em 
bases utilitárias, por outro lado, ‘inaugurando’ a noção de paisagem, Petrarca se rende ao alumbramento estético 
do horizonte descortinado em sua celebrada subida ao Monte Ventoux. De certa forma, essas percepções que 
se configuram contraditórias evidencia uma postura ambivalente que permeará (guardados seus contornos 
culturais específicos) as relações das sociedade ocidental, mas também oriental, até os dias atuais. 
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Por sua vez, os avanços da ciência e da tecnologia aliados ao progressivo grau de artificialização da vida 
urbana, trouxe também a percepção da finitude dos recursos naturais, impelindo a humanidade a repensar 
suas ações sobre o planeta e inaugurando uma nova etapa nessa relação com a natureza. Esse pensar crítico 
sugere novas práticas e abordagens na manipulação dos dados naturais tanto em termos racionais e objetivos, 
quanto simbólicos e estéticos.

Por sua vez, a cidade de São Paulo (a exemplo de diversas cidades industriais) manteve um processo de 
desenvolvimento urbano desvinculado das questões ambientais e históricas na ocupação e apropriação do 
território; nesse caminho, apropriações nocivas da base biofísica produziram um passivo socioambiental e 
paisagístico desafiador para as novas gerações. De maneira veloz, o quadro foi agravado pela forma brutal 
com que o território foi sendo ocupado, seguindo as diretrizes de um mercado imobiliário avassalador que 
privatizou e ocupou a orla fluvial (várzea), aprofundando ainda mais a segregação social e trazendo prejuízos 
ao meio ambiente. Segundo Seabra (1987) os cursos d’água da cidade de São Paulo foram reduzidos a peças 
de uma máquina hidráulica e suas margens foram destinadas exclusivamente à circulação de mercadorias. 

A partir das décadas de 1960 e 1970, políticas públicas transformaram grande parte dos fundos de 
vale paulistanos em avenidas de circulação de veículos, intensificando a conduta que há muito estava sendo 
implantada. A partir deste posicionamento, podemos ainda supor que as mazelas sofridas pelos principais 
eixos hídricos impactaram, talvez de maneira ainda mais dura, a paisagem capilar, que foi paulatinamente 
desaparecendo das nossas vistas, dos nossos planos, das nossas percepções e por fim das nossas vidas.

Devido à forma com que foram sendo tratados, os cursos d’água da cidade de São Paulo ganharam 
o título de “vilões”, perdendo possibilidades de apreensão sensível na paisagem do cotidiano.  A relação 
com os rios e córregos foi se degradando a ponto de desaparecerem não apenas fisicamente, mas também 
simbolicamente da percepção dos paulistanos. Sabemos que esta retomada de sentido das águas não é tarefa 
fácil, já que seria necessária também a retomada do convívio das pessoas com a cidade, transformando a 
relação destas com sua base biofísica propriamente dita. De qualquer forma, já é possível observar uma série 
de indícios de que este movimento de apreensão sensível da paisagem fluvial encontra-se em andamento em 
algumas partes do mundo, como também em São Paulo, onde se encontram nossos dois estudos de caso.

A pesquisa em questão surge da necessidade e do desejo de buscar alternativas paisagísticas para a 
revalorização social e cultural da base hídrica na cidade de São Paulo. Entendemos que o principal objetivo 
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do trabalho foi o de fazer uma reflexão crítica a respeito das possibilidades de integração da população com a 
paisagem de seu cotidiano a partir da rede hídrica, com foco na paisagem da rede capilar. Além disso, buscou-
se refletir sobre as possibilidades de reavivar elementos da base biofísica da cidade, permitindo a fluidez dos 
transeuntes através do percurso do rio, na tentativa de proporcionar sua aproximação com o espaço hídrico 
entendendo sua importância na configuração da paisagem urbana. 

Na busca de atingir nossos objetivos, iniciamos o primeiro capítulo do trabalho, fazendo uma pequena 
exposição sobre a forma com que foram tratados os cursos d’água da cidade de São Paulo ao longo da 
nossa história, para que seja possível entender o contexto em que estamos inseridos e as mudanças físicas e 
emocionais que ocorreram na cidade ao longo dos anos. Dessa forma, é possível compreender, de maneira 
mais contundente, os sentidos que foram sendo atribuídos aos rios e as consequências desta postura que se 
fazem sentir nos dias de hoje.

No capítulo seguinte, fazemos um pequeno levantamento do estado da arte em algumas partes do mundo 
e, principalmente, na cidade de São Paulo, objeto de estudo desta pesquisa. Este levantamento nos permitiu 
refletir sobre os diversos caminhos que podem ser seguidos, na tentativa de reavivar os cursos d’água como 
elementos fundamentais da paisagem emocional das pessoas e, dessa forma, requalificar os bairros, as cidades 
e o próprio cotidiano na população.

No terceiro capítulo, refletimos sobre os dois estudos de caso escolhidos para este trabalho - o Córrego 
Bellini e o Córrego Itapaiuna. Fizemos então um breve levantamento das condições físicas e históricas dos 
dois bairros que acolhem os respectivos cursos d’água, e relatamos o percurso das águas buscando uma 
narrativa sensível da paisagem.

Já no quarto capítulo, procuramos entender a forma pela qual os cursos d’água são percebidos na cidade. 
Aplicamos a pesquisa qualitativa com os vivenciadores dos espaços livres públicos próximos aos córregos 
escolhidos. Nessa parte do trabalho, expusemos a metodologia utilizada, assim como os resultados da mesma.

Por fim, procuramos sintetizar as reflexões teóricas e empíricas às quais percorremos neste trabalho, 
buscando pontuar algumas pistas que podem levar a deflagração de um processo de requalificação da paisagem 
fluvial no espaço urbano.
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Apesar de sua inegável importância para as cidades, os rios urbanos vêm perdendo, ao longo dos anos, 
o papel de locais de convivência, de lazer e de esporte, bem como sua função de abastecimento de água. 
Esse fenômeno se dá, na maioria dos casos, por ao menos os seguintes motivos: exploração econômica sem 
controle, com multiplicação de indústrias e loteamentos excessivamente próximos às áreas fluviais, a ocupação 
desordenada e acelerada dos sítios urbanos e, por fim, persistência e exagero na retificação e aterramento dos 
rios e suas várzeas.

Em São Paulo sempre houve (e ainda há) uma sobreposição de usos dos rios – o que produz uma série de 
relações conflituosas e/ou contraditórias. Os rios da cidade eram simultaneamente fornecedores de água, via 
de transporte, produtores de energia, escoadouros de esgoto e, ainda, espaço de ócio, lazer e contemplação. 
Dessa forma, conforme o rio foi sendo integrado à malha urbana, ele se tornou antissocial (JORGE, 2006), 
despertando horror, afetando a sensibilidade individual e coletiva e se desvinculando da percepção positiva 
da população. Daí que, para muitos, o rio já não exista mais, tendo sido apagado da memória e do cotidiano 
do paulistano.

Procuramos, então, identificar as principais forças econômicas, sociais e culturais que nos fizeram chegar 
a esse impasse que vivemos hoje. O objetivo do presente capítulo é buscar a melhor compreensão do atual 
estado fluvial da cidade de São Paulo, a fim de assimilar os mecanismos, circunstâncias e atores que nortearam 
as tomadas de decisão no passado, cuja carga histórica se reflete hoje na problemática de nossos cursos 

01.  O  P R O C E S S O  D E  O C U PAÇ ÃO  DA S 
VÁ R Z E A S  PAU L I S TA N A S

“ (...) Don't forget your history
Know your destiny
In the abundance of water
The fool is thirsty (...)”      Bob Marley em 'Rate Race'
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d’água. Afinal, a compreensão da relação e do significado que os rios tiveram para a cidade provoca reflexos 
sobre as possibilidades que nos foram tiradas, nos permitindo pensar as alternativas que temos para o futuro.

01.01.  A  AÇ ÃO  D O  C A P I TA L  I M O B I L I Á R I O  E  I N D U S T R I A L

Já na metade do século XIX, a cidade de São Paulo iniciou um processo de desenvolvimento acelerado 
provocado pelo avanço da atividade comercial, da produção da cana-de-açúcar e, posteriormente, do café (no 
interior do estado). Tal processo contou com a vantajosa proximidade da então Capital do Império - Rio de 
Janeiro.

No final do período imperial (1822-1889) e nos primeiros anos da República Velha (1889-1930) - quando 
ocorreu a passagem da economia mercantil escravocrata para a economia exportadora capitalista - São Paulo 
assistiu a uma intensa imigração de estrangeiros (MATTES, 2001). Neste mesmo período, em 1872, foi 
sancionada a Lei de Terras que atribuía valor de mercadoria às mesmas, em conformidade com o sistema 
capitalista mundial.  Neste contexto histórico, a cidade iniciou um processo de crescimento acelerado que, 
junto com as precárias condições de saneamento, intensificaram problemas epidêmicos que existiam já na 
primeira metade do século XIX.

Nas últimas duas décadas de tal período e durante o primeiro decênio do século XX, ocorre um significativo 
crescimento industrial nacional, o qual, impulsionado pela produção do café, afetou especialmente São Paulo, 
provocando profundas mudanças físicas na cidade. Com isso, as instalações industriais foram, paulatinamente, 
ocupando as áreas das várzeas, aproveitando-se destas planícies para fins de abastecimento de água, descarga 
de esgoto, viabilização do transporte hidroviário e ferroviário1 e, muitas vezes, extração de matéria prima2.

Esta nova ordem socioeconômica que se apresentava, passou a exigir melhorias na infraestrutura urbana 
que, por sua vez, foi viabilizada através de concessões do poder público a empresas privadas (geralmente 
estrangeiras). Tais companhias se eximiam do compromisso com a organização do sistema urbano da cidade, 
uma vez que seus objetivos estavam centrados na obtenção de lucros. (MATTES, 2001). Seguindo esta conduta, 
grandes empresas passaram a “vender infraestrutura” para aqueles que podiam pagar por ela. Dessa forma 
as principais demandas urbanas, tais como abastecimento de água, tratamento de esgoto, abastecimento de 

1. As ferrovias foram implantadas a partir de 1867 ao 
longo dos rios, nos terraços secos, acompanhando seu 
traçado e aproveitando a topografia amena.

2. A implantação desses pátios fabris, com suas 
imensas quadras, acabou transformando as várzeas em 
espaços de produção, tornando-se desproporcionais e 
inadequados à escala do pedestre.
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energia elétrica, urbanização e transporte, foram estruturando a cidade a partir da lógica capitalista.
Para o abastecimento de água e tratamento de esgoto foi fundada, em 1877, a Companhia Cantareira 

de Águas e Esgotos: consórcio de empresas nacionais e engenheiros ingleses, que passou a administrar as 
“águas da Cantareira” 3, construindo seu principal reservatório hídrico e vendendo tal infraestrutura para os 
paulistanos. Anos mais tarde, a Cia. Cantareira, sem conseguir suprir a crescente demanda pelos seus serviços, 
foi encampada pelo Governo do Estado, deixando de cumprir suas obrigações contratuais. A partir deste 
momento, a administração pública assumiu tal responsabilidade, criando a Repartição de Águas e Esgotos 
(RAE) que aumentou o reservatório do sistema Cantareira de modo a utilizar as águas do Rio Tietê (já 
consideradas impróprias para o consumo) no abastecimento de bairros populares como Belenzinho, Brás, 
Bom Retiro, Barra Funda, Ponte Grande e Cambuci.

O serviço de eletricidade, por sua vez, chegou a São Paulo através da empresa canadense The São Paulo 
Tramway, Light Power Company LTD, que recebeu a concessão do então presidente Campos Salles para 
explorar e distribuir energia elétrica. Sua primeira atuação foi a construção da Barragem de Parnaíba4 (1901) 
que, aproveitando a energia potencial da chamada Cachoeira do Inferno, promovia a geração elétrica através 
da usina localizada logo abaixo da referida queda d’água. Em pouco tempo, o montante gerado tornou-se 
insuficiente e diversas obras de ampliação do sistema foram executadas sem sucesso. Em seguida, a Companhia 
Light recebeu autorização do Estado para a construção da represa Guarapiranga na tentativa de controlar a 
vazão do Rio Tietê e manter a usina sempre em sua maior potência.

Já na década de 1920, o sistema montado pela Light no final do século anterior revelou-se incapaz de 
garantir o abastecimento pleno de eletricidade, o que passou a ameaçar a expansão da indústria paulista5. Em 
1924 e 1925, a cidade sofreu forte estiagem de chuva, prejudicando ainda mais o abastecimento de energia. 
Aproveitando-se dessa situação de crise e diante de reclamações generalizadas da população, a companhia 
impôs ao poder público o controle de toda a bacia do Alto Tietê. Foi então que, em 1928, a empresa recebeu a 
concessão para retificar o Rio Pinheiros utilizando suas águas para a geração de energia elétrica e recebendo as 
terras de várzea (linha das cheias – áreas sujeitas a inundações) como retribuição por esta benfeitoria à cidade.

O projeto apresentado pela Light, embora discutível, foi implantado de modo que, fechando as comportas 
da Represa do Parnaíba, as águas do Rio Tietê ganhassem maior volume, sendo forçadas para trás pelo 
Rio Pinheiros (com seu curso já invertido pela Usina Elevatória da Traição) e, em seguida, conduzidas pela 

3. Para a construção do reservatório foram aproveitadas 
as águas de diversos rios e córregos cujas nascentes 
localizam-se na Serra da Cantareira, localizada ao norte 
da cidade de São Paulo.

4. Localizada na cidade de Santana do Parnaíba, que 
fica a noroeste da cidade de São Paulo, desde 1949 a 
barragem passou a ser denominada Usina Edgard de 
Souza, como é conhecida atualmente.

5. A indústria Paulista aproveitou a conturbação do 
mercado internacional devido aos conflitos do período 
entre guerras para crescer vertiginosamente, tornando-
se o polo industrial mais importante do país.
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Represa Billings por cima da Serra do Mar. Dessa forma, era possível aproveitar o desnível de 700m entre o 
planalto paulistano e o final da serra, onde foram instaladas as turbinas de uma enorme usina hidrelétrica - a 
Henry Borden, em Cubatão. Assim, a pouca água dos rios serranos ganhava um potencial energético muito 
maior, produzindo uma grande quantidade de eletricidade (SEABRA, 1987).

Com grande capacidade técnica e organizacional, a Cia. Light logo percebeu que poderia operar também 
no mercado de terras, aproveitando seu enorme potencial de intervenção no espaço urbano, para especular e 
valorizar propriedades suas e de aliados locais (como a Companhia City).

Conforme acordado com o Governo, ao fazer as obras de retificação do Rio Pinheiros (para a viabilização 
de seu ambicioso projeto de geração de energia), a Light receberia como “pagamento” as terras das áreas de 
várzea do Pinheiros, onde o rio se acomodava nos períodos de cheias. Foi então que, em dezembro de 1928, 
janeiro e fevereiro de 1929, São Paulo recebeu uma quantidade de chuva excepcional com vários episódios de 
enchentes, porém sem muita gravidade. Até o dia 14 de fevereiro, a chuva arrefeceu e, segundo os registros 
da época, ocorreu uma estiagem entre os dias 15 a 20 do mesmo mês. No entanto, em 18 de fevereiro de 
1929, a cidade sofreu com uma inundação catastrófica dos rios Tietê e Pinheiros. Segundo Seabra (1987), a 
Light abriu as comportas dos reservatórios Billings e Guarapiranga desde o dia 14, elevando ainda mais as 
águas das chuvas anteriores. Ainda segundo a autora, a empresa fechou a barragem do Parnaíba impedindo o 
escoamento para jusante, o que teria piorado ainda mais a situação. 

No dia seguinte da maior enchente sofrida pela cidade de São Paulo, técnicos da Light fizeram a 
marcação das águas, delimitando as áreas que deveriam ser desapropriadas e entregues para a companhia. Na 
apresentação do mapa das “áreas passíveis de inundação”, não foi referenciada como partida a linha média 
das enchentes (como estava acordado) e sim sua linha máxima, a qual se estabelecera na grande inundação de 
1929, cujos efeitos haviam sido agravados pelas ações da própria Light.

Assim, graças à já mencionada retificação do curso promovida pela empresa, e valendo-se do eixo de 
desenvolvimento que a companhia loteadora City of  São Paulo Improvements and Freehold Land Company 
Limited havia iniciado a partir de 1912 com seus loteamentos de alto padrão em direção ao Rio Pinheiros, as 
duas empresas (Light e City) promoveram a urbanização deste vetor da cidade, criando verdadeiros redutos 
para a alta renda. 

Tais loteamentos seguiam padrões europeus de urbanismo e previam, além de infraestrutura completa: 
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abastecimento de água, esgoto, energia e pavimentação das vias, áreas verdes para desfrute e embelezamento. 
Assim foram criados os bairros do Pacaembu, Jardins (Paulista, Paulistano e Europa), Alto de Pinheiros, 
dentre outros. Os demais bairros da cidade foram implantados de forma aleatória e com infraestrutura 
precária, formando-se muitas vezes a partir do desdobramento de bairros já existentes.

Com a explosão demográfica que exigia cada vez mais moradias, e com as ações especulativas e o desejo 
de segregação social por parte das camadas privilegiadas, ocorreu uma grande expansão da mancha urbana. 
Ao mesmo tempo em que esta devastava as chácaras, áreas rurais e matas paulistanas, surgiam no interior da 
cidade enormes vazios e terrenos ociosos a espera de valorização imobiliária. Rapidamente, então, grandes 
capitalistas estrangeiros (como a Cia. City, e a Light) e a elite local, transformaram a especulação no verdadeiro 
ordenador da urbanização paulista.

Em relação ao transporte público - que até o final do século XIX era feito através de bondes puxados por 
tração animal - houve um salto em 1900, quando a Light recebeu, juntamente à concessão para fornecimento de 
energia elétrica, a administração dos serviços de viação pública (carga e passageiros), através dos bondes agora 
elétricos. Tal sistema de transporte público foi o único na cidade de São Paulo por muitos anos, representando 
uma grande parcela dos lucros da Companhia Light. Com o congelamento da tarifa dos bondes, essa margem 
diminuiu progressiva e consideravelmente, chegando, em 1923, a representar menos da metade de todas as 
receitas da empresa.

Com a grande estiagem de 1924 e 1925, não apenas o abastecimento de energia fora prejudicado. Os 
bondes, movidos por esta força matriz, tiveram seu horário de funcionamento afetado e a oferta de veículos 
racionada. A lacuna deixada pelo serviço de bondes durante o período da seca abriu caminho para a entrada 
em cena do ônibus no serviço regular de transporte coletivo da cidade. A partir de então, o monopólio da 
Cia. Light foi definitivamente afetado e os bondes passaram a ser considerados transportes ultrapassados e 
precários.

Nesta época, o quadro político administrativo passava por grandes transformações. Com a crise 
econômica mundial de 1929, esgotou-se o modelo agroexportador encerrando a Velha República. A revolução 
de 1930 alterou o jogo político que se distanciou dos interesses da economia cafeeira, dando início a Nova 
República - modelo baseado em um Estado intervencionista. Começou então um processo de nacionalização 
da economia, tendo como principal eixo dinâmico as atividades urbanas e industriais, que já vinham ganhando 
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destaque desde o início do século XX. (ROLNIK, 1998)
A partir de então as decisões políticas passaram a favorecer, mais do que nunca, o crescimento e 

fortificação da indústria paulista que já vinha avançando há décadas. Se, em 1920, a produção industrial 
do estado correspondia a 31,5% do produto industrial do país, em 1938 já representava 43,2%, sendo que 
metade da produção estadual correspondia à capital (JORGE, 2006). Para a indústria, uma forte ação estatal 
em defesa da qualidade da água, por exemplo, significaria uma restrição aos negócios. Logo, os rios não eram 
concebidos como lugares a preservar, e sim como garantia da expansão industrial. (JORGE, 2006)

Nessa mesma linha de raciocínio, a indústria automobilística “invadiu” o sistema de transporte paulistano, 
contando com o incentivo do governo federal, que vinha desde a década de 1920 e se intensificou na década 
de 1950. Dessa forma, o transporte coletivo (e individual) sobre rodas passou a ser a grande prioridade de 
investimentos públicos e privados.

Para sustentar essa expansão do uso do automóvel, os cursos d’água da cidade deram lugar às avenidas 
de fundo de vale. Assim as águas vão gradativamente desaparecendo da paisagem urbana. Paralelamente, 
em função da instalação de indústrias em regiões de rios e, posteriormente, no complexo do ABC (ao sul da 
cidade de São Paulo), os caminhos fluviais tornaram-se, pouco a pouco, grandes esgotos a céu aberto.  

Veremos a seguir que as decisões políticas em São Paulo endossaram as causas dos empresários, de 
forma a privilegiar a lógica de maximização dos lucros, anulando qualquer consideração sobre os impactos 
sociais e ecológicos causados por esta forma de organização e gestão da cidade.

01.02.  A  A N U Ê N C I A  D O  P O D E R  P Ú B L I CO

Apesar do crescimento da economia e, contiguamente, da população e da área urbana, a cidade de São 
Paulo não contava, na metade do século XIX, com um sistema moderno de abastecimento de água, coleta de 
esgoto ou mesmo captação de águas pluviais. Isso afetava diretamente a gestão hídrica do planalto paulista. 
Não obstante, a implantação de indústrias ao longo dos rios provocou a ocupação das áreas de várzea por 
famílias operárias que instalaram suas moradias próximas ao local de trabalho6. A essa altura as enchentes já 
faziam parte da pauta pública, uma vez que aconteciam com grande frequência e gravidade. Em função da 
geomorfologia do sítio de São Paulo, os rios dessa bacia, por serem meândricos, possuíam várzeas de grande 

6. Sem contar que, nesse período, havia um desequilíbrio 
entre o crescimento demográfico (devido ao exôdo 
rural e a imigração de estrangeiros) e o desenvolvimento 
econômico. A presença abundante dessa massa de 
trabalhadores, que excedia as necessidades do mercado, 
contribuiu para a manutenção de baixos salários e de 
uma taxa de desemprego altíssima. Assim, multiplicava-
se a pobreza em uma escala sem precedentes e a 
ocupação das áreas de várzeas alagadiças fazia com que 
os baixos terraços fossem, ao longo dos anos, sendo 
ocupados pelas famílias de classe baixa.
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largura, variando de 1 a 3 quilômetros, sempre sujeitas a grandes e frequentes inundações (AB’SABER, 2007). 
Na medida em que a cidade ocupou tais áreas, os rios passaram a invadir casas nas épocas de forte chuva, 
alagando as ruas e espalhando sujeira e esgoto, os quais eram jogados sem qualquer tratamento nos cursos 
d’água7.  Como observa Seabra, “(...) as cheias são um fenômeno dos rios, as inundações um fenômeno 
social.” (1987, p. 34). 

Dentro deste quadro em que a cidade se encontrava, no qual os problemas em relação às águas urbanas 
se acumulavam8, as epidemias tornaram-se, também, um grave problema municipal já no final do século XIX. 
Por isso novas tecnologias para a salubridade foram impostas como medidas urgentes. Desse modo, como as 
águas do sistema hídrico que interagiam com a cidade eram consideradas sinônimo de contaminação e falta de 
urbanidade, a cultura higienista tratou de afastar os rios do cotidiano urbano. Consequentemente a população, 
de uma maneira geral, passou a associar rios e córregos a doenças, mau cheiro e descaso público.

Utilizando-se das novas tecnologias de canalização e retificação, os rios e córregos de São Paulo foram 
gradativamente dissecados, canalizados e muitas vezes ocultados da paisagem. As terras de suas antigas curvas 
e sinuosidades tornaram-se, então, bens de consumo vendidos em lotes, indo ao encontro das diretrizes da 
nova economia mundial9.  

Os cursos d’água mais próximos às áreas centrais de São Paulo eram prioridade nas obras de “urbanização” 
por se tratarem de áreas nobres da cidade. Logo, o Tamanduateí, a Várzea do Carmo10  e o Vale do Anhangabaú 
foram os primeiros a terem seus cursos e várzeas moldados e adequados à nova sociedade paulistana.

Como vimos, o Governo passou às empresas privadas os serviços de infraestrutura urbana e sua função 
direcionou-se a orquestrar os interesses das classes privilegiadas, enquanto os grandes capitalistas estabeleciam 
seus monopólios e faziam fortuna a partir do abastecimento e da organização metropolitana. Dessa forma, o 
lucro de poucos era prioridade, mesmo que para isso fosse necessário sacrificar a classe trabalhadora. 

Pode-se chegar a esta, por exemplo, observando a priorização do abastecimento de bairros mais nobres 
no início da década de 1900. O mesmo vale para a valorização urbana através de obras públicas nas décadas 
de 1930 e 1940, no eixo que ia do centro à várzea do Rio Pinheiros. Nesta área, as empresas loteadoras City, 
e principalmente a Light, iniciavam empreendimentos direcionados à classe privilegiada, aumentando o lucro 
de venda destes terrenos. A construção de grandes avenidas e mesmo o Parque do Ibirapuera são exemplos 
dessa valorização que perdura até hoje, com obras públicas e privadas destinadas aos setores mais abastados 

7. Como vimos, agravando ainda mais este quadro, as 
enchentes tornavam-se devastadoras pela forma com 
que a empresa Light administrava seus reservatórios, 
mantendo-os o mais cheio possível.

 8. Desde o final do século XIX, os problemas em 
relação às águas se sobrepunham na cidade de São 
Paulo: abastecimento, esgotamento, controle sanitário 
das várzeas, áreas de risco criadas pela valas da extração 
de areia e pedregulho, insalubridade das grandes áreas 
de brejo, a locação de parte da população mais pobre 
em áreas de risco e contaminação, dentre outros.

  9. Conforme veremos a seguir neste capítulo, após 
a Lei de Terras de 1872, as terras urbanas passam a 
ter valor de mercadoria e passaram a ser loteadas e 
vendidas como produto do novo mercado de terras.

 10.  Nos quais foram proibidos em 1880 e 1889 os 
'banhos dos moleques, estudantes e gentes de todos os 
feitios'.
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da população. Posteriormente, também a Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros, a Av. Luis Carlos Berrini e a 
continuação da Av. Chucri Zaidan, a continuação da Av. Brigadeiro Faria Lima, o Shopping Cidade Jardim,  o 
Shopping JK Iguatemi e os Edifícios do Condomínio Empresarial Rochaverá seriam exemplos contundentes 
de obras viárias para o transporte individual e edifícios corporativos e comerciais de elite localizados ao longo 
deste eixo.

Assim, no início do século XX, quando a ocupação de bairros nobres chegava nas “bordas” da cidade, a 
população de baixa renda, que não tinha condições financeiras de fazer parte do mercado formal de terras, era 
expulsa desse circuito e geralmente se instalava em áreas de risco ou muito afastadas do centro (que ainda eram 
desvalorizadas). Com a expansão da cidade, novamente a especulação imobiliária alcançaria territorialmente 
a ocupação irregular, mais uma vez ocorrendo a expulsão dos mais pobres para ainda mais longe. Vê-se, 
portanto, que essas ações constituem um ciclo que perdura até os dias de hoje.

Através desse processo de ocupação da cidade, houve uma expansão territorial abrupta e São Paulo 
ganhou uma dimensão horizontal nunca imaginada. Além disso, as áreas ambientalmente sensíveis (como 
nascentes e cursos de córregos) passaram a ser ocupadas pela população de baixa renda que, sem opção, sem 
qualquer infraestrutura ou informação, deu continuidade ao processo de poluição, perpetuando a relação 
degradante junto aos cursos d’água.

Na década de 1930 aconteceu um colapso de contingências que intensificou a premissa de canalizar 
córregos e transformá-los em avenidas de fundo de vale. Conforme dito anteriormente, com a revolução 
varguista e a valorização da atividade industrial, com a implantação de indústrias automobilísticas e a vontade 
de transformar São Paulo na “Capital econômica e industrial” do país, políticas públicas e legislações 
promoveram o abandono dos outros meios de transporte, colocando o automóvel no foco das atenções. 
Para viabilizar tal premissa, foi necessário abrir e adequar ruas e avenidas para esta “nova” modalidade de 
transporte. 

Consonante, em 1930 Prestes Maia publicou o “Plano de Avenidas para São Paulo” e iniciou sua 
implantação a partir do seu mandato como prefeito da cidade (em 1938). Como diretriz para este plano, os 
rios apareceram como elementos centrais e uma boa forma de organizar a cidade sem perder grandes áreas 
de terras vendáveis. Maia assim descreveu seu plano:
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“(...) elle foi idealizado porque a maior parte do seu percurso decorre naturalmente de 
melhoramentos projectados, em especial da canalização dos rios. Elle approxima-se de diversos 
parques, e outros espaços livres podem ainda ser dispostos ao longo do seu percurso. Estas 
circunstancias levam-nos a desejar-lhe tratamento de verdadeiro parkway. O circuito é constituido 
em grande extensão pelas avenidas marginaes do Tieté; sobe o curso do Pinheiros, da foz até 
o ribeirão do Matadouro (Cortume ou Sapateiro), pelo qual attinge a invernada de Ibirapuera. 
Continua pela avenida Aracy e depois por uma rua nova até o parque das cabeceiras do Ypiranga. 
Toma approximadamente o caminho do Cursino, sobre o divisor do Ypiranga e do Tamanduatehy; 
acompanha o corrego do Sacoman, transpõe os trilhos da ingleza; aproveita-se de pequeno trecho 
da radial av. Wilson ou dos Estados, segue o corrego da Móoca, transpõe a collina de Villa Prudente 
com curvas que o seu caracter de parkway admitte, e desce o valle do Tatuapé até a confluência com 
o Tieté.” (MAIA, 1930. P. 122-123).

Fica claro, portanto, a naturalidade da associação e uso dos cursos d’água como caminhos para as avenidas, 
enquanto que as demais necessidades infraestruturais - como saneamento e abastecimento - desaparecem do 
cenário, sobressaindo apenas a circulação de veículos.

Em seguida, em 1934, é aprovado no Congresso Nacional o “novo” Código das Águas11 que estabelecia 
uma classificação para as águas nacionais divididas em:

a) águas públicas; 
b) águas comuns: “Art. 7º São comuns as correntes não navegáveis ou flutuáveis e de que essas não se 

façam.”;
c) águas particulares: “Art. 8º São particulares as nascentes e todas as águas situadas em terrenos que 

também o sejam, quando as mesmas não estiverem classificadas entre as águas públicas ou as águas comuns.”;
As águas públicas, que são as que interessam à presente pesquisa, podem ainda ser divididas em públicas 

de uso comum ou de uso dominical. As águas públicas de uso comum, segundo o art.3° do Decreto -Lei n° 
852, de 11 de novembro de 1938 “São (...), em toda sua extensão, as águas dos lagos, bem como dos cursos 
de água naturais, que, em algum trecho, sejam flutuáveis ou navegáveis por um tipo ou qualquer embarcação.” 
Ainda no mesmo código, no artigo 10, ao falar das várzeas imediatas dos rios, diz-se que “será público de 

11. Baseado nos estudos do jurista Alfredo Valladão, 
em 1907 foi publicado o primeiro projeto de lei que 
tratava especificamente a questão das águas no Brasil, o 
Código das Águas . Em 1934 o projeto sofreu revisão 
feita sob a coordenação do próprio Valladão e foi 
aprovado pelo Congresso Nacional.
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uso comum, ou dominical, conforme a propriedade das respectivas águas; e será particular no caso das águas 
comuns ou das águas particulares”.

Com esta prerrogativa, a partir do Código das Águas, quando um rio deixa de ser navegável após sua 
retificação, suas águas deixam de ser consideradas “públicas de uso comum”, tornando-se “águas comuns” e, 
dessa forma, suas margens podem ser consideradas particulares, podendo ser loteadas e vendidas (NUNES, 
1980). O Estado passa então a “roubar” terras das águas e disponibilizá-las para o mercado imobiliário. 
Com isso, os córregos da cidade se desprendem gradativamente do cotidiano urbano. Não obstante, como o 
custo das desapropriações para a implantação de vias era muito elevado, a solução encontrada foi implantar 
canalizações fechadas que permitiam a ocupação dos espaços aéreos dos córregos, ocultando-os até mesmo 
da paisagem e, muitas vezes, da memória dos paulistanos.

Como toda obra de produção da cidade (asfalto, iluminação, praças,) as retificações e canalizações 
também abriam enorme perspectiva de valorização das terras (SEABRA, 1987). Assim, as marginais dos 
rios Pinheiros e Tietê foram viabilizadas juntamente a diversas avenidas de fundo de vale. As águas da cidade 
prestavam serviços a São Paulo (na geração de energia no caso do Rio Pinheiros e na drenagem de modo 
geral), enquanto as várzeas - agora com grandes avenidas - passaram a transportar mercadorias e pessoas por 
todos os lados.

“Subtrair dos habitantes da cidade o rio e as várzeas, pela canalização e drenagem, para usá-
los como capital social, com as obras de infraestrutura viária que se sucederam, era o caminho da 
socialização. Uma socialização que se da pelo lado da produção material da riqueza que integra 
o rio e várzeas aos circuitos produtivos do capital geral, essencialmente, capital privado. O rio 
vai ser apropriado com vistas à produção de energia e as várzeas como espaço de circulação de 
mercadoria.” (SEABRA, 1987:p150)

Desde então houve um aumento progressivo das obras de retificação dos rios por toda a cidade, 
alcançando maior número a partir da década de 1960 (conforme mostra o quadro 01). Nesta mesma década, 
o governo federal passou a financiar obras de saneamento e canalização de córregos e, na década de 1980, 
elas passaram também a contar com recursos de entidades financeiras internacionais e de financiamento 
agenciado pela Caixa Econômica Federal. Ambos contemplavam preferencialmente os córregos maiores e 



2701. O  P R O C E S S O  D E  O C U PAÇ ÃO  DA S  VÁ R Z E A S  PAU L I S TA N A S

TA M A N D UAT E Í T I E T Ê M I C R O D R E N AG E M

AT É  1949 1848:  Sete  cur vas  do r io
1896-1914:  Do Canal  do 
Anhangabaú até  a  Cháca-
ra  da  Glór ia
191 –1940:  Até  a  Praça 
Nove de Ju lho
194 –1943:  Aber tura  con-
f luência  com Tietê

1892-1894:  Canal ização 
Inhaúma,  Osasco e  Anastác ia
1940-1949:  Ret i f icação entre 
a  Ponte  Velha  de Osasco e  a 
Ponte  de Vi la  Mar ia

Anhangabaú,  Acl imação,  Pa-
caembú,  Dreno do Brookl in

1950 A  1959 Pequenas  obras  de  ret i -
f icação

Ret i f icação entre  a  Ponte 
Velha  de Osasco à  Ponte  Vi la 
Mar ia

Galer ia ,  Mar inguinho,  Sara-
cura ,  Cassadoca ,  Iguatemi

1960 A  1979 Subst i tu ição de ant ig as 
pontes  e  a largamento do 
cana l

Até  1967:  Ret i f icação entre 
a  Ponte  Velha  de Osasco à 
Ponte  Vi la  Mar ia

Moinho Velho,  Ip i ranga , 
Mooca ,  Sumaré ,  Água Preta , 
Tibur t ino,  Av.  Eng.  Bi l l ings, 
Cordei ro,  Sapate i ro,  Verde, 
Tra ição

1970 A  1979 1978-1979:  Aprofunda-
mento do le i to  entre  a 
Ponte  Santos  Dumont e 
o  Cór rego dos Meninos

1970-1977:  Ret i f icação e 
aprofundamento do le i to 
à  jusante  do munic íp io  a té 
Edigard de Souza
1978-1983:  Aprofundamento 
e  a largamento do le i to  entre 
a  Ponte  Velha  de Osasco 
e  o  Cór rego Mandaqui ; 
re t i f icação da  Ponte  Velha 
de Vi la  Mar ia  a té  a  Bar ragem 
da Penha-  obras  do Parque 
Ecológico

Tatuapé ,  P i ra jussara ,  Pol i , 
Uberaba ,  Cor ujas,  Be l l in i , 
Carandir u ,  Mandaqui ,  Ca-
buçú de Baixo,  Água das  Pe-
dras,  Congo,  P i r i t iba ,  Cintra .

1980 A  2000 1980:  Aprofundamento 
do le i to  entre  a  Ponte 
Santos  Dumont a té  o 
Cór rego dos meninos

1984:  Aprofundamento e 
a largamento do le i to  entre  o 
Cór rego Mandaqui  a té  a  foz 
do Rio Tamanduate í .
1987:  Aprofundamento do 
le i to  da  Bar ragem Edigard de 
Souza

Água ver melha ,  I taque-
ra ,  Tiquat i ra ,  Ar icanduva , 
Rincão,  Jaguaré ,  Zuvuvus, 
Águas  Espra iadas,  Mor ro 
do ‘S ’ ,  Gamel inha ,  Uberaba , 
Uberabinha ,  Rio das  Pedras, 
Pac iênc ia ,  Tremembé,  Jacu , 
Xavantes,  Quixadá ,  Jaguaré , 
Mongaguá .

Quadro 01: Intervenções nos principais cursos d’água 
da área central de São Paulo e proximidades.

Fonte: OSTROWSKI, Maria de Sampaio Bonafé. 
Urbanização e controle de enchentes: o caso de São 
Paulo, seus conflitos e inter-relações. Relatório técnico 
nacional, 1991.
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que vinculavam a canalização com a implantação viária. 
Em 1987 foi criado o Programa de Canalização de Córregos, Implantação de Vias e Recuperação 

Ambiental e Social de Fundos de Vale (PROCAV I), que contemplava nove córregos (Tiquatira, Cabuçú de 
Baixo, Mooca, Jaguaré, Uberaba/ Uberabinha, Lauzane, Morro do “S”, Gamelinha e Mongaguá) selecionados 
a partir dos mesmos critérios dos anteriores, tendo como prioridade a construção de vias tipo expressa ou 
arterial, de primeira ou segunda categoria, onde houvesse um número elevado de famílias ribeirinhas cuja 
moradia seria afetada pelas obras (MATTES, 2001).

Em 1990 é iniciado o PROCAV II com uma nova orientação onde se procurava destinar recursos para 
melhorias socioambientais em toda a sub-bacia, beneficiando uma parcela maior da população, além de 
procurar designar os fundos de vale para usos compatíveis com a proteção contra inundações. No entanto, a 
orientação que prevaleceu foi a de canalização de córregos com implantação das avenidas de fundo de vale. 
Seguiu-se, então, o modelo tradicional, porém com a execução de reservatórios de detenção, destinados a 
controlar enchentes e minimizar impactos nas imediações dos rios Tietê e Pinheiros.

Desde a década de 1990, a questão ambiental veio ganhando espaço na cena política, graças à pressão 
da população e da sociedade civil organizada, resultando em um claro movimento de valorização da natureza 
(ou elementos desta) em muitas localidades. Em 2001, foi promulgada a Lei Federal denominada “Estatuto 
da Cidade”, que, pela primeira vez, estabeleceu normas de ordem pública e interesse social que “regulam o 
uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, assim como 
do equilíbrio ambiental.” (Capítulo I Artigo 1º da Lei federal nº10.257). Dentre suas principais diretrizes, o 
Estatuto da Cidade previa a obrigatoriedade de um Plano Diretor Estratégico para todos os municípios com 
mais de vinte mil habitantes, sendo considerado um instrumento fundamental na organização das diretrizes 
das cidades.

Baseado no Estatuto, em 2002 foi apresentado o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo 
2002-2012, tendo como um dos “Elementos Estruturadores” a chamada Rede Hídrica Estrutural12, que 
consiste em apoiar sobre a rede hídrica principal da cidade (constituída por cursos d’água e fundos de vale), 
parques lineares e corredores verdes, buscando a reconciliação entre a cidade e seu sítio natural.

Ainda que trabalhasse com o que sobrou dos cursos d’água ainda visíveis na superfície da cidade o Plano 
Diretor buscou pela primeira vez pensar nas áreas verdes de forma articulada, formando um conjunto, uma 

12. Os outros Elementos Estruturadores do Plano 
Diretor são: Rede Viária Estrutural, a Rede Estrutural 
de Transporte Público Coletivo e a Rede estrutural de 
Eixos e Polos de Centralidades
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rede. Seu objetivo foi assegurar de antemão as várzeas ainda não ocupadas, destinando-as ao uso público, 
recuperando a mata ciliar e propiciando o convívio com a população. 

Obviamente, a implantação de todos os parques lineares propostos pelo Plano, requer uma articulação 
com políticas de infraestrutura e de habitação social, o que demanda um orçamento não previsto em primeira 
instância dificultando a implantação efetiva do projeto como um todo. De qualquer forma, consideramos que 
apenas o fato de posicionar as áreas verdes e os cursos d’água a um elevado patamar de importância na pauta 
de prioridades públicas já foi um grande mérito do Plano Diretor.

No entanto, apesar deste avanço, temos uma situação ambígua quanto à legislação de proteção dos 
cursos d’água urbanos. Se por um lado o Código Florestal Brasileiro considera como Área de Preservação 
Permanente (APP) toda “(...) área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com função ambiental de 
preservar os recursos hídricos (...)” (Código Florestal Brasileiro revisado. Cap. I Art.3º II) e, portanto, pretende 
preservar as faixas marginais de qualquer curso d’água natural sob a forma de zonas rurais ou urbanas; por 
outro lado, no art. 8º da mesma Lei, existe uma brecha que permite a intervenção ou supressão da vegetação 
nativa nas áreas de APP para hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou baixo impacto ambiental13. 

Endossando este artigo da Lei, a Resolução COMANA 369/06 de 28 de Março de 2006 dá aos municípios 
maior flexibilidade principalmente quanto às restrições para a regularização fundiária, permitindo-a em áreas 
com pré-existência até 31 de dezembro de 2007 em qualquer tipo de APP, desde que haja comprovação 
técnica de melhorias ambientais em relação à situação anterior. (art.54; §1º)

O que se pretende com essa maleabilidade legislativa é permitir a flexibilização das implicações políticas 
e econômicas relativa às APPS fluviais urbanas, seja buscando uma forma paliativa de resolver problemas 
sociais pertinentes às ocupações irregulares, à falta de espaço público de menor valor imobiliário para a 
implantação de equipamentos esportivos (para a recém-feita Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas em 2016), 
ou mesmo à implantação, quase que por inércia, de avenidas de fundo de vale. Nesse sentido, tanto o novo 
Código Florestal Brasileiro como a Resolução COMANA 369/06, reafirmam os vários conflitos típicos da 
tensão urbano-ambiental sobre essas áreas de várzea. (ALBUQUERQUE, 2012)

Outra importante lei de conservação das águas é a Lei Estadual de Proteção dos Mananciais, promulgada 
em 1997. Refletindo a necessidade de se estabelecer parâmetros com o fim de preservar ou tentar preservar 
o que restara dos mananciais paulistas, a Lei Estadual N. 9.866 trata da proteção e recuperação de condições 

13. “VIII- Utilidade Pública: b)As obras de 
infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços 
públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele 
necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados 
pelos Municípios, saneamento, gestão de resíduos, 
energia, telecomunicações, radiodifusão, instalações 
necessárias à realização de competições esportivas 
estaduais, nacionais ou internacionais, (...); 
XI- Interesse Social: c) A implantação de infraestrutura 
pública destinada a esportes, lazer e atividades 
educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e 
rurais consolidadas (...)”
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ambientais com o intuito de garantir a produção de água necessária para o abastecimento e consumo das 
gerações atuais e futuras para todo o Estado de São Paulo.

Apesar do avanço da lei no que diz respeito a sua abrangência estadual (não apenas à região metropolitana 
como acontecia anteriormente à década de 1970), o texto ainda peca por não definir quais regiões, 
especificamente, são consideradas como “área de preservação e recuperação de mananciais”, tornando-se 
vago e, portanto, suscetível às ocupações e usos inadequados.

Dessa maneira, mesmo após este crescente progresso do pensamento em relação aos cursos d’água 
urbanos que vem acontecendo nos últimos anos, ainda hoje, a politica da retificação e aterramento dos cursos 
d’água para a passagem do sistema viário é muito comum na cidade de São Paulo. Esta inversão de valores 
entre o simbólico e o técnico ainda está em um momento de transição não somente no campo das decisões 
públicas, mas também no imaginário da maioria dos paulistanos que se acostumaram a temer e evitar o rio.

A seguir veremos de que forma os paradigmas e instrumentos técnicos permitiram a realização das 
vontades políticas que, por sua vez, endossavam as demandas do capital.

01.03.  O S  I N S T R U M E N TO S  DA  R A Z ÃO  T É C N I C A

No fim do século XIX e início do XX surgiu no Brasil, em decorrência de um pensamento vindo da 
Europa, uma nova mentalidade que se propunha a “cuidar” das cidades, “limpar” a sujeira e “eliminar” os 
focos de doença causados pela forma desigual, rápida e insalubre como o território das principais cidades 
vinha sendo ocupado. Convencionou-se chamar essa mentalidade de “movimento higienista”. Tal movimento, 
a despeito de sua forte ideologia norteadora, pregou o afastamento da população de baixa renda do centro de 
São Paulo, eliminando cortiços e expulsando os moradores de rua, promovendo o aterramento dos charcos 
e mangues que envolviam a cidade e condenando os cursos d’água ao desaparecimento, apontando-os como 
os grandes responsáveis pelas mazelas e doenças que a cidade enfrentava.

Nesta cidade descontínua tínhamos uma mistura caótica de aspectos de grandes centros urbanos e, ao 
mesmo tempo, de povoados de roça onde era possível perceber uma nítida vontade14 de conferir aos espaços 
um perfil de classes por meio de investimentos, obras, legislação urbanística e pressão social. (JORGE, 2006). 
Foi neste contexto que, na virada do século, as áreas centrais da cidade transformaram-se em verdadeiro 

14. Esta vontade era expressa pelas classes privilegiadas, 
endossada pelo poder público.
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canteiro de obras de melhoramentos estéticos e sanitários, embasados nos conceitos higienistas e aplaudidos 
pela elite paulistana.

Para viabilizar essa “São Paulo das elites”, entram em cena com força total as engenharias santitária e 
hidráulica, dando o aparato necessário para a execução de obras e projetos urbanos. Para Saturnino de Brito 
(grande engenheiro sanitarista brasileiro responsável por diversos projetos urbanos em todo o Brasil), as 
obras para o saneamento de uma cidade compreendiam o enxugamento de águas superficiais estagnadas, 
drenagem (valas e condutos subterrâneos) para a secagem do subsolo das regiões pantanosas circunvizinhas, 
retificação dos cursos de água, dessecamento de pântanos, arrasamento de morros, arborização do solo, 
aterro, suprimento de água potável, esgotos pluviais e sanitários, habitações salubres (familiares, coletivas, 
fábricas, hospitais etc.), calçamentos, iluminação artificial, jardins e remoção e incineração do lixo (BRITO, 
1943).

Já a engenharia hidráulica era vista como a que poderia realizar qualquer tipo de obra hidráulica em prol 
do desenvolvimento da cidade e da indústria (barragens, hidrovias, canalizações, reversão do rio, geração 
de energia, abastecimento de água e coleta de esgoto, etc). Desse modo, utilizando-se deste instrumental 
técnico, muitos planos para São Paulo foram idealizados. Os rios, por sua importância física, social e espacial, 
tornavam-se elementos de destaque nas discussões e reflexões sobre o futuro da cidade.

Já em 1893 foi elaborado pela Comissão de Saneamento do Estado um plano para o Rio Tietê e, no ano 
seguinte, o presidente da Comissão apresentou outro que, apesar de ter tido as obras iniciadas, foi paralisado. 
Em seguida, outros projetos foram elaborados e apresentados para as autoridades, mas sem grande repercussão.

Em 1922, Fonseca Rodrigues (professor da cadeira de Portos, Rios e Canais da Escola Politécnica da 
USP), a pedido da Diretoria de Obras da Prefeitura, apresentou sua proposta para o Tietê.  O projeto consistia 
em retificar as curvas mais sinuosas do rio, dividindo o canal em dois (o maior, destinado ao escoamento da 
vazão na época de cheias; e o menor, destinado a assegurar profundidade suficiente para a navegação em 
épocas de estiagem) e construindo diques laterais de terra que sustentariam duas grandes avenidas marginais 
(uma em cada lado do rio). Também era prevista a construção de um lago próximo à Ponte Grande que 
serviria de controlador da vazão das águas. Junto ao novo traçado, seria reservada por lei uma porção pequena 
de terras para uso público e as demais áreas aterradas tornar-se-iam terras para venda cujo lucro pagaria a obra 
(vide figura 01). 

Figura 01: Projeto de Fonseca Rodrigues para 
a retificação do Rio Tietê, 1922.
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O então diretor de obras da Prefeitura - Victor da Silva Freire - alegando que o projeto deveria contemplar 
não apenas questões técnicas, mas também o “aformoseamento” da cidade, apresentou severas críticas ao 
projeto de Rodrigues e o substituiu pelo projeto de seu amigo engenheiro João Ulhôa Cintra. Este último 
foi apresentado no ano seguinte, alterando o projeto de Rodrigues, manteve certa sinuosidade no traçado do 
leito, deixando-o próximo às condições naturais, conciliando aspectos econômicos e uma estética pitoresca. 
Propunha-se, assim, que as avenidas laterais fossem “Parkways” - amplas avenidas ajardinadas usadas, na 
época, em modernas cidades americanas. A grande crítica a este projeto era a impossibilidade de navegação 
pelo leito do rio (vide figura 02). 

Diante de tamanha polêmica no meio técnico, o prefeito Firmino Pinto instaurou, em 1926, a “Comissão 
de Melhoramentos do Rio Tietê” subordinada diretamente a ele e sob a chefia do engenheiro sanitarista 
Francisco Saturnino Rodrigues de Brito.

Brito foi o encarregado de elaborar um plano de retificação do leito do Tietê (entre a Penha e Osasco) 
com as seguintes premissas: ajudar a evitar as inundações nas áreas urbanas, manter o rio navegável neste 
trecho e despejar as descargas de esgoto à jusante. O engenheiro propôs então, junto à retificação do rio Tietê, 
preservar boa parte da sua várzea, formando um grande parque metropolitano ao longo de suas margens. 
Desta forma, nas épocas de cheias estariam asseguradas as várzeas para a ocupação fluvial, sem invadir a 
cidade com as grandes enchentes. Além disso, o projeto previa a criação de grandes lagos na foz de cada 
afluente, partindo da tese de que é na foz de um rio que o material de assoreamento se deposita e que, com a 
criação dos lagos, seria possível manter o leito totalmente navegável, independente da quantidade de material 
que ali assentasse. Em cada lago, portanto, seriam localizadas bombas que fariam a dragagem de areia e argila 
para a construção da cidade. Após o grande parque, Saturnino previa as mesmas avenidas marginais que 
seriam importantes eixos estruturadores do sistema viário da cidade (vide figura 03). 

No mesmo ano, em 1926, José Pires do Rio assumiu a Prefeitura e dissolveu a Comissão de Melhoramentos 
do Rio Tietê para recriá-la no ano seguinte, agora sob a coordenação de Ulhôa Cintra. Este reformula mais 
uma vez o projeto de Saturnino reduzindo-o apenas à retificação, a construção das avenidas marginais e 
pontes e a liberação das várzeas para a ocupação da cidade.

Em 1930, o engenheiro Francisco Prestes Maia publicou o “Plano de Avenidas para São Paulo”, a partir 
do conceito europeu de traçado de vias radio-perimetrais que contornavam a mancha urbana, expandindo 

Figura 02: Projeto de Ulhôa Cintra para a 
retificação do Rio Tietê, 1923.

Figura 03: Projeto de Saturnino de Brito para 
a retificação do Rio Tietê, 1926
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o perímetro urbano. Segundo o autor, o documento era um “(...) conjunto de projetos, ou exequíveis ou 
simplesmente capazes de orientar empreendimentos parciais ou prover e facilitar empreendimentos futuros.” 
(MAIA, 1930, pag. 01). Assim como no projeto de Cintra, Maia propõe “(...) o rio como diretriz duma artéria 
importante, utilizável para transito rápido e parkways.” (MAIA, 1930, pag.128). Tais parkways ligariam parques 
municipais pontuais que seriam dispostos sem qualquer critério. Em seu projeto, inclusive, fica evidente que 
a disposição das áreas livres não faz parte dos estudos do engenheiro. Já no índice do documento, os parques 
estão em “apêndice” junto com o item “Ponte Grande”, o que nos leva a crer que este não era um tema 
relevante para o autor. Ainda no documento, afirmando a legitimidade do projeto, Maia declara que “(...) o 
nosso traçado aproxima-se do indicado por Barry Parker, o célebre town-planner que esteve entre nós. Mas 
este, se não nos enganamos, desejava uma ampla faixa de verdura, do passo que nos limitamos a uma largura 
menor, preocupamo-nos mais com a circulação” (MAIA, 1930, PAG. 130). (vide figura 04 e 05)

Em Novembro de 1937 foi instaurada a ditadura do Estado Novo e, no ano seguinte, o engenheiro 
Prestes Maia foi nomeado prefeito da cidade de São Paulo. Dentro do plano de metas do prefeito, a retificação 
dos rios ganhou visibilidade e prioridade, viabilizando seu grande plano viário. As obras de retificação do Rio 
Tietê foram, então, iniciadas no mesmo ano.

Como vimos anteriormente, neste meio tempo, a empresa Light recebeu a concessão do Governo para 
retificar o Rio Pinheiros e usar as águas para a geração de energia em seu ambicioso projeto de engenharia 
hidráulica.

Na década de 70 as marginais dos rios Tietê e Pinheiros foram finalizadas e passaram a integrar a malha 
viária da cidade. Os rios permaneciam esquecidos, correndo presos nas calhas retificadas. Somente a partir 
da década de 90 os projetos com foco na malha hídrica voltaram a fazer parte das pautas de discussões 
acadêmicas e públicas. 

Em 1998, em sua dissertação de mestrado, e posteriormente em 2005 em sua tese de doutorado, o 
arquiteto Alexandre Delijaicov propôs um anel hidroviário em torno da cidade. O chamado Hidroanel 
Metropolitano principal seria uma rede de vias navegáveis composta pelos rios Tietê e Pinheiros, represas 
Billings e Taiaçupeba, contando com um canal artificial ligando essas represas, totalizando 170km de hidrovias 
urbanas que seriam viabilizadas através de aproximadamente 20 eclusas ao longo do circuito. Além do grande 
anel, Delijaicov propõe a retomada dos córregos para a navegação (vide figura 06). 

Figura 04: Plano de Avenidas de Prestes Maia 
para a cidade de São Paulo, 1930.

Figura 05: Imagem do projeto para a 
Marginal Tietê de Prestes Maia, 1930.
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O projeto do Hidroanel tem a importância de tomar para a cidade o rio como principal elemento urbano. 
Contudo, sua ênfase está voltada para a valorização do transporte e para a funcionalidade do espaço das 
várzeas. Sem dúvida esta é uma proposta ousada e que caminha em direção à valorização dos grandes eixos 
hídricos, mas acreditamos que é preciso avançar no entendimento dos impactos que o projeto provocará na 
visão sensível da paisagem assim como nos ecossistemas. 

Apesar de polêmico, o Hidroanel está em fase de estudo de pré-viabilidade técnica, econômica e 
ambiental, solicitado pelo Governo do Estado através do Departamento Hidroviário da Secretaria Estadual 
de Logística e Transportes. Em 2011, através do Grupo Metrópole Fluvial, o estudo foi realizado e, segundo 
o cronograma que se encontra no memorial apresentado, o projeto deverá ser implantado até 2040 dividido 
em quatro etapas (curtíssimo prazo – de 2011 a 2014; curto prazo – 2015 a 2018; médio prazo – 2019 a 2026; 
longo prazo – 2027 a 2040).

Em 1998, a Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secretaria das Administrações Regionais, 
promoveu o Concurso Nacional de Ideias para a Estruturação Urbana e Paisagística das Marginais dos Rios 
Pinheiros e Tietê. Este concurso abriu ao campo da arquitetura e do urbanismo a possibilidade de se pensar 
e sonhar novamente com a orla, o parque, a várzea e o rio. (LODI, 2008).

Os participantes deveriam apresentar propostas globais para todo o eixo que compreendia a orla dos 
dois grandes rios, além de projetos para cinco áreas de intervenção pontual, sendo elas: Trecho compreendido 
entre o viaduto do Imigrante Nordestino e a Ponte Aricanduva (Rio Tietê); Trecho entre as pontes da Casa 
Verde e Júlio de Mesquita Neto (Rio Tietê); Trecho entre a ponte Cidade Universitária e a Eusébio Matoso 
(Rio Pinheiros); e Trecho entre a ponte João Dias e a confluência do Rio Jurubatuba com o Rio Guarapiranga 
(Rio Pinheiros); (vide figura 07)

A base da proposta vencedora, coordenada pelo arquiteto Bruno Roberto Padovano, era a criação de 
cinco faixas de proteção ambiental ao longo do eixo (vide figura 08) e de duas áreas de transição eco-urbanas 
(uma junto ao Parque Ecológico do Tietê e outra próxima à represa Guarapiranga). O projeto previa a 
construção de pequenas marinas ao longo dos rios para transporte fluvial turístico; a criação de passarelas 
de pedestres, bem como a adequação das pontes antigas para que estas incluíssem também o transporte 
ativo  (aqueles que se utilizam da força humana, tais como bicicleta, patins, patinete, skate, assim como os 
pedestres.); além da implantação de ciclovias e a abertura de lagos para a retenção temporária das águas em 

Figura 06: Esquema do projeto do Hidroanel 
Metropolitano de Alexandre Delijaicov, 2005

Figura 07: Foto aérea com a delimitação das 
quatro áreas de intervenção do concurso, 
1998

Figura 08: Faixas propostas para o Plano 
Diretor do projeto vencedor
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épocas de cheias, evocando a sinuosidade perdida. Para a confluência entre os rios Guarapiranga e Jurubatuba, 
o projeto reservava a criação de uma grande Vila Olímpica levando os esportes, novamente, para junto dos 
rios. (LODI, 2008); (vide figuras 09, 10 e 11).

Apesar de anunciado como concurso de ideias e, portanto, sujeito a não contratação, houve uma 
intenção da EMURB (Empresa Municipal de Urbanização) em levar adiante o projeto vencedor, o que acabou 
não se concretizando. Apesar da não realização do projeto, a equipe vencedora foi contratada para prestar 
consultorias para projetos futuros. Posteriormente, quando surge a possibilidade de se realizar as Olimpíadas 
de 2012 na cidade de São Paulo, novas discussões foram feitas sobre o projeto vencedor, mas, ao fim, o 
arquiteto contratado para desenvolver o Plano para as Olimpíadas foi Paulo Mendes da Rocha (LODI, 2008). 

No projeto de Paulo Mendes havia a intenção de fazer uma Olimpíada descentralizada, na qual não 
existiria um único centro esportivo, mas diferentes núcleos distribuídos de maneira a garantir o legado do 
evento à cidade como um todo. Dessa forma, seriam implantados cinco núcleos em regiões carentes de 
revitalização, sendo eles: Núcleo Parque Ecológico do Tietê, Núcleo Anhembi, Núcleo Água Branca, Núcleo 
USP/ Vila-Lobos e Núcleo Guarapiranga. Orientado pelos eixos dos rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, o 
projeto tinha o intuito de valorizar a hidrografia, devolvendo aos principais rios paulistas a característica de 
lazer e esporte que os mesmos mantiveram por muitos anos, revivendo aspectos riquíssimos de nossa história. 
Infelizmente a candidatura de São Paulo não emplacou e o projeto foi abandonado (ARTIGAS org., 2007); 
(vide figura 12). 

Como vimos, ao longo dos anos, os projetos implantados na cidade de São Paulo, foram sempre aqueles 
que visavam o lucro e a valorização imediata das terras, sem qualquer prerrogativa de preservação ambiental 
ou social. Dentro desta linha de raciocínio, ainda em 1995, o Departamento de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE) propõe um plano de ação contra as enchentes da cidade que consistia em ampliar e aprofundar a 
calha do Rio Tietê, diminuindo consideravelmente sua área vegetada (que passou a ser, quando muito, apenas 
um estreito canteiro arborizado) e transformar as margens em paredes de concreto totalmente sem vida. O 
curso ficaria, assim, ainda mais afastado da representação idílica natural de um rio (obra esta iniciada em 1998).

Seguindo esta corrente, em 2009 o Governo do Estado de São Paulo anunciou a ampliação das vias 
marginais do Tietê - um empreendimento realizado através de investimentos do Governo do Estado e das 
concessionárias que administram as rodovias Bandeirantes/ Anhanguera e Airton Senna/ Carvalho Pinto. O 

Figura 09:  Imagem perspectiva da área 
pontual 1- projeto vencedor do concurso

Figura 10: Imagem perspectiva da área 
pontual 2- projeto vencedor do concurso

Figura 11: Imagem perspectiva da área 
pontual 3- projeto vencedor do concurso
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projeto previa a criação de novas pistas auxiliares com três faixas por sentido, a implantação de pistas locais 
nos trechos sob as pontes, a construção de quatro novas pontes (complexo das Bandeiras, Cruzeiro do Sul, 
Tatuapé e Complexo Dutra/ Castelo Branco) e três novas alças de acesso (saída da Santos Dumont, final da 
Dutra e Av. Salim Farah Maluf), além do prolongamento das pontes existentes. 

Para tamanha intervenção, o empreendimento contava com uma diminuição drástica dos espaços 
de canteiro central da antiga pista, sendo necessário o replantio das árvores existentes. Como forma de 
compensação ambiental, seriam plantadas 65 mil árvores ao longo do rio, uma ciclovia seria implantada 
(esta, no entanto, nunca saiu do papel) e o calçamento lateral seria melhorado (calçamento este que inibe 
completamente o trânsito de pedestres, por sua desproporcional dimensão em relação às pistas expressas de 
carros). No final de 2010 as obras foram finalizadas e, mais uma vez, o curso d’água e suas margens ganharam 
status de circulação e seu convívio com a malha urbana foi cada vez mais afastado por pistas de transito 
rápido.

Já em 2011, a Prefeitura do Município de São Paulo abriu mais um importante concurso público que 
colocou novamente os rios da cidade em um patamar de destaque nas discussões tanto do poder público, 
como dos escritórios de arquitetura e urbanismo. Desta vez, no entanto, tratavam-se dos córregos menores. O 
chamado Concurso Público Nacional de Arquitetura e Urbanismo: Renova SP, mobilizou escritórios do Brasil 
inteiro. Cada competidor poderia optar por participar em mais de um dos vinte e um perímetros da cidade 
selecionados para receber as intervenções. Como todos os trechos escolhidos constituem áreas de risco, 
com habitação popular irregular, deveriam ser propostos projetos que os transformassem em novos bairros, 
englobando a implantação de infraestrutura urbana, drenagem, eliminação de áreas de risco, qualificação de 
espaços públicos e construção de novas unidades habitacionais. 

Os córregos estudados pelo concurso foram o Água Vermelha, o Cabuçu de Baixo (em três trechos), o 
Morro do S, o do Oratório, o Cabuçu de Cima (em três trechos), o Jardim Japão, o dos Meninos, o Pirajussara 
(em dois trechos), o Ponte Baixa, o Ribeirão Perus, o Aricanduva (em dois trechos), o Água Espraiada, o do 
Cordeiro, o Lageado, o Ribeirão Jaguaré e o Tiquatira. Os escritórios vencedores foram contratados e estão 
desenvolvendo os projetos executivos que, invariavelmente, avançam no que diz respeito à implantação de 
habitação popular e qualidade do ambiente urbano.

Mesmo com alguns pontuais avanços, no desenrolar da história, percebemos que as motivações do 

Figura 12: Parte do projeto de Paulo Mendes 
da Rocha para olimpíadas de 2012.
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Capital (principalmente industrial e imobiliário) e sua elite, apoiados pelo Poder Público, encontraram na 
Razão Técnica a base conceitual e metodológica para criar a cidade que queriam, ou de que precisavam. Os 
projetos urbanos que chegavam mais perto de uma cidade igualitária, disponibilizando áreas livres e públicas 
de qualidade para toda a população foram engavetados, enquanto projetos ousados que visavam apenas os 
interesses de poucos foram implantados às custas do bem estar do conjunto dos cidadãos. Estes últimos, 
por sua vez, aceitaram e concordaram com as transformações da paisagem em prol de uma modernidade 
idealizada, buscando assim solucionar os problemas que enfrentavam em seu cotidiano. Veremos, a seguir, um 
pouco mais dessa relação de ambivalências entre o paulistanos e os cursos d’água de São Paulo.

01.04.  A  C U LT U R A

São Paulo nasceu em um sítio marcado pela forte presença das águas, em um terreno que, segundo 
AB’SABER (2007), facilita a existência de inúmeros pontos de afloramento do lençol freático. Isto possibilitou 
uma relação mais íntima com a água ao longo do desenvolvimento urbano. Este vínculo foi construído sobre 
uma série de controvérsias e conflitos da população com os rios da cidade.

Na mesma medida em que o rio era fonte de renda, subsistência, transporte, lazer e recreação, tornava-
se “vilão” nas épocas de cheias quando invadia e destruía casas. O mesmo ocorria nas épocas de secas, com 
os charcos e meandros abandonados, propícios para o desenvolvimento de pestes. Assim, o curso d’água era 
ainda, um obstáculo físico a ser transposto no ir e vir do cotidiano.

Apesar dos conflitos aqui expostos, a “história das pessoas” de São Paulo está diretamente ligada ao 
complexo fluvial da cidade e seus vínculos de amor e ódio que permaneceram na lembrança de parte dos 
paulistanos. Para muitos habitantes - principalmente aqueles pertencentes às classes populares - o convívio 
com os rios era cotidiano. Para alguns se tratava de local de trabalho e para outros, de espaço de lazer.

A caça e a pesca eram atividades corriqueiras entre os paulistanos. Alguns as praticavam como esporte, 
mas diante da estrutura econômica de exclusão, onde as taxas de desemprego e pobreza aumentavam, essas 
atividades constituíam também meios de sobrevivência, suprindo as carências alimentares de grande parte 
da população. Não era raro ver homens varando a noite nas margens dos rios ou em seus barcos pescando 
(JORGE, 2006).
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Muitas pessoas iam também às margens buscando frutas tipicamente encontradas em áreas de várzea, 
como gabiroba, amora, pitanga, banana do brejo e morangos do mato. Outras iam atrás de ervas ou animais 
com propriedades medicinais (JORGE, 2006).

No século XIX e nas duas primeiras décadas do século XX, as lavadeiras formavam outro grupo cujo 
contato com o rio era diário. Bastava um fio d’água para elas estarem por toda parte com seus cestos cheios 
de roupa. Assim, além de não terem que pagar pela água encanada e de não precisarem de grandes esforços 
para retirar água dos poços, os rios também ofereciam a oportunidade de encontrar-se com outras lavadeiras, 
o que tornava o serviço menos penoso. 

As chácaras agropastoris, que abasteciam a cidade com seus produtos, constituíam outro elemento que 
marcava a cena das várzeas paulistanas. O próprio “Viaduto do Chá” recebera este nome pela plantação que 
ali existia. Para essas propriedades, muitas vezes os rios demarcavam a divisa, por serem marcos espaciais 
muito importantes (JORGE, 2006).

Outra prática muito comum desde a segunda metade do século XIX era a extração de areia e pedregulho 
das margens e leito dos rios. Esse material ajudou consideravelmente na construção da cidade, sendo matéria 
prima para tijolos, telhas e cerâmicas. Muitas olarias instalaram-se nas imediações dos cursos d’água para 
facilitar o transporte tanto da matéria prima como do produto pronto, que era encaminhado aos portos de 
carga e descarga de material de construção, onde era feita a fiscalização e onde era transferido para carroças 
ou bondes e, então, distribuído pela cidade. 

Na década de 1920, com a cidade em expansão e consequentemente com a demanda crescente de 
material de construção, a extração de areia e pedregulho atraiu grandes investidores como a Cia. City, a Simaco 
e a Votorantim. Com o ingresso de grandes empresários no ramo extrativista, que faziam a extração através de 
dragas, ocorreu um contínuo processo de empobrecimento dos barqueiros que se dedicavam a esta atividade. 
Para competir com as dragas, esses trabalhadores tinham que se submeter a um ritmo muito intenso de 
trabalho. Muitos tiradores de areia passaram então a se dedicar ao transporte de passageiros e de mercadorias. 

Mas não era apenas o trabalho que marcava a convivência dos moradores da cidade com seus rios. 
Segundo Jorge (2006), pelo menos desde meados do século XIX a Ponte Grande, sobre o rio Tietê, era um 
local de recreação e passeios (vide fotos 01 e 02).  De maneira geral, as pontes eram muito frequentadas pelos 
paulistanos a fim de observar calmamente a cidade e colocar os pensamentos no lugar. É o que expressa o 

Foto 02: Inauguração da Ponte das Bandeiras.

Foto 01: Ponte Grande, 1900.
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poema “A meditação sobre o Tietê” de Mário de Andrade (1944 à 1945): 

 “Água do meu Tietê,
Onde me queres levar?
O rio que entras pela terra
E que me afastas do mar...
É noite. E tudo é noite. Debaixo do arco admirável
Da Ponte das Bandeiras o rio
Murmura num banzeiro de água pesada e oleosa.
É noite e tudo é noite. Uma ronda de sombras,
Soturnas sombras, enchem de noite de tão vasta
O peito do rio, que é como si a noite fosse água, 
Água noturna, noite líquida, afogando de apreensões
As altas torres do meu coração exausto (...)” 

Depois de suas jornadas de trabalho nas fábricas, as crianças eram presença marcante nos rios, com 
suas brincadeiras e distrações. Era comum, principalmente entre os homens, gastar o tempo livre praticando 
nado informal ou mesmo entrando na água para se refrescar, principalmente nos dias mais quentes. Entre as 
mulheres, eram corriqueiros passeios e caminhadas pelas margens.

Desde as últimas décadas do século XIX, assim como as novas grandes cidades mundiais, São Paulo foi 
adaptando seu modo de viver e sentir. Os rios foram então se transformando em amplas praças esportivas e, 
em suas margens, diversos clubes foram inaugurados, aproveitando as águas para a prática de natação, remo, 
polo aquático e saltos ornamentais.  Competições de nado como a tradicional “Travessia de São Paulo a Nado” 
e as famosas regatas (competições a remo), viraram febre entre os paulistanos. Em dias de competições as 
margens ficavam lotadas de espectadores (vide fotos 03 e 04).

Nas várzeas lindeiras aos rios, era comum a prática de outras atividades esportivas tais como futebol e 
atletismo. Além dos clubes, inúmeros campos de futebol se instalaram nas várzeas aproveitando a topografia 
plana. Bairros como Penha, Vila Maria, Canindé, Baixada do Glicério, Lapa, Barra Funda, Vila Prudente e 

Foto 04: Preparação para o início de uma 
regata, 1929.

Foto 03: Largada da competição de natação, 
1929.
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Ipiranga, tinham seus campos e organizavam campeonatos internos inter-bairros (JORGE, 2006). 
Nos finais de semana, em meados da década de 1920, era comum ver multidões de jovens se exercitando 

nas águas desde muito cedo.  Em 1921 foi inaugurado o primeiro cocho flutuante de madeira que ficava nas 
margens do Tietê, onde as famílias podiam nadar com segurança (JORGE, 2006).

Neste período algumas associações de classe ofereciam piqueniques e festas de comemoração de primeiro 
de maio nas margens dos rios, enquanto alguns clubes como o Corinthians, o Portuguesa, o Germânia e o 
Espéria organizavam festivais campestres a beira d’água. (JORGE, 2006) (vide foto 05). 

Além dos usos de lazer e subsistência, os rios e várzeas paulistas acumulavam funções sociais e econômicas 
em São Paulo. Como vimos, as transformações da cidade, de modo geral, tiveram os interesses privados como 
prioridade, sem levar em conta os estragos ambientais ou sociais consequentes das tomadas de decisão. Os 
rios de São Paulo tornam-se, então, máquinas feitas para o lucro, suas águas foram poluídas, seus cursos 
retificados, suas várzeas vendidas e a cidade foi transformada junto com sua atmosfera. A maneira de se 
relacionar com os cursos d’água também foi alterada e onde, por muitos anos, a água permaneceu como local 
de ócio, lazer e esporte (dentre outras coisas), a paisagem se tornou inóspita, com funções quase que somente 
econômicas.

Já a partir de 1929, os clubes à beira-rio começaram a construir piscinas dentro de suas dependências, 
propiciando aos atletas melhores condições de treinamento. Tais estruturas logo substituíram definitivamente 
os cochos nos rios. Em 1944, a tradicional “Travessia de São Paulo a Nado” foi realizada pela última vez, 
já que as águas se encontravam com altos níveis de poluição para o contato humano. Com efeito, alguns 
competidores contraíram doenças naquela competição. Contrariando todo o bom senso, atletas de remo 
ainda insistiram em treinar e competir nos rios, mas em 1972 foi realizada a última regata de despedida - além 
da água poluída, havia pistas marginais que isolavam o rio dos clubes de remo e do convívio das pessoas (vide 
fotos 06).

O nado deixou de pertencer ao repertório de práticas costumeiras da maioria dos moradores, passando a 
ser privilégio dos que podiam frequentar instituições pagas. A atividade pesqueira inviabilizou-se, esvaziando 
o prato dos mais pobres. Os barqueiros e tiradores de areia, assim como as lavadeiras, foram exilados da 
metrópole. Foto 06: Regata de despedida, 1972.

Foto 05: Festival Náutico no Clube Espéria, 
1928
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Como dito anteriormente, os conflitos em relação aos cursos d’água eram grandes devido à 
incompatibilidade de todas as funções que a eles eram atribuídas. Apesar da relação harmoniosa estabelecida 
entre parte dos paulistanos e os rios da cidade, sempre houve uma série de problemas permeando o cotidiano 
de São Paulo. Tais problemas, de certa forma, afastavam a as pessoas da base biofísica da urbe. As enchentes 
eram catastróficas e via-se a necessidade de exterminar qualquer possibilidade de uma nova ocorrência. 
Exposta como única forma de controle dos córregos, as canalizações eram almejadas e recebiam um sentido 
simbólico de “cuidado” e “limpeza”. A população passou, então, a aceitar o “apagamento” da rede hídrica, 
baseada na convicção de que este era um caminho vitorioso para acabar com o problema das enchentes e 
seguir em direção ao almejado progresso - conceito exposto e vendido pelo saber técnico, pelo poder público 
e pelo capital de modo geral.

01.04.  S Í N T E S E  D E  R E F L E X ÃO

Como vimos, a realidade que se apresenta nos dias de hoje é fruto de violentas transgressões cometidas 
pelo capital imobiliário e industrial que, através da anuência do poder público, transformou a paisagem hídrica 
de forma a torná-la irreconhecível em relação à sua base original. A Razão técnica, por sua vez, viabilizou tais 
transformações e a população paulistana, à medida que os rios desapareciam, foi abandonando um passado 
de convívio, envaidecida pela ilusão do progresso.

Identificamos o Capital como um importante agente transformador da paisagem de São Paulo, definindo 
o modelo de cidade industrial (São Paulo como força matriz que “carrega o Brasil nas costas”) e colocando a 
natureza como mercadoria ou como produção desta – portanto, um recurso a ser dominado e “aperfeiçoado” 
para viabilizar a ascensão econômica. Outro importante agente que identificamos foi o Poder Público que, 
através de políticas públicas e legislações, endossa o pensamento do capital e adere ao compromisso de 
transformar a cidade através do modelo desenvolvimentista não sustentável, em prol do lucro de poucos, 
a despeito da pobreza generalizada. Para a realização deste modelo de cidade, identificamos outro agente: a 
Razão Técnica, que deu respaldo técnico, metodológico e conceitual para as transformações requeridas. Por 
fim, identificamos a Cultura como outro importante ator que, com sua ambiguidade inerente, usa os rios de 
forma aprazível em seus momentos de lazer ao mesmo tempo em que repudia as águas sujas que correm 
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próximas a sua casa.
A visão funcionalista, que deteve as rédeas das decisões, transformou os rios urbanos em verdadeiras 

máquinas hidráulicas de fazer dinheiro. Enquanto isso, a população, envolvida com o entusiasmo das respostas 
técnicas aos seus problemas, não percebeu o que aquelas mudanças significariam, ao longo dos anos, para a 
paisagem de seu cotidiano.

O estágio de degradação a que chegaram as águas urbanas, principalmente nas metrópoles como São 
Paulo, impactou a população não só em nível direto e objetivo – com poluição, doenças, mau cheiro, etc - 
como também no nível sensorial, subjetivo e simbólico deste elemento. Aos poucos, os habitantes da cidade 
foram perdendo o vínculo e o convívio com os rios e suas várzeas, passando a ignorá-los, sem pensar naquilo 
que lhes foi tirado.

Dentro dessa linha de raciocínio, parece bastante razoável debruçar-se sobre o que ainda nos resta 
como referência de água no tecido urbano da cidade de São Paulo e tentar recuperar um pouco do que 
nos foi subtraído. A recuperação de que tratamos aqui é, sem dúvida, uma recuperação física e ecológica 
(quando possível) - mas principalmente, também, uma recuperação simbólica dos rios enquanto elementos 
fundamentais da paisagem urbana. Para tanto, não nos interessa apenas os grandes eixos hídricos. Buscaremos, 
através das capilaridades que se infiltram nos bairros, por entre as ruas e casas, por entre vielas e praças, por 
entre o cotidiano das pessoas, a retomada do olhar carregado de afeto, a fim de reavivar a história da cidade.

Manter viva a memória de um convívio interrompido entre moradores e rios, recuperando esta dimensão 
perdida da vida do paulistano, significa mostrar o que foi tirado dos moradores da cidade pela degradação dos 
nossos cursos d’água. A “morte simbólica” dos rios não passou despercebida - antes acabou sendo camuflada 
pelo cotidiano de uma cidade cujas prioridades foram determinadas pelo ritmo da economia mundial. 

Assim como os rios esquecidos e enterrados não morrem - eles desaparecem das nossas vistas, mudam 
seu traçado, mas um rio continua sempre a brotar e percorrer seu caminho - o imaginário da população pode 
voltar a aflorar, junto com a percepção da existência dessa relação. A paisagem “apagada” poderia, então, 
revelar-se junto com este sentido de pertencimento que, segundo Bartalini (2010) entende que “ao trazer à luz 
fatos espaciais ocultados do olhar ou recalcados na memória coletiva pode ocorrer o reconhecimento e uma 
efetiva assunção dos espaços associados à rede capilar dos córregos urbanos“ (BARTALINI, 2010, pág. 3).

Atualmente existe uma série de iniciativas que buscam a aproximação do cidadão com o meio urbano, 
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avançando em direção à criação ou reconfiguração de cidades mais humanas e gentis. Evidentemente, essas 
ações em prol da requalificação urbana muitas vezes aparecem em cenários ambíguos, nos quais ações 
predatórias são comuns e ocorrem simultaneamente a este pensamento oposto aqui exposto. A seguir, 
iniciaremos um pequeno levantamento do estado da arte, com iniciativas e projetos que estão acontecendo 
em algumas partes do mundo, do Brasil e especificamente de São Paulo.
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Como se sabe, os impactos das ações humanas sobre a natureza têm uma história milenar. No entanto, é 
fundamentalmente a partir do século XIX - sobretudo em sua segunda metade - que esse processo se acelera 
através de um modelo de desenvolvimento industrial que compromete não apenas o ambiente, como também 
a sociedade. Nos Estados Unidos da América (EUA), o confronto entre desenvolvimento e natureza tomou 
proporções nunca antes vistas. É justamente neste país, que devastou grande parte do seu território em menos 
de duzentos anos (escala muito maior do que o desmatamento europeu, ocorrido ao longo de séculos), que 
também emergiu uma ética preconizadora de outros valores em relação à natureza selvagem, a partir da qual 
surgem, com força, movimentos ambientalistas mais organizados para coibir essa destruição (LIMA, 2004).

Vale salientar que a atitude predatória na apropriação dos recursos naturais em ritmo acelerado e em 
larga escala fez com que os impactos fossem sentidos também na economia americana. Esta, então, se viu na 
necessidade de criar reservas de áreas florestais como forma de estoque de recursos para uso controlado das 
indústrias. Este fato não desmerece a nova percepção de natureza que estava em curso, já que a velocidade 
com que o processo de urbanização e industrialização se desenvolveu provocou transformações sociais, 
despertando uma nova consciência sobre aquilo que estava se perdendo.

No capítulo anterior, vimos que a cidade de São Paulo tratou seus cursos d’água de forma bruta, 
retirando-os do cotidiano da cidade e de seu convívio mais íntimo. As mudanças foram acontecendo tão 
rapidamente, que praticamente não se percebeu nem a dimensão da perda, nem a paisagem inóspita que tal 

02.  VA LO R I Z A N D O  O S  R I O S ,
Q UA L I F I C A N D O  O  U R B A N O

"(...) Mas na triunfal majestade
Dessa marcha vitoriosa,
Quanto amor, quanta bondade
Na sua alma generosa!

A cada passo que dava
O nobre rio, feliz
Mais uma árvore criava,
Dando vida a uma raiz. (...)"   Olavo Bilac em 'O Rio'
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processo produziria. Assim como nos EUA, após este rápido “apagamento” dos rios, encontramos uma série 
de acontecimentos e iniciativas em prol de uma requalificação das áreas de várzea, bem como tentativas de 
resgatar o convívio com a base biofísica, na qual a cidade foi implantada.

Assim como todo o processo histórico de transformação dos rios paulistas foi ambíguo e repleto 
de dualidades, essas mudanças surgiram permeadas de antagonismos em todas as suas instâncias. 
Contemporaneamente estão sendo discutidas tanto formas mais adequadas de drenagem do solo através 
da absorção das águas por áreas permeáveis, quanto planejamentos e implantações de novos reservatórios 
de águas pluviais - conhecidos como “piscinões” - considerados solução ultrapassada1. Isso se repete, 
insistentemente, com projetos e pensamentos tanto do Estado como da Iniciativa Privada, da Academia e até 
mesmo da Sociedade Civil de forma geral.

Devido à quantidade de iniciativas em alguns lugares do mundo, no Brasil e, mais especificamente, na 
cidade de São Paulo, seria necessária uma pesquisa dedicada somente a esta questão. Desta forma, o que 
se pretende aqui é apenas introduzir o que acontece neste cenário, pontuando as diversas abordagens que 
identificamos na sociedade e que sinalizam um processo de conscientização a respeito da realidade, apotando 
as possíveis mudanças neste cenário.

Refletindo sobre este quadro, foi possível identificar quatro agentes protagonistas dessas novas ideias 
e desejos de transformação. Em relação a cada um deles, enfocamos a exposição de iniciativas que estão 
acontecendo na cidade de São Paulo. Por outro lado, buscamos também trazer algumas referências de outras 
partes do mundo, como forma de ampliar o elenco das possibilidades de intervenção. Por nossa postura 
otimista diante das pequenas mudanças de paradigma, tendemos a uma euforia perante os acontecimentos, a 
qual, por vezes, pode aparentar uma visão extremamente positiva do atual cenário. De qualquer forma, vale 
salientar mais uma vez que as mudanças estão acontecendo lentamente e ainda há muito a ser feito.

2.1 .  I N I C I AT I VA S  G O V E R N A M E N TA I S

A despeito da forma quase sempre equivocada como os governos, de maneira geral, trataram os cursos 
d’água urbanos ao longo dos anos, vemos hoje iniciativas que procuram re-ver a cidade, na tentativa de 
reaproximação dos habitantes com os remanescentes da sua base biofísica original.

1. Há, no entanto, exemplos de reservatórios de águas 
pluviais bem sucedidos, como é o caso de Santo André 
onde a população construiu, há mais de vinte anos, um 
pesqueiro, popularmente conhecido como Pesqueiro 
Girassol. O local oferece recreação sem custo para 
qualquer visitante e é mantido pela força comunitária 
do bairro de Santa Terezinha.
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A primeira intervenção da que trataremos aqui foi um processo de mais de três décadas de recuperação 
de todo o vale do Rio Emscher na região do Ruhr, na Alemanha. A bacia do rio foi historicamente impactada 
pelo grande continuum urbanizado, composto basicamente por moradias operárias e sucessivas indústrias, 
principalmente de carvão e aço. Com a decadência mundial deste modelo ultrapassado de produção nas 
décadas de 1960, e mais incidentemente na década de 1980, a região sofreu uma profunda crise econômica 
com o consequente fechamento e abandono de muitas fábricas. Com o aumento da taxa de desemprego, boa 
parte da população saiu da região em busca de novas oportunidades de trabalho ou mesmo de investimento.

Diante disto, onde a paisagem era composta por antigas fábricas e minas abandonadas, onde os rios 
foram transformados em canais de esgoto, onde pilhas de refugos industriais eram vistas por todos os 
lados e onde a população decrescia; a necessidade de retomada do desenvolvimento econômico da região 
(que por muitos anos foi o motor econômico do país) levou o governo a lançar, em 1989, um plano de 
recuperação ecológica, econômica e urbana denominado “Internationale Bauausstellung (IBA) – Emscher 
Park” (Exposição internacional da construção – Parque do Emscher em tradução livre)2. 

Foram dezessete municípios envolvidos nesta estratégia de implantação do plano, que previa o tratamento 
de esgoto de forma local e descentralizada; a remodelação dos cursos d’água retirando-os das calhas de 
concreto, de forma a favorecer seu potencial ecológico e sua reconfiguração enquanto elemento da paisagem; 
e o controle das águas de chuva com a melhoria na capacidade de infiltração de toda a bacia. A partir do 
plano básico geral, pequenos projetos foram desenvolvidos ao longo dos córregos afluentes e também do 
grande eixo principal. As antigas áreas industriais foram revitalizadas e hoje abrigam espaços culturais para 
exposições e concertos. As pequenas montanhas de pilhas de carvão abandonadas foram transformadas em 
paredes de escalada, ou áreas verdes que compõem os parques lineares. Por fim, as estradas de ferro viraram 
grandes trilhas para passeios. (vide foto 07)

Com tamanho, investimento de tempo e dinheiro, o projeto de revitalização do vale do Rio Emscher 
possibilitou, não apenas a retomada da economia, mas também refletiu na qualidade de vida urbana, 
promovendo o retorno da população para essa região anteriormente abandonada. A qualidade ambiental é 
outro fator de relevância, já que hoje o vale tem suas águas e seu ecossistema recuperados3.

Outro exemplo de grandes intervenções para a valorização dos principais cursos d’água é o Rio 
Manzanares, onde a prefeitura da cidade de Madri (Espanha) apostou em um projeto ousado que teve suas 

Foto 07: Parte do parque no Rio Emscher na 
região do Rhur (Alemanha).

2. Inspirada na IBA de Berlim, que ocorreu no início da 
década de 1980, a IBA Emscher Park é uma exposição 
que busca a conciliação de soluções que envolvam toda 
uma região abordando a totalidade da problemática 
urbana ou regional, trazendo soluções múltiplas tanto 
para edificações como para grandes infraestruturas. 
O IBA age como um administrador que estabelece 
parcerias entre o Estado, Municípios e o setor 
privado, realizando concursos públicos, contratando e 
coordenando a implantação de projetos (que no caso 
estudado foram mais de cem).

3. Para mais informações consultar: ALVES, Maristela 
Pimentel. A recuperação de rios degradados e sua 
reinserção na paisagem urbana: A experiência do Rio 
Emscher na Alemanha. São Paulo, 2003. Dissertação 
(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo)- Universidade 
de São Paulo.
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obras iniciadas em 2004 e finalizadas em 2007. O projeto consistia em enterrar um trecho da rodovia M-30 
(que margeia o Rio Manzanares e forma uma espécie de rodoanel na cidade) e liberar 50 hectares de área 
para a criação do parque “Madrid-Rio”. O parque conta com ciclovias, praias artificiais, quadras esportivas 
e diversos equipamentos públicos. As antigas instalações (como os matadouros) estão sendo reformadas e 
abrigarão futuras galerias e estúdios de arte e dança, fomentando o cenário cultural e criativo da cidade (vide 
foto 08).

Aproveitando a grande obra planejada, a Prefeitura refez os sistemas de coleta e tratamento de esgoto 
eliminando a liberação deste diretamente nas águas do rio, intensificando a despoluição do Manzanares que 
já havia sido iniciada anos antes. O ambicioso projeto permitiu a retomada das várzeas do rio em espaço de 
convívio, promovendo ainda a integração de áreas antes abandonadas da cidade.

Ainda nesta perspectiva de requalificar e valorizar um importante e histórico eixo hídrico, temos ainda 
o Córrego Cheonggyecheon em Seul (Coréia do Sul). Cheonggyecheon é um córrego localizado na área 
central e comercial da cidade e foi canalizado durante a Dinastia Joseon (1392-1410). A partir do crescimento 
econômico e populacional do país, a cidade foi se expandindo e a demanda por vias carroçáveis foi aumentando. 
Foi quando o córrego passou a receber cada vez mais pistas em suas laterais, sendo totalmente encoberto 
com a construção de um elevado com seis vias de trânsito rápido, construídas sobre suas águas já poluídas. 
Na época, a via foi considerada um exemplo de sucesso da industrialização, mas com o tempo ela se tornou 
o símbolo da degradação da cidade e do desenvolvimento a qualquer custo.

A ideia de substituir a autoestrada por um parque urbano começou em 1999, quando a Câmara Municipal 
de Seul precisou fechar uma das três artérias rodoviárias da cidade e, paradoxalmente, descobriu-se que, com 
o fechamento, o volume de viagens de carro caiu. Após a análise desses dados, o prefeito da cidade iniciou 
estudos para viabilizar a ideia do parque e o desmonte da infraestrutura viária existente. Em 2003, teve início 
a implantação do projeto que era um dos pilares de uma proposta maior, cujo objetivo era transformar Seul 
em uma cidade “moderna e ecologicamente correta”, dentro de um grande plano de revitalização urbana e 
econômica. 

Em 2006, foi inaugurado o parque linear, que conta com 5,8Km de extensão, 400 hectares e 80m de 
largura em grande parte de sua extensão. O parque tornou-se símbolo da cidade e até mesmo do país, atraindo 
não apenas moradores locais, mas turistas do mundo inteiro que procuram a cidade para conhecer de perto a 

Foto 08: Parque no Rio Manzanares na cidade 
de Madrid (Espanha).

Foto 09: Travessias de pedestre do parque 
linear do Córrego Cheonggyecheon em Seul 
(Coreia do Sul).
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transformação causada pelo “novo” córrego. 
O percurso do rio transformou-se também no percurso cotidiano dos moradores e o córrego, hoje, 

encontra-se totalmente inserido na vida urbana. As travessias de pedestres acontecem por todo o curso d’água 
através de pedras que possibilitam também uma maior proximidade do usuário com o rio. Sob as pontes de 
carro que atravessam o córrego, foram projetadas escadarias que permitem também a pausa no cotidiano, o 
contato com a água, além de uma sombra agradável nos dias mais quentes. Ao longo do percurso, espaços 
expositivos e fontes de água acrescentam movimento e vida ao parque que, em alguns dias de verão, recebe 
pequenos concertos e espetáculos ao ar livre. Na foz do Córrego, onde as margens se alargam, foram ainda 
implantadas quadras poliesportivas, equipamentos de ginástica e playground, além de uma grande ciclovia. 
(ver fotos 09, 10, 11 e 12)

Foto 10: Pessoas aproveitando a sombra 
sob as pontes que cruzam o Córrego 
Cheonggyecheon em Seul (Coreia do Sul).

Foto 11: Córrego Cheonggyecheon em Seul 
(Coreia do Sul) em sua parte mais larga.

Foto 12 (ao lado): Movimento noturno no 
parque linear do Córrego Cheonggyecheon 
em Seul (Coreia do Sul).
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Na época em que foram idealizados o parque e a requalificação desta área tão importante e central 
da cidade de Seul, o córrego já não tinha um volume de água significativo que pudesse ser usado para tal 
projeto (principalmente com a retirada do volume dos esgotos que eram anteriormente jogados sem qualquer 
tratamento no curso d´agua). Desta forma, os engenheiros viram a necessidade de realizar a captação hídrica 
no grande rio da cidade - o Han - o qual deveria também passar por um minucioso tratamento das suas águas 
também poluídas. Dentro desta perspectiva de ser o principal provedor de águas limpas para o parque do 
Córrego Cheonggyecheon, e endossando a ideia de se tornar uma cidade “ecologicamente inteligente”, foi 
iniciada também, uma grande revitalização das margens do principal eixo hídrico de Seul. 

O Rio Han corta a Coreia com seus  497Km de extensão. Apenas na área urbana de Seul, são 41Km, 

Foto 13: Parte do parque do Rio Han em Seul 
(Coreia do Sul).

Foto 14: FiIete d'água que corre paralelo ao 
Rio Han em Seul (Coreia do Sul).

Foto 15 (ao lado): Parte do parque do Han, 
onde as águas do rio, se confundem com as 
piscinas construídas, em Seul (Coreia do Sul
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com uma largura que atinge 1Km em algumas partes do percurso. O projeto de despoluição das águas do 
Han contou com o tratamento dos quarenta córregos que correm pela cidade e desaguam no grande rio. O 
projeto de recuperação da orla fluvial foi então iniciado com as águas já limpas, contando hoje com mais de 
doze parques completamente revitalizados, além de ciclovias e áreas de convívio, ginástica e pequenas quadras 
por toda a extensão. 

Alguns espaços culturais e de entretenimento foram instalados nas margens ou nas próprias águas do rio, 
onde é possível também andar de barco ou praticar atividades aquáticas como ski e wakeboard4. As beiras do 
Han já são totalmente ocupadas pelos moradores, principalmente nos finais de semana, quando é possível ver 
as crianças extasiadas com a novidade, brincando por toda a parte. Também se pode observar uma infinidade 
de barracas de acampamento montadas pelas famílias que passam o dia à beira d’água. Assim, o Rio Han é, 
atualmente, um grande símbolo do atual desenvolvimento da cidade de Seul e motivo de orgulho para seus 
moradores. (vide fotos 13, 14 e 15)

Outro grande projeto ainda em fase de implantação é a requalificação do Rio Fez na cidade medieval de 
mesmo nome, no Marrocos. Com cerca de 250.000 habitantes, a medina jogava todo seu esgoto sem qualquer 
tratamento no rio, que recebia também a poluição de produtos químicos vinda de oficinas de artesanato e 
pequenas fábricas. A água contaminada, ao longo dos anos, começou a causar epidemias e muitas mortes na 
cidade; o rio passou a cheirar mal e os moradores levantaram altos muros na tentativa de bloquear o odor e a 
vista para o curso d’água mal cuidado. Em 2002 o Fez foi, então, fechado com concreto e as pessoas passaram 
a usar seu espaço aéreo como depósito de lixo e entulho. A paisagem que se configurou era a expressão da 
degradação e o rio foi excluído do convívio da cidade, tornando-se um lugar hostil e perigoso.

Correndo o risco de perder o título de Patrimônio Mundial da UNESCO5, o poder público local investiu 
na coleta e no tratamento de todo o esgoto da medina, a fim de sanar parte do problema. Entusiasmada 
com a oportunidade de revitalização do rio, uma vez que este não receberia mais o esgoto da cidade, a 
arquiteta local Aziza Chaouni propôs um projeto ambicioso de abertura e requalificação da paisagem do 
Fez e seu entorno, a partir da criação de espaços livres verdes ao longo de suas margens. Desde 2007, o 
projeto está tramitando junto aos órgãos públicos e sua primeira fase foi finalizada no início de 2014, com 
a retirada das tampas de concreto e a implantação de uma praça pública à beira d’água. Segundo a autora 
do projeto, os grandes desafios eram devolver o rio à cidade de forma a beneficiar a população nos níveis 

4. Wakeboard é um esporte náutico, praticado com uma 
prancha, puxada por uma lancha.

5. UNESCO - Organização das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura.

Foto 16: Parte do Rio Fez na Medina de mesmo 
nome (Marrocos), antes das obras.

Figura 13: Parte do Rio Fez na Medina de 
mesmo nome (Marrocos), imagem do projeto.
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social, ambiental, econômico e urbano, além de ainda ser resiliente, de modo que o projeto pudesse funcionar 
independentemente das alterações de orçamento, clima político e das demais inconstâncias características de 
um país em desenvolvimento. 

Para as fases em implantação, o projeto ainda conta com caminhos verdes, pontes de pedestre para 
ligar as duas margens, áreas de lazer e grandes praças arborizadas pensadas estrategicamente para melhorar 
a drenagem da água. Na escala mais ampla, o projeto propôs estratégias e medidas que estão sendo tomadas 
para que o rio seja preservado da nascente até a foz, de modo a respeitar as especificidades da geomorfologia 
do solo, do tecido urbano adjacente, dos sistemas ecológicos, dentre outras de cada localidade. Para isso, 
algumas estratégias de reabilitação estão sendo usadas, tais como a restauração do leito (sempre que possível), 
o alargamento das áreas de várzea, principalmente com a implantação de áreas verdes, e a construção de 
lagoas de retenção das águas pluviais, além de caminhos verdes por todo o percurso do rio. (vide foto16 e 
figura 13)

Outro bom exemplo de recuperação de rio urbano aconteceu em Kyoto, no Japão. A partir da política 
pública voltada ao desenvolvimento de técnicas de despoluição e recuperação de cursos d’água iniciada na 
década de 1970, os japoneses já recuperaram dezenas de rios em todo seu território. Seus principais cursos 
d’água foram os primeiros a sofrerem grandes intervenções – caso, por exemplo, do Rio Kamo, na cidade 
de Kyoto. Desde que suas águas foram recuperadas, a paisagem fluvial voltou a fazer parte do cotidiano 
da população. Muitos bares e restaurantes que anteriormente eram voltados para as ruas, abriram janelas e 
varandas para a orla do rio. É possível ver pessoas pescando dentro da água, crianças brincando nas margens 
e ciclistas por todo o percurso. Além de uma grande e linear área de lazer, o parque do Kamo ainda conecta 
espaços culturais, comerciais e turísticos da cidade. (vide fotos 17 e 18)

Em meio à recuperação do grande rio, foi criado em Kyoto um comitê para revitalizar e cuidar dos demais 
cursos d’água da cidade. Dessa forma, foram recuperados muitos córregos que estavam desvalorizados ou 
abandonados. Em meados de 2010, através da pressão popular, o comitê iniciou a recuperação do histórico 
córrego Hori-kawa, que havia sido eixo de circulação de mercadorias no período Heian (794 – 1185). As 
transformações em sua várzea foram acontecendo ao longo dos anos, vias carroçáveis foram construídas em 
suas margens e, por fim, seu leito foi coberto com estruturas de concreto. O projeto, concluído em 2012, 
recuperou a nascente do córrego e abriu novamente grande parte do seu leito. Hoje, suas águas correm em 

Foto 17: Travessias de pedestre no Rio Kamo, 
em Kyoto (Japão).

Foto 18: Agitação noturna nas margens do Rio 
Kamo, em Kyoto (Japão).
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uma pequena vala de concreto que reproduz a sinuosidade do antigo rio. O singelo parque é um bom exemplo 
de uma pequena intervenção que trabalha a sutileza da paisagem capilar, permitindo ao cidadão um contato 
físico (para não dizer emocional) com a cidade. (vide fotos 19 e 20)

Acabamos de ver exemplos de grandes intervenções públicas capazes de impactar e modificar radicalmente 
toda a cidade ou mesmo a região. No entanto, bons resultados não vêm apenas das transformações mais 
radicais. Em São Paulo as iniciativas públicas começaram com pequenas intervenções que, como uma espécie 
de “acupuntura urbana”, disseminaram melhorias e reverberaram em bons resultados. Em 1999 o Governo do 
Estado de São Paulo lançou, junto à Secretaria do Meio Ambiente, o Projeto Pomar Urbano, em colaboração 
com técnicos de diversas áreas e parceiros da iniciativa privada. Os objetivos do projeto eram devolver a vida 
às margens do Rio Pinheiros e promover a educação ambiental. Desde sua implantação, foram plantadas 
300.000 mudas, das quais mais de 1.000 pertenciam à espécie Palmeira Jerivá (Syagrus romanzoffiana)6, nativa 
da região. Apesar das boas intenções da iniciativa, em muitos momentos o plantio vedou a possibilidade de 
ver o rio, ocultando-o da percepção daqueles que passam pelas avenidas marginais (vide foto 21).

Outro projeto simples mas que trouxe os paulistanos para mais próximo da geografia natural da cidade, 
foi a ciclovia do Rio Pinheiros que, implantada em 2010, conta com atuais 21,5Km de extensão. Por estar 
completamente isolada da malha urbana da cidade, ficando entre o rio e a linha férrea da CPTM7 além das vias 

Foto 19 (ao lado): Parte do Parque linear do 
Córrego Hori-kawa, em Kyoto (Japão).

Foto 20 (ao lado): Parte do Parque linear do 
Córrego Hori-kawa, em Kyoto (Japão).

6. No período Colonial o Rio Pinheiros era conhecido 
como Rio Jurubatuba, que em tupi significa “lugar com 
muitas Palmeiras Jerivás”. 

7. CPTM- Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
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marginais, a ciclovia paulistana conta hoje com apenas 9 acessos: na Av. Miguel Yunes, na Av. Guarapiranga, 
nas estações Jurubatuba, Vila Olímpia e Santo Amaro da CPTM, nas pontes Cidade Universitária e Cidade 
Jardim e nos Parques do Povo e Villa Lobos. Mesmo assim, a faixa tornou-se um eixo de lazer e prática de 
ciclismo. Acredita-se inclusive que, com o aumento dos acessos, ela venha a representar uma importante 
conexão, incentivando o uso da bicicleta como transporte diário (vide foto 22).

Além dos acessos, os ciclistas contam com seis pontos de apoio (Av. Miguel Yunes, Vila Olímpia, Santo 
Amaro, Cidade Jardim, Cidade Universitária e Villa-Lobos/Jaguaré) com banheiro, bebedouro e atendimento 
emergencial. Mesmo com os problemas apresentados, a ciclovia do Pinheiros é o local da cidade que  permite 
ao paulistano chegar mais próximo de um dos mais importantes rios locais. Em alguns trechos do passeio, 
a percepção de estar em uma metrópole febril como São Paulo se arrefece, a paisagem fluvial torna-se 
amigável, mostrando-se tranquila e mais humana. Com isso, a relação de afetividade tem maiores chances de 
ser resgatada. 

Já em 2008, a municipalidade lançou o projeto “100 Parques para São Paulo”, que destinou cerca de 
50 milhões de m² a parques tradicionais (com áreas de biodiversidade, lazer e cultura), parques naturais 
(destinados à proteção da biodiversidade) e parques lineares (destinados ao saneamento, combate a 
enchentes, reurbanização e lazer). Ocorre que, em muitas situações, as áreas reservadas para estes parques 
são extremamente reduzidas e mal poderiam ser usadas como praças. Apesar da crítica, é válido salientar que 
o projeto posicionou as áreas livres em um elevado patamar de importância, trazendo-as de volta à pauta de 
prioridades públicas.

Em consonância com o Programa de Recuperação Ambiental de Cursos D’Água e Fundos de Vale 
introduzido através do Plano Diretor Estratégico, os Parques Lineares (que são, efetivamente, os que nos 
interessam neste momento) foram concebidos com o intuito de restaurar as microbacias hidrográficas através 
da implantação de uma infraestrutura verde, buscando o resgate do papel dos fundos de vale como parte do 
sistema de drenagem natural. Sem nos alongarmos no termo, Infraestrutura verde pode ser entendida como 
“(...) uma maneira de reconhecer e aproveitar os serviços que a natureza pode realizar no ambiente urbano.” 
(CORMIER, PELLEGRINO, 2008,p.128). Trata-se, portanto, de um conjunto de tipologias que evidenciam 
os próprios processos naturais, tais como: retardamento das águas pluviais, evitando inundações; e melhora 
do microclima e da qualidade da água, contribuindo na preservação dos ecossistemas e até mesmo da avi-

Foto 21: Projeto Pomar nas margens do Rio 
Pinheiros, em São Paulo.

Foto 22: Ciclovia nas margens do Rio Pinheiros, 
em São Paulo.
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fauna8.
Os parques lineares também podem colaborar para evitar desastres sócio-ambientais pela ocupação 

das áreas de risco, preservando vidas humanas e, ao mesmo tempo, contribuindo para uma qualificação do 
ambiente urbano. Do ponto de vista da organização espacial das áreas de lazer na cidade, 

“(...) as áreas verdes situadas em cursos d’água, por serem lineares, oferecem maiores 
possibilidades de acesso à rede de espaços equipados para o lazer, pois se intrometem com maior 
eficiência no tecido urbano do que grandes superfícies concentradas. Se encarados sob o aspecto 
da organização da paisagem, os espaços verdes nos talvegues destacam, visualmente, as linhas 
definidoras do sítio urbano. (...)” (BARTALINI, 2006 :84)  

Vale ressaltar ainda que o projeto dos parques lineares conta também com a Operação Córrego Limpo 
através do convênio da Prefeitura com a Sabesp. Tal iniciativa tem como objetivo despoluir os córregos nos 
quais a municipalidade irá implantar o projeto. Na maior parte dos casos, os Parques Lineares vêm sendo 
incorporados no cotidiano das pessoas como forma de convívio saudável com os cursos d’água menores que 
correm abertamente pela cidade. Essa incorporação contribui para reavivar o sentido de pertencimento das 
comunidades. 

Como vimos no capítulo anterior, por causa do processo avassalador em que o território foi sendo 
configurado na cidade de São Paulo, ou mesmo por falta de opção, as famílias de baixa renda invariavelmente 
instalam-se nas perigosas margens dos cursos d’água – o que transforma os problemas da rede hídrica 
em problemas também sociais. A partir desta premissa, junto com o direcionamento do Plano Diretor 
Estratégico, diversos projetos habitacionais integrados, foram desenvolvidos e estão sendo implantados, 
visando à recuperação de córregos e de suas várzeas como espaço público. Podemos citar aqui uma série de 
intervenções importantes que vão nesta direção como o Projeto Urbano Córrego do Antonico, localizado 
na favela de Paraisópolis; o Residencial Bamburral; o Parque linear Canivete; todos os projetos do concurso 
Renova-SP, dentre outros muitos exemplos.

Um dos parques lineares de maior destaque em São Paulo é o Cantinho do Céu, localizado no extremo 
sul da cidade, no distrito de Grajaú, às margens da Represa Billings, em área de assentamento irregular, com 

8. Para mais informações sobre infraestrutura verde, 
ver a seguir neste trabalho ou consultar: BENEDICT, 
Mark. Green Infrastructure: linking landscape and 
communities. Washington D.C: Island Press, 2006.
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moradia precária e carência de infraestrutura básica. Sua urbanização teve início em 2008 (por meio do 
Programa Mananciais9) e foi concluída no final de 2012, beneficiando quase 11 mil famílias. Além de toda 
infraestrutura, como pavimentação (já foram pavimentadas mais de 60 mil m² de vias), instalação de redes de 
água, esgoto (são coletados cerca de 47 milhões de litros por semana) e drenagem, o projeto prevê um parque 
linear de 7 km de extensão. Já foram finalizados 1.500 metros na sua primeira fase de implantação, concluída 
em 2011. Dentre as instalações do parque estão quadras de vôlei, futebol de areia e grama sintética, academia 
de ginástica ao ar livre, playground, pista de skate, praça, estacionamento e três decks em madeira, sendo um 
flutuante.  (ALVIN, 2011)

A diretriz adotada pelo Boldarini Arquitetura e Urbanismo - escritório de arquitetura responsável pelo 
projeto executivo - foi o de voltar as moradias para o reservatório, destacando a natureza e valorizando a 
paisagem e a própria comunidade. O parque, além de cumprir suas funções recreativas, promove também a 
reconstituição da mata ciliar e preserva as margens de maneira a evitar o assoreamento da represa. Ademais, 
ainda cumpre sua função social, melhorando as condições de habitabilidade dos moradores (ALVIN, 2011). 
(vide foto 23)

Outro projeto de parque linear pioneiro na cidade de São Paulo, foi o da Praça Dolores Ibarruri, que 
contorna o Córrego das Corujas na Vila Beatriz (Região Oeste). Por muito tempo abandonada, a Praça 
das Corujas (como é popularmente conhecida) tornou-se referência na transição das formas de manejo 
implantadas na cidade de São Paulo. Com projeto que contempla elementos de infraestrutura verde como 
biovaletas, pavimentação assentada sobre colchões drenantes e plantio de forração e arbusto nos taludes do 
córrego, a praça vem, desde 2010, acolhendo moradores e visitantes que usam o espaço nos finais de semana. 
(vide fotos 24 e 25).

Devido à sua topografia acentuada, a praça possui três níveis distintos, nos quais são distribuídas suas 
atrações, tais como áreas de contemplação, equipamentos de ginástica, playground, caminhos drenantes, área 
de pequeno bosque, decks de madeira, ciclovia e o próprio córrego que corre por toda a extensão da praça em 
sua parte mais baixa. Segundo os autores do projeto - Elza Niero e Paulo Pellegrino - a implantação teve muitos 
problemas e o projeto original não foi executado conforme planejado. Muitos elementos que compunham a 
infraestrutura verde projetada foram ignorados ou feitos de forma incorreta. O lago de contenção das águas 
pluviais foi extinto e as próprias biovaletas que cortam a praça foram concretadas – o que a leva, atualmente, 

9. O Programa Mananciais é a resposta da Prefeitura de 
São Paulo para a necessidade de contenção da ocupação 
das margens das represas Billings e Guarapiranga 
no extremo sul da cidade, urbanizando parte das 
ocupações e procurando recuperar e conservar a 
qualidade da água das represas que abastecem a 
cidade e, concomitantemente, melhorar as condições 
de vida dos moradores. Este programa sinaliza uma 
mudança em relação ao pensamento absoluto da Lei 
de Mananciais que proibia toda e qualquer ocupação 
das áreas protegidas, sem levar em consideração 
os processos sociais avassaladores da cidade que 
ocuparam as margens das represas sem qualquer tipo 
de infraestrutura.

Foto 23: Parte do projeto Cantinho do Céu na 
Represa Billings, em São Paulo.
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a cumprir sua função de forma menos eficiente.
Entretanto, mesmo com os erros grosseiros de implantação, a praça é um sucesso entre os moradores 

que se apropriaram do espaço e hoje promovem uma série de eventos para a comunidade do bairro. O projeto 
também foi premiado com menção Honrosa pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) em 2008. 

A ideia da “praça ecológica” foi adaptada de projetos que vêm sendo implementados na cidade de Seattle 
(EUA), onde a prefeitura tomou a infraestrutura verde como partido para intervenções em parques, praças, 
calçadas, canteiros centrais e todas as áreas possíveis de intervenção. (vide foto 26)

Além de Seattle, cidades como Portland e Vancouver - nos Estados Unidos e Canadá, respectivamente - 
assim como diversas outras cidades na Europa e Japão estão investindo na infraestrutura verde como premissa 
para as intervenções urbanas, na busca de uma melhor drenagem e qualidade de vida para as pessoas. Segundo 
Spirn (1995), há muitos anos atrás, algumas cidades já se adaptaram engenhosamente à natureza. Foi o caso, 
por exemplo, de Sttutgart, na Alemanha, que projetou seus espaços livres de forma a permitir que por eles 
houvesse, no centro da cidade, a circulação do ar fresco; ou Woodlands, nos Estados Unidos, que organizou 
seus espaços livres de forma a funcionarem como um eficiente sistema de drenagem das águas pluviais. 

Mais diretamente ligado aos cursos d’água, surgiu inicialmente na Alemanha e Escandinávia o conceito 
de renaturalização de rios e córregos. De forma sucinta, a renaturalização é a tentativa de recuperar o curso 
d’água de forma que ele chegue o mais próximo possível de seu estado original, antes de sua antropização. 
A recuperação da mata ciliar, a retirada de suas valas, a volta do caminho tortuoso e a preservação de suas 
áreas de várzea são algumas das ações previstas para esta recuperação. É evidente que existem níveis de 
renaturalização que devem ser seguidos conforme suas possibilidades, principalmente em meio urbano. 

Em São Paulo, o Córrego Pirarungáua - um dos formadores do Riacho do Ipiranga - sofreu um processo 
de renaturalização no trecho que passa pelo Jardim Botânico, na Zona Sul da cidade. O córrego foi canalizado 
em valas ocultas em 1940, e assim permaneceu até 2008, quando se viu a necessidade de refazer a antiga 
galeria que se encontrava deteriorada pelo tempo. Graças ao arquiteto Paulo Ganzeli, a proposta foi invertida 
e, ao invés de uma nova calha canalizada, o córrego foi “liberto”, recebendo de volta algumas de suas curvas. 
A mata ciliar foi, também, reconstituída com espécies da Mata Atlântica (nativa da região). Hoje, o córrego 
aberto se integrou às demais atividades do Jardim Botânico e tornou-se uma de suas atrações mais populares 
(vide foto 27).

Foto 24: Passarela de madeira sobre a 
biovaleta da Praça das Corujas, em São Paulo.

Foto 25: Córrego das Corujas, em São Paulo.

Foto 26: Biovaletas como parte da 
infraestrutura verde da cidade de Seattle 
(EUA).
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São Paulo está prestes a receber mais um parque linear, este ao longo do Córrego Verde na Vila Madalena 
(Zona Oeste). Em 2009, a Associação Aprendiz10 procurou o escritório de arquitetura Davis Brody Bond11 

para propor um novo desenho para o Beco da Rua Belmiro Braga (popularmente conhecido como Aprendiz), 
para o qual a associação já havia, há alguns anos, conquistado uma parceria com a sub-prefeitura para cuidar 
do lugar e realizar seu trabalho com crianças da comunidade. Ao tomarem conhecimento da passagem de um 
córrego pelo local, o partido do projeto se voltou ao tema das águas e rios urbanos como cerne da questão, 
propondo transformar os espaços do córrego de maneira a manter e intensificar as manifestações culturais e 
de lazer.

Ao tomar conhecimento do trabalho do escritório de arquitetura em parceria com a Associação Aprendiz, 
a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente adotou como base o projeto do parque proposto e 
a intenção é implantá-lo em três fases. A primeira fase compreende a construção de um marco em uma 
das nascentes que receberá uma cachoeira na Rua Beatriz Galvão. Também é prevista a construção de um 
reservatório de águas pluviais sob a futura “Praça das Águas”, a qual hoje abriga as praças General Oliveira 
Álvares e Jaques Bellange, situadas na Rua Abegoaria. A segunda fase do parque compreende a extensão 
da Medeiros de Albuquerque até a entrada do “Beco do Batman” (beco sem nome que foi apropriado por 
grafiteiros e hoje é conhecido pelos grandes muros de fundo de lote completamente coloridos), na Rua 
Gonçalo Afonso. A terceira prolongará as obras até a viela entre ruas Girassol e Harmonia e o Beco da 
Rua Belmiro Braga. Todo o parque deverá contar com calçadão e ciclovia com piso drenante e, sempre que 
possível, serão implantados jardins de chuva; o plantio de árvores nativas brasileiras também está previsto 
para toda a sua extensão. 

Um dos principais pontos de lazer propostos na iniciativa ficará na Praça das Águas, que contará com 
quadras poliesportivas, um mirante e playground. Segundo o projeto, o parque linear terá 1,6Km de extensão, 
indo da Avenida Heitor Penteado até a Rua Cardeal Arcoverde próximo ao Cemitério São Paulo, revitalizando 
grande parte de um dos braços deste córrego. Para viabilizar a proposta, a Secretaria pretende usar recursos 
do Termo de Compensação Ambiental (TCA) do Consórcio Via Amarela, responsável pela construção da 
Linha 4 - Amarela do Metrô. O projeto executivo está em fase de finalização pelo próprio escritório autor da 
proposta. (vide figura 14)

Outro projeto que sinaliza na direção do desvelamento das águas urbanas, este de revitalização de uma 

10. A Associação Cidade Escola Aprendiz é uma 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público que 
experimenta, desenvolve e promove o Bairro-escola. 
O Bairro-escola é uma proposta de aprendizagem 
compartilhada que aproxima escolas, comunidades, 
organizações sociais, empresas e poder público, 
promovendo condições para o desenvolvimento 
integral de crianças e adolescentes.

11. Escritório de Arquitetura e Urbanismo de Nova 
Iorque (EUA), com sede em São Paulo.

Foto 27: Parte do Córrego Pirarungáua, dentro 
do Jardim Botânico de São Paulo.

Figura 14: Imagem do projeto da futura Praça 
das Nascentes, no Córrego Verde em São 
Paulo.
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nascente e a transformação do espaço livre público, aconteceu na Praça José Salvador Silva (popularmente 
conhecida como Praça do Samba), no município de Taboão da Serra (São Paulo). O arquiteto Caio Boucinhas 
e a Professora da FAU-USP, Dra. Catharina Lima, como consultores, planejaram a criação de um sistema de 
áreas verdes remanescentes na cidade. Em meio à investigação, os arquitetos encontraram, em uma encosta 
verde, uma nascente que derramava suas águas terreno abaixo. O córrego escorria pelo asfalto e “esbarrava” 
em uma pequena praça do outro lado da rua. O projeto desenvolvido procurou preservar a nascente e represar 
a água no final da descida, para então canalizá-la, passando-a por debaixo do asfalto da rua e, por fim, 
novamente revelar na praça. Toda a revitalização foi então pensada a partir do recurso hídrico que agora se 
fazia presente e o espaço ganhou ainda equipamentos de ginástica, novos caminhos, novo piso e iluminação, 
além de um pequeno palco com arquibancada, proporcionando aos moradores uma opção de lazer e área de 
encontro. (vide fotos 28 e 29)

É evidente que todas essas iniciativas governamentais colocadas geram esperança quanto a uma possível 
mudança de paradigma na postura política de enfrentamento dos problemas da cidade. Em contrapartida, 
existem outros casos em que se vê, mais uma vez, o abandono das possibilidades de reversão das atrocidades 
cometidas com os cursos d’água ao longo dos anos. Um dos casos mais emblemáticos desta constatação é 
a construção do Monotrilho da linha 17-ouro do Metro, que pretende ligar o aeroporto de Congonhas com 
o estádio do Morumbi, passando pela Avenida Jornalista Roberto Marinho, atravessando o Rio Pinheiros, 
ladeando o futuro Parque Linear Itapaiúna (sob a Avenida Hebe Camargo) e cortando a Favela de Paraisópolis. 
As imensas estruturas de concreto que viabilizarão o trem aéreo estão sendo finalizadas na avenida sobre o 
Córrego Água Espraiada que já vinha sendo esmagado por estreitas paredes de concreto ladeadas por cinco 
faixas de pista de cada lado, sem qualquer tratamento paisagístico (vide foto 30). 

O córrego, por hora esquecido, poderia voltar a fazer parte da cidade através de uma possível mudança 
alavancada por novas iniciativas de preservação que despontam pela cidade. De forma mais objetiva 
e emergencial, o córrego em questão poderia sofrer, pelo menos, a intervenção que se pretende dar aos 
corredores verdes do Plano Diretor Estratégico. Entretanto, ignorando todas as alternativas, o rio foi 
definitivamente excluído do convívio da cidade, sendo tratado, mais uma vez, como empecilho à infraestrutura 
que se pretendia. O resultado é que, agora, as grandes estruturas que sustentarão o trem escondem e isolam 
ainda mais as águas não mais espraiadas, e sim enclausuradas, do rio.

Foto 28: água do córrego na encosta ao lado 
da Praça do Samba, no Taboão da Serra.

Foto 29: caminho das águas do córrego na 
Praça do Samba, no Taboão da Serra.

Foto 30: Monotrilho da linha 17-ouro sobre o 
Córrego Água Espraiada, em São Paulo.
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Além do córrego Agua Espraiada, o Monotrilho atravessa o caminho de mais um curso d’água que 
sofrerá as consequências: o Itapaiuna12, localizado no distrito da Vila Andrade. Com projeto para o parque 
linear e com o Monotrilho passando rente ao mesmo, as possibilidades de descaracterização do referido 
parque são imensas e o córrego, mais uma vez, será desvalorizado como paisagem urbana.

Todas essas (e muitas outras) intervenções estão acontecendo contemporaneamente, o que nos leva a 
refletir que existem ainda muitos conflitos dentro do próprio poder público a serem superados. Avançamos 
(ou parecemos avançar) em direção a um urbanismo pautado pelas pessoas e, ao mesmo tempo, damos 
continuidade a processos que parecem estar desvinculados das necessidades humanas. 

2.2 .  I N I C I AT I VA S  D O  S E TO R  P R I VA D O

A iniciativa privada por muitos anos desconsiderou a qualidade da cidade de maneira geral, ignorando 
sua base natural e centrando seus objetivos apenas na obtenção de lucros, mesmo que para isso o ambiente 
urbano e o interesse coletivo fossem prejudicados. Com a crescente conscientização ambiental por parte da 
sociedade, através das informações relativas à finitude da matéria prima natural - a qual, portanto, deve ser 
preservada - este cenário foi sendo modificado e hoje existem algumas empresas olhando para as cidades. É 
importante tratarmos este assunto de forma cautelosa, já que não é comum na historia do Capitalismo, empresas 
se eximirem do lucro em prol único do bem público. Seja motivada pelos incentivos fiscais, pela valorização 
de seu imóvel, pelo marketing ecológico ou mesmo pelo caráter não renovável da matéria prima necessária 
para sua produção, a iniciativa privada acaba incorporando benefícios ao intervir ou mediar intervenções no 
espaço urbano. De qualquer forma, não podemos negar a importância que este setor da sociedade poderia ter, 
ao contribuir para uma aproximação entre a cidade e a natureza através da requalificação urbana.

A Associação Águas Claras do Rio Pinheiros (AACRP) é uma organização da sociedade civil, sem fins 
lucrativos, de pessoas e empresas interessadas na recuperação ambiental do rio Pinheiros e seus afluentes.  
Fundada em 2009, a AACRP foi idealizada pelo escritório de advocacia Pinheiro Neto e conta hoje com 
a participação de diversas empresas com sede na Marginal Pinheiros, tais como Banco Santander, Nestlé, 
EMAE, TV Globo São Paulo, Shopping Cidade Jardim, Caloi, WTC São Paulo, Coca-Cola- FEMSA, Bayer 
e Abril. Segundo a Associação, a idéia é agir, apoiar iniciativas e mobilizar o poder público, as empresas e os 12. Que será um dos estudos de caso desta pesquisa.
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moradores da cidade de São Paulo para a recuperação do Rio Pinheiros e sua bacia hidrográfica, promovendo 
um equilíbrio socioambiental e a possibilidade de melhoria na convivência saudável com o referido curso 
d’água.

Ao longo dos últimos anos, a organização vem fazendo um importante trabalho de divulgação das 
iniciativas e projetos “pró-rios” em São Paulo, além de fiscalizar e cobrar atitudes para melhorias do Pinheiros. 
Entre suas pautas estão: a criação de novos parques ao longo de seu eixo, o cumprimento das obrigações 
políticas de saneamento, o avanço do programa de investimentos para a coleta e tratamento de esgotos, o 
aumento dos acessos à ciclovia Pinheiros, assim como a criação de uma ciclovia na margem esquerda do rio 
(que está sendo implantada), além de eventos e apoio a projetos de educação ambiental com escolas públicas 
e privadas assim como com a sociedade civil em geral. 

Em 2011, a Associação Águas Claras promoveu a Expedição Rio Pinheiros Vivo, que contou com a 
mobilização de cerca de 700 pessoas em um processo de discussões sobre a bacia hidrográfica do Pinheiros. 
Esta, ao fim, levou os participantes a diferentes expedições por São Paulo.  Foram assim organizados 30 
grupos distintos de até 30 pessoas, cada qual com um tema específico de investigação, um roteiro geográfico a 
ser percorrido e um coordenador que guiou os participantes com base em atividades previamente desenhadas. 
Os participantes se reuniram dias antes de sair a campo para um workshop com o coordenador do grupo, 
onde foram passadas as informações sobre o roteiro além de um breve histórico da situação em que se 
encontram os rios paulistas. Os temas dos grupos eram bem diversificados indo desde visitas nas Usinas 
Henry Borden, Pedreira e Traição, passeios na linha férrea e na ciclovia ao longo da margem, percurso sobre 
córregos escondidos como o Sapateiro, Uberaba e Caaguaçú, passeio pelos antigos meandros do traçado 
histórico do Rio Pinheiros ou, até mesmo, a subida em terraços nos prédios mais altos das margens do rio 
ou visitas a espaços beira-rio tais como a Universidade de São Paulo (USP), o CEAGESP (Companhia de 
Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), Jockey Club de São Paulo e os parques Burle Marx e Villa-
Lobos (vide foto 31). 

A proposta da expedição era a de que cada participante levasse suas formas de registro (máquinas 
fotográficas e filmadoras, gravadores ou o que mais lhe fosse conveniente) para a criação de um banco de 
dados dos diversos olhares, críticos, nostálgicos ou de admiração sobre o Rio Pinheiros. O resultado pode 
ser explorado no site do projeto, que fez com que o olhar de muitos paulistanos (não só os que foram 

Foto 31: Participantes da "Expedição Rio 
Pinheiros Vivo", em São Paulo.
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na expedição, mas todos aqueles que percorrem os registros) se voltasse ao rio de maneira a repensar as 
possibilidades de cicatrização destas feridas que foram abertas pelas intervenções feitas no passado13.

2.3 .  P E S Q U I S A S  AC A D Ê M I C A S

Assim como em todas as esferas da sociedade, a Academia apresenta diversas vertentes paralelas de 
pesquisa em desenvolvimento, as quais, muitas vezes, convergem ou divergem em seus conceitos e abordagens. 
Para este trabalho, salientaremos três grupos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo que estudam os rios urbanos, cada qual com suas especificidades.

Dentro de cada um dos grupos que iremos apresentar, estão sendo desenvolvidas, além da pesquisa do 
grupo, trabalhos individuais de iniciação científica, dissertação de mestrado e tese de doutorado. Estas têm 
contribuído para o Estado da Arte da temática no cenário acadêmico da USP, mais precisamente no que se 
refere à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU).

A primeira pesquisa aqui colocada já foi anteriormente apresentada neste trabalho, mas decidimos 
reforçar sua representatividade para a nossa discussão. Em seu mestrado e posteriormente em seu doutorado, 
o arquiteto e professor Dr. Alexandre Delijaicov, propõe um hidroanel metropolitano em torno da cidade de 
São Paulo, valorizando a retomada do transporte fluvial urbano.  O anel principal proposto pelo arquiteto 
seria formado pelos rios Tietê e Pinheiros, pelas represas Billings e Taiaçupeba e ainda por um canal artificial 
de aproximadamente vinte quilômetros, que fecharia um cordão de 170 quilômetros de extensão. Além 
do grande anel, Delijaicov propõem em sua pesquisa a retomada dos córregos e rios já canalizados para a 
navegação, criando assim uma rede metropolitana de hidrovias com até 300 quilômetros de extensão. 

Atualmente, o projeto do Hidroanel do Professor Alexandre Delijaicov tornou-se um Grupo de Pesquisa 
em Projeto de Arquitetura de Infraestruturas Urbanas Fluviais, denominado “Grupo Metrópole Fluvial”, o 
qual pertence ao Laboratório de Projeto do Departamento de Projeto da FAU-USP. O grupo, coordenado 
pelo próprio Delijaicov, além dos professores Antonio Carlos Barossi, Milton Braga e pelo arquiteto da 
Prefeitura do Município de São Paulo André Takiya, conta com a participação de alunos da graduação e da 
pós-graduação. Seu objetivo principal é estudar, fomentar e divulgar a cultura de projetos de arquitetura na 
área de infraestruturas de cidades fluviais. 

13. Para mais informações consultar: 
http://aguasclarasdoriopinheiros.org.br/expedicao-
multimidia
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Conforme dito anteriormente, em 2011 o grupo realizou o estudo de pré-viabilidade técnica, econômica 
e ambiental para implantação do Hidroanel. Este fora solicitado pelo Governo do Estado através do 
Departamento Hidroviário da Secretaria Estadual de Logística e Transportes. Ao aprofundar o planejamento 
de implantação do projeto, o grupo constatou que seriam necessárias mais de vinte eclusas ao longo do eixo 
para que os desníveis fossem vencidos, além da passagem do canal artificial e a chamada “Cidade Canal” em 
área de Mata Atlântica preservada, próximo à Serra do Mar.

Um projeto dessa envergadura para os rios de São Paulo traz contribuições, não apenas por se contrapor 
ao uso do automóvel, retomando um dos meios de circulação perdidos ao longo da história, mas também 
por devolver a orla fluvial e os rios, de maneira geral, à pauta e ao cotidiano dos paulistanos. Entretanto, com 
tamanha complexidade, acredita-se que são necessários estudos mais sofisticados no sentido de compatibilizar, 
com o projeto, as vicissitudes e enormes fragilidades da base natural em que será implantado o Hidroanel, 
principalmente no que se refere às áreas de preservação de Mata Atlântica, cujas nascentes e pequenos cursos 
d’água seriam afetados pela implantação. É preciso cada vez mais atentar para as outras questões que dão 
conta desta multiplicidade, como as questões da paisagem, do ambiente, da participação da população e sua 
relação com o espaço que se pretende transformar radicalmente. 

Além das questões genéricas do Hidroanel, é necessário verificar os impactos que as grandes eclusas, 
os canais concretados e a circulação de resíduos sólidos e mercadorias pelos rios causarão na paisagem e na 
percepção e relação dos paulistanos com os cursos d’água, de forma a evitar o empobrecimento e a perda 
da escala humana. É importante salientar, aqui, que não concordamos com o termo “máquina hidráulica” 
usado pelo grupo para referir-se aos rios, pois acreditamos que essa denominação parece ter embutida uma 
ideia utilitária e mecanicista de natureza – o que coloca os rios novamente como prestadores de serviço para 
a sociedade, sem fazer jus ao trabalho que se pretende ambientalmente consequente.

A segunda pesquisa que iremos pontuar é desenvolvida pelo professor Dr. Paulo Pellegrino, que estuda 
os rios e córregos urbanos, de forma a fazer com que estes funcionem como peças da chamada infraestrutura 
verde. O professor foi um dos idealizadores do LAB-Verde (Laboratório da FAU-USP voltado para o 
desenvolvimento de trabalhos que buscam a avaliação do desempenho ambiental de projetos paisagísticos), 
do qual é, atualmente, Vice Coordenador. A partir de sua investigação, Pellegrino criou dentro do LAB-
Verde o Grupo de Pesquisa “Planejamento e Projeto de Paisagens Sustentáveis”, onde são desenvolvidos 
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trabalhos para a proposição de projetos de possível implantação das principais tipologias da infraestrutura 
verde. Segundo Pellegrino e Cormier (2008), esta infraestrutura seria formada por uma variedade de espaços 
abertos dentro e ao redor da cidade. Essa rede de espaços pode ser composta, inicialmente, pelos parques, 
corredores verdes e áreas de preservação que formam a base para a infraestrutura. As tipologias implantadas 
serviriam para ligar essas grandes áreas, criando uma rede conectada e propondo soluções mais adequadas 
para enfrentar os desafios de drenagem e despoluição das águas através de sistemas naturais. As principais 
tipologias apontadas pelo arquiteto são:

Jardim de Chuva: Resumidamente, trata-se de depressões que acomodam as águas dos telhados e outras 
áreas impermeabilizadas, onde o solo recebe tratamento para maior absorção, e onde se pode cultivar plantas 
que convivam bem com eventuais alagamentos. (COMIER, PELLEGRINO, 2008)

Canteiro Pluvial: Tem a mesma função do Jardim de Chuva, porém é ideal para implantar em locais com 
mais restrições de espaços. É um canteiro comum, com mureta e, geralmente, com um extravasador para a 
água excedente. (COMIER, PELLEGRINO, 2008)

Biovaletas: Seguem o mesmo princípio dos Jardins de Chuva, mas são depressões lineares, usadas 
principalmente ao longo de ruas e estacionamentos. (COMIER, PELLEGRINO, 2008)

Lagoa Pluvial: São bacias de retenção onde parte das águas pluviais captadas permanece retida, tendo 
ainda uma área para receber o volume das precipitações. Cumpre o mesmo papel dos tradicionais “piscinões”, 
porém com um potencial paisagístico, ecológico (recuperação de flora e fauna) e social (lugares de recreação, 
contemplação e lazer). (COMIER, PELLEGRINO, 2008)

Teto Verde: É a tipologia mais conhecida e difundida. São jardins filtrantes nas coberturas de casas e 
prédios com o mesmo objetivo de reter e filtrar as águas pluviais.

Cisterna: São os tanques de retenção das águas pluviais para reuso em irrigação, limpeza, fins sanitários 
ou mesmo para consumo humano, caso haja algum tratamento.

Grade Verde: Trata-se do conjunto de intervenções composto pela combinação das diversas tipologias 
anteriormente expostas. É a implantação do conceito de forma integrada e sistêmica, em grandes setores 
urbanos, criando um ciclo diferenciado das águas pluviais. (COMIER, PELLEGRINO, 2008)

Todas as tipologias aqui expostas têm como principal objetivo diminuir a vazão de água que chega aos 
rios (principal causa de enchentes) e despoluir as águas através da infiltração destas no solo, para que cheguem 
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em melhores condições aos cursos d’água. Alguns projetos deste grupo de pesquisa estão sendo executados 
com sucesso, o que tem tornado possível a criação de parâmetros de comparação com a ineficiência dos 
sistemas atualmente conhecidos e usualmente implantados.

Por fim, gostaríamos de ressaltar o trabalho do Professor Dr. Vladimir Bartalini que vem há mais de uma 
década estudando os córregos ocultos da cidade de São Paulo, com o intuito de trazer à luz a rede hídrica que 
foi ao longo da história ignorada e embutida sob a malha viária, desaparecendo da vista e do imaginário dos 
paulistanos. De 2004 a 2011, Bartalini coordenou o Grupo de Estudos “Córregos Ocultos em São Paulo”, 
na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e, desde então, vem mapeando os 
pequenos cursos d’água da cidade. Nesta primeira etapa de pesquisa, os córregos Água Preta, Uberabinha, 
Bexiga, os dois braços do Rio Verde, o Córrego Carajás e o Córrego Anhanguera foram estudados e mapeados 
pelo grupo. 

Neste meio tempo, foi criado também sob a coordenação de Bartalini um Grupo de Estudos paralelo 
denominado “Revelação dos córregos ocultos associados aos parques municipais de São Paulo” (2009-2010) 
com o objetivo de investigar os cursos d’água embutidos, formadores dos lagos dos parques municipais da 
cidade. Foram então estudados os córregos Sapateiro (Parque Ibirapuera), Aclimação, Pedra Azul e Cambuci 
(Parque Aclimação), um córrego sem nome, afluente do ribeirão Pirituba (Parque Jardim Felicidade) e outro 
córrego igualmente anônimo, formador da extinta lagoa do Parque Rodrigo de Gasperi. Os resultados desta 
pesquisa foram compartilhados com escolas de ensino fundamental e médio das respectivas regiões.

Em 2011, o professor iniciou mais um grupo de pesquisa denominado “A poética da paisagem: os 
córregos ocultos e outros temas” e continua investigando, agora de forma mais abrangente, os córregos 
ocultos e a paisagem.

Segundo o Professor Bartalini, este mapeamento desenvolvido juntamente com os alunos ao longo 
dos últimos anos, tem como objetivo principal auxiliar os investimentos públicos anti-enchente e informar 
à população o destino e o traçado dos cursos d’água. O Trabalho do Professor, além de sua inequívoca 
relevância para a cidade de São Paulo, tem se tornado referência importante para pesquisas acadêmicas. Ele 
não apenas contribui para o processo de revelação da base hídrica apartada da população, como também traz 
uma abordagem que transcende o pragmatismo ambiental, dada sua sensibilidade no trato da matéria. Os 
cursos d’água são celebrados pelo referido professor em uma apreensão poética que estimula a imaginação de 
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quem lê o seu trabalho. Para a presente pesquisa o trabalho do professor Bartalini foi fundamental como um 
contínuo alerta para que não incorrêssemos em uma postura racional e utilitária de apreensão da natureza, 
vendo-a tão somente como recurso.

2.4 .  M O V I M E N TO S  DA  S O C I E DA D E

No início do século passado, os habitantes de São Paulo tiveram a possibilidade de um convívio mais 
cotidiano com os rios da cidade. Este contato mais estreito permeava uma série de relações na vida paulistanos: 
tanto de trabalho (pescadores, tiradores de areia, lavadeiras, etc), como de lazer (nado, remo, futebol de várzea, 
ócio). Surgiam, entretanto, uma série de preocupações sanitárias – uma vez que a cidade cresceu e ocupou as 
muitas áreas de várzea, agravando problemas como poluição das águas e enchentes. São Paulo foi então se 
moldando aos novos paradigmas de uma cidade industrial, enterrando seus córregos e construindo sobre eles 
grandes avenidas que davam “boas vindas ao progresso”. Ao longo desse rápido processo de desmonte da 
rede de cursos d’água, os moradores da cidade foram perdendo as oportunidades de convívio e, com elas, o 
vínculo com sua base hídrica. Aos poucos, se foi ignorando as oportunidades que corriam água abaixo.

Diante desse quadro, surgem em São Paulo movimentos da sociedade civil com o objetivo de valorizar, 
revelar e cuidar dos rios e córregos da cidade, denunciando as decisões tomadas no passado e suas consequências 
para a paisagem da urbe. Com a comunicação via internet, esses movimentos foram dando a origem a outros 
novos movimentos e, como uma espécie de “ciclo positivo”, essas iniciativas foram sendo multiplicadas, 
disseminando e compartilhando as informações. Como nos outros tópicos, não será possível expor todas 
as iniciativas que acontecem simultaneamente, mas faremos uma seleção das que entendemos como mais 
representativas para este cenário.

Desde 1995, o Geógrafo Luiz de Campos Jr. estuda os “rios invisíveis” da cidade de São Paulo, mas foi 
quando conheceu o arquiteto José Bueno, que recebeu o incentivo a levar o assunto para as ruas. Os dois, 
então, criaram o “Rios e Ruas”. Segundo seus fundadores, trata-se de uma iniciativa que se propõe a revelar 
a hidrografia escondida dos rios e córregos da cidade, possibilitando uma mudança no olhar dos paulistanos 
para as águas da cidade. Dentre as atividades desenvolvidas pelo grupo estão palestras, oficinas, colaboração 
na elaboração de materiais paradidáticos e audiovisuais e, principalmente, a realização de expedições em 
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busca da memória dos cursos d’água paulistanos, com o objetivo principal de sensibilizar os participantes a 
respeito dos rios e córregos submersos sob São Paulo, propiciando a criação de um vínculo afetivo entre os 
participantes e parte da natureza da cidade (vide foto 32).

O grupo já fez expedições em busca de diversos córregos tais como Saracura, Água Preta, Caaguaçú, 
dentre outros. O mais novo projeto da iniciativa é o Mapa Afetivo das Nascentes Paulistanas (ainda em 
desenvolvimento), que pretende realizar um mapeamento social e afetivo das nascentes de São Paulo através 
de diferentes formas de expressão, tais como depoimentos, músicas, fotos, vídeos, textos e o que mais se 
mostrar interessante para a representação da ligação entre moradores e as nascentes. 

Hoje, o projeto Rios e Ruas tem um papel fundamental na divulgação das questões ambientais e humanas 
ligadas aos cursos d’água sob a cidade através da mídia televisiva e, principalmente, da internet, onde mantém 
um site e uma página no facebook sempre atualizados14. Atualmente, a iniciativa conta com um grupo fixo 
de pessoas que participam das expedições, além de realizar parceria com outras iniciativas, como grupos de 
ciclistas e de hortas urbanas, além daqueles que ficam sabendo das expedições através da divulgação oral 
informal.

Seguindo esta mesma premissa de revelar a paisagem oculta dos rios através de seu traçado, identificamos 
o grupo canadense “Lost River Walks”, que se propõe, desde 1995, a percorrer, na superfície, os caminhos 
dos rios submersos de Toronto, na busca pela exposição da rede hídrica. Tais expedições buscam retomar a 
ligação das pessoas com os cursos d’água que foram essenciais na formação de suas cidades. O grupo mantém 
um site com mapas, história e traçado destes rios e córregos; assim como um planejamento de passeios 
guiados pelos caminhos das águas e, ainda, guias de fácil entendimento para visitas individuais15. 

As organizações de bairro também se mostram grandes precursoras na valorização das águas da cidade. 
Um bom exemplo é o coletivo “Ocupe e Abrace”: uma iniciativa organizada por moradores da Pompéia que 
frequentavam a Praça Homero Silva e ficaram curiosos para entender o porquê de alguns trechos da praça 
estarem sempre úmidos. Foram então descobertas mais de três nascentes posteriormente desenterradas e 
recuperadas. A comoção e o envolvimento dos moradores foi tamanho que a praça foi rebatizada informalmente 
como “Praça das Nascentes”. Seu desenho foi, então, gradualmente moldado pelas águas dos pequenos cursos 
d’água e hoje a praça encontra-se muito bem cuidada e “vigiada” pelos vizinhos. A maior nascente encontrada 
forma um pequeno lago com peixes, enquanto outra é usada para regar a horta comunitária. Hoje, o coletivo 

14. Para mais informações consultar: 
http://rioseruas.com/
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / r i o s e r u a s /
timeline?ref=page_internal

 15. Para mais informações consultar: 
http://www.lostrivers.ca/

Foto 32: ”Rios e Ruas” em expedição pelo 
percurso do Córrego Água Preta,  em São 
Paulo.
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é apoiado pela subprefeitura, solicitando testes periódicos para avaliar a qualidade da água através do SOS 
Mata Atlântica (os resultados sempre apontaram para água sem contaminação) e utiliza a praça como forma 
de educação ambiental. Segundo a integrante do coletivo Andrea Pesek (em conversa informal), a primeira 
coisa necessária para preservar as águas é mostrar que elas existem (vide foto 33).

A Praça das Nascentes não foi a primeira a utilizar as águas submersas para a valorização do ambiente e do 
fortalecimento do sentido de pertencimento. Como dito anteriormente, a Praça das Corujas recebeu projeto 
de requalificação e desde então passou a movimentar os moradores do bairro da Vila Beatriz em prol da 
preservação da praça e sua manutenção. A praça também ganhou uma horta comunitária que recebe irrigação 
de uma das oito nascentes encontradas pelos moradores na praça. Os moradores conquistaram, ainda, mais 
um trecho à jusante do Córrego das Corujas, o qual foi transformado em “parque” (apesar do tamanho 
diminuto). Este, construído em janeiro de 2012, está em uma pequena gleba que sobrou do loteamento. 
Resumidamente, é o fundo dos lotes ocupados, por onde o córrego continua seu traçado, servindo, hoje, de 
conexão para pedestres e ciclistas entre três diferentes ruas do bairro. Após sua implantação os moradores 
fizeram um trabalho com as crianças e a praça recebeu intervenções artísticas. (vide imagens 34 e 35).

Outro exemplo que fez sentir a pressão da população por áreas verdes é o caso do Parque da Brasilândia, 
na zona noroeste de São Paulo. Com área de 310 mil metros quadrados de mata atlântica, aos pés da Serra da 
Cantareira, o futuro parque é um dos dez que deverão compor o cinturão verde de proteção urbana contra o 
avanço das ocupações na base da área de preservação. O território foi ocupado por um dos movimentos de 
moradia da região, que se instalaram em área de risco, em relevo acidentado, próximos do Córrego da Onça – 
o que contribuiu para agravar a degradação do curso d’água. Em contrapartida a essa ocupação, os moradores 
da região - em sua maioria de baixa renda - estão reivindicando a desapropriação, a retomada do projeto 
do parque e sua implantação como medidas urgentes para melhorar a qualidade de vida da comunidade. 
Alguns moradores do bairro criaram o “Movimento SOS Salve O Parque Da Brasilândia” com a pretenção 
de aumentar o número de adeptos e mostrar sua força perante o poder público. A partir disso, montaram 
uma página na internet para denunciar os últimos acontecimentos e promover uma comoção em torno desta 
causa16. 

Previsto no Plano Diretor Estratégico de 2002, o parque não teve suas obras iniciadas, segundo a Prefeitura 
por questões jurídicas de posse dos lotes. Uma parceria com o Laboratório de Paisagem e Arquitetura da FAU-

Foto 33: Praça das Nascentes, em São Paulo.

Foto 34: Horta comunitária na Praça das 
Corujas, em São Paulo.

Foto 35: Parque das Corujas (continuação da 
praça), em São Paulo.

16. Para mais informações consultar: https://
w w w. f a c e b o o k . c o m / p a r q u e d a b r a s i l a n d i a /
timeline?ref=page_internal
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USP está, neste momento, sendo desenvolvida, a fim de retirar o projeto do papel e iniciar, definitivamente, 
as obras do parque. 

Seguindo agora para outras formas de trazer os paulistanos mais próximos de um de seus principais rios, 
o projeto Navega São Paulo surgiu em 2005, na época em que era feita a obra para a calha do rio Tietê, através 
de uma iniciativa privada em parceria com o Governo do Estado. Desde então o projeto tem feito muitos 
“passeios” de barco pelo rio com o intuito de incluir o Tietê na percepção daqueles que fazem o percurso, 
explanando sua trajetória e importância para a cidade de São Paulo (vide foto 36). Este projeto sociocultural e 
de educação ambiental vem sendo feito principalmente com escolas e universidades públicas e privadas, mas o 
barco “Almirante do Lago” já recebeu também pessoas convidadas por entidades do governo (como Sabesp, 
DAEE) e por empresas privadas (Grupo Pão de Açúcar, Banco Itaú, Shopping D), bem como visitas através 
do site “Arquibacana” e do Museu da Casa Brasileira com o apoio da Asbea17 e do IAB, além do desfile de 
moda da grife Cavalera como parte do evento São Paulo Fashion Week e da peça de teatro BR3 do grupo 
Teatro da Vertigem. Esta peça, que usou o Rio Tietê como cenário em 2006 (e que ficou em cartaz por dois 
meses), levava os expectadores no barco principal, enquanto os atores se distribuíam dentro e fora do barco, 
sobre pontes, ao longo da calha e em botes menores - o que acabou expondo o elenco a sérios riscos de 
contaminação (vide foto 37).

Além de palco para peças teatrais, os Rios Pinheiros e Tietê também serviram como grandes museus a 
céu aberto, abrigando algumas intervenções artísticas. Em 2006, o artista plástico Eduardo Srur instalou no 
rio cem (100) caiaques ocupados por cento e cinquenta (150) manequins de plástico, em uma extensão de três 
quilômetros. A intervenção denominada pelo artista de “Caiaques” reconstruiu uma cena comum na capital 
paulista até a década de 1940: pessoas desfrutando do curso d’água. O misto de estranhamento e fascínio 
provocado pela obra trouxe consigo reflexões sobre as águas poluídas dos principais rios da cidade (vide foto 
38).  

O mesmo artista, em 2008, fez outra instalação, desta vez no Rio Tietê. Na exposição denominada 
“Quase Líquido”, vinte garrafas infláveis gigantes, tipo PET, com iluminação interna foram instaladas nas 
margens, agora de concreto, do Tietê. As garrafas gigantes, com dez metros de comprimento por três de 
largura, ficaram distribuídas ao longo de 1,5 quilômetros entre as pontes do Limão e da Casa Verde (vide 17. ASBEA - Associação Brasileira dos Escritórios de 

Arquitetura.

Foto 36: Barco “Almirante do Logo” usado para 
os passeios do Navega São Paulo no Rio Tietê.

Imagem 37: Teatro da Vertigem no Rio Tietê, 
em São Paulo.

Imagem 38: Intervenção “Caiaques” do artista 
Eduardo Srur no Rio Pinheiros, em São Paulo.
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foto 39). A exposição urbana podia ser vista tanto por aqueles que passavam pelas vias marginais, como por 
passeios de barco organizados pelo projeto Navega São Paulo (citado anteriormente).

Recentemente, em setembro de 2014, mais uma vez Eduardo Srur, em parceria com a Associação Águas 
Claras do Rio Pinheiros, instalou ao longo deste rio a exposição “Às margens do Rio Pinheiros” que trouxe 
três intervenções artísticas posicionadas em oito pontos ao longo do eixo. A primeira delas, denominada 
“Trampolim”, ficou nas pontes Morumbi, Eng. Roberto Rossi Zuccolo, Eusébio Matoso e Cidade Universitária 
com manequins contemplando a paisagem sobre trampolins azuis instalados nas estruturas das pontes. 
A segunda - “Portal” - consistia em grandes instalações feitas de materiais das esculturas e alegorias das 
escolas de samba de São Paulo, instaladas na foz dos Córregos Uberaba e Jaguaré, destacando alguns de seus 
principais afluentes. Por fim, a “Hora da Onça Beber Água”, contou com gigantes onças infláveis colocadas 
nas margens, aludindo a um dos principais símbolos da fauna brasileira em risco de extinção. Segundo Srur, 
suas exposições são lúdicas e provocam o olhar do público à grave situação que encontram os rios da cidade 
(vide fotos 40, 41e 42)18.

Outro artista plástico reconhecido mundialmente por colocar os rios e córregos no patamar de “museus 
a céu aberto” é o grafiteiro Zezão. Desde 1998, o artista vem transformando as galerias subterrâneas dos 
córregos e as margens dos rios poluídos de São Paulo em galerias de arte. Para o artista, seu trabalho 

Da esquerda para a direita:

Imagem 39: Intervenção “Quase Líquido” do 
artista Eduardo Srur nas margens do Rio Tietê, 
em São Paulo.

Imagem 40: Intervenção “Trampolim” do 
artista Eduardo Srur nas pontes do Rio 
Pinheiros, em São Paulo.

Imagem 41: Intervenção “Portal” do artista 
Eduardo Srur na foz do Córrego Uberaba, em 
São Paulo.

Imagem 42: Intervenção “Hora da Onça Beber 
Água” do artista Eduardo Srur nas margens do 
Rio Pinheiros, em São Paulo.

18. Para mais informações consultar: 
http://www.eduardosrur.com.br/
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toma uma dimensão político social ao denunciar as condições deploráveis em que se encontram os córregos 
no subterrâneo da urbe. Para isso, Zezão documenta as obras inacessíveis ao público comum através de fotos 
(vide foto 43). 

Seguindo esta mesma linha de intervenção, encontramos o artista canadense Michael Cook que produz 
seus trabalhos nos córregos submersos de Toronto desde 2003. Segundo o artista, a intenção é recuperar os 
cursos d’água da escuridão, permitindo que as pessoas possam ver, imaginar e falar sobre eles, revelando o 
tamanho e a complexidade desses espaços na tentativa de resgatar a relação com as águas subterrâneas (vide 
foto 44)19. 

Ainda no Canadá, uma dupla de fotógrafos e ‘exploradores urbanos’ (como se autodenominam) Danielle 
Plamondon e Andrew Emond dedica boa parte de seu trabalho a fotografar galerias de rios submersos, 
também na tentativa de reconstituir a história dos cursos d’água, trazendo-os de volta para a consciência do 
público. Danielle é um membro ativo de uma vasta rede internacional de exploradores subterrâneos e usa em 
suas fotografias uma técnica de contraste de luzes para trazer beleza aos “córregos abandonados”(vide foto 
45)20.

Andrew iniciou em 2006 a “Water Courses” (Cursos D’água, em tradução livre): um trabalho dedicado 
a documentar as transformações que manipularam os caminhos naturais das águas no ambiente urbano. O 
projeto serve como um aviso aos desafios que temos que enfrentar para conciliar o desenvolvimento com os 

Da esquerda para a direita:

Imagem 43: Graffiti do artista Zezão, na foz 
do Córrego Cabuçu de Baixo, afluente do Rio 
Tietê, em São Paulo.

Imagem 44: Intervenção com luz e pintura 
do artista Michael Cook, em um córrego 
submerso de Toronto (Canadá).

Imagem 45: Rio subterrâneo de Toronto 
(Canadá), pelos olhos da fotografa Danielle 
Plamondon.

Imagem 46: Trabalho do projeto “Sublevels” 
do fotógrafo Andrew Emond, retratando uma 
galeria subterrânea de um rios deToronto 
(Canadá).

19. Para mais informações consultar: 
http://www.zezaoarts.com.br/zezao.asp

20. Para mais informações consultar: 
http://www.circuitgallery.com/browse-by/artist/
gallery-artists/michael-cook/
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recursos naturais. O projeto divide-se em duas partes: a primeira, “Sublevels” (subníveis, em tradução livre), 
foi realizada de 2006 até 2012 e concentra-se nas galerias subterrâneas de Montreal; a segunda, “Diversions” 
(Diversões, em tradução livre), em andamento desde 2012, busca denunciar os efeitos que as obras de controle 
de enchentes e erosão tiveram nos córregos de Toronto (vide fotos 46 e 47). Em 2009, o fotógrafo montou 
um site com material coletado em suas pesquisas, onde expõe seu trabalho - o “Under Montreal” (Sob 
Montreal, em tradução livre)21.

Seguindo pelas galerias subterrâneas, no norte da Itália, a Associação Brescia Metro - coordenada pelo 
entusiasta Andrea Busi - organiza, desde 2006, passeios monitorados nas galerias da grande rede de rios 
medievais que a cidade de Brescia possui em seu subsolo. Busi percorre estes caminhos clandestinamente 
há mais de uma década e só agora as autoridades entenderam a importância de revelar essa parte da história 
bresciana, desconhecida por praticamente todos os cidadãos. Hoje, turistas e moradores da cidade fazem 
visitas monitoradas pelas antigas galerias, onde além dos córregos, podem encontrar adegas abandonadas, 
áreas esquecidas, lendas e muito mistério. Essas visitas passaram a servir também para manter as autoridades 
sempre informadas do nível das águas dos “rios perdidos”. Além das visitas, a associação dedica-se a estudar 
documentos antigos da cidade subterrânea, com a finalidade de realizar novas descobertas para o patrimônio 
da cidade. Em 2013, a Associação fez a troca de uma tampa de bueiro convencional que dava acesso a um dos 

21. Para mais informações consultar: 
http://andrewemond.com/watercourses/intro/
e http://undermontreal.com/

22. Para mais informações consultar: 
http://www.bresciaunderground.com/#prettyPhoto

Da esquerda para a direita:

Imagem 47: Trabalho do projeto “Diversions” 
do fotógrafo Andrew Emond, em Toronto 
(Canadá).

Imagem 48: Expedição pelo subsolo da cidade 
de Brescia (Italia) 

Imagem 49: tampa do bueiro de vidro na 
cidade de Brescia (Itália).
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córregos por uma tampa em vidro temperado, possibilitando aos pedestres ver um pouco do que acontece 
sob a terra22. (vide foto 48 e 49)

Além dessas associações aqui expostas, os rios vêm ganhando notoriedade também na relação com o 
cidadão comum. No ano de 2014, dois blocos de carnaval de rua festejaram rios da cidade, chamando atenção, 
com muito barulho, para as águas silenciosas sob o asfalto. O “Bloco Fluvial do Peixe Seco” caminhou sobre 
o Rio Saracura, que passa sob a Avenida Nove de Julho. O samba, escrito por Diogo Rios (integrante do 
bloco), dizia “A rua é do povo que trafega/É do rio de quem navega/É do samba que passou (...)”. Logo 
após o término das festas de carnaval, foi a vez do “Bloco Água Preta” festejar o rio de mesmo nome que 
passa por entre o bairro da Pompéia até desaguar no Rio Tietê. O samba criado pelo bloco logo diz suas 
pretensões: “Ouviram da Pompéia /Dessas margens relutantes / que o povo quer de volta / esse rio como 
era antes”. Ambos os blocos mantêm o ano inteiro informações sobre seus respectivos rios em suas páginas 
no facebook. (vide foto 50)

2.5 .  S Í N T E S E  D E  R E F L E X ÃO

A água é hoje um dos principais assuntos da pauta cotidiana dos paulistanos. Além da falta dela nos 
reservatórios de abastecimento, muito se fala, estuda e publica sobre a temática das águas. Em setembro de 
2014, o Arq Futuro23 promoveu o fórum “A Cidade e a Água”, onde foram discutidas, em dois dias de debates 
e palestras, várias questões importantes sobre gestão, participação, projetos e estratégias para as águas urbanas.

A importância deste movimento em prol da descontaminação e revitalização das águas e, 
consequentemente, dos rios urbanos, é a criação destas reações positivas em cadeia. Tais reações fomentam 
o aparecimento de novas iniciativas e assim sucessivamente. Possivelmente o grande segredo das cidades 
que reconciliaram a urbanização com a natureza talvez tenha sido o de propiciar o começo e o despertar, 
desencadeando possibilidades de replicação.

Existe ainda uma questão importante a ser discutida: vemos hoje, em muitas partes do mundo, que a 
situação de antropização e apagamento dos rios foi tão feroz que, no momento em que se vê a necessidade de 
reverter este quadro, é necessário criar uma infraestrutura monumental para viabilizar o contato mais próximo 
com a água. Surge, então, uma situação ambígua. Em que medida esses projetos que se dizem ‘ecologicamente 

22. Para mais informações consultar: 
http://www.bresciaunderground.com/#prettyPhoto

23. O Arq Futuro é uma importante plataforma de 
discussão, um fórum sobre o futuro das cidades que 
tem como objetivo, contribuir para a melhoria do 
ambiente construído e da qualidade de vida nas cidades 
do Brasil.

Imagem 50: Bloco (de carnaval) Fluvial do 
Peixe Seco, em São Paulo. 
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sustentáveis’, mas necessitam de tal infraestrutura, estão cumprindo seu papel em relação ao meio ambiente? 
Da mesma forma, não é válido pensarmos que, apesar deste ônus ecológico (para não dizer econômico 
e energético), projetos como estes estão sendo implantados justamente para viabilizar o simples contato 
das pessoas com a água? Se uma civilização tão processada aprendeu a valorizar o contato cotidiano com a 
natureza e está disposta a pagar este ônus, porque não seria válido? Antes de serem ambientalmente corretos, 
de promoverem ou não o “natural”; e antes dos custos e prejuízos que tais projetos provocam, acreditamos que 
é necessário entendermos a importância e o sentido que é dado para este contato. É necessário entendermos 
o que se sente com esta volta da natureza (por mais processada que seja) para o meio urbano.

As iniciativas que vêm brotando por todas as partes da cidade, têm o intuito de devolver a vida aos rios 
paulistas e ajudar a resgatar a realidade cotidiana adormecida. A exemplo de outras partes do mundo, vimos 
que fazemos parte de um momento histórico no que se refere à tentativa de reverter, se não fisicamente, ao 
menos na memória, as atrocidades cometidas com os rios e com a própria cidade ao longo da história.

É certo que ainda temos muito o que fazer, mudar e conquistar, mas podemos perceber que São Paulo 
está caminhando, mesmo que a passos muito lentos e com alguns desvios, para tornar-se uma cidade mais 
humana. Humana no sentido de feita para as necessidades vitais do homem. Humana em sua escala, seu 
tempo e seus direitos.

A partir deste levantamento do Estado da Arte no tocante a projetos, pesquisas e iniciativas populares, 
partiremos para os estudos de caso específicos desta pesquisa.
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Como visto anteriormente, é possível inferir que, do ponto de vista acadêmico, científico e político, 
ocorreram avanços nas questões ambientais. Em relação aos cursos d’água, muito se fala de parques lineares 
e APPs, mas grande parte desses projetos não faz frente à complexidade do urbano na dimensão do sensível. 
Entende-se por sensível, aqui, as manifestações estéticas e simbólicas; os ritos sociais, as apropriações e 
as interações das pessoas com o meio onde vivem. Assim, a partir do levantamento dos já mencionados 
movimentos da sociedade civil, pudemos entender a importância de reconectar o cidadão à paisagem fluvial 
perdida, trazendo ao espaço público a vibração da vida cotidiana e o afeto daqueles que dela participam. 

Embora seja fundamental e pertinente a conexão do humano com sua base biofísica, entende-se que há 
dificuldades neste caminho, dada a profunda alteração que sofreu o território das cidades - onde, na maioria 
das vezes, a percepção de uma natureza primitiva só nos volta à consciência quando manifestações naturais 
extraordinárias (grandes enchentes, abalos sísmicos, entre outros) atingem os centros urbanos. Segundo 
Bartalini, 

“A paisagem decorrente do contínuo processo de produção do espaço apresenta, 
principalmente nas aglomerações metropolitanas, traços tão distintos da paisagem primordial sobre 
a qual foi se constituindo, e estende-se com tal magnitude, a ponto de, em certas circunstâncias, 
parecer impróprio referir-se a ela como uma “segunda natureza”, pois tudo se passa como se ela 

03.  U M A  L E I T U R A  DA  PA I S AG E M 
C A P I L A R :  B E L I N I  E  I TA PA I Ú N A

“Sempre pensara em ir
caminho do mar.
Para os bichos e rios
nascer já é caminhar.
Eu não sei o que os rios
tem de homem do mar;
sei que se sente o mesmo
e exigente chamar (...)”  João Cabral de Melo Neto em 'o Rio' 
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fosse a própria natureza original.” (BARTALINI, 2006, p.1)

Segundo Spirn (1995), apesar de muitas vezes a natureza passar desapercebida dentro dos centros 
urbanos, ela está em toda parte: nas frestas, nos jardins, praças e parques, no ar, no solo, na hidrografia 
submersa, no convívio entre as pessoas, nos animais e até no concreto. O que falta é um olhar cuidadoso e 
atento, uma busca de aproximação com o ambiente que nos rodeia. Este processo sinaliza a necessidade de 
uma mudança cultural no sentido de se perceber no cotidiano, não apenas as grandes estruturas da natureza 
(os volumosos rios, a presença das imponentes massas de vegetação, etc), mas também o elemento pequeno. 
Torna-se mecessário, então, diminuir a velocidade do dia-a-dia e ser capaz de apreender com os olhos da alma 
o menor, o acolhedor.

Como dito, São Paulo está assentada em um terreno de muitos pontos de afloramento de água, e, 
portanto, podemos considerar que a rede hídrica é extensa e ramificada. Muitos desses corpos d’água sequer 
fazem parte dos planos urbanos, desde os mais genéricos como o Plano Diretor Estratégico, até os específicos 
como os Planos Regionais e de Bairro. Esses cursos d’água, que Bartalini batiza de “Rede Hídrica Capilar”, 
são córregos que tiveram seus cursos destinados ao esquecimento, seja por serem pequenos demais ou por 
estarem submersos na malha urbana.

Segundo Bartalini (2009), em locais com urbanização há muito consolidada, considera-se inviável a 
aplicação das restrições legislativas ambientais em tais cursos d’água, parecendo inexistentes as possibilidades 
de intervenção e qualificação de suas ‘margens’. Por não terem, inicialmente, um apelo ecológico forte, eles 
permanecem no esquecimento. Mas apesar de ocultos ou pequenos, os córregos continuam a fazer parte da 
composição urbana, formando uma rede submersa (ou não) de possibilidades.

Ainda segundo o mesmo autor, 

“ Além dos planos de maior abrangência ou visibilidade, abre-se assim outra frente para 
o tratamento da questão das águas urbanas, que lida com situações menos óbvias, porém mais 
disseminadas, nisso residindo seu valor estratégico, pois se trata, antes de mais nada, de restabelecer, 
ou fundar sob novas bases, uma relação sensível, se não afetiva, com a Terra que está sob nossos pés 
e à nossa porta. Depois do estalo, do reconhecimento súbito da nossa cumplicidade com esta base 
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material original, é que podem se desenvolver a consciência e, em seguida, atitudes ambientalmente 
conseqüentes em relação a ela.” (BARTALINI, 2006; p.2)

Desta forma, a rede hídrica poderia emergir na consciência do cidadão e, assim, aparecer a ele sob a 
forma de uma rede conectada. Se compararmos os cursos d’água com os demais componentes urbanos, 
eles se assemelhariam ao sistema viário, por sua dinâmica e maleabilidade, sua fácil permeabilidade no tecido 
urbano e por sua função de condutor. Assim como as vias têm a função de conectar os espaços da cidade, 
as águas poderiam formar uma rede interligada para pedestres e ciclistas. Surgiria, assim, um conjunto de 
percursos que, estimulando o uso da cidade, tambéem daria a esta mais vida e dinâmica - assim como as águas 
de um rio.

Nesse sentido, o intuito deste capítulo é reconstituir a história dos córregos anônimos, levantando os 
indícios materiais de sua existência e buscando dar a eles expressão na paisagem. Para tentarmos nos aproximar 
das possibilidades de resgate dos cursos d’água urbanos, escolhemos dois estudos de caso que apresentam 
situações e condições físico-históricas totalmente distintas. 

O Rio Pinheiros foi nosso ponto de partida. Sendo um dos principais eixos hídricos estruturadores 
da cidade ao lado do Rio Tietê e do Rio Tamanduateí, o Pinheiros teve, ao longo dos anos, uma marcante 
diferença no que diz respeito à apropriação e à configuração de suas várzeas. Essas áreas foram sempre 
apontadas como eixos de desenvolvimento e concentração de investimentos públicos e privados para as 
classes privilegiadas. Talvez por este motivo tenha mantido uma aparência mais naturalística em relação aos 
outros dois grandes eixos hídricos da cidade.

 As várzeas do rio, principalmente em sua margem direita, são quase que totalmente consolidadas, mas 
com segmentos de paisagem muito distintos ao longo de seu percurso. 

Na região do distrito de Santo Amaro, onde ele se forma através da confluência dos rios Grande 
(conhecido também como Rio Jurubatuba) e Guarapiranga, existem ainda muitos terrenos desocupados, 
alguns empreendimentos sendo erguidos e a maciça presença do verde. No centro, encontramos suas margens 
densamente consolidadas: na esquerda a ocupação é predominantemente residencial e à direita mesclam-
se áreas de moradia, comércio e serviços. Na outra extremidade, próximo à confluência com o Rio Tietê, 
encontramos uma ocupação composta predominantemente por galpões industriais que, paulatinamente, vêm 
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dando lugar a grandes empreendimentos residenciais e comerciais. Apesar da ocupação em todo o eixo ser 
caracterizada pela presença das classes privilegiadas, também ocorrem ao longo das margens assentamentos 
irregulares onde vive uma população de baixa renda. 

Dentro desta premissa, os córregos foram escolhidos de forma que representassem casos tão distintos 
quanto possível. Para isso, cada qual deveria estar em um lado da margens do principal eixo, assim como em 
extremidades distintas; um deles deveria ser totalmente oculto da paisagem, com vestígios preferencialmente 
muito sutis, enquanto o outro deveria ter (ao menos) grande parte de seu percurso aberto para a cidade. 
Buscamos também diferentes índices de ocupação do solo e processos mais ou menos acelerados de 
transformação (verticalização, mudanças de uso do solo, projetos e obras viárias e infraestruturais,). 
Procuramos essas divergências para que pudéssemos, com apenas dois estudos de caso, tentar pautar diversas 
possibilidades de intervenção e recuperação dos cursos d’água, as quais poderiam ser replicados pela cidade 
de forma similar, evidentemente, reservadas as peculiaridades de cada caso.

É importante salientar que, ao tomarmos contato com a forma poética e sensível com que o Professor 
Vladimir Bartalini descreve os córregos ocultos da cidade de São Paulo, nos inspiramos - para seguir o mesmo 
caminho nesta pesquisa - na explanação sobre a jornada dos estudos de caso aqui levantados. A forma 
simbólica com que o referido professor tratou estes percursos das águas encontra-se também em consonância 
com esta pesquisa; ao passo que iremos tratar, adiante, em abordagem qualitativa, a percepção das pessoas 
na sua relação com a base biofísica, buscando naquela o olhar, as sensações, os sentimentos e os afetos. Esta 
forma lírica de olhar e descrever a “trilha” dos córregos permite, também, um acesso mais abrangente a 
diferentes grupos sociais. Segundo o Professor Bartalini,

“Visando a estimular o interesse de um público composto por pessoas de diferentes idades e 
graus de formação (...) pelos cursos d’água que, embora afastados, insistem em comparecer onde 
não são chamados, procurou-se dar à descrição das caminhadas pelos córregos (...) um caráter 
mais literário e menos técnico. Neste sentido, entende-se que o próprio texto constitui material de 
divulgação. (...)” (BARTALINI, 2014, p.64)
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03.01.  CÓ R R E G O  B E L I N I

O córrego Bellini, que nasce e caminha cortando o distrito de Alto de Pinheiros, é contribuinte do Rio 
Pinheiros e sua sub-bacia localiza-se na margem direita deste, próxima à confluência com o Rio Tietê (vide 
mapas 01 e 02). 

Da esquerda para a direita:

Mapa 01: Localização Alto de Pinheiros na 
cidade de São Paulo.

Mapa 02: Localização Córrego Belini em 
relação ao Rio Pinheiros.

Distrito de Alto de Pinheiros

Rio Pinheiros
Rio Pinheiros

Córrego Belini
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03.01.01.  A LTO  D E  P I N H E I R O S

Localizado na Zona Oeste da cidade de São Paulo, o Alto de Pinheiros é um distrito da Subprefeitura de 
Pinheiros caracterizado por um padrão de urbanização elevado, predominantemente residencial e horizontal.

Por estar implantado em área de várzea do Rio Pinheiros, o distrito tem topografia plana em quase toda 
sua extensão e a vegetação abundante é uma das características mais marcantes do bairro. 

03.01.02.  H I S TÓ R I CO

A Companhia City adquiriu a área que hoje compreende o bairro de Alto de Pinheiros em 1911. Por 
se tratar de área de várzea e, portanto, sujeita à inundação, as terras ficaram ainda alguns anos esperando 
valorização. Foi então que, em 1925, o Alto de Pinheiros surgiu oficialmente como loteamento da City. 
Entretanto, através de um acordo firmado com a empresa Light que recebeu em 1929, conforme visto, a 
concessão do Estado para retificar o Rio Pinheiros e drenar sua várzea para aproveitar o potencial hidroelétrico 
de toda a bacia, a Companhia City retardou a implantação do bairro que foi finalmente lançado em 1937, já 
com a valorização das obras de retificação. 

O projeto do bairro Alto de Pinheiros, com área de 3.669.410m² divididos em 3.069 lotes, segue o conceito 
de Cidade Jardim implantado pela mesma companhia em outros loteamentos anteriormente inaugurados 
(como Jardim Paulista e Pacaembú). Este modelo de urbanismo surgiu na Inglaterra após a chamada Segunda 
Revolução Industrial, quando as cidades tornaram-se caóticas, insalubres e sem qualquer comprometimento 
com a qualidade de vida de seus habitantes. Dimensionamento generoso das vias que invariavelmente tem 
canteiros centrais e rotatórias arborizadas, grandes lotes com alto nível de restrição de ocupação e a presença 
maciça de vegetação trazem aos bairros-jardins a soma de traços urbanos e rurais. O conceito de Cidade 
Jardim, cunhado por Ebenezer Howaed, ganha notoriedade através dos arquitetos ingleses Raymond Unwin e 
Barry Parker. Parker veio ao Brasil a convite da City para orientar a implantação do primeiro projeto de bairro 
jardim, que depois viria a ser a marca da empresa loteadora. 

Por ter topografia predominantemente plana em grande parte de sua extensão (salvo setores em que a 
paisagem apresenta morfologia ondulada e acidentes geográficos como, por exemplo, a Praça Pôr do Sol e 
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a subida para o espigão da Avenida Cerro Corá), o loteamento não precisou de traçado sinuoso conforme 
projetado nos demais bairros repletos de morros , seguindo um desenho radial típico do urbanismo europeu. 
A chamada Praça Panamericana, uma grande rotatória arborizada, organiza o bairro e distribui suas vias 
de maior importância. A principal delas, a Avenida Pedroso de Moraes, forma, junto com a própria Praça 
Panamericana, os grandes eixos de comércio e serviços do distrito.  

Como de costume nos bairros projetados pela City, o Alto de Pinheiros foi planejado para ser um 
bairro destinado à elite paulistana e recebeu, logo de inicio, toda infraestrutura de abastecimento de água, 
esgoto e iluminação pública, assim como um planejamento cuidadoso de suas áreas verdes distribuídas em 
praças, rotatórias e canteiros centrais. Paulatinamente, o distrito foi dotado de equipamentos destinados aos 
moradores de classe alta. Surgiam, assim, as escolas Santa Cruz, Vera Cruz e Palmares, o Clube Alto de 
Pinheiros e, posteriormente, o Parque Vila Lobos e o Shopping de mesmo nome.

 
03.01.03.  C A R AC T E R I Z AÇ ÃO  DA  Á R E A

Segundo dados do Censo 2010 (IBGE 2010), a população do Alto de Pinheiros caiu de 44.513 habitantes 
em 2000 para 43.117 habitantes em 2010, com uma taxa de crescimento de -0,30%. O distrito tornou-se, 
então, o que menos cresceu no eixo do Rio Pinheiros e o 10º da cidade de São Paulo. 

Esta queda no crescimento populacional distrital apoia-se principalmente no fato de tratar-se de bairro 
estritamente residencial horizontal, quase que totalmente consolidado - o que dificulta a implantação de 
tipologia verticalizada. Esta queda pode também estar associada ao fato de, por se tratar de um bairro antigo, 
as famílias terem diminuído e a quantidade de idosos que moram sozinhos ou com empregados ter aumentado. 
Outro fator que devemos levar em consideração é o comércio e serviços que estão se alastrando pelo distrito 
de forma irregular e ocupando antigas casas de famílias. Este crescimento do comércio é uma das grandes 
preocupações da associação do bairro, que coloca nestes estabelecimentos a culpa pelo trânsito que está cada 
dia pior.

Com vias largas e acessos à Marginal Pinheiros facilitados em diversos pontos, a circulação de veículos 
ficou por muito tempo restrita às principais avenidas, enquanto as vias locais desfrutavam de um pacato 
movimento. Com o agravamento dos problemas de mobilidade urbana que encontramos em toda a cidade, 
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o trânsito do bairro também está piorando e as ruas antes tranquilas passaram a receber aqueles que tentam 
escapar dos congestionamentos. Apesar de duas estações da CPTM (Cidade Universitária e Villa Lobos) 
estarem localizadas no limite do distrito, a distribuição de transporte público deixa a desejar e aqueles que 
trabalham longe das grandes avenidas têm um longo percurso a pé para seguir. 

Apesar de se tratar de bairro agradável e arborizado, suas calçadas são estreitas e projetadas para o 
olhar de quem passa nos automóveis, não para o caminhar. Grandes canteiros com arbustos que invadem a 
passagem do pedestre, piso inapropriado e árvores que ocupam todo o passeio são também muito comuns. 
Outro fator que esvazia o passeio é o fato do comércio estar concentrado em determinados eixos, enquanto 
os quarteirões generosos induzem ao uso do automóvel. A própria diretora da Associação de Moradores do 
Alto de Pinheiros, em entrevista à Folha de São Paulo em 2008, relata que, apesar de ser considerado um dos 
melhores bairros de São Paulo para se viver (junto com o Jardim Paulista), nele não se encontra espírito de 
comunidade, não se tem o costume de conversar com os vizinhos e as pessoas parecem não desejar estar na 
rua, muito menos serem abordadas. 

Um dos poucos pontos de encontro dos moradores do bairro é o Parque Villa Lobos, que durante a 
semana tem suas pistas de corrida e ciclismo lotadas nos horários da manhã e da noite. Nos finais de semana, 
o parque é mais frequentado pelos moradores do Jaguaré que atravessam o Rio Pinheiros para aproveitar o 
espaço público.   Outro tipo de lazer que aumenta o volume de pessoas nas ruas aos domingos é a ciclofaixa 
que corta o bairro, levando os ciclistas até o parque. 

03.01.04.  O C U PAÇ ÃO

Como dito anteriormente o distrito de Alto de Pinheiros é caracterizado, em grande extensão, por um 
único padrão de ocupação, no qual grandes residências de médio-alto e alto padrão ocupam generosos lotes, 
invariavelmente arborizados, os quais seguem rigorosas restrições quanto à ocupação do solo exigidas pela 
própria companhia loteadora. Este padrão, apesar de agradável ao olhar, cria ruas sempre iguais sem qualquer 
marco representativo na paisagem, dando a impressão de um bairro monótono.
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03.01.05.  P E R C U R S O  D O  CÓ R R E G O  B E L I N I

Muito recatado, o Córrego Belini não dá pista de sua existência. Permanece oculto ao longo de todo seu 
percurso, desenhando na paisagem uma decida branda e contínua desde sua nascente até a foz. Suas águas 
não podem ser vistas nem ouvidas nos bueiros ao longo de seu trajeto, mas é a sucessão de pequenos retalhos 
de área verde que fazem o córrego “respirar”, se revelando para aqueles que o procuram com o olhar mais 
atento. 

É bem ali, na Rua Nazaré Paulista, próximo ao cruzamento com a Rua Bernarda Luiz, quase em frente à 
Escola de inglês do Colégio Vera Cruz, que, segundo a cartografia, nasce o Córrego Belini. A nascente muito 
discreta não revela sua existência nem aos transeuntes mais atentos. Talvez a única pista seja, de fato, uma 
tampa da Sabesp indicando “águas pluviais” - que, em dias de chuva, ganha força no final da ladeira onde 
encontra-se possivelmente a nascente (vide foto 51). 

Um pouco à frente, seguindo pela Rua Nazaré Paulista, encontramos uma baixada formada pelo encontro 
de algumas ruas, onde a via principal se alarga, o comércio se abre para o córrego e onde, possivelmente, 
o Belini formava um pequeno remanso. Analisando a topografia, podemos ainda supor que existam outras 
nascentes do córrego vindo dessas ruas perpendiculares e comemorando o encontro das águas justamente 
na Praça Emília Barbosa Lima, onde celebramos também o primeiro encontro do córrego com um “retalho 
verde” da paisagem. A praça é pequena, mas abriga um ponto de ônibus, uma banca de jornal e ainda 

Mapa 03: Traçado do Córrego Belini - 
Localização das fotos.

Da esquerda para a direita:

Foto 51: Local onde, possivelmente, encontra-
se a nascente do Córrego Belini.

Foto 52: Vista do Córrego para a Praça 
Professora Emília Barbosa Lima.

Foto 53: Praça Professora Emília Barbosa Lima.
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um caminho sinuoso para pedestres e bancos lineares, os quais poderiam facilmente aludir ao percurso do 
córrego cheio de curvas e meandros. A praça é diversamente utilizada pelas pessoas que trabalham por perto 
e frequentam os comércios que encontram-se ao redor, além de alunos e funcionários da Escola Vera Cruz, 
o qual tem sua entrada principal voltada para a praça (módulo do ensino fundamental e centro de esportes); 
(vide fotos 52 e 53).

Logo adiante, a rua volta a diminuir e é a vez da educação infantil do Colégio Vera Cruz cruzar o percurso 
do córrego em sua margem esquerda, enquanto que, na margem direita, um edifício baixo de escritórios 
deixou seu jardim disponível para o Belini e alguns bancos para a cidade (vide foto 54). A partir deste trecho, 
os lotes que acompanham o percurso das águas passam a compor uma paisagem mais homogênia, com 
grandes casas e seus jardins robustos que podem ser vistos apenas quando as copas das árvores mais ousadas 
conseguem espiar o movimento sobre o córrego através dos altos muros que isolam os jardins privados. São 
poucas as casas que exibem suas “réplicas de pomares” ao Belini e à cidade. As que geralmente o fazem são, 
aparentemente, casas mais antigas ou mesmo abandonadas.

Poucos metros à frente o rio cruza também outra área verde proveniente do loteamento da City, com 
suas rotatórias arborizadas às quais se dá, abusivamente, o nome de praça. Assim sendo, a Praça Dr. João 
Guilherme Flocke, é dividida em quatro módulos cortados pelas ruas Alvilândia (continuação da Rua Nazaré 
Paulista) e pela Rua Dra. Elisa de Moraes Mendes. Com árvores grandes que se debruçam sobre o Belini e 
com uma escala desproporcional ao pedestre, o espaço não conta com nenhum projeto paisagístico nem 
bancos para sentar, parecendo ter sido feito para ser visto da janela de um carro e não para pessoas que dele 
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Foto 54: O Córrego Belini passando em frente 
à educação infantil do Colégio Vera Cruz.

Foto 55: Praça Dr. João Guilherme Flocke.

Foto 56: Praça Dr. João Guilherme Flocke..
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queiram usufruir. Pouca gente anda ali a pé e o movimento seria quase exclusivamente de carros, não fosse 
um ponto de ônibus em um dos quadrantes que obriga aqueles que usam o transporte a caminhar até o local 
(vide fotos 55 e 56).

Mais adiante, depois da praça, o córrego ladeia mais uma escola, agora estadual: a Prof. Victor Oliva 
que, com seu grande e frondoso jardim cercado apenas por um gradil, reverencia a presença do curso d’água, 
remetendo às antigas hortas das várzeas de outrora (vide foto 57). 

A um quarteirão dalí, o córrego esbarra em mais um remanescente de verde: a Praça Elvira de Jesus 
Jarra que, apesar de ser muito menor do que a última, recebeu tratamento paisagístico, bancos, canteiros 
organizados e uma calçada larga, o que faz com que seja muito mais utilizada. O comércio que margeia esta 
parte do percurso propicia, ainda, uma maior movimentação de pedestres tornando a passagem do Belini 
mais dinâmica (vide foto 58).

Adiante, é possível perceber que algumas antigas casas unifamiliares deram lugar a estabelecimentos de 
serviços. Os muros frontais foram então retirados, mas com eles foram também os jardins, de modo que os 
carros pudessem estacionar no recuo dianteiro dos lotes. Mesmo com a retirada dos jardins particulares, no 
geral, a sensação agravável provocada por áreas verdes não diminui, graças à grande quantidade de vegetação 
de grande porte nas calçadas, que forma verdadeiras alamedas ao longo de todo o percurso.

Mapa 03: Traçado do Córrego Belini - 
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Imagem 57: Escola Estadual Prof. Victor Oliva e 
seu jardim para o córrego.

Foto 58: Praça Euvira de Jesus Jarra. 

Foto 59: Praça São Gonçalo – mais um retalho 
de verde no percurso do Belini.
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Percorrendo mais um quarteirão, o rio cruza a Praça São Gonçalo, a qual também tem a configuração 
de rotatória cortada pelas ruas Japiaçóia (continuação da Alvilândia) e Av. São Gualter e que dá acesso a 
pedestres por quatro ruas sem saída - uma de cada lado do quadrante. Arborizada, mas sem equipamentos, a 
praça cumpre seu papel ecológico e estético, mas deixa muito a desejar em sua relação com a escala cotidiana 
(vide foto 59). 

A partir deste ponto do percurso até o final dele, o asfalto dá lugar, nos meses de outubro e novembro, a 
um verdadeiro leito amarelo formado pelas flores dos Ipês amarelos (Tabebuia chrysotricha) que caem sobre 
o córrego, mas permanecem ali por não haver correnteza. Deste ponto em diante, os pedestres são raros e a 
sensação de segurança se dá muito mais pelos vigias particulares do que pelo uso do espaço urbano. 

Cruzando áreas estritamente residenciais com lotes grandes de alto padrão, altos muros e seguranças de 
porta, o Belini continua a caminhar sob a Rua Japiaçóia até a Praça Ignez Guimarães S. Pestana, onde segue 
para a rua que foi batizada com seu nome e por onde vai caminhar por apenas dois quarteirões (vide fotos 60, 
61 e 62). A Rua Belini, assim como as demais ruas de seu percurso, começa e termina como se fosse uma via 
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No sentido horário começando em cima a 
esquerda:

Foto 60: Córrego Belini sob a Rua Japiaçóia.de 
verde no percurso do Belini.

Foto 61: Praça Ignez Guimarães S. Pestana.

Foto 62: Córrego Belini sob a rua de mesmo 
nome.

Foto 63: Início do longo canteiro central da Av. 
Arruda Botelho.
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qualquer, sem delatar que está transportando secretamente o rio que lhe deu o nome. 
A Praça Guimarães segue o padrão de “praça para se ver”: trata-se de um resto de área verde que sobrou 

da configuração do sistema viário. Logo adiante, a dois quarteirões córrego abaixo, quando a Rua Belini dá 
lugar para a Av. Arruda Botelho, inicia-se uma sucessão de largos canteiros centrais que vão da Rua Antônio 
de Gouveia Giudice até a Avenida das Nações Unidas, em um traçado de aproximadamente 850m (vide foto 
63). 

Esses canteiros, que têm em média de 15 a 20 metros de largura, apesar de bem arborizados, não contam 
com projeto paisagístico, equipamentos como bancos, passeios, aparelhos de ginástica ou mesmo playgrounds. 
São verdes sucessivos que atraem nosso olhar, mas pouco fazem para trazer nossas almas à cidade. Apesar 
desta constatação, encontramos algumas “intervenções” ao longo do caminho como uma casa para pássaros 
e algumas plantas dispostas atrás de uma cerquinha, delatando certa apropriação do espaço por parte daqueles 
que ali moram (vide foto 64). 

O movimento de pedestres fica restrito quase que somente aos horários de entrada e saída do Colégio 
Santa Cruz, que ocupa grande parte da margem esquerda do córrego neste trecho. O fechamento do colégio 
fica por conta de um gradil seguido de cerca viva, o qual faz com que este não se exclua totalmente da rua 
e, por consequência, do córrego em questão (vide foto 65). Além dos jardins voltados para o Belini, o Santa 
Cruz dispôs algumas de suas quadras poliesportivas e parte de seu playground na várzea do córrego, aludindo 
às antigas atividades praticadas à beira d’água.

Mapa 03: Traçado do Córrego Belini - 
Localização das fotos.
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Foto 64: Intervenções no canteiro central da 
Av. Arruda Botelho.

Foto 65: A passagem do córrego em frente ao 
Colégio Santa Cruz.
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Neste trecho, um alinhamento de torres de alta tensão cruza o caminho do rio, acolhendo, sob ele, 
pequenos viveiros particulares. Logo após a passagem do linhão, um grande viveiro municipal ocupa a 
margem direita do Belini, cumprindo o papel das antigas plantações que aproveitavam as águas dos rios para 
irrigação. Este viveiro municipal abastece, principalmente, o Parque Vila Lobos, que tem uma de suas entradas 
de pedestre um pouco adiante na mesma rua, alcançando o córrego (vide fotos 66 e 67).

Seguindo pela longa praça, depois da entrada do parque as grandes casas dão lugar a edifícios residenciais 
e comerciais (esses últimos apenas adjacentes à confluência com o Rio Pinheiros). Próximo a esses edifícios, 
nota-se uma água aparentemente incolor e inodora que escorre no meio fio até desaparecer em uma das “bocas 
de lobo”. Segundo dois zeladores, esta água vem das bombas de recalque do subsolo e são jogadas, quase 
que ininterruptamente, para fora dos prédios. Podemos então supor que os edifícios em questão atingiram, 
clandestinamente, o lençol freático do Belini e, para não terem seus subsolos afogados, mantêm bombas 
de recalque para retirada da água que é dispensada na sarjeta em frente às construções. Talvez tenhamos 
aí os primeiros vestígios das águas do Belini: suas águas tímidas e sorrateiras são novamente jogadas para a 
superfície por bombas que têm a função de secar a terra (vide foto 68).

Depois de passadas as águas correntes, o córrego segue mais uma vez clandestino sob a praça linear 
completando sua trajetória tímida. É assim, então, depois de uma sequência grandiosa de áreas verdes lineares, 
permeadas por ruas sempre muito arborizadas, que o Córrego Belini se junta ao Rio Pinheiros, cumprindo 
sua função de condutor capilar (vide foto 69). Apesar da grande quantidade de praças e espaços vegetados, 

Mapa 03: Traçado do Córrego Belini - 
Localização das fotos.
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Foto 66: Entrada do Viveiro municipal.

Foto 67: Entrada do Parque Vila Lobos

Foto 68: Água que escorre dos prédios
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percebe-se que não houve nenhum esforço para relacioná-las ao caminho do córrego logo abaixo, buscando 
trazer a lembrança do rio há muito esquecido. Além da sucessão de áreas verdes, o percurso chama atenção 
pela sucessão de escolas que permeiam todo o traçado, o que poderia, logo de início, nos proporcionar a 
tentativa de um trabalho de educação ambiental, voltando o ensino para as ruas e para a realidade que ali se 
estabelece.

Só o fato de possibilitar a ligação de todo um bairro com um dos principais parques metropolitanos de 
São Paulo - o Vila Lobos - através de um traçado apropriado e seguro para pedestres e ciclistas, já justificaria 
a implantação de um possível Parque Linear do Córrego Belini. Isso sem falar na ligação de diversas outras 
áreas verdes, formando uma verdadeira rede de espaços livres. Além dos benefícios ambientais e sociais, 
poderíamos contar também com grandes benefícios para o sistema de circulação da cidade. A nascente 
do córrego fica próxima à estação de metro Vila Madalena, enquanto que sua foz fica a menos de 820m 
da estação Cidade Universitária da CPTM. Pensando em uma rede maior de percursos, o Belini se ligaria 
facilmente ao Córrego das Corujas, com um dos braços do Córrego verde e mesmo com os córregos Água 
Preta e o Tiburtino (ambos na bacia do Rio Tietê), criando não apenas percursos educativos e esteticamente 
qualificados, mas também caminhos mais naturais de se percorrer, nos quais a topografia dos rios ajude os 
pedestres com suas subidas brandas. (vide mapas 04 e 05)

Mapa 03: Traçado do Córrego Belini - 
Localização das fotos.
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Foto 69: Córrego Belini chegando no Rio 
Pinheiros.

Da esquerda para a direita:

Mapa 04: Córregos próximos ao Belini

Mapa 05: Percursos no Belini e suas possíveis 
conexões.
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03.02.  CÓ R R E G O  I TA PA I Ú N A

O córrego Itapaiúna é contribuinte da sub-bacia do Ribeirão do “S” que, por sua vez, alimenta o Rio 
Pinheiros, desaguando em sua margem esquerda logo após a fusão dos rios Grande e Guarapiranga. Em toda 
sua extensão, o Itapaiúna permanece no distrito de Vila Andrade (vide mapas 06 e 07). 

Da esquerda para a direita:

Mapa 06: Localização Vila Andrade na cidade 
de São Paulo.

Mapa 07: Localização Córrego Itapaiúna em 
relação ao Rio Pinheiros.

Distrito de Vila Andrade

Rio Pinheiros

Rio Pinheiros

Córrego Itapaiúna
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03.02.01.  V I L A  A N D R A D E

Localizada na Zona Sul de São Paulo, A Vila Andrade é um distrito da Subprefeitura do Campo Limpo 
que se caracteriza por uma ocupação predominantemente residencial de padrões extremamente distintos, dos 
quais fazem parte edifícios de alto padrão e favelas.

Uma das características físicas mais marcantes da região é o relevo acidentado e a considerável cobertura 
arbórea que ganha ainda mais visibilidade com a presença do parque Burle Marx. Esta característica vem 
fomentando a valorização dos empreendimentos imobiliários lançados na região. Diferente do distrito do 
Alto de Pinheiros, a vegetação da Vila Andrade não está, em sua maioria, em áreas públicas – ao contrário: 
está, sim, dentro de propriedades privadas, o que nos leva a concluir que, na medida em que os grandes 
empreendimentos ocupam todos os lotes vagos, o verde do bairro será substituído pelos edifícios residenciais.

03.02.02.  H I S TÓ R I CO

A história de ocupação das terras do distrito da Vila Andrade confunde-se com a do Morumbi, já que 
ambos os distritos surgiram do desmembramento da antiga Fazenda de Chá de propriedade de John Maxwell 
Rudge. Desta forma, toda a área é comumente descrita como “Região do Morumbi” (GONÇALVES, 1998).

Na década de 40, a retificação do Rio Pinheiros e a drenagem de suas várzeas permitiu a expansão das 
áreas habitacionais da elite rumo ao vetor sudoeste (Centro- Centro Novo - Campos Elíseos – Santa Cecília 
– Higienópolis – Pacaembú – Avenida Paulista - Cerqueira César – Jardim América – Jardim Europa – Jardim 
Paulistano – Morumbi ; GONÇALVES, 1998). O movimento das classes altas foi acompanhado pelas obras 
públicas, principalmente obras de expansão do sistema viário. 

Através de negociações com o Estado, influentes proprietários da região conseguiram fazer com que 
importantes equipamentos públicos - como a Universidade de São Paulo e o Governo do Estado - fossem 
instalados na região. Para acompanhar o alto padrão de assentamento que se pretendia, aliado aos ainda baixos 
preços de terrenos, diversos equipamentos como o Hospital Albert Einstein, os Cemitérios Gethsêmani, do 
Morumbi e da Paz, os clubes São Paulo e Paineiras e as escolas Porto Seguro, Miguel Cervantes, Pio XII, 
entre outras também buscaram a região para a instalação de suas sedes, tendo em vista o público de alto poder 
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aquisitivo que se instalava paulatinamente na região (GONÇALVES, 1998).
Diferente dos bairros-jardins projetados pela Companhia City, a região do Morumbi, apesar de também 

destinada à elite, foi consolidando-se com o mesmo padrão de ocupação dos demais bairros paulistanos 
convencionais, caracterizados por um processo de urbanização sem visão de conjunto, seguindo a lógica do 
mercado que estabelece os terrenos a serem ocupados e aqueles que devem aguardar valorização. A ausência 
de infraestrutura pública era evidente nos arruamentos sem asfalto, na escassez de espaços livres e na falta de 
esgotamento sanitário - diferenças em relação aos loteamentos da Cia. City .

Apesar de ser considerada, de maneira geral, uma área com histórico de formação similar, no processo 
de ocupação da chamada Região do Morumbi, configuraram-se três tipologias coexistentes. A primeira delas 
chamaremos de “Morumbi Clássico” (que vai da região do Jockey Clube de São Paulo até a do Palácio do 
Governo do Estado de São Paulo), onde se instalou, em grandes lotes ocupados por mansões, a elite tradicional. 
Temos também o “Morumbi Estendido” (que compreende os distritos de Vila Andrade, Vila Suzana, dentre 
outros): região em que o mercado imobiliário aproveitou-se do nome e do “glamour” do “Morumbi Clássico” 
para criar edifícios residenciais voltados à classe média. Por fim, é possível identificar a região do Panamby 
como uma área em que o mercado imobiliário buscou a distinção do “Morumbi Estendido”, buscando atrair 
novamente uma elite que estava em ascensão.

Hoje a região, de maneira geral, é alvo de grande projeto de estruturação urbana da Prefeitura que 
pretende abrir a Avenida Perimetral junto com o alargamento da Avenida Itapaiuna, na tentativa de desafogar 
as avenidas Morumbi e Giovani Gronchi (obra em fase de finalização), realizando a passagem do monotrilho 
da linha 17-ouro do metrô, o qual pretende fazer a ligação entre o Aeroporto de Congonhas com o Estádio 
do Morumbi passando pela Favela de Paraisópolis (em fase de construção da estrutura aérea). A criação de 
um viaduto ligando as duas margens do Rio Pinheiros na altura do Parque Burle Marx (em construção), e 
o projeto urbanístico da Favela de Paraisópolis com criação de dois novos parques (o Linear Itapaiúna e o 
Paraisópolis) também são previstos. 

03.02.03.  C A R AC T E R Í S T I C A S  DA  Á R E A

Segundo dados do Censo 2010 (IBGE 2010), a população da Vila Andrade saltou de 73.649 habitantes 
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em 2000 para 127.015 habitantes em 2010, atingindo um crescimento de 72% e tornando-se o distrito que 
mais cresceu  na cidade de São Paulo nos últimos dez anos. 

Este acelerado crescimento populacional do distrito apoia-se principalmente na crescente oferta 
de habitação residencial vertical. De acordo com dados da Enbraesp (Empresa Brasileira de Estudos de 
Patrimônio), aconteceram 221 lançamentos imobiliários na região entre 1997 e 2009, dos quais 213 eram deste 
tipo (FERREIRA, 2012).

Apesar do aumento do número de habitantes, a infraestrutura de comércio e serviços ainda está longe do 
necessário para a região. O pouco que existe, concentra-se principalmente ao longo da Av. Giovanni Gronchi 
e da Av. Dr. Guilherme Dumont Villares. Apesar de ter sido desenhada para atender o transporte individual, 
a malha viária é descontínua e torna-se cada vez mais saturada com o crescente número de moradores e 
automóveis. Para os pedestres, a situação é ainda pior: ruas íngremes e sem saída, calçadas estreitas, baixa 
oferta de transporte público e altos e extensos muros de condomínios residenciais que dão as costas para a 
rua, deixando as calçadas isoladas e ainda mais perigosas, são alguns dos problemas enfrentados por aqueles 
que se dispõem a caminhar pelo distrito.

Um dos grandes atrativos da Vila Andrade, assim como sua maior expressão em termos de cobertura 
arbórea pública, é o Parque Burle Marx. O terreno onde seria construída a casa de Francisco Pignatari recebeu 
projeto do paisagista Roberto Burle Marx e, tempos depois, sofreu adaptações pelo escritório de Rosa Klias 
para transformar a área em parque publico. Atualmente administrado pela Fundação Aron Birmann, o parque 
conta com o regulamento mais rígido de parques da cidade de São Paulo (GONÇALVES, 1998). Lá não é 
permitido praticar quaisquer esportes (bicicleta, patins, skate, jogar bola, empinar pipa), fazer piquenique ou 
passear com cachorro. Segundo Gonçalves (1998) este é o parque público “menos público” da cidade, devido 
às inúmeras regulamentações e restrições de uso. O acesso de pedestres é complicado, o transporte público 
ineficiente e o estacionamento chega a custar R$10,00 nos finais de semana e feriados.

Com o elevado índice de lançamentos imobiliários que, para sua implantação, retiram parte da cobertura 
arbórea, esta é também a região de São Paulo com o maior número de processos de compensação ambiental 
nos últimos anos.  Seja por falta de espaço físico para o plantio de tamanha quantidade de mudas das 
compensações ambientais ou por falta de interesse dos empreendedores ou do poder público, verificou-se 
que entre os anos de 1999 e 2009 a relação de árvores tiradas e plantadas na região foi similar. Isso evidencia 
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que o caixa das compensações ambientais, o qual dá valor monetário as árvores retiradas, está com dinheiro 
suficiente para obras ambientais no distrito (FERREIRA, 2012).

A partir dessa premissa, estão em pauta na Prefeitura dois parques para a região de Vila Andrade (e um 
novo para o Morumbi). Ambos serão implantados com verba oriunda de compensação ambiental. Tratam-
se do Parque Paraisópolis (compensação de obra particular – TCA 008/06) e do Parque Linear Itapáiúna 
(compensação de obra pública – TCA 124/09) .

03.02.04.  O C U PAÇ ÃO

Apesar de encontrarmos as situações descritas praticamente em toda a região do Morumbi, o distrito 
é extremamente heterogêneo em relação às formas e padrões de ocupação. Com usos predominantemente 
residencial vertical e residencial horizontal de médio-alto, alto e baixo padrão, a Vila Andrade apresenta sua 
configuração de cobertura arbórea com características distintas em relação a cada um dos padrões de uso do 
solo.

As áreas residenciais horizontais de médio-alto e alto padrão foram as primeiras formas de ocupação de 
toda a região do Morumbi, e têm características de grandes lotes com vegetação essencialmente no  intralote, 
em ruas fechadas por guaritas, formando bolsões residenciais.

Foi a partir da década de 1970 que começaram a surgir os primeiros edifícios com suas amplas áreas 
de lazer, como alternativa para a elite que ali se instalava, evitando problemas de segurança e os altos custos 
de manutenção das casas. (FERREIRA, 2012). A tipologia predominante das áreas residenciais verticais de 
médio-alto e alto padrão é a torre isolada sobre a garagem, onde a vegetação limita-se praticamente a jardins 
sobre laje, diferente das torres multiplas, onde é possível notar maior cobertura arbórea preservada (como é o 
caso do Condomínio Vilaggio Panamby). Apesar de alguns conjuntos residenciais apresentarem importantes 
reservas de vegetação, são espaços privados e invariavelmente murados, voltados para seu interior e com 
acesso exclusivo aos moradores - o que os exclui do convívio com a cidade e com os demais moradores da 
região.

Em contraste com esta realidade, o distrito engloba uma vasta área residencial horizontal de baixo padrão 
representada, fundamentalmente, pela Favela de Paraisópolis e pequenos núcleos de favelas espalhados 
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pelo distrito. A área hoje ocupada por Paraisópolis foi um dos primeiros loteamentos da região, que definiu 
2.200 lotes de 500m2 e ruas de 10m de largura. O fracasso comercial do empreendimento deixou a área 
abandonada por muito tempo até a ocupação irregular tomar paulatinamente o lugar. Hoje, Paraisópolis 
tem uma população de aproximadamente cem mil habitantes e é considerada a segunda maior favela de 
São Paulo.  Por estar sobre área particular, Paraisópolis recebeu sua primeira intervenção pública apenas em 
2006, como parte de um grande projeto de urbanização ainda em curso que prevê a regularização fundiária, 
instalação de infraestrutura, execução de novas moradias e instalação de equipamentos públicos. Neste padrão 
de ocupação, a cobertura arbórea é praticamente inexistente e o solo completamente impermeabilizado, o que 
cria uma grande ilha de calor e contraste visual na região.

Mas, justamente nas glebas não ocupadas espalhadas por todo o distrito, existe a maior concentração 
de cobertura arbórea, o que contribui consideravelmente com a preservação (mesmo que não definitiva) da 
vegetação da Vila Andrade.

03.02.05.  P R O J E TO S  PA R A  A  Á R E A

Para a área em questão, a Prefeitura de São Paulo reservou um grande projeto viário e de recuperação 
ambiental, que se daria a partir da criação do Parque Linear Itapaiúna e da Avenida Itapaiúna – Perimetral 
Paraisópolis (vide mapa 08).

Mapa 08 (ao lado): Diretrizes da SVMA para o 
Parque Linear Itapaiúna.

Áreas equipadas (caminho, 
ciclovia, estares, playground).

Áreas de preservação.

Córrego Itapaiúna
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Por estar em uma área ambientalmente rica e por ter as duas principais nascentes do córrego em 
locais ainda protegidos, o projeto do Parque Linear Itapaiúna reservava grande parte de sua extenção para 
preservação ambiental, sem deixar de contar, inicialmente, com playground, equipamentos de ginástica para 
idosos, espaços de estar e uma grande ciclovia e calçadão que percorreria toda a extensão do parque. Esta 
ligaria, também a marginal Pinheiros, o parque Burle Marx, o Parque Paraisópolis e a Praça Nadilma Haddad 
Ambuba, além de conectar o Terminal de ônibus e a estação de metrô “Giovanni Gronchi” da linha 5, o CEU 
Paraisópolis e a Favela de Paraisópolis. 

O processo de implantação e continuidade do projeto do Parque Linear Itapaiúna foi paralisado pela 
demora nas tratativas de desapropriação que estavam atreladas a esta implantação. Neste meio tempo, a 
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), responsável pela execução da avenida, 
projetou e implantou seu traçado sobrepondo-se à área inicial do parque sem qualquer tipo de aprovação pela 
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). 

Segundo Claudia de Paula - a coordenadora de projetos da região Sul da SVMA – nos revelou em 
conversa informal, a avenida em questão foi implantada tão próximo ao córrego que, em certas circunstâncias, 
a distância entre o leito deste e da avenida é de apenas 50cm, enquanto que a calçada projetada pela SIURB 
é de apenas 0,80 - muito aquém dos 1,20 exigida pela legislação. Esta ilegalidade inviabiliza a implantação de 
ciclovia adequada1, assim como de equipamentos ao longo do traçado. Sem ter um novo levantamento da 
área do parque, o projeto ainda está paralisado, mas quando voltar à pauta terá que sofrer grandes revisões 
e provavelmente perderá grande parte de seus atrativos iniciais. Esta não é a primeira vez em que, dentro da 
própria administração pública, dentro do mesmo projeto para uma área da cidade, os órgãos públicos são 
tão desconexos a ponto de cometerem profundas incoerências com prejuízos inequívocos e desmerecerem a 
importância mútua que têm ao intervirem no espaço urbano.

Além da Avenida, está prevista para a área a passagem do monotrilho da linha 17- Ouro cujas estruturas 
de concreto ainda têm seu traçado desconhecido pela central de informações do Metrô de São Paulo. Não 
se sabe, por exemplo, se passarão no centro da avenida ou em sua lateral (possivelmente cobrindo o Córrego 
Itapaiúna). 1.Em 2015, foram pintadas faixas coloridas no asfalto da 

Avenida Itapaiúna – Perimetral Paraisópolis sinalizando 
a nova ciclovia, que não conta com qualquer obstáculo 
ou proteção para separar o ciclista dos carros.
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03.02.06.  P E R C U R S O S  CÓ R R E G O  I TA PA I Ú N A

O percurso do Córrego Itapaiúna se divide em cinco caminhos com suas respectivas nascentes. Sua 
trajetória é tão heterogenea como as paisagens de seu entorno e as formas de ocupação que a ele foram 
destinadas. O caminho das águas enfrenta uma inclinação levemente íngreme próximo das cabeceiras, que se 
torna mais branda no caminhar do percurso até desaguar no Rio Pinheiros. As calçadas das ruas que rastreiam 
o córrego, quando existem, são mínimas, mal cuidadas e sem arborização.

Em seu ponto mais distante da foz, o qual chamaremos de primeira nascente, a Escola Estadual 
Professora Etelvina de Góes Marcucci toma o lugar do “berço das águas” e é implantada sobre o curso 
d’água, confirmando a tendência do poder público de implantar equipamentos sobre locais previamente 
destinados a áreas verdes (vide foto 70). Segundo a cartografia, o córrego segue, então, por trás de edifícios 
residenciais de alto padrão, escondendo-se daqueles que passam pela Rua Dr. José Carlos de Toledo Piza 

(a mais próxima de seu leito), se abrindo para uma área verde onde, segundo o projeto do parque linear, 
deverá permanecer como área de preservação ambiental. 

A área em questão forma um grotão densamente vegetado, envolto por uma cerca de arame farpado, 
com acesso restrito por uma rua sem saída cujo nome não consta no levantamento da prefeitura. Esta rua de 
acesso à área verde é muito precária, de terra, e encontra-se abandonada, com muito lixo, entulho, restos de 

Mapa 09: Traçado do Córrego Itapaiúna – 
localização fotos.

 Da esquerda para a direita:

Foto 70: Possivel localização de uma das 
nascentes do Córrego.

Foto 71: Grotão com vegetação preservada.

70

71
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tubos de concreto e até mesmo um carro queimado. A rua termina em uma espécie de trilha que, depois de 
algum esforço, nos esquivando da vegetação ou dos restos de sujeira, liga-nos à Rua Frederico Guarinon, do 
outro lado do córrego (vide imagens 71 e 72). 

As águas do Itapaiúna não podem ser vistas nesta travessia, levando-nos a uma série de indagações. 
Podemos supor que elas foram, desnecessariamente, tubuladas e enterradas sob a vegetação ou, ainda, 
podemos considerar que a falta do fluxo contínuo de água neste trecho do córrego se dá pelo sepultamento da 
nascente sob a escola pública. Tampouco podemos descartar a hipótese da água do córrego ter secado devido 
ao crescente processo de devastação, causado pelo avanço do mercado imobiliário, que teria prejudicado o 
lençol freático do rio (vide foto 73).

Apesar de se constituir uma paisagem ainda encantadora, os prédios e construções ao redor chegam cada 
vez mais próximos dessa área de preservação, dando a impressão de que, a qualquer momento, tomarão conta 
de toda a paisagem. No último ano, um novo empreendimento imobiliário da construtora “Planos e Planos” 
teve suas obras iniciadas, transformando o acesso à área verde em seu depósito de material de construção. 
Blocos de concreto, areia, pedra e uma série de caçambas foram dispostos na rua sem qualquer apreço 
em relação ao espaço público. É certo que esta é uma área muito pouco frequentada e, por isso mesmo, 
traz consigo uma forte sensação de insegurança para quem por ali passa. Entretanto, o fato de não ter uso 
contínuo não dá ao setor privado o direito de tomar o espaço público para uso e benefício próprio, agravando 
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Foto 72: Lixo no final da rua sem saída.

Foto 73: Os prédios avançando na área de 
preservação
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ainda mais a sensação de abandono e descaso que a área denota.
Voltando pela rua sem saída em direção à rua Dr. Carlos Aldrovandi, ladeando o novo empreendimento 

que está sendo erguido, é possível avistar, bem à frente, a continuação da área vegetada, agora “protegida” 
por um alto muro que indica um possível terreno particular. Neste, a qualquer momento, podem ter início as 
obras de mais um edifício – o que devastará parte da mata ciliar do córrego.

E é assim: ora escondendo-se pela vegetação, ora por altos muros, que o Itapaiúna segue seu caminho 
clandestinamente até a rua Dr. José Pedro de Carvalho Lima em frente ao CEU Paraisópolis, quando seu leito 
é revelado. Só então conseguimos chegar mais próximo de suas águas e, também, do ponto em que o córrego 
é aprisionado (de um lado pela via e do outro pelos altos muros dos condomínios residenciais particulares), 
sobrando apenas uma faixa pequena para seu flanar (vide foto 74). 

Até este ponto, ao que tudo indica, as águas do Itapaiúna permanecem relativamente limpas, apesar de 
confinadas em uma vala estreita, correndo ainda por entre a vegetação fechada, já com algum lixo em suas 
margens. A pequena mata vai então se abrindo, o lixo se espraiando, e os muros dos condomínios passam a 
se afastar do leito paulatinamente. O córrego segue seu caminho sem grande sinuosidade, acompanhando 
o percurso da via em sua margem esquerda, até o encontro das ruas Dr. José Pedro de Carvalho Lima e do 
novo traçado da Avenida que recebe o nome do córrego e que, por uma infelicidade de projeto, avançou seu 
leito para dentro da área prevista para o parque linear. É também neste encontro de ruas que se inicia um 
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Foto 74: Córrego visível por entre a vegetação 

Foto 75: Primeiro assentamento irregular 
encontrado neste braço do córrego.
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assentamento irregular, com casas aparentemente antigas de tijolo, que jogam seu esgoto diretamente no 
córrego (vide foto 75).

Sem qualquer tipo de saneamento básico para atender essa população ribeirinha, o Itapaiúna passa a 
sofrer, neste trecho, uma maior incidência de esgoto, lixo e entulho. Suas águas, agora poluídas, passam por 
espaços livres cada vez menores. Para essa população, o acesso se dá através de uma ponte de madeira que liga 
o assentamento ao outro lado do córrego e dali uma escada de concreto faz a passagem até a estreita calçada 
da avenida (vide fotos 76 e 77). É possível ver, ao longe, um quintal próximo às águas onde foram feitas uma 
horta e um pequeno galinheiro, remetendo mais uma vez às ocupações das antigas chácaras agropastoris 
que ocuparam as margens dos rios paulistas durante muitos anos. As vielas de acesso às casas são de fácil 
reconhecimento e, apesar do estado lamentável do córrego (cheiro forte e lixo por toda a parte), é possível 
entender aquele ponto do Itapaiúna como um lugar que, de certa forma, é cuidado e preservado por aqueles 
que ali vivem.

Beirando a avenida, a alguns metros à frente, encontramos mais um assentamento irregular, mas agora 
de casas de madeira. Menor do que o primeiro e com características de precariedade muito mais evidentes, 
é neste ponto do rio onde encontramos o vestígio mais claro de apropriação do espaço livre. Um balanço 
improvisado e alguns móveis indicam o uso de lazer e contemplação que se dá naquele ponto da várzea do rio. 
A beira d’água volta-se à lembrança da infância, à troca de experiências e às vivências com o espaço público 
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Foto 76: Acesso às casas sobre o Itapaiúna. 

Foto 77: As águas já poluídas do córrego.
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(vide foto 78, 79 e 80). 
Em visita no ano de 2013, conversando com aqueles que ali estavam, recebemos a informação de que 

esta área já havia sido abandonada pelos moradores que receberiam o “aluguel social” para se manter em 
localidade próxima. Como o benefício não foi honrado, as famílias voltaram a ocupar as casas que haviam 
deixado para trás. Segundo os moradores, a Prefeitura prometeu iniciar o pagamento no final do mesmo ano, 
quando finalmente a área deveria ter sido totalmente desocupada para dar lugar ao parque linear. Apesar das 
informações, voltamos a campo no ano de 2014 e, até o presente momento, apenas as casas ribeirinhas - 
aquelas que estavam literalmente sobre suas águas - foram removidas e um grande muro de pedra gabião foi 
construído. A pequena e precária ponte de madeira que ligava a comunidade à avenida foi removida e agora 
o acesso é feito por tábuas simplesmente apoiadas umas nas outras, sem qualquer tipo de proteção para o 
passante. Ainda assim, é possível ver pessoas sentadas de frente para o Itapaiúna, vendo as águas rolarem por 
entre os obstáculos.

Depois desta segunda ocupação, o córrego ganhou um pequeno alargamento de área livre em sua margem 
esquerda, entre seu leito e a avenida. Nessa área a vegetação não é abundante, mas as águas permanecem 
escondidas por um grande talude em suas laterais. 

Seguindo pela Avenida Itapaiúna, do lado oposto ao córrego, uma grande ribanceira vegetada mantém 
uma arborização agradável ao olhar, aludindo à situação primitiva de encosta. Aberto para a paisagem, o 
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Foto 78: Segundo assentamento irregular.

Foto 79: Balanço improvisado ao ar livre.

Foto 80: Ponte de amadeira sobre o 
Itapaiúna.
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Itapaiúna segue adiante quando, então, timidamente cruza o asfalto da Rua Catharina Reimberg. Atravessando 
a rua, o córrego dá um pequeno respiro por entre um vão de concreto e então segue oculto sob uma pequena 
praça pública. Sob esta praça, que não tem nenhum tratamento paisagístico, nem bancos ou qualquer outro 
equipamento, o córrego segue até a Rua Deputado João Sussumu Hirata, onde ocorre abertamente o primeiro 
encontro das águas (vide fotos 81 e 82). 

Este outro braço do córrego tem seu traçado praticamente inteiro em área de preservação ambiental 
destinada a este uso no projeto do futuro parque. Ladeado pelos dois braços da Rua Antonio Aggio (direita 
e esquerda), sua nascente é de difícil identificação tanto in loco quanto na cartografia. Tudo indica que ela 
pode estar justamente embaixo de um edifício residencial que está sofrendo uma ação civil pública atuada pelo 
Ministério Público do Estado de São Paulo (vide foto 83).

Caminhando por entre a vegetação densa, o rio pode ser ouvido e visto ao longe (vide foto 84). As ruas 
que o ladeiam (principalmente a localizada em sua margem direita - rua sem saída e com portaria improvisada), 
servem de espaço para passeios praticamente restritos àqueles que por ali moram (vide foto 85).  Alguns 
lotes com grandes edifícios dão as costas ao curso d’água e “roubam” o espaço que naturalmente seria do 
rio, afinando aqui e ali sua área de mata ciliar. Diferente da primeira área de preservação do córrego junto à 
primeira nascente, esta é muito bem cuidada, dispondo de alguns bancos, lixeiras e placas com os dizeres 
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Foto 81: Rua onde, do lado direito o córrego 
está aberto e do lado esquerdo é ocultado.

Foto 82: O encontro das águas
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“recolha as necessidades de seu cão”. Tais equipamentos são todos, possivelmente, colocados pelos próprios 
moradores dos edifícios e residências à beira d’água. Neste braço do Itapaiúna a sensação de segurança é 
maior e podemos nos deixar levar pelos sons dos passarinhos, grilos e do vento. Percorrendo toda a Rua 
Antonio Aggio, o córrego segue paralelamente à Rua Deputado João Sussumu Hirata, onde a mescla de 
edifícios e terrenos vegetados faz um jogo, escondendo e mostrando a perspectiva do curso.

Por trás de um novo conjunto comercial é que este segundo braço do Itapaiúna escorre e vai encontrar o 
primeiro em uma área verde, na esquina das ruas Deputado João Sussumu Hirata e Itapaiúna, onde o encontro 
das águas gera um som encantador que lembra uma pequena queda d’água. Após o encontro dos braços, o 
rio é mais uma vez tragado para debaixo do asfalto, caminhando submerso no meio de um quarteirão de 
ocupação peculiar. 

O quarteirão em questão é divido ao meio, onde no centro, segundo a cartografia e a denúncia da 
topografia, o córrego corre secretamente. Na margem direita, existe uma área verde dividida por um posto 
da Polícia Militar. Na primeira metade da “praça” não existe qualquer tratamento paisagístico: trata-se de 
uma área verde bem cuidada, com a grama baixa e algumas árvores recém-plantadas, mas sem qualquer 
espaço preparado para as pessoas. Já na segunda, apesar de não haver nenhum tipo de equipamento, bancos 
ou lixeiras, existem caminhos de pedestres e árvores de grande porte agregando valor paisagístico. Um dos 
percursos criados nesta metade da praça corre próximo ao leito do rio submerso, quase como se quisesse que 
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Foto 83: Provável nascente do Córrego.

Foto 84: Por entre a vegetação, se esconde o 
córrego.

Foto 85: Rua Antonio Aggio na margem direita



10303.  U M A  L E I T U R A  DA  PA I S AG E M  C A P I L A R :  B E L I N I  E  I TA PA I Ú N A

as pessoas visitassem as covas das águas canalizadas (vide fotos 86 e 87).
Na margem esquerda deste quarteirão foi implantado também um posto do SAMU (Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência) em antiga área verde e, em seguida, ao longo do restante do quarteirão, o 
Colégio Portinho  ocupa parte do leito e das margens do córrego (vide foto 88). O Colégio Porto Seguro, a 
despeito de sua tradição Alemã - cultura esta de pioneirismo e referência mundial em preservação ambiental e 
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No sentido horário começando em cima a 
esquerda:
Foto 86: Área  que antecede o posto policial. 
Foto 87: Área verde após oposto policial.
Foto 88: O posto do SAMU.
Foto 89: Pátio do colégio Portinho.
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sustentabilidade - ignorando o córrego, implantou sua sede de ensino infantil em área de várzea do Itapaiúna, 
dando as costas a ele ao mesmo tempo em que, sem intenção, faz alusão ao curso d’água oculto que passa sob 
a área de lazer. 

Segundo o site do Colégio, o pátio foi feito para que “À beira de um rio feito de azulejos azuis, brincando 
de casinha, fazendo montes de areia branca ou em cores, apreciando as águas que jorram do chafariz, a 
vontade das crianças certamente é de montar acampamento no parque.” (vide foto 89). E porque não montar 
acampamento no parque real, aquele da cidade, integrado ao mundo exterior e à beira das águas do córrego 
que por ali passa? O “rio de dentro” é exclusivo e assim se pretende que permaneça no imaginário daquelas 
crianças.

É também neste trecho do córrego onde, em um domingo ensolarado, o espaço público é totalmente 
apropriado pelos moradores que costumam praticar exercícios físicos justamente em torno do único quarteirão 
em que o Itapaiúna corre completamente submerso. Famílias inteiras passeiam a beira do curso d’água que, 
oculto, não pode ver o movimento passar (vide foto 90). 

Saindo deste quarteirão e atravessando a Rua José Ramon Urtiza, o córrego pode ser visto pela última 
vez pelos pedestres que passam nas calçadas. Já dentro de paredes de concreto e com um muro baixo de 
proteção, o Itapaiúna volta a ver a luz do dia (vide foto 91). Ainda sorrateiro, vai passando atrás de algumas 
propriedades privadas até desaparecer sob o empreendimento residencial “Villagio Panamby”. O condomínio 
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Foto 90: Várzea do Itapaiúna.

Foto 91: Córrego Itapaiúna volta a aparecer, 
agora pressionado por paredes de concreto. 
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de prédioscom diversas torres, que oculta duas nascentes do Itapaiúna, é uma verdadeira “cidade dentro da 
cidade”. As propagandas enfatizam que “você não vai precisar sair do condomínio”, referindo-se à quantidade 
de serviços que ele oferece. Clube com piscinas, quadras, saunas, pistas de cooper, além de aulas de esportes 
variados, farmácia, pet shop e salão de beleza são algumas de suas atrações.

Além desses atrativos, o que mais valoriza o empreendimento é a área de preservação de mata nativa 
com 58.000m² de extensão, onde vivem soltos pavões, gansos, galinhas d’angola, cisnes e patos e onde os 
moradores podem fazer trilhas e desfrutar da “área dos lagos”. Com projeto do paisagista Benedito Abbud, 
o empreendimento é um belo exemplo de preservação ambiental, mas isso não o isenta de culpa por privar a 
cidade do desfrute das nascentes do Itapaiúna, retirando do cidadão o córrego, suas nascentes e suas várzeas 
(vide foto 92 e 93).   

Passando o condomínio, segundo moradores e a cartografia, o curso d’água volta a aparecer na paisagem, 
atrás de algumas casas que dão frente à Avenida Itapaiúna. Continuando seu traçado, ele atravessa a avenida e 
passa ladeando uma área de preservação do Parque Burle Marx até encontrar o Rio Pinheiros (vide foto 94). 

O percurso do rio é complexo e repleto de conflitos com seu entorno, mas ainda assim preserva uma 
grande gama de potencialidades com muitas áreas onde o córrego está “protegido” pela vegetação. Tal 
constatação corrobora com a ideia de que não apenas os assentamentos precários invadem área de preservação: 
grandes empreendimentos de alto padrão “roubam” áreas de várzea e “privatizam” as vistas para a água e para 
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Da  esquerda para a direita:
Foto 92: Portaria do condomínio de luxo.
Foto 93: Interior do condomínio aproveitando 
as águas do córrego no projeto de paisagismo.
Foto 94: Rua Itapaiúna, por onde o córrego 
atravessa para encontrar com as águas do Rio 
Pinheiros.
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a mata ciliar, excluindo-os da cidade e ocultando-os do imaginário da população. 
Mais uma vez colocando os cursos d’água como possíveis promotores da interligação dos espaços livres, 

o Itapaiúna poderia facilmente ligar o Parque Burle Marx (que, como vimos, pode ser considerado o parque 
público mais elitista da cidade de São Paulo) com a Favela de Paraisópolis - uma comunidade carente de 
áreas verdes, onde moram mais de cem mil habitantes. Além disso, aproveitaríamos a extensa malha hídrica 
localizada na margem esquerda do Rio Pinheiros para a criação de uma rede de percursos em uma região 
onde se perdeu o costume de caminhar e onde as atividades são feitas quase que exclusivamente por veículos 
motorizados (vide mapas 10 e 11).

Da esquerda para a direita:

Mapa 04: Córregos próximos ao Belini

Mapa 05: Percursos no Belini e suas possíveis 
conexões.
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03.03.  S Í N T E S E  D E  R E F L E X ÃO

Assim como os dois estudos de caso aqui apresentados – o Belini e o Itapaiúna - a cidade de São Paulo 
está tomada por inúmeros cursos d’água anônimos, que correm pela periferia da percepção dos moradores 
sem serem notados e, muitas vezes, sendo rejeitados por todas as formas de valorização (seja pelo Estado ou 
pela sociedade civil). 

A ideia aqui exposta é propor uma possível releitura dos córregos fazendo sua restauração ecológica 
sempre que possível, mas abrindo para outras possibilidades quando a passagem do córrego se dá sob a 
urbanização totalmente consolidada. Seria uma proposta de mudança da paisagem urbana, adequando as 
possibilidades de intervenção para cada caso, sempre com o objetivo de resgatar os rios urbanos mesmo em 
situações de antropização extrema.

Há uma prática que vem ganhando adeptos ao redor do mundo, principalmente nos EUA e Inglaterra, 
que se ancora na reflexão aqui iniciada. Trata-se do daylightining, ou trazer à luz em tradução livre. Essa 
prática envolve desde tirar os rios de galerias fechadas, até a mera indicação de que sob uma determinada rua 
corre um rio, passando por diversos níveis de recuperação. Nessa prática, as possibilidades de recobramento 
são analisadas caso a caso e as decisões são tomadas de acordo com as possibilidades em que cada situação 
é apresentada. Como uma espécie de conglomerado de projetos e iniciativas, foi criado um site inglês que 
indica alguns projetos de daylightining ao redor do mundo. O cadastro pode ser feito online e o projeto 
ficará demarcado no mapa com suas informações mais importantes, criando uma espécie de “guia” para 
pesquisadores ou curiosos, como uma forma de incentivo para este tipo de intervenção3. 

Foi a partir deste pensamento, que buscamos os dois estudos de caso aqui expostos, para que 
possamos discutir e analisar diferentes formas de intervenção em cursos d’água urbanos na cidade de São 
Paulo. Procuraremos então, refletir sobre as possibilidades de apropriação e inclusão das pessoas para a 
criação de paisagens feitas coletivamente. Esta visão busca na requalificação da paisagem urbana fluvial um 
reconhecimento dos valores sociais, de maneira a tornar possível a aproximação da sociedade com a base 
biofísica de suas cidades.

3. Para mais informações consultar: http://daylighting.
org.uk/Daylighting/
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Em seu processo veloz de urbanização, a cidade de São Paulo presenciou o paulatino distanciamento 
de seus cidadãos em relação aos espaços livres públicos. A hegemonia da ocupação das vias públicas, aliada 
à sensação de insegurança (revelada por estatísticas policiais e divulgada na mídia) e a falta de investimentos 
mais robustos na criação e manutenção daqueles espaços fez com que o cenário urbano se consolidasse quase 
que somente como área de circulação. Isso comprometeu sua função social de promover encontros e passeios 
e produziu uma paisagem desprovida de identidade.

James Hillman, em “Cidade e Alma” (1993), propõe o pensamento de uma cidade ‘almada’, onde é 
preciso cultivar ou reavivar a alma da cidade para que ela reviva dentro das pessoas, trazendo identidade 
e cumplicidade mútua. Segundo o autor, “(...) o mundo sem alma nunca pode oferecer intimidade, nunca 
retribui o meu olhar, nunca me olha com interesse, gratidão, nem alivia o isolamento absoluto da minha 
subjetividade.” (HILLMAN, 1993, p.24).

Como vimos, ao longo da história, em muitos ambientes urbanos, sobretudo em regiões metropolitanas 
muito densas, o homem foi se apartando deste convívio com os cursos d’água que, paulatinamente, sumiram 
das vistas e do imaginário coletivo. Esquecidos, estes perderam parte da sua alma, mas continuam a trilhar 
seu caminho tentando mostrar, através de seus vestígios, sua importância na história da civilização. Segundo 
Bartalini (2011), por terem participado de momentos marcantes na vida das cidades (do nascimento ao 
desenvolvimento), os rios têm grande intimidade com o fazer humano e urbano e não podem ser retirados de 

4.  O U T R A  L E I T U R A  DA  PA I S AG E M 
C A P I L A R :  O  R I O  D E  D E N T R O

 “(...) E o riacho de minha infância
hoje está assoreado e morto
mas ainda corre
límpido e soberano
nos labirintos de minha memória.”
Julio Rodrigues Correia em ‘Poema quase adeus para um riacho'
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seu lugar na coletividade, mesmo que este lugar seja o inconsciente.
Usando os córregos do estudo de caso Belini e Itapaiúna (introduzidos no capítulo anterior), buscamos 

neste capítulo entender a percepção desses elementos da paisagem pelas pessoas comuns. Buscamos, com 
isso, iniciar um levantamento de possibilidades e dificuldades a serem enfrentadas na reconciliação da cidade 
de São Paulo com a rede hídrica – reconciliação esta que tem por objetivo reconquistar os paulistanos, 
fazendo um convite ao convívio com sua base biofísica.

Nesta busca pelo sentido que estava sendo atribuído à paisagem hídrica capilar pelos vivenciadores, e 
ainda pelos sentidos que poderiam ser construídos e modificados, buscamos na metodologia da pesquisa 
qualitativa um meio de nos aproximarmos da realidade sensível estabelecida. Para esclarecermos o processo 
metodológico, iniciaremos o capítulo com uma breve exposição sobre conceitos fundamentais para o 
entendimento das bases teóricas que nortearam o desenvolvimento de campo. Em seguida, apresentaremos 
uma explicação sucinta do processo metodológico, para então abordarmos os estudos de caso propriamente 
ditos.

04.01.  B A S E S  CO N C E I T UA I S

Levando em consideração que conceitos são construções culturais que variam de acordo com o tempo, 
com a história e com a cultura e tendo em mente que o conceito de paisagem é polissêmico, sendo empregado 
de formas distintas por especialistas de diferentes áreas do conhecimento, buscaremos, nesta parte do trabalho, 
levantar as principais definições de “paisagem”, a fim de situar a noção que se pretende trazer à luz nesta 
discussão.

Partiremos de uma das visões mais amplamente difundidas, a qual coloca a paisagem como cenário 
estático e autônomo em relação à presença humana. Milton Santos (1988) vai um pouco além da visão 
de paisagem como uma fotografia: ele a define como um conjunto de objetos geográficos distribuídos no 
espaço sobre um território, onde não apenas o que é do campo do olhar entra nesta construção que parte 
invariavelmente de um dado humano. Em sua definição “(...) tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão 
alcança, é a paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista alcança. Não é 
apenas formada de volumes, mas também de cores, movimentos, atores, sons, etc.” (SANTOS, 1988, p. 61).
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Miranda Magnoli, professora titular da FAU USP que, podemos dizer, inaugurou as principais bases do 
campo acadêmico do paisagismo no Brasil, define ambiente como a interação da sociedade com sua base física. 
Esta interação se dá no espaço geográfico através de adaptações e transformações das formas encontradas, 
elaboradas e reelaboradas. “(...)A essas conFORMAções, conFIGURAções, carregadas de interação social 
com o suporte temos denominado PAISAGENS.” (MAGNOLI, 2006, P.241).

Existe também um campo que estabelece relações entre a filosofia e a paisagem, transcendendo a 
dimensão puramente material. Neste caminho, Augustin Berque (1994), reflete sobre a paisagem, tomando-a 
como algo distinto da ‘morfologia do ambiente’ ou da ‘psicologia do olhar’ tão somente. Para Berque, a 
paisagem é o cruzamento do mundo e da consciência. Ainda segundo o mesmo autor,

“(...) a paisagem não reside apenas no objeto nem somente no sujeito, mas na interação 
complexa destes dois termos. Esta relação, que põe em jogo diversas escalas de tempo e de espaço, 
implica tanto na instituição mental da realidade, como na constituição material das coisas. É na 
própria complexidade deste cruzamento que se fixa o estudo paisagístico.” (BERQUE, 1994, p.1).

 Para Georg Simmel (1913), não basta termos diante de nossos olhos elementos físicos como árvores, 
cursos d’água, colinas e casas para se ter uma paisagem. É preciso ‘acorrentar o espírito’ e, para isso, “(...) A 
nossa consciência, para além dos elementos, deve usufruir de uma totalidade nova, de algo uno, não ligado 
às suas significações particulares nem delas mecanicamente composto – só isso é a paisagem.(...)” (SIMMEL, 
1913, P.42). O autor, portanto, coloca a Stimmung da Paisagem como um estado da alma, que habita “(...) no 
reflexo sentimental do observador e não nas coisas exteriores desprovidas de consciência (...)” e, sendo um 
momento, “(...) reconduz as partes separadas à paisagem como uma unidade sentida (...)” (SIMMEL, 1913, 
P.49).

Já Alain Roger (1994), vê a paisagem através da artialização do olhar, ou seja, através de uma construção 
cultural daquele que apreende a paisagem. Para o autor “O ‘país é, de certo modo, o grau zero da paisagem, 
o que precede a artialização, direta (in situ) ou indireta (in visu)” (ROGER, 1994, p.7), mas ele ressalva que 
“(...) um país não é, de imediato, uma paisagem, e que há entre uma coisa e outra toda a elaboração, toda a 
mediação da arte.” (ROGER, 1994, p.7). 
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Michel Conan (1994) parte da análise dos ritos sociais contemporâneos na tentativa de compreender 
as condições para a “(...) invenção coletiva de novas paisagens nos dias de hoje.” (CONAN, 1994, p.3). Para 
Conan, um território pode ser ao mesmo tempo país (região, espaço físico), lugar (onde existe identidade) 
e paisagem (“associações culturais entre o mito e a geografia”), ou não ser nada disso – tudo depende de 
seus valores simbólicos, os quais lhe conferem os ritos de propriedade de um determinado grupo social. 
“A paisagem é um símbolo do grupo que se torna coeso ao apropriar-se, mediante formas de experiência 
ritualizadas, de um lugar que lhe assinala uma identidade esquemática, e o valor que lhe é atribuído é um 
símbolo dos ideais coletivos do grupo. (...)” (CONAN, 1994, p.7).

Este levantamento preliminar acerca das discussões sobre o conceito de paisagem nos possibilita 
direcionar a pesquisa, considerando a paisagem como uma entidade relativa e dinâmica, na qual natureza e 
sociedade, olhar e ambiente estão em constante interação. Neste sentido, a paisagem é este processo relacional 
e construtivo entre a alma do mundo com a do homem. Ela engaja a sensibilidade e não existe fora do sujeito, 
que por sua vez não existe fora de “sua” paisagem (BERQUE, 1994). Segundo Serrão, a paisagem é uma 
criação cultural, já que forma-se de “(...)sucessivos cruzamentos e interdependências entre as características 
concretas dos espaços físicos e a camada simbólica sobre eles depositada (...)” (SERRÃO, 2011, p.21). Este 
conceito permite, também, o estudo das apropriações do espaço enquanto elemento mediador entre pessoas 
e seu meio físico, resultando na criação de identidade e símbolos.

Ainda na intenção de esclarecer os caminhos percorridos por esta pesquisa, consideramos necessária a 
rápida exposição do que entendemos por lugar. Assim como a paisagem, o conceito de lugar foi profundamente 
utilizado como sinônimo de algo que possa ser mensurado e delimitado a partir de um mapa. Para algumas 
correntes próximas à fenomenologia, o lugar é mais do que isso: refere-se a tipos de experiência e envolvimento 
humano com o mundo. Em outras palavras, trata-se do centro de significados construídos pela experiência 
(RELPH, 1979). Dessa forma, entendemos lugar como o território vivido onde cada sociedade produz seu 
espaço, determina seus ritos de vida, seus modos de apropriação e expressam sua função social, seus desejos 
e projetos (CARLOS, 2007). Segundo Relph (1979) os lugares só adquirem significado simbólico através da 
interação e da relação que o homem estabelece com um determinado território, criando vínculos a partir de 
um convívio físico com o mesmo.
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04.02.  E S CO L H A  M E TO D O LÓ G I C A

O Positivismo é um movimento filosófico que marca o início da Filosofia da Ciência, que acredita 
no conhecimento produzido pela razão e por sua explicitação via análise metodológica dos procedimentos 
científicos. Este movimento coloca o sujeito fora do sistema de referência do conhecimento, mantendo um 
distanciamento dos problemas do homem e de sua existência (MARTINS, 1994).

A partir da constatação de que existem muito mais capacidades humanas do que apenas a razão, e 
buscando responder às mais subjetivas e simbólicas de sua existência, a pesquisa qualitativa foi desenvolvida 
como uma contraposição ao pensamento positivista, a partir do momento em que se percebe a incapacidade 
da abordagem quantitativa de abranger as múltiplas questões colocadas pelas Ciências Humanas.

 A Pesquisa qualitativa surge, então, com o objetivo de conferir aos fenômenos um rigor que não o 
da precisão numérica (muito caro à perspectiva quantitativa). Passam então a ser levados em conta fatores 
como: angústia, ansiedade, medo, alegria, tristeza, solidão, euforia, opiniões, valores – os quais podem ser 
melhor aprofundados através dos relatos dos atores sociais envolvidos. A ênfase da pesquisa é colocada nas 
experiências vividas (que abarcam memórias, percepções e antecipações de cada momento) e, por este motivo, 
a investigação se dá em forma de narrativa do cotidiano. Segundo Munné (2012), o homem é um ser ambíguo, 
cabendo nele a bondade e a maldade, o certo e o errado, a justiça e a injustiça, a razão e a desrazão, o logos 
e o mito. Desta forma, não é possível que seu discurso ou suas escolhas e preferencias sejam expressas em 
formas monolíticas e dicotômicas. É preciso caminhar dentro das entrelinhas de um discurso para entender 
o que, de fato, todas essas ambiguidades têm a nos dizer. 

Assim, a pesquisa qualitativa se dirige aos significados, ou seja: às “(...) expressões claras sobre as 
percepções que o sujeito tem daquilo que está sendo pesquisado, as quais são expressas pelo próprio sujeito 
que as percebe. (...)” (MARTINS, 1994, p.93). O que se obtém, então, são as situações vividas que foram 
conscientemente tematizadas pelo sujeito, onde os fatos deixam de ser o único elemento importante, dando 
lugar aos significados dos eventos para quem os vivencia.

Sendo assim, podemos afirmar que a pesquisa quantitativa lida com os fatos, enquanto a pesquisa 
qualitativa lida com os fenômenos. Entendemos aqui como fato tudo aquilo que pode se tornar objetivo e 
rigorosamente estudado enquanto objeto da ciência. Fenômeno, por sua vez, assume o sentido que se mostra 
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em um contexto situado (medo, ciúmes, depressão, amor, etc, só se mostram em situações em que existe um 
sujeito que esteja sentindo medo, ciúmes, depressão, amor, etc.) e o que aparece como fenômeno é a vivência 
do sujeito. (MARTINS, 19941)

Dentro da pesquisa qualitativa há uma variedade de procedimentos metodológicos disponíveis e sendo 
desenvolvidos, a fim de satisfazer os diferentes aspetos que aparecem em um tema pesquisado. Dentre outras 
possibilidades está a entrevista em profundidade, a qual utilizamos nesta pesquisa. 

Buscamos as entrevistas em profundidade como técnica metodológica, a fim de compreender de forma 
mais detalhada as crenças, atitudes, valores e motivações em relação ao comportamento dos entrevistados. 
Com este procedimento, “(...) estamos interessados na maneira como as pessoas espontaneamente se 
expressam e falam sobre o que é importante para elas, e como elas pensam sobre suas ações e as dos outros. 
(...)” (BAUER, GASKELL, 2000, P.21).

Assim sendo, ponderamos que o conhecimento desejado é a essência do fenômeno, que pode ser melhor 
alcançado “(...)através das descrições ingênuas, ou seja, não interpretadas, do mesmo. (...)” (MARTINS, 1994, 
p.36). Dessa forma, as instruções dadas aos participantes que falarão sobre o fenômeno não podem indicar 
o que é buscado, para que a fala não seja dirigida pelo próprio entrevistado a fim de satisfazer o pesquisador. 

Apesar de não se revelar exatamente o que está sendo estudado para o participante, é preciso que o 
pesquisador se prepare para o momento da entrevista, formulando de forma clara os principais objetivos 
desta, para que o processo fique sempre evidente ao interlocutor, até a fase final de análise de resultados.

Com os objetivos estabelecidos, é preciso fazer a seleção dos entrevistados, definindo assim a amostra. 
Como na pesquisa qualitativa buscamos explorar o espectro de opiniões e as diferentes representações sobre 
os assuntos estudados, esta seleção deve ser a mais específica possível, a fim de tornar a metodologia mais 
rigorosa enquanto método científico. Sejam quais forem os critérios de seleção dos participantes, o objetivo 
desta etapa é maximizar a oportunidade de compreender diferentes posições tomadas pelos meios sociais.

Concluída a seleção, é necessário formular um roteiro que servirá como guia, atendendo as necessidades 
do pesquisador em relação ao fenômeno estudado. O roteiro das entrevistas não é fechado - ele se baseia na 
fala dos entrevistados ao mesmo tempo em que segue a matriz de pensamento da pesquisa, fundamentado a 
partir dos objetivos centrais da mesma. Neste processo de confecção do roteiro, é possível ir a campo com 
uma versão preliminar do mesmo para fazer uma primeira sondagem, de modo a amadurecer a entrevista 

1. MARTINS, 1994, citado e discutido em aula do 
Seminário “A Pesquisa Qualitativa e o Fenômeno da 
Paisagem”; ministrado por Vania Bartalini e realizado 
através do Laboratório Paisagem Arte e Cultura – 
LABPARC, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo , 2014.
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piloto e ampliar as possibilidades de aprofundamento da entrevista final. 
É possível também a utilização de diversos estímulos no momento da entrevista, a fim de suscitar novas 

percepções, referências e reações dos entrevistados em relação ao tema que lhes é apresentado, a fim de 
desvelar outras possíveis relações anteriormente encobertas. Segundo Bauer e Gaskell (2000), o mundo em 
que vivemos é claramente influenciado pelos meios de comunicação, os quais, muitas vezes, dependem de 
elementos visuais, desempenhando papéis importantes na vida social, politica e econômica. Dessa forma, 
estímulos visuais podem ser uma forma de aprofundar essa incursão no imaginário dos entrevistados, 
despertando percepções diferenciadas daquelas que aparecem inicialmente no discurso.

O roteiro é, então, burilado e desenvolvido a fim de que, no momento da entrevista, o pesquisador 
consiga auxiliar o entrevistado a refletir, relembrar e emergir em suas percepções ainda não estruturadas 
conscientemente. Para a pesquisa, o próprio processo de produção de sentidos é tão importante quanto 
o próprio sentido que está sendo produzido. O entrevistado passa, necessariamente, por um processo de 
reflexão e imersão no assunto estudado e a 

“(...) entrevista também se torna um momento de organização de ideias e de construção de 
um discurso para um interlocutor, o que já caracteriza o caráter de recorte da experiência e reafirma 
a situação de interação como geradora de um discurso particularizado. Esse processo interativo 
complexo tem um caráter reflexivo, num intercâmbio contínuo entre significados e o sistema de 
crenças e valores, perpassados pelas emoções e sentimentos dos protagonistas.” (SZYMANSK, 
2002, p.14).

Após a entrevista devem ser feitas as transcrições do material coletado e, em seguida, inicia-se o processo 
de análise dos resultados. Como dito, esta análise está apoiada no discurso ingênuo do participante que é, 
posteriormente, passado para um discurso interpretativo com a intenção de revelar a essência da experiência 
que foi descrita. Cabe ao pesquisador interpretar as vivências, baseando-se no que lhe foi passado pelo 
entrevistado. Segundo Martins (2005), as análises dependem também da intuição do pesquisador, onde “(...) 
são substituídas as correlações estatísticas pelas descrições individuais e as conexões causais objetivas pelas 
interpretações subjetivas oriundas das experiências vividas.” (MARTINS, 2005, p.24). 
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Neste contexto, a análise qualitativa se apresenta como uma atividade de interpretação que consiste no 
desvelamento do oculto, do “não aparente”, indo além da aceitação do valor que se apresenta, desmontando 
o discurso do entrevistado. É importante salientar que a interpretação das entrevistas é feita a partir da 
problematização do tema estudado e, dessa forma, se pauta em questões que estão referenciadas nos objetivos 
inicialmente traçados.

Entendendo o processo da pesquisa qualitativa que iremos percorrer neste trabalho, passaremos agora 
para a prática e entraremos nas descrições do estudo de caso.

04.03.  E S T U D O  D E  C A S O

04.03.01.  CO N T E X TO :

Com a intenção de investigar os desejos, necessidades e relações que as pessoas estabelecem ou poderiam 
estabelecer com os córregos do seu cotidiano, e a fim de fornecer subsídios para a fundamentação do trabalho, 
decidimos realizar uma pesquisa qualitativa junto aos vivenciadores dos córregos escolhidos como estudo de 
caso desta investigação.

04.03.02. O B J E T I V O S  C E N T R A I S :

A pesquisa foi norteada pelos seguintes objetivos centrais: levantar as relações que os moradores 
estabelecem com os rios e sua conexão com a natureza ou elementos desta, assim como o vínculo que as 
pessoas construíram ou poderiam construir com os córregos do seu cotidiano.

04.03.03.  Á R E A S  D E  A B O R DAG E M :

A pesquisa foi dividida em três áreas de abordagem que buscam os significados objetivos e subjetivos dos 
moradores com (a) a natureza; (b) os rios; e (c), os córregos anônimos. Esta última estende-se também para 
o entendimento das relações que estas pessoas estabelecem ou poderiam estabelecer com a cidade através de 
novos pressupostos e possibilidades de construção de uma paisagem fluvial que lhes faça sentido.
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04.03.04.  M E TO D O LO G I A /  A M O S T R A :

Como dito anteriormente, o estudo foi realizado através do método qualitativo, utilizando-se a técnica 
da entrevista em profundidade. 

Para a realização de tal técnica, focamos nossa amostra em homens ou mulheres vivenciadores das 
várzeas dos córregos em questão (Belini e Itapaiúna), de faixa etária adulta (de 20 a 59 anos). Entende-se, 
nesta pesquisa, que vivenciadores são pessoas participantes da paisagem. Podem ser moradores, trabalhadores 
ou visitantes, desde que haja uma certa frequência na vivência do lugar. Para estes, o espaço de várzea não 
parece ser apenas caminho objetivo de passagem, mas percurso de fruição, ou mesmo área de estar. Tratam-
se, aqui, de pessoas que usufruem do espaço enquanto lugar e que, de alguma forma, estão familiarizadas com 
o ambiente.

Foram realizadas dez entrevistas sendo cinco em cada um dos córregos de estudo2.

04.03.05.  M AT E R I A L  D E  E S T Í M U LO

No roteiro foram utilizadas quatro imagens como forma de estímulo visual para as entrevistas. 
Introduzimos este material a fim de diversificar e ampliar o quadro referencial dos entrevistados em relação a 
rios e córregos urbanos. As imagens foram apresentadas na parte final das entrevistas a fim de não “infectar” 
as ideias iniciais que os participantes tinham dos cursos d’água. Inicialmente, não foram revelados quais eram 
os rios e tampouco seu histórico, de modo a, mais uma vez, não interferir nas percepções espontâneas diante 
das imagens. 

Tais imagens foram escolhidas em função de dois critérios fundamentais: o grau de processamento 
de sua paisagem e os gradientes de apropriação humana. A partir deste pressuposto, o que se pretendia era 
apresentar uma imagem representativa ou emblemática de situações que percebemos como fundamentais para 
a pesquisa. Essas situações foram divididas da seguinte forma: (a) um rio de configuração mais ‘naturalística’ e 
sem muitas intervenções aparentes feitas pelo homem; (b) um rio urbano com um volume de água maior do 
que os demais e com atividades acontecendo em suas margens, mas ainda com características ‘naturalísticas’; 
(c) um rio visivelmente urbano com tratamento paisagístico, movimento de pessoas e a cidade visível em 
suas margens; (d) um rio visivelmente urbano, com um gradiente mais elevado de processamento, sem 
muitos elementos evidentes da ‘natureza’, e com movimento de pessoas em suas margens. Dessa forma, 

2. Duas das entrevistas coletadas não foram registradas 
por problemas técnicos, o restante delas encontra-se 
nos anexos deste trabalho.
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as referências encontradas, buscaram traduzir em imagem, as premissas anteriormente identificadas. Sendo 
assim, os estímulos apresentados foram:

a) Rio Spree em Berlim (Alemanha) – Imagem número 3 das entrevistas:
O Spree corta a cidade de Berlim de forma a percorrer diferentes cenários em seu longo percurso. 

Ladeando o rio, estão muitos pontos turísticos importantes da cidade, como a Ilha dos Museus, a Catedral de 
Berlim, o Palácio, a East Side Gallery (galeria de arte urbana a céu aberto em um trecho do Muro de Berlim 
que ainda encontra-se preservado), o Museu Alemão de Tecnologia, assim como o Parque Tiergarten. 

Escolhemos esta referência do Spree, por tratar-se de um rio urbano que (como se vê nesta imagem onde 
ele corta o parque) faz uma analogia direta a um rio afastado da cidade, remetendo ao selvagem, fazendo um 
contraponto com as demais referências selecionadas. 

b) Represa Guarapiranga em São Paulo (Brasil)- Imagem 4 das entrevistas:
Inaugurada em 1908 com o intuito de atender as necessidades da produção de energia na Usina 

Hidroelétrica de Parnaíba, mais tarde a represa passou também a ajudar no abastecimento de água potável 
da cidade de São Paulo. Com o crescimento da região, impulsionado ainda pela implantação de loteamentos 
que buscavam oferecer uma opção de lazer náutico ao paulistano, as várzeas da represa foram paulatinamente 
sendo urbanizadas. Sem opção de moradia e com falta de fiscalização, a população de baixa renda ocupou as 
margens da Guarapiranga, formando um grande maciço de casas, deteriorando ambientalmente o manancial, 
trazendo impactos inequívocos à saúde de seus habitantes. A partir da década de 2000, alguns projetos de 
urbanização para essa grande área foram ganhando visibilidade. Dentre eles está o projeto Cantinho do Céu3 

que a imagem referencia.
Selecionamos inicialmente esta imagem por se tratar de uma cena na qual elementos do urbano convivem 

com áreas de lazer, com a prática de atividades físicas, com água em abundância, além de introduzir uma 
referência paulistana antes comprometida. Após a entrevista, consideramos que esta referência não teve 
representatividade analítica e, por este motivo, a mesma foi deixada de lado na análise da pesquisa.

c) Córrego Cheonggyecheon em Seul (Coréia do Sul)- Imagem 1 das entrevistas:
O parque linear construído nas laterais do córrego foi inaugurado em 2006, após a demolição de uma 

infraestrutura viária gigantesca que contava com pistas laterais de trânsito rápido, além de um elevado com 
seis vias sobre as águas poluídas do rio. O projeto permitiu a retomada do espaço do córrego como área de 

3. Sobre o projeto do Cantinho do Céu, ver capítulo 
dois deste trabalho.

4. Sobre o projeto do Córrego Cheonggyecheon, ver 
capítulo dois deste trabalho.

Estímulo a) Rio Spree em Berlim (Imagem 03 
das entrevistas).

Estímulo b) Represa Guarapiranga em São 
Paulo (Imagem 04 das entrevistas).



11804.  O U T R A S  L E I T U R A S  DA  PA I S AG E M  C A P I L A R :  O  R I O  D E  D E N T R O

lazer não apenas dos moradores de Seul como também de muitos turistas, tornando-se o maior símbolo da 
transformação e requalificação urbana do país4. 

Buscamos, nesta imagem, trazer ao entrevistado uma referência onde parece possível a convivência 
harmoniosa entre o urbano, os elementos da natureza e as pessoas; onde o curso d’água está completamente 
inserido no contexto e no cotidiano da cidade. 

d) Rio Sena em Paris (França) – Imagem 2 nas entrevistas:
O Rio Sena tornou-se o grande ponto de referência em Paris além de ser, ele próprio, uma atração 

aos moradores e turistas. Dividindo a cidade ao meio, em suas margens é possível encontrar diversos 
pontos importantes como museus (de arte moderna, Louvre, D’Orsay, Quai Branly, etc), parques e jardins, 
a Universidade de Sorbonne, o Teatro Òpera, muitos bares, restaurantes e, finalmente, o maior símbolo 
parisiense: a Torre Eiffel. No verão, praias são montadas em alguns trechos e pequenos festivais de música 
acontecem ao longo do curso d’água. 

Apesar de ser um rio visualmente antropizado, com seu curso canalizado e suas margens completamente 
concretadas, a imagem mostra o atual convívio, aparentemente, harmonioso do curso d’água com o contexto 
urbano e a apropriação do espaço da várzea por parte das pessoas. Apesar de inserido na malha urbana, 
entendemos o Sena como um rio de “eventos” e menos cotidiano.

No momento da entrevista, as imagens foram apresentadas para os participantes na ordem em que 
se encontram demarcadas na sequência de cada item conforme indicado. Decidimos mudar a ordem na 
apresentação das imagens para que não houvesse a compreensão, por parte dos entrevistados, da mudança 
no gradiente de processamento da paisagem, assim como da apropriação humana (colocada anteriormente 
como critérios fundamentais para tal escolha), a fim de não induzir, na população pesquisada, as eleições do 
pesquisador.

04.03.06.  E N T R E V I S TA  P I LOTO

Para este trabalho foram realizadas quatro entrevistas piloto com um roteiro preliminar que foi levado a 
campo para uma primeira sondagem. Esta etapa do trabalho foi importante para a pesquisa, pois nos permitiu 
não apenas nos aprofundar na elaboração do roteiro, como também experimentar a prática da metodologia 

Estímulo c) Córrego Cheonggyecheon em 
Seul (Imagem 01 das entrevistas).

Estímulo d) Rio Sena em Paris (Imagem 02 das 
entrevistas).
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proposta.
O resultado desta etapa encontra-se nos anexos deste trabalho.

04.03.07.  R OT E I R O

O que se segue agora é um roteiro de referência que, enfatizando o que já foi dito, foi utilizado como 
instrumento guia para o direcionamento da pesquisa. Entretanto, no momento da entrevista, dependendo da 
situação, do fenômeno apresentado e de como o entrevistado se colocava, ocorreram desvios e ajustes para 
melhor alcançar nossos objetivos.
Abordagem:

Entender se a pessoa faz parte da amostra. Deixar claro que, na entrevista, o que se pretende não é obter 
nenhum conhecimento técnico e sim as impressões, percepções e vivências.

quem são; como é o dia-a-dia; finais de semana; o que costumam fazer; tempo de moradia no bairro; 
onde moram; com quem; como chamam o bairro
Aquecimento:

- Quem são;
- O que gostam de fazer;
- Tempo em que estão no bairro;
- O que faz a pessoa ir até o local da entrevista;
- O que aquele lugar representa no seu dia a dia;
- O que precisa ter um lugar para a pessoa querer estar nele;

Natureza
- Você citou a natureza... O que lhe faz querer ficar mais perto da natureza?;
- Você sabe me dizer o que a natureza tem que te faz sentir melhor perto dela, o que ela te traz?;
- Me fale um exemplo de natureza na cidade;
- Você consegue me descrever isso (praça, rio, parque, floresta)?;

Rio / Córrego:
- Me descreva a primeira imagem que vem na sua cabeça quando eu falo “água na cidade”;
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- E os rios?;
- Como é o rio da cidade? Me descreva;
- Você tem ou teve alguma relação prazerosa com algum rio durante sua vida?
- Você saberia me dizer qual o rio ou córrego mais perto daqui?;
- Qual o seu contato ou relação com esse rio?;
- E se eu te disser que bem aqui embaixo passa um córrego?;
- Você consegue imaginar como é esse córrego?;
- E quando eu te disse que aqui tem essa água corrente, o que você sentiu? O que pensou?;
- Como este córrego poderia ser diferente? Você mudaria alguma coisa nesta paisagem?;
- Você gostaria de morar ou trabalhar, conviver perto de um córrego ou rio?;
- Aqui eu tenho quatro rios (Cheonggyecheon- Seul, Sena- Paris, Spree- Berlim, Cantinho do céu; 

Billings- São Paulo). Você gostaria de algum desses perto de você?;
- Nenhum outro ou você prefere este?;
- Nesses que você me disse que poderiam estar no seu cotidiano, você sabe me dizer o que tem aqui, que 

te faz querer ficar aqui perto?;
- Me diga nessa imagem, como seria você aqui... O que você estaria fazendo aqui, com quem estaria, em 

que momento do dia, o que estaria acontecendo... Me descreva;
- Se pudesse falar alguma coisa para as autoridades sobre os rios, o que falaria? Que recomendação daria?;

04.03.08.  A N Á L I S E  DA  P E S Q U I S A  D E  C A M P O

A  N AT U R E Z A :

Iniciamos a análise interpretando o que a natureza representa para os entrevistados, a fim de buscar o 
contexto maior em que se inserem os rios e córregos urbanos. De certa forma, esta definição se reflete na 
condição da malha hídrica da cidade que, ao mesmo tempo em que é tratada como natureza, é isolada do 
cotidiano e, portanto, tem seu sentido alterado drasticamente.

Pudemos perceber na pesquisa que a primeira ideia de natureza expressa pelos entrevistados foi a de 
uma natureza que passou por uma intermediação do homem. Ela é organizada de modo a satisfazer a escala 
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antrópica, passando por uma valoração que lhe atribuiu sentido e significado. Portanto, para os entrevistados, 
a natureza (que chamaremos aqui de primeira) entra, em geral, em um contexto urbano e sempre balizada 
pelo gosto humano.  

Esta ideia de domesticação da natureza para a apreciação do homem vem desde antes da Idade Média. 
As cidades eram construídas muitas vezes permeadas por jardins domesticados, fruto do processamento 
dos dados naturais em consonância com uma visão humana de mundo, na qual a natureza selvagem ficava 
convenientemente banida para fora das muralhas (LIMA, 2004). Desta forma, a natureza expressa pela nossa 
amostragem mediada e controlada aparece na cidade nas formas de parques e praças, sendo também imbuída 
de uma forte idealização e valorização. A ela se atribui o prazer do descanso, o momento de equilíbrio e 
tranquilidade, em contraponto direto ao cotidiano e à agitação inerente às grandes cidades. Esta natureza 
contextualizada em nenhum momento foi associada às grandes catástrofes ou à brutalidade que, em certos 
momentos, pode ser a ela atribuída (fortes chuvas, terremotos ou mesmo a agressividade animal dentro da 
selva). Ela aparece, antes, como terna, maternal (no sentido de acolhedora), calma e bem comportada, em 
uma leitura idílica de todas as suas faces e, neste sentido, idealizada.

 “(...) a natureza é para mim uma pequena paz, uma pausa na correria, me faz me sentir 
melhor, eu me sinto bem perto dela.” (Peti). 

“(...)A natureza te desliga um pouco da realidade, que é corrida por conta do trabalho, da 
correria, ela ajuda a desconectar da vida agitada, traz tranquilidade.” (Roberto)

Este conceito é acompanhado também de um enorme sentimento de nostalgia que parece implicar na 
perda do verde no cotidiano da cidade. Não se trata, aparentemente, da falta do ambiente mais rústico ou 
selvagem e sim, mais uma vez, de uma perda de algo ainda mediado pelo homem. Vale lembrar que, mais 
intensamente a partir da revolução industrial, com a escravização da natureza e sua devastação abrangente e 
sem precedentes na história da humanidade, surgiu um sentimento nostálgico onde o campo (representação 
de natureza domesticada) aparece no imaginário como um símbolo de antítese aos males da cidade. 

O que se notou foi que a ideia de uma natureza como algo virgem, intocado e selvagem, parece estar mais 
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distante do imaginário dos entrevistados como primeira referência, principalmente no contexto urbano. A 
natureza que aparece espontaneamente está mais perto da realidade em que vivemos hoje nas grandes cidades, 
fazendo um paralelo com aquilo que é possível dentro do quadro atual de referências dos entrevistados.

“Para mim, o maior exemplo de natureza é o Parque do Ibirapuera. (...) lá é bem arborizado, 
tem aquele lago lindo, tem animais que ficam soltos também, tem muita gente caminhando, tem 
muito movimento, nossa lá é muito bom! (...)” (Cristina)

Dos três estímulos apresentados, dois deles (o 1 e o 3) suscitaram ideias opostas de natureza, enquanto a 
imagem 2 acabou não sendo percebida como referência desta. Enquanto a imagem 1 (Córrego Cheonggyecheon, 
Seul) foi identificada pelos entrevistados como uma natureza mediada pelo homem –logo, acolhedora e mais 
aceita como cotidiana - a referência 3 (Rio Spree, Berlim) foi apreendida como selvagem e dominadora5.

 Ainda na imagem 3, pudemos perceber a hipervalorização do que a referência representava. Parecia então 
que, de fato, aquilo representava a “verdadeira” natureza, tornando-se seu símbolo, máximo mas estando tão 
distante das possibilidades e vivências dos entrevistados que não era possível identificá-la como primeira 
referência. Esta terceira imagem se mostrou como o avesso direto da realidade urbana - neste sentido, uma 
fuga da vida levada nas cidades. Esta distância se torna tão absoluta que não se encaixa no cotidiano e acaba 
sendo deixada de lado, como se aquilo fosse “muito” ou “demais” para se ter tão por perto. 

“ Esse três é maravilhoso! Nossa, isso aqui sim é lindo! De tirar o fôlego. Aqui eu moraria com 
5. Uma análise mais detida de cada um dos estímulos 
será apresentada em seguida, neste mesmo item deste 
capítulo.

Da esquerda para a direita:

Imagem 01: Córrego Cheonggyecheon em 
Seul (Coréia do Sul).

Imagem 02: Rio Sena em Paris (França)

Imagem 03: Rio Spree em Berlim (Alemanha).
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certeza. Aqui eu estaria (pausa). Não, aqui eu não gostaria de morar aqui não. É muito solitário, não 
tem como morar aqui não, aqui é afastado da cidade, não tem como eu trabalhar, a vida aqui seria 
complicada. Eu queria vir aqui passear, é lindo, mas morar não dá não.”(Valquíria)

O que percebemos, então, é uma espécie de movimento de distensão, onde se é permitido sonhar e onde 
existe uma romantização da cena bucólica. Quando é feito o exercício individual de se colocar na vivência 
daquela paisagem, acontece o retorno através de um movimento de contração, onde as pessoas se convencem 
de que aquilo não se encaixa na vida delas e nas possibilidades que se tem em um contexto urbano. 

Além de distante da realidade da cidade, a natureza selvagem aparece, em alguns momentos das entrevistas, 
associada à insegurança, ao medo e à instabilidade, retirando o homem da harmonia inicialmente atribuída a 
ela e provocando um sentimento de instabilidade e vulnerabilidade. 

“(...) tem o Parque do Ibirapuera que é uma delícia, o Parque Burle Marx também eu adoro, 
mas o Morumbi já acho muito isolado, não sei, acho inseguro, não acho que fizeram alí um bom 
parque, me dá a sensação de que é muito bruto, não sei explicar (...)” (Beatriz).

Henry David Thoreau6, acostumado a se aventurar em expedições pela vida selvagem, descreve, em uma 
de suas jornadas mais ousadas (no caso, a subida ao topo das montanhas do Maine7), sensações ambíguas no 
que se refere à relação com a natureza. Em certos momentos, por exemplo, esta lhe aparece como “vasta e 
titânica”, a ponto de ele não se sentir parte daquele todo (LIMA, 2004).

Para o universo de alguns entrevistados, esta sensação diante da ausência visual da mediação humana 
é vista como ruim, tanto em situações onde a natureza se mostra grandiosa e selvagem (como relatado 
por Thoreau), como também em situações mais corriqueiras na cidade. Lugares em que espécies de plantas 
silvestres crescem espontaneamente sem qualquer controle aparente, são logo associados a locais perigosos, 
ermos e baldios.

Podemos ainda supor pelas entrevistas que, no contexto cotidiano, a condição de natureza como algo 
imponderável, fora do controle e maior do que o ser humano - algo próximo ao sublime e arrebatador - aparece 
de forma diminuta e mais conceitual em um primeiro momento. Emocionalmente, o que aparece inicialmente 

6. Henry David Thoreau, um poeta norte americano 
transcendentalista que viveu na segunda metade do 
século XIX e lutou para a construção do movimento 
ambientalista e a preservação da vida selvagem.

7. Maine é um Estado norte americano onde existe 
uma natureza mais preservada, próximo da divisa com 
o Canadá.
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é a natureza entendida como algo a serviço das pessoas, respondendo aos seus desejos e anseios. Podemos 
considerar este fenômeno como produto de uma filosofia antropocentrista que vem desde o Renascimento, 
onde o homem foi colocado como centro de tudo (natureza, trabalho, relações, objetos) e onde tudo está a 
seu serviço. Trata-se de uma espécie de instrumentalização das coisas, pessoas, relações, da própria natureza 
e de tudo o que o envolve.

 “(...) natureza te tira da loucura do dia-a-dia, te traz tranquilidade, bem estar, aconchego, tráaz 
muitos benefícios. Ela me acalma, me faz relaxar, me faz muito bem.(...)” (Cristina)

A natureza foi, então, idealizada no contexto urbano e os entrevistados a colocam sempre como algo 
positivo e acolhedor. No polo oposto desta posição encontram-se os córregos e rios urbanos que, ao mesmo 
tempo em que eram idealizados, foram sentidos de forma diferente ao longo da história, sendo afastados do 
cotidiano, construindo novos sentidos e percepções.

A S  FAC E S  D O  R I O  –  I D E A L I Z AÇ ÃO  E  P R O B L E M A :

Como vimos, quando os entrevistados falam de natureza na cidade, esta aparece sempre como 
idílica, encantadora e acolhedora. Palavras como “aconchegante”, “tranquila” e “maravilhosa”, são usadas 
frequentemente nas entrevistas para descrevê-la. Em direção oposta, surge a percepção dos rios e córregos 
urbanos vistoscomo problemas, esgoto e desastre, descritos muitas vezes como “coitado”, “morto” e “triste”.

Por mais sensíveis que os entrevistados se mostrem à perda e à deterioração da natureza, ela ainda 
permanece como um registro emocional forte dentro da cidade, se mantendo como algo positivo no imaginário 
coletivo. Por sua vez, os rios se perderam nessa evolução de sentido, deixando de acompanhar a natureza 
como uma referência boa e desaparecendo da paisagem não somente física, como também simbolicamente. 
Para alguns entrevistados o rio da cidade se perdeu, morreu, não existe mais. 

 
“O rio está morto, sem vida, ninguém pensa nele, ninguém ama ele, ele está lá jogado, 

esquecido, ninguém dá bola pra ele então, para mim, ele está morto, sem vitalidade, sem felicidade, 
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sem nada.” (Beatriz)
 “Que rio menina? Aqui nós não temos nada infelizmente. É como eu falei para você, eu sou 

morador daqui há mais de trinta anos e atrás da minha casa passava um córrego lindo que eu tive 
a oportunidade de pescar nele, de pegar peixinho, de brincar com meus sobrinhos. Ele desemboca 
lá no Pinheiros que era outro rio bonito que a gente tinha aqui na cidade, mas agora acabou. Virou 
tudo esgoto a céu aberto. Não temos rio aqui agora. Onde nós estamos conversando nós não temos 
rios, em São Paulo todo acabou. (...)” (Marcos)

“Eu vi ele se acabando como rio. Ele foi se transformando em esgoto a céu aberto. Foi 
degradando, degradando e morreu.” (Marcos)

Podemos supor que essa ruptura de sentido do ponto de vista positivo, se deu pelo fato de termos dado 
aos rios, ao longo da formação da cidade de São Paulo, o “papel de vilão”, atribuindo-lhes a culpa pelo esgoto 
e a sujeira, pelas doenças e pela destruição de casas em momentos de enchentes. Como vimos no primeiro 
capítulo deste trabalho, a ocupação desenfreada e desleal da cidade invadiu as terras das águas ocupando 
as áreas alagadiças, não deixando outra alternativa aos rios meândricos senão retomar suas antigas várzeas, 
causando sérios problemas para São Paulo. Podemos supor que foi a partir daí que o rio deixou de ser estimado 
e as boas lembranças das brincadeiras, pescarias e conversas à beira d’água se foram, permanecendo apenas a 
mágoa das adversidades sofridas pela população. Os rios e córregos foram, então, literalmente encarcerados, 
reprimidos e apagados da cena urbana da cidade e, aos poucos, desapareceram também da lembrança e 
do imaginário paulistano. De certa forma, podemos considerar que o rio foi literalmente enterrado vivo, e 
dessa condição ele continua produzindo (enchentes, relações, ocupando espaços, e mediando conflitos). No 
entanto, tudo o que dele parte, chega antecipadamente com seu sentido deteriorado.

O rio deixou, desse modo, de ser percebido como parte da “natureza idealizada”, entendida e colocada 
pelos entrevistados como um emblema para o refúgio dos problemas citadinos e, portanto, como algo 
resguardado de sentido positivo, seguindo uma direção oposta. De certa maneira, mesmo os cursos que 
formam lagos dentro dos grandes parques (como é o caso do Córrego do Sapateiro, criador do lago do 
Parque Ibirapuera; ou ainda do Córrego Cambuci, que forma o lago do Parque da Aclimação) deixaram de 
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ser sentidos como córregos pelos participantes, camuflando-se como parte da natureza. Nessas paisagens 
lagunares, esses cursos d’água encontram um reduto de carinho na apreensão dos vivenciadores. Contudo, 
aparentemente, não se trata de afeto pelo córrego propriamente dito e sim pelo cenário em que ele está 
inserido, o qual entra no imaginário dos entrevistados como a própria referência de natureza.

Seguindo essa linha de raciocínio, e ainda segundo a descrição de Gaston Bachelard, a água pode assumir 
um caráter ‘masculino’ ou ‘feminino’, dependendo da forma como ela é apreendida. 

“A princípio, em sua violência, a água assume uma cólera específica, ou seja, a água 
recebe facilmente todas as características psicológicas de um tipo de cólera. Essa cólera, o 
homem se gaba rapidamente em domá-la. Por isso, a água violenta é logo em seguida a água 
que violentamos. Um duelo de maldade tem início entre o homem e as ondas. A água assume 
um rancor, muda de sexo. Tornando-se má, torna-se masculina. (...)” (BACHELARD, 1997, 
P.16)

Seguindo o pensamento de Bachelard, podemos ainda supor que, na cidade de São Paulo, as águas foram 
tratadas de forma colérica, a ponto de se submeterem a uma mudança de sexo, tornando-se más, tornando-se 
“masculinas”.  

Quando o rio é violentado, com a ocupação de suas margens e a poluição de suas águas, ele violenta a 
cidade causando inundações, desastres, trazendo doenças e mau cheiro. Assim ele é novamente violentado, 
soterrado e ocultado. Se produz, então, uma outra violência, que mantém as inundações e retira da cidade 
a presença fluvial, inicialmente mais doce e bucólica. É nessa relação de ‘maldades’ que os rios e a cidade 
de São Paulo se mantiveram ao longo do último século e a percepção da população para este atributo foi se 
deteriorando. 

Em contrapartida, e ainda segundo Bachelard, o caráter feminino é o mais usualmente atribuído às 
águas, que quase sempre carregam uma profunda simbologia de maternidade. Na sua visão, elas brotam e 
se renovam initerruptamente em um nascimento contínuo, podendo representar o leite da terra. Em seu 
caráter feminino, a água assume um papel acolhedor, calmo e amigável, muito mais próximo da percepção 
que os entrevistados têm da natureza. Podemos então inferir que o “rio feminino” é também, na concepção 
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do teórico, o rio idealizado que, através de uma mediação humana, pode representar o aconchego da alma. 
Este rio aparece nas entrevistas como o rio da lembrança dos entrevistados - aquele que propicia brincadeiras, 
passeios e boas recordações. 

“Ah! Lá era um ponto de encontro de todo mundo. Marcávamos encontro com os amigos em 
um determinado ponto do rio, as brincadeiras aconteciam em um determinado lugar, o rio tinha 
esses lugares bem definidos, era uma farra, uma delícia, que saudade que eu tenho do meu rio.” 
(Roberto)

“Tudo de bom que fazia era no açude. Eu pescava, tomava banho, bebia água, lá tudo é o 
açude e o açude é a vida da gente. (...) Lá é muito bom, eu sinto muita falta do meu açude, eu ia para 
o açude... ai, menina, como era bom lá.(...)” (Edilsa)

Levando-se em conta a visão de Bachelard, podemos inferir ainda que os rios apresentados como 
estímulos nas entrevistas podem ser considerados também “femininos”, por terem sido apreendidos pelos 
entrevistados como acolhedores - cada qual à sua maneira. Neste sentido, dentre as três imagens, podemos 
ainda supor que o córrego Cheonggyecheon8 em Seul apareceu para os entrevistados como o mais “feminino”, 
sendo apontado na grande maioria das entrevistas como o mais completo e “afável”9. 

“(...) Aqui eles mataram a pau porque tem essa turma toda aqui, (...) Parece que tudo está 
convivendo harmoniosamente. Tem cidade, tem natureza, um espetáculo, achei lindo de morrer. 
(...)” (Marcos)

8. Uma análise mais detida de cada um dos estímulos 
será apresentada em seguida, neste mesmo item deste 
capítulo.
9. É provável que a percepção que os entrevistados 
têm desse estímulo como o mais completo, se dá, 
também, por outros motivos que não apenas o fato 
dele ser colocado como o mais afável e acolhedor, e 
portanto o mais “feminino” segundo as considerações 
de Bachelard. Tratando-se de uma paisagem onde a 
natureza se apresenta de forma mais “humana”, além 
de representar uma imagem onde elementos entendidos 
como “natureza”, “cidade” e “pessoas” convivem, 
aparentemente, de forma harmoniosa, são outros, de 
muitos fatores, que podem levar os entrevistados a esta 
preferência. 

Da esquerda para a direita:

Imagem 01: Córrego Cheonggyecheon em 
Seul (Coréia do Sul).

Imagem 02: Rio Sena em Paris (França)

Imagem 03: Rio Spree em Berlim (Alemanha).



12804.  O U T R A S  L E I T U R A S  DA  PA I S AG E M  C A P I L A R :  O  R I O  D E  D E N T R O

“Aqui tem cidade, tem o rio, tem natureza, pessoas caminhando, pessoas perto d’agua. Esse é 
o mais completo, eu escolheria esse mesmo, muito lindo, radiante.” (Cristina)

Por sua vez, este córrego da primeira referência é também o mais moldado pelo homem, onde sua 
mediação e sua presença se fazem mais marcantes. A partir desta constatação, podemos observar que a 
imagem negativa dos rios na cidade de São Paulo corre apartada de uma possível releitura dos cursos d’água 
através de vivências passadas, ou da introdução de novas referências e possibilidades (como os estímulos 
visuais apresentados). 

A partir daí, podemos observar que a imagem negativa dos cursos d’água de São Paulo está tão 
intrinsecamente ligada à referência de rio dos entrevistados que, mesmo com as doces lembranças do “rio 
vivido” - ou mesmo com a introdução dos estímulos - não houve, em quase nenhuma das entrevistas, a conexão 
entre estes dois extremos. As referencias se apresentam para os participantes de forma tão controversa que a 
possibilidade de união dessas duas faces se mostra, em um primeiro momento, incoerente, como se não fosse 
possível termos um curso d’água “feminino” e acolhedor na realidade paulistana.

Uma vez reconhecidos como importantes elementos da paisagem pelos próprios entrevistados, torna-se 
necessário retirá-los do abandono uma vez que, enquanto os rios estiverem “baldios” e jogados pela cidade, 
vão sempre representar sujeira, mau cheiro e muitos atributos considerados negativos pelos entrevistados. Da 
mesma maneira em que a natureza é percebida de forma deturpada quando não está claramente mediada pelo 
humano, ganhando sentidos acolhedores quando esta mediação acontece, podemos considerar que, no que se 
refere aos rios, o caminho a percorrer é o mesmo. Em ambos os casos, parece necessária uma mediação que 
molde a paisagem, exercendo sobre ela certo controle, sem reprimir seus sentidos mais puros.

O  S E N T I D O  D O  R I O :

Podemos supor que, dependendo da forma como o indivíduo se relaciona com o mundo, este aparece 
para o mesmo de maneira mais ou menos restritiva. Como vimos, houve um afastamento histórico dos 
paulistanos em relação à sua malha hídrica, o que fez com que o sentido do rio se restringisse e sua relação 
com as pessoas sofresse grandes rupturas, estreitando assim o sentido de paisagem.

Somada a esta restrição de sentido sofrida pelos rios, ocorreu, concomitantemente, uma perda dos 
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pontos de contato das pessoas com os espaços livres da cidade. Estes últimos, sempre vistos como possível 
palco de discussões e manifestações da sociedade, foram sendo deixados de lado com a instalação de regras 
invisíveis de conduta, as quais acabaram por minar essas expressões, fazendo com que as manifestações 
de espontaneidade e individualidade se tornassem visíveis apenas na esfera privada10. De maneira geral, as 
atividades em ambientes fechados cresceram de forma acelerada nas ultimas décadas. Em consequência disso, 
a preocupação com o isolamento e o medo de exposição aos lugares públicos favoreceram o esvaziamento das 
ruas e o enfraquecimento do potencial de revitalização através das atividades nas calçadas. Este afastamento 
entre as pessoas e a cidade, também percebido por alguns entrevistados, fez com que muitos deles não fossem 
capazes de identificar aquilo que escutavam, sentiam e viam como rio.

“(...) Acho que a gente fica tão preocupado com o trabalho, apartamento, estudo e etc e não 
para pra observar, pra perceber a cidade. Agora que você falou eu estou escutando o barulho do 
rio, mas eu nunca tinha escutado antes, eu só escutei agora porque eu já sabia que aqui tinha um rio. 
Isso porque eu venho sempre aqui!” (Roberto)

É importante salientar que, após essa identificação do traçado e da existência do córrego, a maior parte 
dos entrevistados revelou uma percepção já distorcida. A primeira referência de rio urbano volta a ecoar de 
forma perversa e, sem alternativa, o curso d’água torna-se novamente sinônimo de sujeira e abandono.

 “Olha, por ser aqui eu imagino com pouca água. Se bem que eu ouvi alguma água e não sei se 
era tão pouca assim, mas assim imaginando assim eu penso em pouca água e suja, com muito lixo, 
muita sujeira.” (Marcos)

“(...)Bom eu acho que deve ser um rio mirrado e poluído não sei.” (Peti)
“Nossa! Deve ser muito sujo, se ele está fechado assim então é porque é muito sujo, ne? (...)” 

(Valquíria)

Essa passagem de rio para esgoto que os cursos d’água sofreram na percepção dos entrevistados não foi 
apenas física, mas, principalmente, emocional. Neste processo, o rio deixa de ser rio, morrendo no imaginário 

10. A esfera privada é colocada aqui em referência ao 
conceito de Arendt (1958).
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e não sendo mais detectado como anteriormente. O sentido que lhe é atribuído se altera drasticamente ou 
até mesmo desaparece da percepção. Se o que não faz sentido não é visto, podemos supor que os rios estão 
deixando de fazer parte do referencial dos participantes, de forma a desaparecerem da paisagem mesmo 
quando não estão literalmente ocultos pela urbanização. Continuando este mesmo raciocínio, podemos 
considerar ainda que, dentro daquilo que é visto podem aparecer vários sentidos e, como vimos, quando 
percebidos, os cursos d’água de São Paulo são, de maneira geral, sentidos restritivamente e negativamente. 

“O Tietê. Ele todo sujo passando no meio da cidade com aquela lateral de concreto, um 
horror. Essa é a primeira imagem que vem, os carros passando em volta, aquela loucura.” (Cristina)

“(...) Temos o Pinheiros também, digno de dó, de pena, aquele horror. (...)” (Marcos)
“(...) o Rio Tietê é um esgoto mesmo ou é porque caiu água suja dentro dele, tipo caiu esgoto 

dentro dele? (...) Ele é um rio então? (...) Valha-me Deus! É por onde! Tadinho.” (Edilsa).

Dessa forma, os rios paulistanos foram deixando de pertencer aos cidadãos - deixando de existir nas 
possibilidades de convivência e fruição, e na apreensão sensível da cotidianidade. Ignorados, passaram a não 
pertencer a ninguém, desaparecendo de forma ainda mais contundente.

 
“Eu mesmo estou perdendo esse meu córrego que eu nem sabia que existia. Se eu não sei, 

então ele não é meu e talvez não seja de mais ninguém, está aí abandonado. Para mim isso é uma 
forma de você perder um pouco da natureza e um pouco da cidade também.” (Cristina)

 Em contrapartida aos rios “sem dono”, aparecem também nas entrevistas os cursos d’água das boas 
lembranças, os quais são sempre colocados de forma a deixar clara sua apropriação. Trata-se, aqui, dos 
córregos repletos de sentidos próximos e positivos, espaços de brincadeira, de convívio, de alegria e diversão. 
Estes, inclusive, são muitas vezes referenciados como “meu rio”.

“O da minha cidade eu moraria porque o meu rio é muito bom (...). No da minha cidade você 
pode tomar banho, pode fazer um monte de coisa, lá é muito bom mesmo,(...)” (Valquíria)
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“Lá é muito bom. De final de semana a gente ia lá com a galera, com os amigos e a gente ia lá 
tomar uma cervejinha, tomar um banho, os colega da vila pescava uns peixes muito bom de comer. 
Nois passeava no rio, tem uns barquinho lá que o pessoal passeia e tudo mais, muito gostoso lá, eu 
ia muito com a turma.” (Valquíria)

“Olha uma das melhores lembranças que eu tenho da minha infância é na Represa Guarapiranga 
porque meu pai me levava lá e minha mãe preparava um lanche gostoso, a gente ficava lá o dia todo 
brincando na beira. Nossa, como era bom. (...)” (Peti)

Pudemos observar na pesquisa que este “rio repleto de carinho”, não o é apenas por seu caráter nostálgico, 
mas também por pertencer ao vivenciador e ser assim percebido como parte do mundo real deste. Parte da 
vida dos entrevistados se passou no convívio com esses cursos d’água e, dessa forma, eles se inserem em suas 
boas recordações cotidianas.  Pode-se supor ainda que, no momento da vivência com os rios, os entrevistados 
não o percebiam como o elemento essencial, mas estavam ali apenas fazendo parte da rede de referências. 
Quando há a “quebra” e o “meu rio” torna-se ausente do dia-a-dia, ele cresce e então se percebe a falta que 
ele faz. Segundo Heidegger (1927), muitas vezes é a ausência que faz a presença aparecer. 

Podemos ainda supor que, para alguns dos entrevistados que de alguma forma tiveram uma relação 
carinhosa com um rio em algum momento da vida, este era um meio para as brincadeiras, convívios, passeios, 
distrações e muitas outras coisas. O rio fazia, então, parte do cotidiano e, dessa forma, estava inserido na vida 
daqueles que com ele conviviam. No entanto, quando houve o distanciamento e o rio passou a não fazer mais 
parte das referências cotidianas, a ausência se fez mais presente. 

“ (...) meu sogro tinha uma plantação no quintal, aproveitava a água do rio para fazer irrigação 
e hoje ele virou uma ferida exposta, né? (...) hoje eu lembro dele para o mal, mas antes eu só 
lembrava dele para o bem (...) Então depois disso tudo ele ficou assim um esquecido, não me traz 
nenhum benefício.(...)” (Marcos)

Pudemos também observar que, para muitos entrevistados, o rio deixou de ser assim chamado, passando 
a ser tratado por esgoto, enquanto que o córrego da lembrança, por mais deteriorado, se manteve com o 
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mesmo nome. Assim, podemos considerar que o registro emocional e a proximidade é muito maior neste 
último. De certa forma, apesar de alterado, ainda existe um vínculo de afeto que faz com que eles ainda 
pertençam àqueles que tiveram um convívio mais pacato e acolhedor, surgindo então um forte sentimento de 
impotência diante da situação de degradação. Em algumas entrevistas os córregos foram comparados com 
pessoas próximas, o que, de certa forma, mostra-nos um carinho e um certo sentimento de acolhimento pelo 
curso d’água.

“(...) não sei como dizer, mas é como um parente doente, que você olha alí, ao mesmo tempo 
que você tem carinho você não pode fazer nada, digno de dó. Aí você vai levando até um dos dois 
morrer primeiro o rio ou nós seres humanos. E assim vai levando.(...)” (Marcos)

“(...) É a mesma coisa, quando você não conhece um vizinho, para você ele e a vida dele tanto 
faz, mas, a partir do momento em que ele vira seu amigo, você se preocupará com ele, vai querer 
ajudar ele, vai se importar com ele. Acho que com o rio é a mesma coisa, se eu não sei que ele existe 
eu continuo minha vida, mas se eu conheço ele, sei do seu traçado, sonho com suas margens, cuido 
dele do meu jeito, então ele vira meu amigo, vou me preocupar com ele e vou querer ele bem” 
(Roberto)

Quando alguém ou algo passa a fazer sentido, este aparece e passa a afetar. Isso acontece também 
com os cursos d’água. No decorrer de algumas entrevistas, o fato de o entrevistado ter sido estimulado a 
despertar para a existência dos córregos dos estudos de caso fez aflorar o sentido de lugar, de pertencimento 
e, podemos ainda nos arriscar a dizer, de paisagem. 

“(...)Eu gostei de saber que aqui passa um rio. Parece que essa rua ficou mais humanizada, não 
sei explicar, acho que, sabendo que passa um rio as pessoas vão olhar de um jeito diferente, sei lá, 
(...) acho que com mais carinho, com mais cuidado. O rio é quase como um bichinho em extinção. 
Não temos mais rio na cidade, então se temos esse aqui, apesar de estar escondidinho, acho que se 
as pessoas soubessem elas ficariam felizes, não sei.” (Diná)
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Para a maior parte dos entrevistados, é necessário que a base biofísica da cidade seja de conhecimento 
de todos, para que assim possa emergir uma consciência daquilo que está sendo “perdido”. O que apareceu 
também nas entrevistas foi uma vontade de revelar os rios urbanos a partir do destamponamento ou, ao 
menos, do reconhecimento através de mapas e indicações para que o cidadão comum identifique a malha 
hídrica. Para os entrevistados, essa atitude deve causar impacto na afetividade das pessoas, fazendo com que 
possivelmente surja um resgate na relação com a cidade e, quem sabe, a partir daí uma possível requalificação 
urbana.

“(...) eu pediria para abrir todos os rios que estivessem tampados, ou então pelo menos sinalizar 
sabe, fazer um trabalho de propaganda mesmo, tem que falar: olha aqui tem uma nascente, olha 
aqui passa um rio. (...) sabendo da existência as pessoas dão mais valor à natureza (...)” (Cristina)

“Eu acredito que você tem que mostrar de uma forma educativa, de repente explicando o 
caminho dele em alguma placa, por exemplo, em um site na internet que pudesse indicar esse rio 
em um mapa, não sei o quê exatamente, mas acho que assim, as pessoas poderiam se reconhecer 
mais dentro da cidade, fazendo mais parte da cidade, não sei, mas eu imagino assim.” (Roberto)

Como vimos neste processo, o auto-reconhecimento do homem dentro da cidade parece ser o caminho 
mais sensato no processo de apropriação deste com a base biofísica. É necessária a criação de uma identidade 
por parte dos vivenciadores, para quem sabe acontecer o início da criação de imagens e símbolos que 
aproximem pessoas e cidades. Para Lynch, a criação de imagens depende da legibilidade do espaço físico em 
que

“(...) se o ambiente for visivelmente organizado e nitidamente identificado, o cidadão poderá 
impregná-lo de seus próprios significados e relações. Então, se tornará um verdadeiro ‘lugar’, 
notável e inconfundível.” (LYNCH, 1997, p.102) 

Ao mesmo tempo em que precisamos de um ambiente bem organizado, é preciso que ele seja também 
poético e simbólico. Ele deve falar dos indivíduos e de sua complexa sociedade, de suas tradições e aspirações, 
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do cenário natural e tudo mais que envolve a sociedade contemporânea (LYNCH, 1997). São então a clareza 
da estrutura e a expressão da identidade os primeiros passos para o desenvolvimento de imagens fortes e 
símbolos coletivos, capazes de realçar as atividades humanas que aí se desenvolvem e estimular o traço de 
apropriação e criação de coletividade.

Com o decorrer das entrevistas pudemos considerar também que a criação de imagens e símbolos que 
façam sentido para os vivenciadores depende igualmente do reaprendizado de quem a percebe, tornando a 
educação do olhar tão importante quanto a reformulação do que é visto. Ao aprender a ver, ao criar imagens 
e símbolos, o homem se torna mais próximo daquela paisagem, criando laços e reforçando sua identidade 
enquanto “proprietário” do espaço público, o que o leva a uma reaproximação com a cidade.

R E AÇÕ E S  F R E N T E  AO S  E S T Í M U LO S  V I S UA I S :

Como vimos, foram apresentadas três referências de rios urbanos aos entrevistados como forma de 
estímulo visual. Foram elas: 1. Córrego Cheonggyecheon em Seul (Coreia do Sul); 2. Rio Sena em Paris 
(França); e 3. Rio Spree em Berlim (Alemanha). Seguindo a referência de Bachelard apresentada anteriormente 
sobre a feminilidade das águas, junto com as colocações encontradas nas entrevistas, podemos inferir que as 
três imagens apresentadas representam a água “feminina”, pela forma delicada e harmônica como foram 
percebidas pelos entrevistados.

“Todas as referências são encantadoras, adorei todas, queria conhecer todas e queria todas por 
perto (risos). (...)” (Beatriz)

Apesar de “femininas”, pode-se perceber que as referências foram apreendidas de formas distintas, 
mostrando, cada qual, características marcantes e individuais. Das três imagens, a primeira foi vista como a 
cena mais alegre e acolhedora.  O córrego, então, se mostrou “social” e acessível. Na segunda, os entrevistados 
apontaram um panorama ainda maternal, mas o rio foi visto, de certa forma, como mais reservado. Já na 
terceira imagem, a apreensão das pessoas descreveu uma cena introspectiva, onde o curso d’água se mostra 
dominador e selvagem.

Imagem 03: Rio Spree em Berlim (Alemanha).

Imagem 02: Rio Sena em Paris (França)

Imagem 01: Córrego Cheonggyecheon em 
Seul (Coréia do Sul).
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“Acho esse aqui (Córrego Cheonggyecheon) legal, um show, uma área de lazer bem legal, 
eu gostaria de ter uma área de lazer assim por perto, aqui eu estaria andando aqui, e, com certeza, 
estaria caindo na água; me parece muito divertido, tudo acontecendo assim ao mesmo tempo (...)” 
(Beatriz)

“(...)Isso aqui (Rio Sena) é ótimo, esse riozão lindo, imagina assim se a gente pudesse ter 
a possibilidade de ter uma área de lazer, de poder sentar na beira de um rio e só ficar olhando 
o movimento da água e fazer um piquenique, poder levar as crianças para brincar na beira da 
água, confraternizar, ler; que a gente pudesse realmente ter lazer a beira d’água, eu acho que seria 
maravilhoso (...)” (Beatriz)

“Esse 3 (Rio Spree) é para meditar. Quem sabe passaria um tempo quando fosse mais velha, 
mas aqui é mais para meditar, comtemplar, para interagir mais com a natureza, meditando, sabe, 
vendo a natureza modificar, caindo as folhas, ver nascendo, os bichos... Mas, com a vida que eu 
tenho hoje eu não conseguiria morar aqui não. Acho que aqui nem é para isso.” (Beatriz)

Uma das grandes distinções percebidas pelos entrevistados entre os estímulos foi a integração de 
diferentes elementos e oportunidades de cada um deles. A imagem 1 foi apontada como a mais completa, por 
ser composta por elementos entendidos como “cidade”, “natureza” e “pessoas”. Essa cena representa, para 
os entrevistados, um leque de possibilidades muito maior do que as demais referências que vão, em sequência, 
ficando cada vez mais monofuncionais. Entendemos que a imagem 3 foi percebida quase que somente como 
espaço de contemplação, enquanto que a 2 ainda se manteve com alguma composição dos vários elementos, 
apesar de ter sido apontada como menos “misturada” do que a primeira.

“Olha, eu moraria sim (Córrego Cheonggyecheon) principalmente pelo alto astral do lugar, 
tem bastante gente aqui, é bem cuidado, um lugar alto astral mesmo, tem esse colorido, esses 
passeios diferentes. Eu estaria aqui fazendo uma caminhada como a que a gente está fazendo 
aqui, aqui eu estaria fazendo muitas coisas, estaria aqui na pedrinha, poderia estar andando aqui na 
cidade. O que me atrai aqui é o alto astral do lugar que se dá pela pureza da natureza, água limpa, 
muita gente, esse colorido, e você vê uma exploração muito bem feita.” (Roberto) Imagem 03: Rio Spree em Berlim (Alemanha).

Imagem 02: Rio Sena em Paris (França)

Imagem 01: Córrego Cheonggyecheon em 
Seul (Coréia do Sul).
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“Bonito também, (Rio Sena) mas eu não sei assim, eu acho que o mínimo que eles deveriam 
oferecer para nós é isso aqui. Comparando com a outra (Córrego Cheonggyecheon) esse aqui é o 
mínimo que eu espero que eles nos deem daqui a alguns ou muitos anos. Isso aqui está divertido, 
tem convívio e muita agitação, então acho que seria o mínimo a se oferecer para o ser humano. Ao 
menos um lugar de convívio. Eu estaria aqui com meus amigos ou com a minha família olhando o 
movimento e olhando o rio passar.” (Marcos) 

“(...) isso aqui (Rio Spree) não é para se morar, é só para preservar e visitar. (...) Eu nunca 
me veria morando aqui não, é muito isolado, é uma cena bucólica, é gostoso para ir lá olhar um 
pouquinho, contemplar e ir embora, não para morar.” (Marcos)

Ainda comparativamente, pudemos observar que existe nas referências um protagonismo do humano 
que surge em escala decrescente nas imagens 1, 2 e 3. Em Seul, as pessoas assumem o papel principal da 
imagem - elas interagem completamente com a cena e participam dela de forma fundamental. Em oposição 
direta está Berlim, onde o protagonismo passa a ser das águas e da natureza e o humano parece ter um lugar 
muito mais restrito dentro daquele contexto. No meio termo, podemos dizer que se encontra Paris, onde o 
encanto da cena se faz apenas com a presença do rio, mas as pessoas interagindo complementam a imagem 
de forma articulada tornando-a mais divertida.

Essas características levaram os entrevistados, em sua grande maioria, a preferir o quadro 1 (a do Córrego 
Cheonggyecheon), afirmando que esta é a referência mais “completa”. Podemos supor que a escolha deste 
como o cenário mais atraente se deve, dentre outras coisas, à constatação de que vivemos em um momento 
histórico onde o indivíduo passa a ser o foco dos acontecimentos, onde o eixo da perspectiva cotidiana está 
sempre voltado para o homem e suas múltiplas necessidades. Para a contemporaneidade, parece não bastar 
que as coisas exerçam uma única função ou tenham um único sentido: é desejável que tudo aconteça de forma 
integrada, e a paisagem deve ser o reflexo desta premência.

Também verificamos nas entrevistas o gosto pelo espaço que é cotidiano, expresso espontaneamente por 
alguns participantes na medida em que diziam preferir as praças de bairro aos grandes parques. Isso veio a se 
confirmar com a apresentação dos estímulos. 

Imagem 03: Rio Spree em Berlim (Alemanha).

Imagem 02: Rio Sena em Paris (França)

Imagem 01: Córrego Cheonggyecheon em 
Seul (Coréia do Sul).
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 “(...) Onde eu moro, por exemplo, eu tenho que ir longe para ter contato com a natureza, tem 
que ir para um parque assim, lugares mais específicos mesmo. Não tem assim uma praça que eu 
consiga sentar, que meu filho está brincando e eu sentada lendo um livro por exemplo, uma pena. 
(...)” (Diná)

“ (...) as praças e depois os parques. As praças primeiro porque elas ficam espalhadas pela 
cidade e por isso são de maior acesso no nosso dia a dia e os parques depois porque o uso de um 
parque querendo ou não é mais espaçado, é um programa: eu vou ao parque, agora a praça é assim 
você andando pela cidade ai tem uma praça, você para um pouquinho, ou leva o cachorro para 
passear. A praça está mais no nosso dia a dia, né?” (Peti)

Cheonggyecheon mais uma vez se mostrou o curso d’água mais intimamente integrado com a 
cotidianidade, estando totalmente inserido na malha urbana e podendo facilmente ser comparado às praças. 
Temos então uma escala que vai do mais para o menos cotidiano em relação aos demais estímulos, onde o 
Sena já é percebido como uma atração que exige maior deslocamento e o Rio Spree se apresenta de forma 
ainda mais pontual e planejada, ambos se equiparando aos grandes parques. 

Com isso não estamos dizendo que os entrevistados não gostem dos grandes parques. Muito pelo 
contrário, estes são vistos como elementos essenciais para a estrutura urbana, mas é nas praças que a vida 
cotidiana acontece, por estas estarem mais intimamente presentes na vida dos bairros.

Consideramos, aqui, que o cotidiano é aquilo que faz parte do movimento natural de cada um, que esbarra 
sem a necessidade de uma programação para que aconteça. Trata-se daquilo que está na rede referencial de 
cada indivíduo e que não se distingue muito, formando um todo uno. Já o pontual, entendemos como algo 
que exige deslocamento não apenas físico, mas também emocional. Para o pontual é preciso voltar a atenção, 
é preciso um pensamento prévio de planejamento, de intenção.

Podemos também ter em conta que o espaço é potencial e só existe quando algo entra em contato com 
ele. Dessa forma, é possível inferir que em Seul o espaço está todo o tempo em contato com algo, dada a 
capacidade do lugar de propiciar a interação. Quando falamos de Paris ou - ainda mais contundentemente - de 
Berlim, este processo exige uma auto-projeção das pessoas no rio. Isto é o que chamamos de planejamento, 
no sentido de uma elaboração de um pensamento que coloca o indivíduo antecipadamente em uma ação Imagem 03: Rio Spree em Berlim (Alemanha).

Imagem 02: Rio Sena em Paris (França)

Imagem 01: Córrego Cheonggyecheon em 
Seul (Coréia do Sul).
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desejada. Quanto mais esta “elaboração mental” for necessária, menos emaranhado este espaço estará no 
cotidiano. 

A partir daí, podemos considerar a importância da requalificação dos pequenos cursos d’água urbanos 
que formam a rede hídrica capilar e que se intrometem no dia-a-dia de forma mais contundente. Apesar de já 
fazerem parte da rede cotidiana (mesmo que muitas vezes de forma invisível na maior parte do tempo), com 
algum tratamento adequado eles poderiam facilmente integrar de forma mais densa e revitalizar a vida diária 
da cidade. 

Esta qualificação do cotidiano, que poderia ser possivelmente propiciada pela requalificação da rede 
hídrica, possibilita também a construção de uma nova paisagem medial. Consideramos que esta se dê de 
forma a afetar não no sentido de captura e estagnação, mas de forma a sentir o ambiente mais agradável 
e aprazível. Não é à toa que os próprios entrevistados relatem a escolha de um determinado passeio em 
detrimento de outro, pelo simples fato de o primeiro ser arborizado e “bem cuidado”: 

“Eu gosto de passear aqui pela beleza do lugar, pelo visual e por uma questão de ar puro 
também. Apesar de você estar em São Paulo aqui dá uma sensação de ar puro. Aqui é tranquilo e 
por isso gosto de passear por aqui. (...)” (Roberto)

“Olh, eu escolho esse caminho sempre que posso porque, apesar de arborizado, o bairro tem 
ruas que eu não gosto de passar, são muito secas e tristes. Aqui não, aqui é arborizado, tranquilo, 
por isso eu gosto de fazer exercício aqui. A cabeça vai longe. (...)” (Cristina)

É possível, ainda, considerarmos que o ambiente pode não capturar o interesse e a atenção do passante 
em um primeiro momento. Todavia, em uma paisagem acolhedora, é possível que exista um bem estar não 
necessariamente racionalizado e muitas vezes espontâneo. Medidas nesse sentido, além de melhorarem a 
qualidade do ambiente promovendo a criação de uma paisagem medial, estariam também, inevitavelmente, 
criando a possibilidade de criação da própria paisagem em base à captura e a pausa, propiciando novos 
ambientes de estar na cidade. 

Podemos considerar, então, que a requalificação da paisagem cotidiana é capaz de trazer novamente as 
pessoas às ruas e, assim, reconstruir uma relação de afeto e transformar o sentido dos rios urbanos, o qual 
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atualmente parece estar completamente deturpado.

04.04.  S Í N T E S E  D E  R E F L E X ÃO

Sendo a definição de fenômeno ‘aquilo que se mostra no que aparece’, em relação aos rios o que muitas 
vezes aparece é a vala concretada e oculta ou o esgoto que corre sem rumo. De forma análoga, o que se mostra 
é sempre algo reprimido, violento e violentado - algo que, no entanto, pode mudar de sentido conforme seu 
tratamento, sua história e o modo de nos debruçarmos sobre este assunto. 

Vimos então que a primeira referência de curso d’água dos entrevistados aparece deturpada, sendo o rio 
“triste”, “horrível”, “morto” - enfim, o rio de São Paulo. Em algumas entrevistas foi possível ter acesso ao 
rio encantador da lembrança. Este deixa as más referências de lado para transbordar em uma candura de boas 
recordações. Dessa mesma forma, no momento em que o entrevistado é convidado a se imaginar convivendo 
cotidianamente com um curso d’água, novamente o rio doce desaparece, dando lugar à primeira referência 
desoladora, nos mostrando a força que esta tem no imaginário dos participantes. Ainda assim, ao introduzirmos 
os estímulos visuais, o rio “carinhoso” e “acolhedor” volta a aparecer, iluminando o imaginário com novas 
referências e possibilidades. Mesmo depois de percorrido este caminho, os entrevistados se mostram duros 
com os rios paulistas, nos parecendo que, para eles, não é possível outra leitura da paisagem fluvial que não 
esta que nos é apresentada. Aqui, a desesperança parece tomar conta dos discursos nas entrevistas.

Ao mesmo tempo, ousamos dizer que o que vimos é que a mediação humana se mostra um caminho 
muito importante neste percurso rumo à requalificação da malha hídrica. Podemos ainda sugerir que a forma 
de retomada dos rios e córregos, de maneira geral, pode acontecer muito mais facilmente se iniciada através 
dos pequenos cursos d’água, buscando qualificar o cotidiano e, assim, trazer as pessoas novamente para o 
convívio com a cidade, devolvendo o sentido acolhedor das áreas de várzea.
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R E Q UA L I F I C A N D O  CÓ R R E G O S ,  R E CO N E C TA N D O  V I V E N C I A D O R E S

Como vimos ao longo do trabalho, o crescimento acelerado e descontrolado da cidade de São Paulo, 
provocou profundos impactos ambientais e paisagísticos em sua base hídrica, concorrendo para o seu 
apagamento e supressão das oportunidades mais cotidianas e prazerosas de fruição por parte da população. 
Para esse quadro prejudicial contribuíram as ações ineficazes do poder público no sentido de coibir atitudes 
danosas e implementar políticas efetivas capazes de garantir a salubridade dos corpos d’água e a sua presença 
marcante e celebrada na paisagem urbana. 

 É possível enumerar aqui uma série de atitudes que poderiam ter sido tomadas para evitar este 
comprometimento do espaço urbano; a leitura crítica da história dos rios e córregos paulistanos é prerrogativa 
fundamental para subsidiar a análise e o diagnóstico dos problemas atuais. Entretanto, para além de buscarmos 
as causas e os agentes que concorreram para esse quadro complexo e triste, torna-se vital refletirmos sobre 
as possibilidades de reversão dessa realidade. Segundo Hillman (1993) não devemos fugir procurando apenas 
a origem dos problemas, mas simplesmente começar no meio da balbúrdia e buscar alternativas para reverte-
los. 

Devemos então, partir de uma cidade que apagou em grande extensão sua hidrografia, e com ela parte 
de sua história. Uma cidade que ignorou as possibilidades de transformação através do espaço público, que 

S Í N T E S E S  E  D E S A F I O S

“Lá vem o meu rio menino,
água boa e leito branco,
remanso de todas as flautas,
verdume de todas as margens.

Lá vem o meu rio menino,
bêbado de nuvens e visagem
espumando zanga nas ruas,
tremor de preces pelos ares. (...)”   Cyro de Mattos em 'Canção Ribeirinha'
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retalhou as áreas verdes e condenou os espaços livres à função quase que única, de áreas para a circulação 
de veículos. Uma cidade que escondeu seus rios, assim como se esconde aquilo que é repugnante, tentando 
ocultar o que muitas vezes não é possível por muito tempo.

Mesmo com tantas ameaças de morte, o fazer humano não foi capaz de apagar por completo os vestígios 
da natureza primeira e, como parte dela, as veredas de sua rede hídrica. Ela ainda permanece fluindo pela 
cidade, sorrateira, percorrendo os bairros e conectando as águas que lavam os espaços nos dias de chuva; faz-
se igualmente presente nos inúmeros pontos de afloramento do lenço freático (AB’SABER, 2007). Os sinais 
de sua existência podem estar na topografia, na vegetação, becos e vielas, escadarias, em bueiros onde podem 
ser ouvidos ou em situações mais felizes, em áreas verdes públicas que podem ser praças, canteiros centrais, 
ou sobras do traçado viário. 

Mesmo que pareça paradoxal, é também nessa cidade cosmopolita e com alto grau de processamento, 
em meio às áreas consolidadas, que ainda podemos encontrar, surpreendentemente, córregos urbanos que 
mais parecem ‘caipiras’- são os rios e riachos que correm dentro de matas fechadas, ocasiões em que só é 
possível escutar o ruído de suas águas ao longe. Apesar de estarem ambientalmente mais íntegros do que os 
demais córregos tamponados, esses cursos d’água permanecem igualmente ocultos na paisagem e, portanto, 
inacessíveis à população para possibilitar um convívio mais banal , displicente, sem finalidade.

Não estamos aqui dizendo que, nas situações de ocultamento (seja por meio de tubulação ou  mesmo 
pela presença da mata ciliar mais fechada), a revelação dos corpos d’água tenha como prerrogativa imperiosa 
a retirada daquilo que lhe guarda. É possível pensar em reconfigurá-los ainda que não estejam plenamente 
revelados, de forma que voltem a provocar a imaginação da população suscitando o desejo de paisagem, e 
reconstituindo também, sua importância na história da cidade.

É possível inferir que, se a hidrografia urbana presta “serviços ambientais” para a cidade, haverá uma 
tendência à renaturalização dos cursos d’água urbanos, recuperando suas planícies de inundação, matas ciliares 
e tudo aquilo que lhes é de direito. Acreditamos que a revelação dos rios na paisagem pode reforçar as relações 
afetivas com aqueles que por ali passam, possivelmente aflorando as sensibilidades latentes. Vale salientar 
que, nas condições de ocupação da cidade de São Paulo, em muitos casos, essa revelação torna-se inviável, 
fazendo-nos refletir sobre outras possibilidades de evidenciar o caminho das águas.

 Com a ajuda do método qualitativo aplicado neste trabalho, pudemos perceber que o caminho para esta 
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reconstrução de identificação da população com a sua base biofísica, parece acontecer de forma mais fluida 
quando existe uma maior evidencia da presença humana, sugerindo q a mesma confira valor àquela paisagem. 
Segundo Spirn (1995), 

“(...)Ela (a cidade) não é ‘inatural’, mas, antes, uma transformação da natureza ‘selvagem’ pelos 
seres humanos para servir às suas necessidades, do mesmo modo em que as áreas agrícolas são 
administradas para a produção de alimentos, e as florestas, para a de madeira. (...)”(p.20). 

Como vimos nas entrevistas, a natureza em São Paulo foi, ao longo dos anos, moldada para o olhar 
humano de forma a tornar-se um símbolo idealizado, sempre colocada pelos participantes como algo terno e 
maternal. Podemos então inferir que, assim como a natureza idealizada, os rios poderiam voltar a fazer parte 
do leque de referências positivas da população, deixando os sentidos deteriorados que hoje lhe são atribuídos, 
para ganhar novos através da mediação do homem e sua qualificação. É necessário, então, “desabandonar” os 
cursos d’água tratando-os de forma que voltem ao repertório dos paulistanos. Esta mediação aqui referenciada 
demanda novas expressões, novos desenhos mais gentis e acolhedores, longe de configurações de aparência 
mais dominadora e repressora; muito pelo contrário, é uma mediação que molda e sublima, conduzindo a 
uma ressignificação dos elementos.

 Para Freud1, no processo de formação da cultura, o homem se viu diante da necessidade de fazer um 
grande movimento de repressão dos seus instintos, ocultando-os de forma violenta. Ainda segundo o autor, 
na medida em que a sociedade vai evoluindo, os instintos são conduzidos por um processo civilizatório que 
passa da repressão à sublimação, ou seja, a canalização de uma energia instintiva para que ela se transforme e 
se revele de forma positiva em outras instâncias da vida.

Fazendo um paralelo direto com os cursos d’água, podemos inferir que, em São Paulo, nós os reprimimos 
de forma violenta, sendo crucial, neste momento, pensar em resignificá-los, contribuindo para um processo 
de reconciliação da sociedade com os mesmos. Nas contradições do urbano, é possível perceber que, muitas 
vezes, se por um lado a natureza passou por um processo de degradação, por outro também, a valorização 
dos atributos naturais pelo homem (sobretudo a partir da segunda metade do século XVIII) promoveu 
um processo de aceitação da mesma. Entendemos que esse processo resultou em um reconhecimento da 
sociedade sobre a natureza como um importante elemento da paisagem. Isso nos leva a crer que um dos 

1.Pensamento este corroborado por outros pensadores, 
tais como Marcuse (1955)..
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caminhos para a valorização dos rios urbanos seja o de percorrer este processo pelo qual a cultura passou em 
relação à natureza buscando a transformação dos instintos reprimidos em sublimação.

Para tanto, é preciso oferecer às pessoas, espaços de convivência na cidade; acreditamos que esta seja 
uma das formas capazes de criar vínculos e transformar pessoas em vivenciadores mais efetivos do espaço 
urbano. Para iniciar este processo, segundo Certeau (1980), não devemos olhar a cidade através de uma 
visão de sobrevoo, onde o que vemos parece ser uma forma de representação na qual existe um certo 
desconhecimento acerca das possibilidades de vivência. Trata-se, então, de nos colocarmos no espaço praticado 
pelos caminhantes, para então desvendar as possibilidades camufladas pelas peculiaridades do cotidiano.

Fazendo uma síntese a partir das informações que a pesquisa nos trouxe e das reflexões que nos suscitou, 
arriscamo-nos aqui a apontar algumas direções possíveis para a reconexão e qualificação da relação dos 
indivíduos com os rios e córregos, na tentativa de reverter o quadro de afastamento entre a sociedade e os 
atributos paisagísticos do meio urbano. É evidente que ações estruturais são requeridas para um enfrentamento 
mais efetivo da complexidade socioambiental e mesmo paisagística da realidade hidrológica e hidráulica 
paulistana. Entretanto, os encaminhamentos abaixo sugeridos requerem apenas pequenos esforços para a sua 
consecução, podendo, entretanto, ser de largo alcance nos seus resultados, principalmente no que diz respeito 
aos planos simbólico e afetivo. 

À luz dos autores estudados percebemos, pelo menos, duas instâncias que não demandariam grandes 
investimentos, mas que, provavelmente, contribuiriam para um processo de requalificação da paisagem hídrica 
da cidade de São Paulo, na perspectiva de melhores condições para a sua fruição por parte da população. São 
elas:

A )  R E Q UA L I F I C A N D O  O  C A M I N H A R

O ato de andar nasce com a necessidade de sobrevivência na busca de alimentos. Satisfeitas as necessidades 
primordiais, a ação de atravessar o espaço se converte em um ato simbólico que permite que o homem habite 
o mundo, e é a partir desse simples ato que se desenvolvem as mais importantes relações que o homem 
estabelece com o território (CARRERI, 2009).

Caminhar é um importante instrumento capaz de descrever e modificar os espaços metropolitanos 
de forma a preenchê-los de significados. Sendo assim, o andar pode converter-se em uma ferramenta que, 



144S Í N T E S E S  E  D E S A F I O S

por sua capacidade intrínseca de leitura e escrita simultânea do espaço, resulte na interação destes com o 
inconsciente humano. (CARRERI, 2009)

Para Certeau (1980), os espaços acontecem mediante a sua vivência e, na medida em que os indivíduos 
percorrem um determinado local, o espaço se realiza e se potencializa. Desta forma podemos entender 
o ato de andar como uma maneira eficiente de compreensão do espaço, e ao apreendê-lo, aumentam as 
possibilidades de o indivíduo tomar este para si de forma a dar inicio a um ciclo de aproximação. Entendemos 
que é através desta experiência corpórea que se torna possível o reconhecimento afetivo.  Assim como vimos 
na entrevista, ao percorrer os espaços da cidade, os indivíduos passariam a conhecê-los de forma mais íntima 
e, desta maneira, “se importar” com a cidade, assim como se importa com o “vizinho conhecido”.

Pode-se caminhar na cidade por diversas motivações. O caminhar pode ter um sentido utilitário, como 
“origem e destino”, para chegar-se a algum lugar e desempenhar uma função pré-determinada. Pode ter 
também motivações de saúde, seja por orientação médica ou pela atual cultura do corpo atlético. Mas, o 
caminhar de que tratamos aqui se refere ao percorrer o espaço de forma a vivenciar uma experiência estética2, 
exigindo um tempo lento de fruição, indo na contramão da velocidade dos processos sociais urbanos atuais. 
Trata-se, portanto, de fruir a cidade recuperando a ideia do flanar exposta no século XIX na Europa, mais 
contundentemente na França. A partir desta forma de percorrer a cidade podemos inferir que, ao andarmos 
em um determinado percurso, passamos a criar um elo com o território, sendo possível transformar aquilo 
que vemos em paisagem.

Mas ao longo dos anos o caminhar mudou radicalmente. Em cidades espraiadas, como São Paulo, não 
se caminha mais no sentido aqui exposto. A ideia de que somos mais dignos e individualizados dentro de 
nossos veículos particulares no mesmo fluxo que muitos outros carros do que sentados em um ônibus ou em 
um trem foi, ao longo dos anos, consolidando na cidade a hegemonia  rodoviarista, sem preocupação com as 
dimensões humanas.

Segundo Hillman, estudos do psicólogo holandês Bernd Jager, concluíram que as expressões faciais 
daqueles que andam de carro denotam faces fechadas, interpessoais, enquanto que a face daqueles que 
caminham, geralmente são faces preparadas para o encontro. Caminhando nas ruas, ficamos expostos à troca 
de olhares, ao bom dia do estranho e a acontecimentos inesperados. Em nossa sociedade contemporânea, 
onde existe a tendência em valorizar o individual e desprezar o coletivo, não estamos acostumados com 

2.Questões ligadas à estética e ao belo nos sugerem 
um campo complexo de investigação, próprio da área 
da filosofia; adentrar tal complexidade fugiria aos 
propósitos desse trabalho.
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essa “invasão” do outro. “(...) Criamos uma espécie de “polifobia”, medo do muito, medo de encarar e ser 
encarado pelo outro. (...) (HILLMAN, 1993, p.52)

É evidente que não mudaríamos esta mentalidade individualista apenas com teorias. A cidade precisa 
oferecer possibilidades e convites para que as pessoas se sintam a vontade de estar nela, de caminhar e de 
se relacionar. Em cidades como São Paulo, o caminhar não parece tarefa fácil e muitas vezes, os passos 
daqueles que caminham são tão rápidos e ‘individualistas’ como se cada transeunte estivesse isolado dentro 
de um automóvel. Muitas calçadas são estreitas e esburacadas enquanto as faixas reservadas para veículos se 
estendem por quase todos os lados, muito barulho, ruas escuras, sem movimento de pedestres, espaço urbano 
desqualificado, enfim, uma série de peculiaridades que podem tornar o convívio com as ruas algo assustador.

Segundo Gehl (2013), o desejo de uma cidade saudável é intensificado se o caminhar ou o pedalar 
forem etapas naturais do padrão de atividade das pessoas que ali moram. Assim, para o autor, é necessário 
‘desconvidar’ o carro e passar a ‘convidar’ o pedestre e o ciclista para participarem da cidade. Construir 
mais avenidas é convidar mais carros para circular, já construir ou qualificar calçadas e ciclovias é um bom 
começo ao convite para o caminhar. E os convites não param por ai, é preciso convidar para estar no espaço, 
para percorrê-lo e para vivencia-lo. Com tantos convites, a cidade torna-se um espaço do querer e da troca, 
ganhando vitalidade e diversidade.

Se pessoas se interessam por pessoas, uma cidade com grande fluxo de pedestres nas ruas tende a atrair 
ainda mais movimento, e então a cidade ganha segurança. Segundo Jane Jacobs (2011), cidades se tornam mais 
seguras na medida que proliferam olhos os “proprietários” da rua, daqueles que moram ou trabalham nela. 
Mas como fazer alguém se interessar em olhar uma rua sem acontecimentos? A rua movimentada, além de ter 
os olhos daqueles que circulam por ela, tem os olhos daqueles que olham o movimento passar.

A rede hídrica nada mais é do que uma rede de percurso das águas. São caminhos que conectam diferentes 
paisagens através do vai e vem desenhado pela topografia. Segundo Costa (2006), “Os rios, córregos e 
riachos são os caminhos das águas doces que buscam um nível mais baixo de repouso. E desta forma vão 
desenhando seu percurso em linha, ao sabor da topografia, conectando montanhas e planícies, florestas e 
mares, conectando enfim diferentes fisionomias paisagísticas.” (COSTA, 2006, p.11). Além disso, o caminhar 
pelo traçado dos córregos pode ser vencido de forma mais agradável. Por ‘cortarem’ as ondas da topografia, 
os rios proporcionam uma subida mais branda exigindo menos esforço físico.
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Por sua função preliminar de conexão, a rede hídrica poderia tornar-se uma rede de percursos, uma rede 
que conduziria o habitante não apenas para o lugar físico onde ele pretende ir, mas também a uma viagem 
simbólica através da construção de uma narrativa que recupere a história das águas da cidade.  Se, segundo 
Hillman (1993), a cidade é uma história que se conta para nós à medida que caminhamos por ela, a história de 
São Paulo poderia então, ser contada também através de seus rios, resgatando esta relação há muito perdida e 
tão importante no desenvolvimento da nossa sociedade. 

B )  FA Z E R  E M  CO N J U N TO 

A cidade pode ser entendida como a maior obra criada pelo homem ao longo da história, e ela representa 
a materialização de suas expressões e necessidades. Na cidade, o homem está em sua natureza própria, no 
local onde melhor representa suas vontades e deveres, um mundo de objetos, necessidades, desejos, impulsos 
e tantos outros meios para satisfazê-lo. Esse mundo é, enfim, uma invenção humana. 

Assim, a cidade não é apenas um lugar para o encontro entre homens, mas também um lugar onde o 
homem se encontra, ou melhor, um encontro do homem com sua humanidade (PEREIRA, 2006). Ao longo 
dos anos, foram nas cidades que “(...) Os indivíduos correlacionam-se, reconhecem seus direitos mutuamente 
e auto-organizam-se, criando uma capacidade coletiva de ação. (...)” (PEREIRA, 2006, p.46).

O fazer em conjunto traz consigo, a volta do olhar daquele que participa desta construção social e 
democrática da paisagem, desenvolvendo a criatividade, o imaginário coletivo e a discussão democrática, com 
o objetivo de se apropriar dos lugares da vida cotidiana, construindo um sentido de pertencimento, num 
processo que se desenvolve junto com a construção da cidadania. (BOUCINHAS, 2005). Segundo Freitas 
(2012), “(...) O estar em grupo facilita o reconhecimento, a apropriação e a elaboração de certos símbolos 
que tocam a todos.” (FREITAS, 2012, p.113), sendo assim, cada indivíduo participa ativamente da criação de 
símbolos, contribuindo para a construção da cultura de sua época.

Segundo Pereira (2006), 

“(...) o processo coletivo dessa construção do espaço livre público, como pressuposto de que 
essa abordagem pode construir uma das formas que possibilita à sociedade civil, uma ampliação 
não só das apropriações subjetivas e cognitivas dos seus lugares de vida, como também possa 
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compartilhar, do espaço em construção da cidade e de seus significados simbólicos.” (PEREIRA, 
2006, p.07).

Quando a sociedade se apropria do espaço urbano comum, o sentido de comunidade tende a se fortalecer, 
podendo propiciar uma nova postura dos ‘vivenciadores’ no espaço construído; todo esse processo alimenta 
o exercício da crítica, da criação e da gestão dos espaços que habitam. Ao adquirirem significados, os espaços 
podem se tornar lugares.

Acredita-se que as práticas democráticas como a participação popular, devam se dar em várias instâncias 
políticas, das ecológicas às sociais. Segundo Boucinhas, Lima e Gonzatto,

“(...) para além de políticas públicas abrangentes e legislação adequada, o desenho e a 
participação da sociedade no processo decisório da conformação da paisagem são instrumentos 
mediadores dos conflitos e antagonismos entre processos naturais e socioculturais.” (BOUCINHAS, 
LIMA, GONZATTO, 2007, p.2).

Posto isso, entendemos que, as decisões que vão afetar a vida em sociedade devem, necessariamente, 
contar com a participação da mesma. Muitas vezes as questões de ambiente e paisagem acontecem de forma 
mais imbricada do que parecem em um primeiro momento. Segundo Hillman (1993), as lutas políticas e 
sociais e as discussões técnicas e acadêmicas sobre as matas, florestas, sobre a poluição e a destruição tem 
fundamentos que não são exclusivamente ecológicos, baseados não apenas em questões sobre a biosfera, mas 
também tem bases estéticas na necessidade de beleza que temos na alma humana. Esta necessidade que a 
psique tem de beleza parece ao ser humano fundamental e “(...) quando a satisfação do impulso da beleza está 
localizada na natureza e a esta é ameaçada de destruição, o homem sente a perda da alma.(...)” (HILLMAN, 
1993, p.122). É por isso então, que somos induzidos a medidas de conservação não apenas para a proteção 
da biota terrestre como tal, mas para preservar também a necessidade da alma de beleza e a satisfação dessa 
necessidade através da natureza.

No que diz respeito à paisagem, onde coexistem dimensões não mensuráveis, subjetivas, perceptivas, 
simbólicas, culturais e estéticas, a participação democrática torna-se fundamental; é preciso que técnicos, poder 
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público, população e os demais atores sociais envolvidos, estabeleçam um diálogo aberto e fundamentado para 
a construção de paisagens que incorpore valores subjetivos implícitos nos desejos daqueles que se apropriam 
dos espaços livres públicos.

Colocando as várzeas como principal espaço livre público da cidade (ao menos no ponto de vista desta 
pesquisa), não podemos admitir que esta reconstrução da paisagem fluvial, desses percursos conectores, 
aconteça de forma excludente, sem a coletividade. Como já dito, a importância do resgate desta relação 
aparentemente perdida, se dará com maior facilidade através de processos em que a população descubra os 
vestígios das águas e sua importância a partir de sua vivência no espaço da cidade.

CO N S I D E R AÇÕ E S  F I N A I S
Para Harvey (2013), a cidade é onde o homem pratica a transformação do espaço seguindo seus desejos 

e anseios. A cidade, segundo o autor, só pode então ser entendida em relação àquilo que a humanidade deseja, 
tornando o ato de fazer a cidade, uma forma de refazer a si mesmo. 

“(...) A implicação é que nós, individual e coletivamente, fazemos nossas cidades através de 
nossas ações diárias e de nossos engajamentos políticos, intelectuais e econômicos. Todos somos, 
de um jeito ou de outro, arquitetos de nossos futuros urbanos. O direito à mudança da cidade não 
é um direito abstrato, mas sim um direito inerente às nossas práticas diárias, quer sejamos cientes 
disso ou não. (...)” (HARVEY, 2013, p.31).

Continuando nesta linha de raciocínio e ainda segundo Harvey, se ao refazermos a cidade estamos 
refazendo a nós mesmos, então precisamos entender e avaliar o que somos hoje, para então seguir no caminho 
já traçado, ou simplesmente mudar o rumo das nossas vidas, das nossas cidades. Dessa forma, se no processo 
urbano “descobrirmos que nossa vida se tornou muito estressante, alienante, simplesmente desconfortável ou 
sem motivação, então temos o direito de mudar de rumo e buscar refaze-la segundo outra imagem e através 
da construção de um tipo de cidade qualitativamente diferente. (...)” (HARVEY, 2013, p.28).

 Mas não podemos nos esquecer de que a cidade nos molda sob circunstâncias urbanas que muitas 
vezes não escolhemos, o que dificulta o olhar com um certo afastamento para que seja possível entender 
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e enxergar a cidade (e a nós mesmos), de forma crítica e, ao mesmo tempo, ambiciosa no que diz respeito 
às novas possibilidades. Por outro lado, é difícil desejar uma cidade alternativa com soluções mais criativas, 
humanas e ecológicas, quando nos encontramos submersos na experiência posta, existente, aquela que é 
vivida cotidianamente. É preciso, então, abrir o quadro de referências e possibilidades, experimentar outras 
perspectivas, transformações, experiências, outras paisagens.

Propusemo-nos, neste trabalho, a levantar algumas alternativas e possibilidades para que a cidade possa 
ser reestruturada segundo as vontades e desejos da coletividade. Acreditamos que esta transformação possa 
vir através de diferentes enfoques e pontos de partida, mas entendemos aqui a rede hídrica como uma 
grande e possível alternativa de reversão do quadro aqui exposto. Para isso, abrem-se diversos caminhos e 
possibilidades, mas todos eles resvalam na necessidade de aproximação das pessoas com a cidade através 
do incentivo da vivência no espaço urbano de forma cotidiana, criando percursos e conectando paisagens. 
Também vê-se a necessidade,  de valorizar e criar imagens daquele traçado, indicar os vestígios dos rios  e 
valorizar seu percurso. Segundo Bartalini (2011), “(...) o sugestivo, mais do que o enunciado exato, alarga a 
percepção do mundo e aumenta as possibilidades de recriá-lo.” (BARTALINI, 2011, p.5). 

As oportunidades para esse “alarde” aos rios são inúmeras e podem vir desde intervenções físicas de 
tratamento de piso, arte de rua, equipando-os com mobiliário adequado ou trabalhando a vegetação (nos casos 
em que o real descortinamento das águas mostra-se inviável); ao destamponamento daqueles que, com algum 
esforço podem voltar a correr em valas ao menos abertas; ou até mesmo propondo uma renaturalização de 
seu traçado sinuoso. Em todos os casos e sempre que possível, propondo trilhas e caminhos, traçados que 
incentivem, de modo geral, o percurso através das águas.

Com apenas dois estudos de caso, poderíamos enumerar aqui uma série de intervenções físicas possíveis 
para a recuperação simbólica dos cursos d’água urbanos. No Córrego Belini, onde encontramos uma situação 
mais consolidada e urbanizada, poderiam ser incentivadas intervenções artísticas e informativas indicando 
o traçado do rio. Como vimos na pesquisa qualitativa, este simples ato, seria capaz de despertar o interesse 
da população para estes elementos, tornando-se o primeiro passo para a apropriação do espaço de várzea. 
Ainda no Belini, nas áreas em que ele passa sob uma sucessão de canteiros centrais verdes de largura razoável, 
seria possível pensar no descortinamento do córrego, abrindo suas águas novamente para a paisagem e 
transformando um retalho de área verde em um grande parque linear. Mesmo que ainda estivesse contido em 
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valas de concreto, o destamponamento do rio seria a forma mais direta de uma requalificação da sua imagem 
e a forma mais rápida de se propiciar condições para a criação de identidades.

Já no Córrego Itapaiúna, por sua vez, onde a paisagem é bem diversificada, poderíamos imaginar que nas 
áreas onde está previsto o Parque Linear Itapaiúna, fossem mantidas as diretrizes de preservação ambiental 
da mata ciliar, prevendo percursos próximos ao córrego de forma a permitir que as águas continuassem a 
correr naturalmente no terreno sem qualquer limitação física. Onde o curso d’água está oculto sob o Colégio 
Portinho, seria possível desviar a calha do rio para a área verde que se encontra na outra metade do quarteirão, 
abrindo o posto policial para a cidade e devolvendo este trecho do rio para as pessoas que ali se exercitam ou 
passeiam diariamente. 

Mais adiante, encontramos ainda outra configuração, onde o Itapaiúna corre entre loteamentos, 
adentrando um condomínio particular de alto padrão. Na busca de encontrar e revelar mais elementos da 
paisagem fluvial, podemos esbarrar com algumas dificuldades. Esses cursos d’água podem ser mais facilmente 
destamponados quando atravessam áreas públicas, onde sua revelação depende de uma conduta política e 
da vontade da sociedade. Muitos córregos, porém, atravessam áreas privadas - lotes particulares, e grandes 
condomínios. Poderíamos imaginar, então, uma iniciativa do setor privado, que caminhasse em consonância 
com este pensamento aqui exposto, oferecendo à cidade uma “gentileza urbana”, socializando as áreas livres 
verdes que escondem a passagem de corpos d’água, devolvendo-os para a paisagem maior. Nesse sentido, 
poderíamos imaginar que, no caso do Itapaiúna, os lotes abrissem passagem para o córrego, permitindo a 
circulação de pedestres e ciclistas por todo seu leito. No caso específico do condomínio particular, seria possível 
a criação de uma grande praça, aberta para a cidade, coroando as demais nascentes que hoje permanecem 
apagadas da cena urbana. Nas áreas em que fosse inviável a evidenciação das águas, sugerimos ainda um 
tratamento artístico assim como no primeiro caso.

Diferentes possibilidades se abrem, portanto, para a intervenção sobre os vários fragmentos de vestígios 
ou de córregos da cidade; o que precisamos é transformar esses retalhos em uma rede contínua, coordenando-
os em conjunto, para que eles deixem de ser peças isoladas, como são hoje, para formarem, junto com as 
demais peças, um quebra cabeça de significado maior.

Trazer a existência dos córregos à consciência coletiva é o primeiro passo para reverter a comum 
associação dos cursos d’água com aspectos negativos da urbanização tais como esgoto, lixo, inundações, etc. 
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Para Gorski (2010), despoluir o rio seria um primeiro passo, mas não seria o suficiente já que, mesmo que ele 
volte a correr límpido, nada será modificado na percepção que a população tem do “esgoto a céu aberto” que 
corta a cidade. Para a autora, o rio precisa voltar a fazer parte da vida do paulistano, e sendo um agente de 
seu cotidiano, retomar seu sentido poético. Segundo Bartalini (2009) “Presume-se que a construção da carga 
simbólica dos cursos d’água tenderá a influir em novas disposições e formas de apropriação dos espaços a 
eles relacionados e, assim, aumentar o interesse pela sua recuperação.” (BARTALINI, 2009, p.97) E é ai que 
entram os movimentos ecológicos e protestos, que segundo Hillman (1993), é quando estamos demonstrando 
nosso carinho pelo mundo e, portanto é o início do reconhecimento da alma do mundo, das cidades.

Como vimos nas entrevistas, mesmo submetidos a um cotidiano duro de uma cidade aparentemente 
bruta em sua relação com os cursos d’agua, os participantes expressaram, através de uma memoria afetiva ou 
mesmo na expressão de suas vontades, uma relação sensível com a base biofísica urbana. Podemos considerar 
que São Paulo escondeu os rios da visão, mas não os apagou da alma das pessoas. Pudemos perceber que estes 
elementos estão tão enraizados na alma de cada indivíduo como na de cada uma das pessoas da família do 
poema ‘Uma Estória de Amor’ de Guimarães Rosa, onde todos acordam com a falta do barulho do ribeirão, 
sendo a ausência o que incomoda e o que desperta.

“(...) todos estavam dormindo. Mas cada um sentiu, de repente, no coração, o estalo do 
silenciozinho que ele fez, a pontuda falta da toada, do barulhinho. (...)Aí, todos se levantaram, 
caçaram o quintal, saíram com luz, para espiar o que não havia. (...) cada vez mais fundo, mais 
longe nos silêncios, ele tinha ido s’embora, o riachinho de todos. (...) E o que a tocha na mão de 
Manuelzão mais alumiou: que todos tremiam mágoa nos olhos. Ainda esperaram ali, sem sensatez; 
por fim se avistou a estrela d’alva. O riacho soluço se estancara, sem resto e talvez para sempre. 
Secara-se a lagrimal, sua boquinha serrana. Era como se um menino sozinho tivesse morrido. (...)” 
(Guimarães Rosa em ‘Uma Estoria de amor’)

A tarefa que aqui se coloca é a de contribuir para aflorar nas pessoas, sentimentos latentes (por vezes 
quase perdidos), ampliar as suas experiências sensoriais e propiciar, pedagogicamente, novas possibilidades de 
contato e, a partir do que elas sentem, retomar essa relação aparentemente adormecida. Quem sabe se dessa 
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forma, seja possível transformar os cursos d’água de São Paulo em rios apropriados pela população, imbuídos 
de um sentido de pertencimento. Assim como no caso do poema de Fernando Pessoa onde o rio que importa 
é o rio da “minha” aldeia, ou seja, o “meu rio”, aquele que participa da “minha” vida e assim compartilha dos 
acontecimentos do cotidiano.

“O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, 
 Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia
 Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. (...)” 
(Fernando Pessoa em ‘O guardador de rebanhos’)

Reforçando o que foi dito anteriormente, este resgate da paisagem fluvial devolveria também o 
sentimento de pertencimento dos ‘ribeirinhos urbanos’, trazendo-os mais próximos a natureza de São Paulo, e 
permitindo que a cidade seja pensada a partir da diversidade de seus lugares, cheios de identidade, e não como 
uma geometria do espaço funcional. Revelar os vestígios traz também a possibilidade de vivificar a lembrança 
do ribeirão, e acima de tudo busca trazer de volta a alma das cidades. Dentro dessa linha de raciocínio, esta 
pesquisa não procura maneiras de se inventar uma nova cidade, mas sim de deixar evidente esta que já existe 
e não se vê. Trata-se não apenas de recuperar o rio urbano propriamente dito, é necessário olhar também para 
o ‘rio de dentro’, o rio que cada um traz em sua alma.
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A N E XO  01:  E N T R E V I S TA S  F I N A I S

E N T R E V I S TA S  I TA PA I Ú N A :

01.  C R I S T I N A

Você mora aqui perto?
Eu moro aqui nessa rua mais pra cima um pouco.
E você mora aqui a bastante tempo?
Ah, já faz um tempo, fazem mais de dez anos que eu moro aqui.
Nossa bastante, então você viu o bairro mudar muito, ne?
Nossa vi muitas coisas mudarem por aqui, você nem imagina! Essa avenida mesmo, antes da ampliação era 
outra história.
E você costuma frequentar esse local?
Sim, venho aqui no mínimo três vezes por semana para fazer minha caminhada, antes eu não fazia isso não, 
mas de um ano e meio para cá, estou aqui três vezes na semana.
E o que te faz escolher esse lugar para caminhar?
Olha, eu escolho esse caminho sempre que posso porque, apesar de arborizado, o bairro tem ruas que eu não 
gosto de passar, são muito secas e tristes. Aqui não, aqui é arborizado, tranquilo, por isso eu gosto de fazer 
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exercício aqui. A cabeça vai longe. Ah e também porque aqui é tranquilo, plano, aqui a gente se sente seguro, 
tem o posto policial e também nesse quarteirão tem bastante gente que caminha, então também me sinto 
segura, isso me traz tranquilidade, então eu gosto de vir aqui. Antes eu ia em outro local, em um parque, mas 
para ir lá tem que pegar carro, então agora tenho vindo aqui sempre, eu desço, posso caminhar a vontade e 
depois subo para casa. É bem tranquilo aqui, por isso eu venho aqui.
O que precisa ter em um local para você querer estar nele?
Ah, acho que precisa ter segurança, precisa ser arborizado também, eu gosto de lugares com bastante árvore 
e aqui ainda é arborizado, eu realmente gosto daqui (risos).
Me dê um exemplo de natureza na cidade.
Para mim, o maior exemplo de natureza é o Parque do Ibirapuera.
Me descreve como você vê o Ibirapuera
La é bem arborizado, tem aquele lago lindo, tem animais que ficam soltos também, tem muita gente 
caminhando, tem muito movimento, nossa lá é muito bom! nossa muito gostoso! Ah, lá é muito bacana, o 
único problema é que é longe daqui e também fica muito cheio. Não temos parques, então os que existem 
são lotados.
Me descreve agora a primeira imagem que vem na sua cabeça quando eu falo: água na cidade.
O Tietê. Ele todo sujo passando no meio da cidade com aquela lateral de concreto, um horror. Essa é a 
primeira imagem que me vem, os carros passando em volta, aquela loucura.
Qual o rio mais perto daqui?
O Pinheiros.
Você tem alguma relação com esse rio?
Nenhuma, nunca passo por lá, sempre vou por dentro do bairro porque as marginais você pega muito trânsito.
E se eu te disser que bem aqui embaixo do Portinho passa um córrego?
Jura? Nossa não acredito! Eu juro que eu moro aqui a mais de 10 anos! (risos). Como eu não sabia disso?  De 
onde ele vem? Pra onde ele vai?
Você pode imaginar como é esse córrego?
Nossa eu não posso imaginar como é esse córrego, não faço a menor ideia, nunca parei para pensar nele, nem 
sabia que ele existia, ne?
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E quando eu te falei que aqui passava o córrego, o que você pensou, sentiu?
Nossa fiquei muito surpresa e muito feliz, você já pensou tudo isso aqui aberto? Seria outro bairro!
E porque você acha que seria outro bairro?
Pq se ele fosse aberto as pessoas dariam mais valor. As pessoas precisam conhecer o que tem para dar valor. 
Se ele continua escondidinho, como alguém vai lutar para ele ser um ambiente agradável? Então temos que 
abrir, você já pensou que coisa linda poderia ficar? Quando as pessoas veem e sabem da existência de uma 
coisa como essa, elas valorizam a natureza. Isso tem que ser mostrado, as pessoas precisam saber que aqui 
passa um córrego para as pessoas darem valor a ele.
E você mudaria, então, alguma coisa nessa paisagem?
Certamente eu abriria ele, as pessoas tem que ver ele, saber que aqui passa um córrego para valorizar ele, eu 
tenho certeza que valorizariam, ninguém deve saber que aqui passa um córrego! Eu moro no bairro há 10 
anos, se eu não sei, muita gente não deve saber também. As pessoas precisam dar mais valor. Você já imaginou 
a gente agora caminhando na beira de um córrego que maravilha.
Você moraria perto ou trabalharia perto de um rio?
Sim! Com certeza, claro que de um rio limpo, um rio sujo e fedido não, mas um rio limpo com certeza. Pode 
ser esse meu aqui. (risos)
Desses 4 exemplos qual você se identifica mais, me fala um pouco o porque.
Desses quatro, se eu tivesse que escolher ficaria com o primeiro. Aqui tem cidade, tem o rio, tem natureza, 
pessoas caminhando, pessoas perto da água. Esse é o mais completo, eu escolheria esse mesmo, muito lindo, 
radiante .Aqui eu estaria igual essas pessoas caminhando aqui, na hora do almoço você pode descer, fazer uma 
caminhada aqui, eu acho isso muito prazeroso.
A segunda eu moraria também sem dúvidas. Aqui não tem natureza, mas o rio não parece sujo, se não, não 
teriam pessoas próximas a ele, e tem muita gente aqui, parece muito animado, aqui eu moraria com certeza 
também. Aqui eu estaria encontrando os amigos, conversando, fazendo hora para voltar para o trabalho, traria 
meu filho para viver na cidade, sabe? Isso falta aqui em São Paulo, lugares de você curtir a cidade mesmo.
E o que é para você curtir a cidade?
É aproveitar o que acidade tem, usufruir do convívio das pessoas e aproveitar a cidade mesmo. Em São Paulo 
tudo o que tem para fazer ou a maior parte das coisas que se tem para fazer é pagando. Você pode ir a um 
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show, no cinema, no restaurante, no shopping, e todas essas coisas, mas eu acho que falta a cidade mesmo 
ser agradável para que você possa sair para, simplesmente perambular por lugares agradáveis, acho que é isso 
que falta aqui, sabe?
A terceira eu moraria com certeza, mas daqui a alguns anos. Aqui é mais afastado da cidade, então hoje não 
é viável para mim. Mas daqui a alguns anos, com meu filho crescido eu moraria sim. Estaria aqui fazendo 
exercício, estaria passando um final de semana com minha família, poderia ficar aqui olhando a água, a gente 
poderia caminhar aqui na margem.
E a quarta eu não gosto muito, não sei o que eu não gosto. Parece que essa água não é tão limpa, me parece 
um pouco árido, não sei. Acho que aqui eu não moraria não, prefiro as outras opções.
E se tivesse que escolher algum deles, com qual você ficaria?
Acho que o numero um. Estou apaixonada por esse numero um e imagino que não seja assim tão difícil de 
transformar o nosso aqui, qual o nome mesmo? Itapaiúna. Já imaginou o Itapaiuna assim? Seria um sucesso, 
eu me identifico mais com esse numero um mesmo. Ele é mais completo, tem a cidade, a natureza e muitas 
pessoas que me trazem segurança.
O que você sugeriria para o prefeito fazer para os rios de São Paulo?
Eu falaria para ele limpar os rios em primeiro lugar. Eles tem um projeto para limpar o Tietê e o Pinheiros 
a anos, mas me parece que nunca sai do papel. Então eles deviam ser claros com a população. Olha vamos 
limpar assim e vai demorar x anos para ficar limpo ou então fala que nunca vai fazer e pronto. Aí depois disso 
eu pediria para ele abrir todos os rios que estivessem tampados, ou ao menos sinalizar sabe, fazer um trabalho 
de propaganda mesmo, tem que falar: olha aqui tem uma nascente, olha aqui passa um rio. Tem que mostrar 
para as pessoas, informar é importante.
Você falou que é importante...
É muito importante, sabendo da existência as pessoas dão mais valor a natureza e todo mundo valoriza esse 
contato com a natureza, né? Acho que a natureza foi tirada da gente de um jeito tão duro que eu não conheço 
ninguém que não valorize a natureza, que não queira estar perto dela ou seja indiferente a ela.
Você saberia me dizer o porquê que você acha que as pessoas valorizam e querem estar perto da natureza?
Porque é saudável, acho que o contato com a natureza te tira da loucura do dia a dia, te traz tranquilidade, bem 
estar, aconchego, trás muitos benefícios. Ela me acalma, me faz relaxar, me faz muito bem. Pega um dia que 
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você está bem estressado, tira o sapato e pisa na terra, na grama, isso já vai te acalmando, a natureza tem muita 
energia, não sei, acho que é mágico mesmo, então acho que as pessoas gostam de ficar perto da natureza pra 
isso. Então acho que tem que sinalizar para que as pessoas possam perceber o que elas estão perdendo. Olha 
aqui passa um rio, aqui tem uma nascente, eu então pediria a ele sinalizar todas as nascentes de São Paulo, para 
que as pessoas possam ter mais consciência da área onde vivem.
Você disse que as pessoas estão perdendo, né?
É eu mesmo estou perdendo esse meu córrego que eu nem sabia que existia. Se eu não sei então ele não é 
meu e talvez não seja de mais ninguém, está ai abandonado. Para mim isso é uma forma de você perder um 
pouco da natureza e um pouco da cidade também. 

2.  B E AT R I Z

Você mora aqui por perto?
Eu nasci aqui em São Paulo e moro aqui no bairro há 17 anos
Nossa, bastante tempo.
Bastante, o suficiente para ver muitas mudanças que aconteceram aqui.
E você vem bastante a esse lugar aqui caminhar?
Eu venho aqui todos os dias, de segunda a segunda a não ser que esteja chovendo, mas como não chove mais 
em São Paulo, eu venho todos os dias.
E o que te faz vir a esse lugar especificamente?
Esse lugar é ótimo porque ele é plano, tem a segurança do Porto Seguro, o próprio Posto Policial, aqui bate 
sol, mas ao mesmo tempo tem arvores também, é arborizado e é perto da minha casa, aí da para fazer os oito 
quilômetros numa boa.
O que você acha que se tivesse aqui você não frequentaria?
O que me faz gostar de vir aqui é que assim, durante a semana é tranquilo, não é super lotado de carrinho, 
bicicleta, cachorro, então isso é tranquilo, o me faria não vir mais é se a violência aumentasse, acho que isso 
seria um bloqueio para eu não vir.
O bairro é bastante arborizado, esse local onde você caminha é bastante arborizado também, você acha que 
se não tivessem essas árvores você caminharia aqui, ou isso não faz diferença, o que você acha.
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Olha, eu adoro o sol, mas por exemplo, eu ajudei a arborizar essa avenida entendeu? Foi uma iniciativa de 
alguns moradores de arborizar essa avenida e de brigar pela arborização ali perto do SAMU, foi a gente que 
lutou para ter aquelas árvores plantadas ali. Então tem uma briga ai de alguns moradores para arborizar ainda 
mais o bairro. Esses tempos, perdemos uma grande área verde que agora vão construir um edifício, uma 
tristeza, então eu acho a arborização, o verde, fundamental para a qualidade de vida.
Vou pedir para você me dar um exemplo de natureza na cidade
Eu gosto muito das praças, mas como aqui não tem muitas eu gosto do Parque do Ibirapuera que é uma 
delícia, o Parque Burle Marx também eu adoro, mas o Morumbi já acho muito isolado, não sei, acho inseguro, 
não acho que fizeram alí um bom parque, me dá a sensação de que é muito bruto, não sei explicar, mas acho 
que como exemplo é isso, são os grandes parques ou as praças de bairro, mas tem que ter pessoas para não 
ficar inseguro.
Você acha que o movimento de pessoas traz essa sensação de segurança.
Com certeza, onde tem gente andando, passeando, você se sente seguro. Por exemplo, o Burle Marx durante 
a semana não é tão cheio, mas tem pessoas, então é legal, você se sente seguro lá, é tranquilo.
Você falou de alguns parques com água, o Burle Marx, o Ibirapuera, o que você acha ...
Ah, a água traz o equilíbrio, né? Um lugar onde você tem mata nativa, você tem água, você tem fauna, flora, 
ali você vê os passarinhos, você senta e relaxa, aí é outra história. É uma satisfação para nós e acredito que 
para o equilíbrio da natureza também. Qualidade de vida.
Falamos agora de água, queria que você me descrevesse a primeira imagem que vem na sua cabeça quando 
eu falo água na cidade.
Água na cidade... atualmente uma bela chuva seria o que eu queria ver na cidade, é tudo o que nós estamos 
pedindo, mas agora uma imagem de água na cidade é você sentar na beira de um lago, seja no lago do 
Ibirapuera, seja no Burle Marx e ver como você pode ter a natureza integrada à cidade grande, essa seria 
minha imagem, e ainda com uma chuvinha só para enquadrar a imagem.
Você não chegou a falar dos rios. O que você acha que os rios representam na cidade
Os rios representam minha vontade de renascer porque eu fico imaginando se tivéssemos o Pinheiros, por 
exemplo, como uma área de lazer. Imagina assim um dia como hoje se o Pinheiros fosse como na época que 
foi, meu pai remava no Rio Tietê, então assim, era uma área de lazer enquanto que hoje é um esgoto a céu 
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aberto, então os rios representam hoje, para mim, a minha vontade de renascer em uma época em que eles 
voltassem a ser limpos, eles representam uma vontade imensa de que eles pudessem voltar a ser uma área de 
lazer porque aí assim, aí seria uma área de lazer para todos os níveis da população, como uma verdadeira praia 
de São Paulo. Isso sem dúvida diminuiria a violência em São Paulo entendeu, que é extremamente importante.
E daqui onde a gente está você saberia me dizer qual o rio ou o córrego mais perto?
Tem um ali, mas eu não sei o nome. A gente passa bem ali perto eu vou te mostrar.
E você tem alguma relação com esse rio?
Tenho uma relação de tristeza porque ele também é sujo, né? Ele pega o esgoto da favelinha ali, então é uma 
judiação, né?
O nome dele é Itapaiúna.
Ah, Itapaiuna por causa da rua, né?
É, a rua chama assim por causa do córrego. 
Ah, sim verdade.
E você sabe que ele passa aqui embaixo do Portinho
Sei ele passa aqui embaixo e vai pra lá. Ali dá pra ver um restinho dele também.
Ah, então você conhece ele muito bem.
É que eu tenho uma relação.. assim, a gente tem um sítio, reflorestamos, altamente sustentável, então assim, 
ver rio morto, para mim, é uma tristeza, então eu conheço ele todinho.
Você falou que o rio está morto, como é isso..
O rio está morto, sem vida, ninguém pensa nele, ninguém ama ele, ele está lá jogado, esquecido, ninguém da 
bola pra ele, então, para mim, ele está morto, sem vida, sem vitalidade, sem felicidade, sem nada.
Você me disse que algumas pessoas do bairro plantaram as árvores, né...
É então a gente plantou e a gente que cuida também. Contratamos um rapaz que vem aqui quase todo final de 
semana porque essa rua mudou todinha, só tinha esse lado da pista e ali era fechado, aí a gente plantou essas 
árvores e quando a prefeitura veio aqui fazer a via nós ficamos fiscalizando para que eles plantassem de volta, 
nós é que ficamos em cima, já imaginou, um trabalhão para juntar algumas pessoas para ajudar a plantar e aí 
eles vem aqui e jogam tudo fora? Não dá, ne? Então ficamos em cima e conseguimos manter. No primeiro de 
ano foi plantado. Eu já vi um outro senhor também que vem cuidar, que já plantou outras coisas por conta 
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própria, um barato!
E você acha que essas pessoas que você falou que se juntaram para fazer isso, eles tem a consciência de que 
aqui passa esse rio?
Olha, eu acho que sim, porque essa praça aqui nós também estamos de olho para que fique cuidada justamente 
por causa do rio, apesar que assim, ali para cima, tem uma favela que todo o esgoto vai direto para o rio, ne.
E você acha que moraria ou trabalharia próximo a um rio?
Ai, eu acho que sim, eu acho que seria maravilhoso, um rio limpo seria maravilhoso, acho que é o que todo 
mundo quer ter, por exemplo, morar perto de um rio limpo que você possa escutar o barulhinho da água é 
um verdadeiro sonho de consumo. Já um rio sujo, sem pensar, ne?
Vou te mostrar aqui quatro imagens e você me diz se gostaria de ter esse rio perto de você, tudo bem?
1 acho essa aqui legal, um show, uma área de lazer bem legal, eu gostaria de ter uma área de lazer assim por 
perto, aqui eu estaria andando aqui, e com certeza estaria caindo na água, me parece muito divertido, tudo 
acontecendo assim ao mesmo tempo, nesse calor eu não posso ver uma poça d’água que eu entro, adoro água, 
então assim, pensar em de repente você poder andar, brincar aqui, encontrar as pessoas e depois poder dar 
um mergulho, sair e ir pra casa, não teria coisa melhor, ne? Essa aqui tem tudo de bom, muito gostoso, uma 
gracinha.
2 isso aqui assim, é o que eu acho que podíamos ter em São Paulo. Isso aqui é ótimo, esse riozão lindo, imagina 
assim se a gente pudesse ter a possibilidade de ter uma área de lazer, de poder sentar na beira de um rio e só 
ficar olhando o movimento da água e fazer um pique nique, poder levar as crianças para brincar na beira da 
água, confraternizar, ler, que a gente pudesse realmente ter lazer a beira d’água, eu acho que seria maravilhoso, 
assim água é sinal de vida então é muito legal. Eu estaria aqui me espreguiçando, deitada no chão, depois de 
caminhar estaria aqui alongando bem aqui dando uma espreguiçada, dando uma relaxada realmente.
3 esse três é para meditar. Quem sabe passaria um tempo quando fosse mais velha, mas aqui é mais para 
meditar, comtemplar, para interagir mais com a natureza, meditando, sabe, vendo a natureza modificar, caindo 
as folhas, ver nascendo, os bichos...mas com a vida que eu tenho hoje eu não conseguiria morar aqui não. 
Acho que aqui nem é para isso.
4 esse aqui me lembra Ilha Bela. Aqui eu estaria fazendo outra coisa que eu adoro que é o sol, estaria aqui 
nesse banco estirada tomando sol, podendo sair de barco, eu até moraria aqui, mas não sei.
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Se você tivesse que eleger um para morar e um para trabalhar, como seria sua escolha.
Todas as referências são encantadoras, adorei todas, queria conhecer todas e queria todas por perto (risos). 
Este aqui (3) eu queria morar, ou mais para passar o final de semana e o 4 eu queria mais para passear e o 2 
pra trabalhar, eu queria trabalhar aqui e o 1 para morar hoje, agora.
Se você pudesse dar um conselho sobre os rios de São Paulo para o prefeito, o que você falaria?
Eu falaria que não adianta você ter ideia que assim a gente vai limpar o Pinheiros, o Tietê e tudo mais, se 
a gente não investir em saneamento básico, então eu falaria para ele: cara investe em saneamento básico, 
investe em educação porque ai você reduz custo na saúde, reduz custo de violência, de tudo e aí reduz o custo 
também de você ficar tratando um rio. O que o que adianta você tratar se  continua jogando lixo nele? Então 
eu falaria isso.

3.  M A R CO S

Você mora aqui por perto?
Sim moro seguindo aqui em frente.
E você mora aqui há bastante tempo?
Sim mais de trinta anos
Você viu então o bairro mudar bastante.
Tudo, praticamente tudo mudou aqui. Está mudando mais ainda, não parou de mudar. Parece que vai ter uma 
ponte ali para frente, vão sair todas as casas dali, mais um monte de terrenos sendo totalmente devastados 
para a construção de mais torres de edifícios, muitas coisas mudando.
Você vem bastante aqui onde estamos?
Olha, geralmente umas três vezes por semana eu venho aqui.
E porque você escolheu este lugar para caminhar?
Olha, aqui é um ambiente propício, ne? Tem árvores tem verde, é bonito, você tem segurança, então todas 
as coisas boas estão localizadas aqui, então você consegue fazer este circuito tranquilamente, você pode vir 
com relógio, você pode vir com celular, você pode vir com qualquer coisa que a chance de alguém mexer 
com você, é mínima, você se sente seguro aqui. Eu não conheço ninguém que tenha sido molestado por aqui.
Você falou que tem bastante árvore, você citou a natureza, o que você acha que as pessoas buscam no contato 
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com a natureza?
O verde de São Paulo está acabando e o bairro aqui do Morumbi é um exemplo disso porque isso aqui 
antigamente era mais verde ainda, só que assim, veio o progresso e, a princípio, algumas coisas melhoraram 
porque se você pegar isso aqui há vinte anos, não tinha essa tranquilidade que temos hoje, era tudo deserto 
apesar do verde, era tudo muito bonito, mas você não tinha segurança e hoje em dia o pessoal mora tudo 
em apartamento, uns cubículos de apartamento, estão muito presos. Eu ainda sou um privilegiado porque 
eu ainda moro em casa, mas acho que a maioria das pessoas que vem aqui são pessoas que moram em 
apartamento então fica preso, pode até ter todo aquele luxo, mas está entre quatro paredes. Não tem esse 
aroma da natureza, o contato com outras pessoas que também estão buscando o bem estar, o canto dos 
pássaros que estamos escutando aqui. Então acho que o pessoal vem buscar isso, uma higiene mental, se 
desligar desse mundo doido que a gente vive.
E o senhor acha que a natureza traz um pouco disso
Ah, com certeza, não tenho dúvida. Você respira um ar que já parece diferente, para onde você olha aqui você 
tem verde. E onde você encontra isso em São Paulo hoje em dia? São raros os lugares, né?
Um exemplo de natureza na cidade
Para mim, natureza é o verde e pássaros. Quando você fala na cidade eu não sei se você está falando só o 
centro urbano, mas em São Paulo, temos bairros mais afastados que ainda pertencem à cidade de São Paulo e 
que temos ainda muitos rios que não estão poluídos, cachoeiras assim lindas, mas assim no centro a princípio 
é o verde e pássaros. Então na cidade é isso, agora se você for falar de interior, de praia, aí já muda todo o 
contexto.
Você falou dos rios de fora da cidade que são limpos, e os rios daqui?
Que rio menina? Aqui nós não temos nada infelizmente. É como eu falei para você, eu sou morador daqui a 
mais de trinta anos e atrás da minha casa passava um córrego lindo que eu tive a oportunidade de pescar nele, 
de pegar peixinho, de brincar com meus sobrinhos. Ele desemboca lá no Pinheiros que era outro rio bonito 
que a gente tinha aqui na cidade, mas agora acabou. Virou tudo esgoto a céu aberto. Não temos rio aqui agora. 
Onde nós estamos conversando nós não temos rios, em São Paulo todo acabou. Você tem para bairros mais 
afastados em periferias como Marcilac, Parelheiros, aquele extremo sul que nós chamamos você ainda tem 
o prazer em encontrar alguns rios, mas aqui não temos mais nada. Infelizmente o que temos é esgoto a céu 
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aberto, isso sim.
Qual a primeira imagem que vem na cabeça do sr. quando eu falo água na cidade?
Quando você fala água é em que sentido?
Qualquer um, o que vier primeiro na cabeça do senhor.
Como eu moro na boca da marginal do Rio Pinheiros, quando você fala água eu lembro de poluição, 
infelizmente. Neste contexto de natureza, então poxa você fala água na cidade me vem o Rio Pinheiros 
poluído, o córrego atrás da minha casa poluído. Eu não consigo visualizar outra coisa, nós não temos nada 
aqui, ne?
E daqui de onde estamos caminhando o senhor saberia me dizer qual o rio ou córrego, seja em que estado 
estiver, mas qual é o mais perto daqui?
Mas você diz um rio mesmo tipo limpo ou sujo?
Limpo ou sujo, o mais perto daqui onde estamos.
Sujo é o Pinheiros que você quer dizer? Estamos aqui perto dele e atrás da minha casa tem o Córrego do Pau 
Torto como eu te falei que desemboca no Pinheiros mesmo.
E o Sr. tem alguma relação com o Rio Pinheiros?
Olha, eu presenciei a trajetórias dele ficando cada vez mais poluído. Eu vi ele se acabando como rio. Ele foi 
se transformando em esgoto a céu aberto. Foi degradando, degradando e morreu.
E se eu contar para o Sr. Que bem aqui embaixo do Portinho passa um córrego?
É o Córrego do Pau Torto, é esse que passa atrás da minha casa. Ele passa aqui, passa na minha casa e vai 
desembocar no Rio Pinheiros. É justamente ele, eu não sei o nome que ele está agora, mas ele chamava 
Córrego do Pau Torto. É como eu te falei, esse ai eu presenciei, eu brinquei nele, mas hoje ele não é mais 
nada é só um esgotinho a céu aberto, infelizmente. Tinha peixinho, eu brincava com meus sobrinhos, minha 
mulher brincou muito nele também, aí, acho que o progresso foi chegando e ele ficou assim, mas é um 
absurdo né? Já pensou o que poderia ter feito com ele, algum tipo de proteção, dar um jeito de não poluir 
tanto ele, ne? Nós já tínhamos a tecnologia, temos melhores ainda hoje, então porque não fazer? Acho que 
as pessoas que moravam aqui por perto aceitaram isso por falta de conhecimento, mas uns dez, vinte anos 
para cá isso é inadmissível. Você tem tudo então se está poluído é culpa do homem que não prestou atenção, 
falta de interesse por quem estava fazendo a urbanização, sei lá, mas isso é inadmissível. Se você falasse que 
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um córrego foi poluído a mais de um século atrás é compreensível porque naquela época não se tinha o 
conhecimento e a tecnologia que temos hoje, mas um córrego como esse que foi poluído a quinze, vinte anos 
não tem desculpa, alguma coisa aconteceu de errado porque não era para ele estar do jeito que está. Mas está 
ai e a tendência é só piorar.
E o trecho que ele passa atrás da casa do senhor ele está aberto ou fechado?
Ele está aberto. Eles canalizaram até a metade aqui para atender as necessidades da elite. Como da elite pra lá 
são pessoas mais simples, apesar de terem sido fundadores aqui do bairro, eles deixaram a céu aberto. Tanto 
que, da janela da minha casa, eu vejo ele passar, mas quando chove  inclusive transborda todo o esgoto no 
quintal, mas só por Deus porque vai sofá velho, garrafa pet, vai tudo pra lá.
Aproveitando que o sr. mora lá, tem um convívio bem próximo a ele, o senhor mudaria alguma coisa nessa 
paisagem do córrego?
Olha mudar para você agradar o visual ou mudar para realmente colaborar com o meio ambiente? Porque o 
que hoje o homem está fazendo é ele muda a imagem para agradar alguns, como se diz, você tapa o sol com 
a peneira, ne? Eu gostaria muito que houvesse uma mudança, mas mudança concreta para que todos saiam 
beneficiados. Se fosse possível recuperar o córrego por exemplo. A minha ideia eu vou dar a minha opinião 
de mudança, mas para que todos sejam beneficiados e não para fazer uma mudança para encobrir alguma 
coisa ou para agradar alguns poucos. Aqui inclusive já temos o odor dele, está vendo? Então eu acho que 
deveria ter alguma coisa como saneamento para que ele não fosse para o Rio Pinheiros tão poluído. Eu não 
entendo da parte técnica, mas teria que fazer alguma coisa nesse sentido. Porque mesmo que o Rio Pinheiro 
está totalmente poluído e perdido, um pedacinho que você colabora, de repente em outros córregos se faz a 
mesma coisa, tentando conscientizar o pessoal, fazendo um tratamento sei lá como, de forma que quando ele 
desembocasse no Pinheiros ele já não estivesse sujo. E ai não importa muito se ele fosse coberto como neste 
trecho ou aberto como é no quintal da minha casa, o que importa seria ele estar chegando até a foz limpinho, 
ou menos poluído possível, acho que essa seria a real mudança que eu gostaria que fizessem.
E o senhor acha que ele tampado ou ele aberto não faz muita diferença.
Olha o tampado esconde o problema. O aberto pelo menos mostra. Acho que seria isso, como eu falei, se 
tampar você está encobrindo, você está agradando alguns- olha ninguém está vendo está mil maravilhas, 
ninguém sente mal cheiro, está ótimo. Ele aberto pelo menos alguém está vendo, alguém pode reclamar, isso 
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ou aquilo. Ele aberto pode provocar uma enchente e com isso a mídia ir para cima que é o que o governo 
não gosta, então eu acho que aberto seria como deixar a ferida exposta. Se está coberto, você não está vendo, 
ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro, ninguém percebe nada, ninguém sabe se está sujo ou se está 
sendo tratado, então eu deixaria aberto para mostrar, a não ser que se fizesse algo que realmente favorecesse 
ele, o córrego, para que ele chegasse limpinho lá no Pinheiros. Vai, se fosse 70% limpo já seria ótimo, já não 
seria essa coisa nojenta que passa alí, tadinho.
O senhor disse que mora em frente ao rio, certo? 
Eu moro na Rua Itapaiúna.
Que bacana! Então me conta, o senhor gosta de morar perto do rio, o senhor escolheria morar perto de um 
rio, trabalharia perto de um rio, me conta um pouco.
Olha morar eu já moro, ne? É que infelizmente como eu falei, ele não era poluído então tinham muitos peixes, 
algumas espécies bem diferentes, as crianças brincavam muito, alguns outros animais, alguns lagartos muito 
bonitos, assim muito bacana.
E esse convívio era bacana com o córrego?
Não tenha dúvida, meu sogro tinha uma plantação no quintal, aproveitava a água do rio para fazer a irrigação, 
e hoje ele virou uma ferida exposta, ne? Então eu já não tenho relação nenhuma, na verdade hoje eu só 
lembro dele para o mal e antes eu lembrava dele para o bem. Hoje eu lembro nos dias que o cheiro está mais 
forte, essas coisas. Até que hoje eu levantei uma cerca lá separando ele do terreno da minha casa, inclusive 
ele está comendo uma parte dessa cerca, parte do terreno lá de casa. Então depois disso tudo ele ficou assim 
um esquecido, não me traz nenhum benefício. E temos o Pinheiros também, digno de dó, de pena, aquele 
horror. Inclusive tem muito pernilongo, então virou aquela coisa, não sei como dizer, mas é como um parente 
doente, que você olha ali, ao mesmo tempo que você tem carinho você não pode fazer nada, digno de dó. Aí 
você vai levando até um dos dois morrer primeiro o rio ou nós seres humanos. E assim vai levando. Então 
assim, para responder sua pergunta eu gostaria sim de morar, mas que fosse assim despoluído, ele bonitinho, 
em melhores condições, mas do jeito que está hoje ai também não muda em nada. Só fica o fedor e a má 
impressão, você olha pela janela e vê aquela coisa horrorosa, e vamos nessa.
Tenho aqui quatro imagens de rios na cidade e gostaria de saber se o senhor gostaria de algum desses no seu 
cotidiano 
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1. Esse aqui também você está apelando né. Aqui eu gosto de tudo, isso aqui é digno de filme, isso aqui é de 
outro mundo, maravilhoso. Mas isso aqui é um espetáculo. Aqui eles mataram a pau porque tem essa turma 
toda aqui, esse aqui seria o sonho de consumo de qualquer nação, de qualquer estado, de qualquer cidade. 
Mas também parte-se do pressuposto de que as pessoas que estão aqui são pessoas educadas, e eu imagino 
que a água está límpida, ninguém está jogando latinha, papel de bala, nada. Parece que tudo está convivendo 
harmoniosamente. Tem cidade, tem natureza, um espetáculo, achei lindo de morrer. Eu estaria aqui bem no 
meinho passando a mão na água, eu gostaria de estar aqui nessa pedrinha. Achei lindo! Lindo! Lindo!
2. Bonito também, mas eu não sei assim, eu acho que o mínimo que eles deveriam oferecer para nós é isso 
aqui. Comparando com a outra esse aqui é o mínimo que eu espero que eles nos deem daqui a alguns ou 
muitos anos. Isso aqui está divertido, tem convívio e muita agitação, então acho que seria o mínimo a se 
oferecer para o ser humano. Ao menos um lugar de convívio. Eu estaria aqui com meus amigos ou com a 
minha família olhando o movimento e olhando o rio passar.
3. Esse aqui já é digno de Oscar (risos). Aqui me parece ser um local mais afastado, eu imagino que ainda exista 
muitos até mesmo aqui em São Pulo, no interior e tal. Eu imagino que ainda deva existir, mas muito afastado 
do ser humano, isso aqui não é para se morar, é só para se preservar e visitar. Eu já tive a oportunidade de 
conhecer alguns rios assim até aqui perto de São Paulo, mas esse aqui está bem preservado realmente, muito 
lindo. Mas eu nunca me veria morando aqui não, é muito isolado, é uma cena bucólica, é gostoso para ir lá, 
olhar um pouquinho, contemplar e ir embora, não para morar.
4. É também. Esse aqui nos faz lembrar nossas represas Guarapiranga e Billings, eu imagino que essas casas 
aqui estejam com excelente saneamento, que ninguém está jogando esgoto nem nada, mas acho que este aqui 
eu até moraria, desde que eu tivesse certeza que o saneamento está correto, que não tem ninguém degradando 
nem nada. Mas também é uma imagem mais comum, nós temos isso aqui bem pertinho, mas infelizmente 
as ocupações não tem tratamento de esgoto o que complica a situação da água. Uma pena, mas as nossas 
represas são lindas também.
Se o sr. tivesse que escolher um para morar e para trabalhar, qual o sr. escolheria?
Com certeza o 1 e o 2. Tanto para morar como para trabalhar eu ficaria com essas duas opções e, se eu ainda 
tivesse as duas para escolher ficaria com a 1 porque tem mais verdinho.
Se o senhor pudesse dar um conselho para o prefeito sobre os rios da cidade de São Paulo, o que o senhor 
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diria?
Olha, se eu tivesse oportunidade... uma vez de conversar com o pessoal da Sabesp, mas eles falaram que, o 
que eu queria, era utopia. Eu ia sugerir para ele, eu acho que é trabalhoso, mas acho que daria um resultado 
excelente. Faria um trabalho de controle de esgotos de todas as casas e indústrias. Que existisse algo que 
pudesse ser barrado na própria casa, então que cada casa tivesse um controle desse esgoto e só fosse para a 
coleta municipal aquilo que realmente não fizesse mal para a natureza. Imagina você, hoje temos tecnologias 
excepcionais, então casas, condomínios, prédios, etc. eu acho que não seria impossível. Vamos pegar um 
exemplo, esse prédio, por exemplo, eles implantam um sistema em que todo o esgoto do prédio seja tratado 
primeiro para depois ser jogado no rio. Você não tem o controle da Sabesp para abastecimento de água casa 
a casa, não tem o controle da Eletropaulo casa a casa? Ou seja, então você tem o controle já feito casa a casa. 
Então assim se para o governo receber ele tem controle, então deveria ser feito um controle do esgoto casa a 
casa também. Teria que fazer um projeto fora do comum, mas que eu tenho certeza que daria certo. Poderia 
fazer um projeto piloto, pegar um condomínio primeiro. Temos excelentes profissionais, já temos tecnologia 
a nosso alcance, então eu acho que com isso daí  resolveria se não 100% pelo menos 70% resolveria. Mas acho 
que funcionaria, eu tenho essa ideia. É que, na verdade, eu tenho duas filhas e nenhuma delas caiu para essa 
área de engenharia ambiental ou nada dessas coisas, mas eu ainda sonho em resolver o problema da poluição 
dos rios. Por incrível que pareça, não é porque você está me entrevistando não, então eu tenho esse sonho. 
É que o rumo delas foi para outro canto, mas é sério mesmo Rebeca, até me arrepio, hoje mesmo eu estava 
pensando se minha filha ou eu descobrir alguma coisa que você jogasse no rio, coisa boba, sabe. Eu sou mais 
velho, mas eu também sonho, ne? Olha só me deu até vontade de chorar. (pausa) desculpas, então você ia 
jogar lá e resolver o problema. Mas ainda falta vontade política e alguém com peito. Mas eu acho que não tem 
real interesse, porque essa limpeza que eles ficam fazendo nos rios, isso daí nada mais é do que ficar gerando 
um por fora. Vai, tira um negócio e joga outro, então não tem nenhuma politica real que fale então vamos lá, 
vamos fazer, vamos para o pau. O pessoal cobra do pobre, que o pobre que polui, que joga lixo, que estraga, 
sabe eu posso até concordar em partes, mas eles não nem outra opção, agora quem disse que esse esgoto 
aqui sai tratado que esse aqui sai tratado? Será que do Panamby sai tratado? Eu não sei, vamos lá fiscalizar e 
aí eu acho que se fizesse alguma coisa, não tem vários rios por ai que foram recuperados? Então quando será 
a nossa vez? Lógico que tem que fazer uma conscientização do ser humano, mas precisa ver o que vai parar 
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lá também além da vontade política, mas eu acho que dá. Porque se você chegar, fazer o estudo e verificar 
quanto fica para fazer esse tratamento individual, e ratear isso pelos prédios ou ate mesmo pelo bairro no caso 
das casas, não sei. Uma forma de quem tem dinheiro ajudar quem tem menos e não poderia fazer isso na sua 
casa. O governo poderia dar incentivo fiscal, sei lá, mas deveria ter isso. Tem que fazer o piloto.

4.  R O B E R TO

Roberto você mora aqui por perto?
Sim moro aqui há 7 anos já.
Já viu o bairro mudar um pouquinho...
Já bastante, na verdade muito mais que outros bairros aqui de São Paulo.
Você costuma vir aqui nesta praça bastante?
Ah, eu venho, mas por pouco tempo. Como eu não tenho o hábito de fazer exercício físico e eu só venho dar 
uma voltinha com meu cachorro
E aqui o pessoal vem mais para fazer exercício físico?
Sim sim, as pessoas vem caminhar ou correr aqui geralmente.
O que você acha que tem aqui que te faz vir nesse lugar passear, porque você escolhe aqui, você saberia me 
dizer...
Pela beleza do lugar, pelo visual e por uma questão de ar puro também. Apesar de você estar em São Paulo 
aqui dá uma sensação de ar puro, e pela tranquilidade daqui e claro que também porque é do lado da minha 
casa.
O que você acha que te traz essa sensação do ar puro, de tranquilidade.
Área verde em primeiro lugar com certeza. Perto da área verde você tem essa sensação.
E porque você acha que as pessoas buscam estar perto das áreas verdes, aqui a gente vê bastante gente 
caminhando, você falou que vem aqui porque tem os benefícios das áreas verdes...
Eu acho que as pessoas buscam o desestress, digamos assim. A natureza te desliga um pouco da realidade 
que é corrida por conta do trabalho, da correria, ela ajuda a desconectar da vida agitada, traz tranquilidade.
Então você acha que a natureza te traz esse benefício, ela tem essa função..
Acho que sem dúvida a natureza exerce esse papel de desconectar da vida agitada, de trazer tranquilidade.
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Me dê então um exemplo de natureza na cidade, um primeiro exemplo
Algo como o parque do Ibirapuera ou mais especificamente árvores
O que vier como primeira referência.
Então o Parque do Ibirapuera
Me descreve então o parque Ibirapuera para você
Olha lá é um lugar com muita área verde, um lugar bonito, interessante, um lugar fácil de se caminhar de 
se praticar algum exercício, um lugar assim principalmente para você descontrair um pouco, acho um lugar 
belíssimo, tem aquele lago com o show das águas.
E o que você acha que traz essa descontração do parque do Ibirapuera
Eu acho que esse fator verde bem cuidado que tem pessoas, não é simplesmente uma floresta para você ver de 
longe, você pode interagir com esse verde, é um lugar bem cuidado e tem muita gente que frequenta então é 
divertido, você pode ficar observando o movimento passar, você se sente mais seguro, acho que é isso, nesse 
sentido.
Eu queria agora que você me descrevesse uma imagem quando eu digo pra você “água na cidade”
Seca. Agora para mim nesse momento quando você fala água na cidade vem a falta de água, a escassez dela, 
preocupação. Antes era enchente e agora temos que conviver com essa seca, então me dá bastante medo de 
tudo isso.
E como imagem o que vem na sua cabeça
Acho que se eu for pensar em uma imagem fica a de um rio bem sujo, um rio como o Tietê por exemplo.
Me descreve esse rio sujo
Pouquíssima água, zero de verde nas margens e principalmente uma água muito suja. Pouca e muito suja.
E tem algum rio, algum córrego na sua infância, ou mesmo na sua memória que te traz alguma coisa boa?
Tem sim o Rio Grande em Minas Gerais. Meu pai tinha uma casa na margem do rio, então a gente ia para 
nadar, a gente ia andar de canoa, para brincar, era uma farra. Minha infância na verdade, aconteceu muito dela 
na beira desse rio, era uma delícia.
E você acha que a cidade perdeu isso?
Nossa, São Paulo completamente. E ai tem uma experiência minha um pouco mais pessoal, ne, porque as 
pessoas perderam esse hábito de sair de casa, de ir buscar a natureza, de se encontrar perto da natureza, 



A N E XO S 178

encontrar outras pessoas no meio público, eu mesmo me encaixo neste perfil, fico mais em casa, isolado do 
mundo.
E você acha que o rio da sua infância propiciava isso que você acabou de me descrever?
Ah lá era um ponto de encontro de todo mundo. Marcávamos encontro com os amigos em um determinado 
ponto do rio, as brincadeiras aconteciam em um determinado lugar, o rio tinha esses lugares bem definidos, 
era uma farra, uma delícia, que saudade que eu tenho do meu rio. Na verdade é um pouco o que os parques 
tentam fazer ne? Se tornar um ponto de encontro, aproximar as pessoas.
E você acha que a água tem esse “don” de aproximar
Sem dúvida, por dois fatores, perto da água é um ambiente que te acalma, que te faz bem, um ambiente que te 
leva inevitavelmente para alguma atividade com o corpo, alguma atividade física. Na verdade eu não sei falar 
exatamente o porque, mas um ambiente com água é ainda mais especial.
Daqui onde nós estamos você saberia me dizer qual o rio ou o córrego mais próximo?
Daqui é o Rio Pinheiros
E você tem alguma relação com o Rio Pinheiros?
Olha a minha relação é que eu passo na Marginal Pinheiros todos os dias, o cheiro é muito forte e agora tem 
outra preocupação com o Rio Pinheiros que eu ouvi falar agora que eles querem tratar a água do rio Pinheiros 
para voltar para nós, para nos abastecer e aí eu acho preocupante. Assim eu acredito no trabalho deles, mas aí 
tem que ser muito bem feito, porque o trabalho que o nosso governo faz não está mostrando isso, então eu 
fico preocupado, é uma questão de saúde pública, ne?
E se eu te contar que aqui bem embaixo do Portinho passa um córrego?
Nunca soube disso, verdade? E olha que eu moro aqui há sete anos! E ele está limpo? Por onde ele passa?
Trajeto. E quando eu te falei que aqui passa um rio, o que você pensou?
O quanto a gente não se liga nesses fatores. Acho que a gente fica tão preocupado com o trabalho, apartamento, 
estudo e etc e não para pra observar, pra perceber a cidade. Agora que você falou eu estou escutando o 
barulho do rio, mas eu nunca tinha escutado antes, eu só escutei agora porque eu já sabia que aqui tinha um 
rio. Isso porque eu venho sempre aqui!
E como você imagina esse córrego?
Olha por ser aqui eu imagino com pouca água. Se bem que eu ouvi alguma água, não sei se era tão pouca 
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assim. Mas assim imaginando assim eu penso em pouca água e sujo, com muito lixo, muita sujeira.
Vou te descrever ele. Você acha que você mudaria alguma coisa no rio ou manteria como está.
Bom muda-lo hoje é difícil, mas o que tinha que fazer era evitar que a situação se agrave. Assim temos uma 
herança cultural muito forte e um ribeirãozinho dentro da cidade, as pessoas veem como utilidade para jogar 
o esgoto, isso é uma herança cultural seja do mais pobre ou do mais rico. Quem disse que esse prédio aqui 
não está jogando esgoto direto neste córrego? Quem garante? Isso tem que mudar de alguma forma. Talvez 
um projeto de conscientização a longo prazo, então a médio prazo uma fiscalização mais forte, exigindo o 
tratamento de esgoto. Eu penso que esses prédios grandes todos eles deveriam ter um tratamento de água 
particular para a água ser limpa antes de sair de cada prédio. Um valor de um prédio desses, você acrescentar 
o tratamento não vai mudar muita coisa neste custo.
Você acha que você moraria ou trabalharia perto de um córrego?
Morar não e trabalhar só se for por falta de opção. A gente não escolhe o endereço da empresa, mas de casa 
a gente ainda pode escolher. Mas isso de última instância, se eu não tivesse outra opção.
E porque você acha isso
A sujeira o cheiro forte, traz um monte de insetos, talvez algum tipo de doença, então assim trabalhar só 
assim... olha, estou com meu nome no Serasa e esse é o único trabalho que me querem então eu aceito, caso 
contrário não.
Eu vou te mostrar aqui quatro imagens de rios e ai você me fala se você gostaria ou não de ficar aqui e o 
porquê.
1- Olha, eu moraria sim principalmente pelo alto astral do lugar, tem bastante gente aqui, é bem cuidado, um 
lugar alto astral mesmo, tem esse colorido, esses passeios diferentes. Eu estaria aqui fazendo uma caminhada 
como a que a gente está fazendo aqui, aqui eu estaria fazendo muitas coisas, estaria aqui na pedrinha, poderia 
estar andando aqui na cidade. O que me atrai aqui é o alto astral do lugar que se dá pela pureza da natureza, 
água limpa, muita gente, esse colorido, e você vê uma exploração muito bem feita.
2- Aqui eu também moraria, também trabalharia, mas eu optaria pelo primeiro que é uma imagem mais 
natural, tem mais verde. Mas se eu tivesse aqui eu não me imagino caminhando. Aí eu já me imagino sentado, 
com os amigos, conversando, assim como estão essas pessoas aqui.
3- Aqui eu não moraria porque me traz a sensação de lugar isolado. Eu adoraria passar um final de semana 
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aqui, mas eu não moraria. Estaria aqui em uma canoa, algo desse tipo, mas só no final de semana mesmo, esse 
aqui eu não moraria não.
4- Hummm não sei. Acho que moraria também, mas prefiro as outras.
Que conselho você daria para o prefeito em relação aos rios da cidade?
Em primeiro lugar a gente tem que conhecer a situação que a gente está, eu mesmo não sabia que aqui passa 
um rio, será que a prefeitura sabe de todos os rios? Então assim temos que saber o que a gente tem para traçar 
um plano de ação com medidas a longo médio e curto prazo. A prefeitura tinha que fazer parcerias com 
Universidades e solicitar profissionais competentes para a criação desse plano real de metas. Paralelamente a 
isso, a gente tinha que fazer um programa de conscientização da população para que todos dessem mais valor 
aos restos de natureza que temos na nossa cidade. Com programa na tv, teatro nas escolas, enfim, entrar com 
uma publicidade forte para conscientizar as pessoas. O simples fato de você mostrar imagens como essas 
que você me mostrou já faz com que as pessoas pensem no que poderia ser, como deixar melhor. Traz uma 
valorização do pensamento mesmo, de um possível sonho de uma cidade melhor, referências para se sonhar 
com a São Paulo que queremos e não com a que é imposta ou que nem se quer conhecemos. E também eu 
acho que teria que ter mais rigor com fiscalizações com a Sabesp por exemplo. Tem uma água jorrando na 
rua? Multa a Sabesp. Poxa, tem gente que está usando água inadequadamente nesta situação que a gente está, 
então exigir uma fiscalização maior com a população, mas também com os órgãos públicos. Acho que em 
longo prazo acho que conseguiríamos um resultado legal.
E você acha que seria mais fácil, melhor, manter os córregos abertos, fechados, abrir o que está fechado ou 
fechar o que está aberto...
Eu não tenho conhecimento técnico para te dizer, mas o que me vem na cabeça é assim, fechar é a ultima 
opção porque na minha cabeça eu imagino que fechar é uma agressão ao rio e também porque eu acho que 
quanto mais visível ele for, mais valor ele vai ter para as pessoas. As pessoas vão ver, vão enxergar, de certa 
forma em vendo ele, elas podem sonhar em uma possível mudança, isso vai se tornar um assunto delas, vai 
entrar em pauta, acho isso super importante.
Então você me disse que se tiver aberto as pessoas vão reconhecer aquilo.
Eu acredito que você tem que mostrar de uma forma educativa, de repente explicando o caminho dele em 
alguma placa, por exemplo, em um site na internet que pudesse indicar esse rio em um mapa, não sei o quê 
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exatamente, mas acho que assim as pessoas poderiam se reconhecer mais dentro da cidade, fazendo mais parte 
da cidade, não sei, mas eu imagino assim. É a mesma coisa, quando você não conhece um vizinho, para você 
ele e a vida dele tanto faz, mas, a partir do momento que ele vira seu amigo de verdade, você se preocupará 
com ele, vai querer ajudar ele, vai se importar com ele. Acho que com o rio é a mesma coisa, se eu não sei que 
ele existe eu continuo minha vida, mas se eu conheço ele, sei do seu traçado, sonho com suas margens, cuido 
dele do meu jeito, então ele vira meu “amigo”, vou me preocupar com ele e vou querer ele bem.

E N T R E V I S TA S  B E L L I N I

01. D I N Á

Você trabalha aqui por perto?
Trabalho aqui na escola
E você trabalha há bastante tempo aqui?
Não faz um ano e poucos meses só.
E desde que você começou a trabalhar aqui você vem bastante neste lugar, nesta praça?
Ah, venho nesta praça todos os dias na hora do almoço, primeiro para sair um pouco do ambiente, lá dentro 
tem até alguns espaços para funcionários, mas eu gosto de sair um pouco porque quando a gente volta, da 
impressão de recomeço de dia, da uma renovada, sabe? E eu gosto da praça porque tem dia que está sol, tem 
dia mais nublado, mas não importa aqui é sempre arejado. 
Me conta um pouco do seu cotidiano, o que você gosta de fazer durante a semana, no final e semana
Olha durante a semana para mim é difícil. Eu moro em Carapicuíba então o cotidiano fica muito corrido. 
Então eu saio de casa cedo para vir para cá e quando eu chego em casa já são sete, sete meia, então as poucas 
coisas que eu consigo fazer é preparar as coisas pro dia seguinte, eu consigo ainda ir na academia duas vezes 
por semana e eu tenho um filho que vai fazer seis anos, então os outros dias da semana eu fico com ele, dou 
uma atenção, eu não consigo assim fazer muitas cosias, mas vamos indo, faz parte da vida, ne?
E durante o final de semana, você gosta de fazer o que?
Ah, durante o final de semana é aquilo, ne? Ainda mais que a gente trabalha o dia todo durante a semana, no 
dia de sábado eu acordo cedo, gosto de ir na academia e depois volto para pegar meu filho e a gente sair para 
passear, falo vamos pra rua. Ai eu levo ele pra cima e pra baixo, eu gosto de levar para comer pastel, tomar 
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caldo de cana, às vezes vamos para o parque. Eu gosto mais de levá-lo para lugares ao ar livre, não gosto 
muito de ir ao shopping ou coisa do tipo. Eu acho importante levar ele para lugares que ele pode correr, se 
exercitar. Como ele é menino o ideal é levar ele para parque porque ai ele pode correr, trepar nas coisas, se 
não ele fica em casa, enfornado na tecnologia que eu também não acho legal, então o mais saudável eu acho 
é sair bastante com ele para ele brincar, para chegar a noite cansado e dormir tranquilo.
O que te faz vir até essa praça.
Essa praça é aconchegante, eles criaram essa estrutura que a gente consegue sentar, tem essa questão das 
árvores que tem dias que está aquele sol e você ainda sente uns pingos, sabe? Uma menina que vem aqui 
comigo ela sempre fala que a árvore está chorando, vai saber, ne? Então é gostoso, porque apesar do barulho 
que a criançada faz, você acaba conseguindo ter tranquilidade, como se fosse um respiro do dia-a-dia.
E o que você acha que faz você ter essa sensação de respiro?
Acho que o movimento de pessoas com a natureza contrastando com essa parte urbana logo aqui ao lado, 
eu acho que junta tudo isso e você não fica numa coisa só, como se você estivesse refugiada, mas ao mesmo 
tempo ligada com o mundo da cidade, tem bastante coisa acontecendo.
Me dê um exemplo de natureza na cidade
Como eu não moro em São Paulo, eu sou de Carapicuíba e dizem que lá é uma cidade dormitório porque 
não tem shopping, não tem nada, sempre que eu preciso de alguma coisa eu tenho que ir para Osasco, 
Alphaville, Barueri, lá mesmo não tem nada. Então assim, aqui eu acho que é um bom exemplo de natureza na 
cidade, aqui essa região como um todo que tem bastante árvore e eu até ouvi comentar que aqui a prefeitura 
fica em cima do pessoal que quer cortar alguma árvore e tal, então eu gosto bastante desse contato, dessa 
proximidade. Onde eu moro, por exemplo, eu tenho que ir longe para ter contato com a natureza, tem que ir 
para um parque assim, lugares mais específicos mesmo. Não tem assim uma praça que eu consiga sentar, que 
meu filho está brincando e eu sentada lendo um livro por exemplo. Uma pena. Tem que ser parque mesmo.
E você tem alguma referência de natureza da sua infância ou que tenha sido um momento muito prazeroso, 
muito gostoso assim, desse contato com a natureza.
Olha um lugar bom é quando eu vou à praia porque eu acho que a água é um elemento que lida com todas 
as adversidades, para mim é o ponto alto da natureza e outro lugar que eu fui foi um hotel fazenda que fica 
depois do Vale do Paraíba que tivemos bastante contato com a natureza, tinha um lago, tinha pescaria, a gente 
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ajudou na horta, ai muito gostoso lá. Bom demais.
Você acha importante esse contato das pessoas com a água, você acha que falta isso na cidade.
Nossa acho super importante, e aqui falta muito, na cidade não temos isso, ne?
Agora eu gostaria que você me descrevesse a primeira imagem que vem na sua cabeça quando eu falo água 
na cidade
Olha acho que agora está difícil de imaginar água em São Paulo ainda mais esse ano. Água na cidade, dentre 
outras coisas, há um desperdício imenso, Carapicuíba mesmo a gente está sofrendo porque temos água um 
dia sim um dia não. E é um sufoco, ne? Agora água na cidade é isso, acho que desperdiçou tanto que como 
imagem eu poderia imaginar um chafariz aqui na praça, seria ótimo, mas não temos mais condição.
Então quando perguntamos para você sobre a água te despertou alguma coisa boa?
Isso mesmo.
E os rios?
Da cidade de São Paulo? Olha os rios na verdade eu não tenho muito contato. Sei que tem o rio Tietê que 
sempre que eu consigo uma carona para ir embora ali perto do Jaguaré a gente passa e tem um cheiro tão 
desagradável, tão forte, e é uma pena, não sei se é falta de condição, de fazer um tratamento, eu não entendo, 
mas é uma pena não olharem com carinho para o Tietê, com mais atenção, uma pena.
Você saberia me dizer qual o rio mais perto daqui onde nós estamos?
Acho que é o Rio Tietê não é?
E se eu te disser que bem aqui embaixo dessa rua passa um córrego?
Nossa, dessa rua? Nossa eu não sabia. Bom acho que ninguém sabe, ne?
Quando eu te falei que aqui passa um córrego, o que você pensou?
Eu pensei que ele é um coitadinho que ninguém conhece, ne?
E você acha que ele poderia ser diferente? Você mudaria alguma coisa nessa paisagem?
Olha não sei, mas se eu nem sei que ele está ai é porque ele não dá problema, então acho que ele pode 
continuar ai mesmo, não sei. O que eu acho que poderia fazer é sinalizar que tem um rio aqui, acho que isso 
seria legal. Até para as crianças aqui da escola, acho que seria legal eles saberem que aqui em frente passa um 
rio, ne?
E você acha que mudaria alguma coisa as pessoas sabendo que aqui passa um rio?
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Olha não sei, mas eu posso dizer por mim. Eu gostei de saber que aqui passa um rio, parece que essa rua 
ficou mais humanizada, não sei explicar, acho que, em sabendo que passa um rio as pessoas vão olhar de um 
jeito diferente, sei lá.
Diferente como, você saberia me explicar?
Ah, não sei, acho que com mais carinho, com mais cuidado. O rio é quase como um bichinho em extinção. 
Não temos mais rio na cidade, então se temos esse aqui, apesar de estar escondidinho, acho que se as pessoas 
soubessem elas ficariam felizes, não sei.
E você gostaria de morar em frente a um rio?
Olha depende do rio. Esse aqui que eu não vejo e não me dá problema ou um limpinho que não inundasse 
minha casa eu moraria com certeza, mas um sujo ou que me desse problema não, de jeito nenhum.
Vou te mostrar aqui algumas imagens e eu gostaria que você me falasse se você gostaria de algum desses rios 
perto de você.
Esse aqui é para terapia (3). Acho que meus preferidos são o 1  e o 2. O 1 porque aqui você pode fazer igual 
eu estou fazendo aqui na praça, você pode sentar, relaxar, ficar tranquilo, olhar a paisagem, pode caminhar, 
pode fazer um monte de coisas e o dois porque você pode ficar em contato com mais pessoas, você está mais 
aberto para o convívio. Eu amei esses dois.

02.  E D I L S A

Você trabalha aqui por perto?
Trabalho aqui em frente na padaria.
E você trabalha há bastante tempo aqui?
Vai fazer um ano.
E você costuma vir aqui nesta praça?
Ah, eu passo aqui, fico um pouco sentada até dar minha hora e aí eu entro. Todos os dias no mesmo horário 
eu faço essa pausinha. 
E o que você costuma fazer aqui na praça?
O que eu venho fazer aqui na praça é o seguinte eu venho trabalhar e ai antes de entrar eu fico descansando 
um pouco aqui até dar minha hora e eu entrar no serviço, só isso.
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O que você acha que tem nessa praça que te faz querer ficar aqui nesse tempinho que você tem?
Eu acho assim que, eu fico aqui porque tem banco para sentar, tem sombra, tem esses pés de árvores e só 
isso. É o único lugar que eu fico aqui porque é pertinho do meu serviço e ai eu fico descansando aqui um 
pouquinho porque tem esses pés de árvores, sombra e um lugarzinho pra sentar e o que eu não gosto é que 
é sujo, esses bancos são sujos de folha e essas coisas que caem das árvores.
E você acha gostoso ficar aqui?
Eu acho muito bom. Se fosse mais limpinho era melhor ainda, mas eu acho muito bom ficar aqui.
O que você acha que tem de melhor aqui, que te faz pensar e querer vir até a pracinha.
Olha eu acho que são as árvores, a sombra e os bancos, só isso mesmo.
E você mora onde aqui?
Eu moro lá no Jardim Capela, pra lá do Jardim Ângela.
Que lugar interessante. Lá tem bastante árvore, ne? Você que gosta de árvore. Como é lá?
Lá é tipo uma comunidade humilde, mas também não é uma favela. É tipo um lugar que já deve ter sido favela 
e agora colocaram aquelas casinhas tudo, um povo muito humilde, lá é muito humilde.
Mas eles fizeram alguns conjuntos habitacionais, tem infraestrutura, essas coisas?
Isso mesmo. Tem escola, posto médico, tem tudo lá.
E lá é um lugar bom de se morar, você gosta de morar lá?
Então, eu gosto de morar lá porque lá é sossegado eu nunca vi acontecer nada dessas coisas de crime, não tem 
violência. Tem essas coisas de droga que tem aqui em São Paulo, que eu não sou daqui não, nunca tinha visto. 
Mas eu não gosto de lá porque.. na verdade lá não tem nenhum problema mas como eu não tenho família lá 
eu estou pensando em mudar agora, entendeu, então no final do ano eu estou pensando em mudar porque 
eu não tenho parente lá.
E de onde você é?
Eu sou do interior da Paraíba, eu sou de Corema, fica bem no sertão.
Mas eu estou pensando agora que para aqueles lados que você mora ali no Jardim Ângela, Parelheiros, pra lá 
tem muita natureza, não tem?
Tem, então pra lá onde eu moro assim pra cima não tem nada, mas desse lado tem uma mata bem fechada 
assim. E pra lá também eu vejo muitas áreas assim também que quase não tem casa tem mais é mata mesmo, 
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muitos matos lá. Lá tem bastante.
E você vai lá ou só vê de longe?
Não eu só vejo de longe, passado assim na perua porque Deus me livre, eu tenho medo demais, eu morro de 
medo desses lugares.
Mas é bonito pelo menos?
Então eu acho super bonito porque se eu pudesse eu morava em uma chácara ou no sítio, ne? Eu não moro 
porque eu não posso, porque eu gosto muito da natureza, eu gosto muito de sítio. Eu gosto dessas coisas de 
sítio, de mato, de pássaro, gosto muito de tudo isso. Sempre gostei. Antes de vir pra cá eu pescava, então boa 
parte da minha vida era dentro dos matos lá dentro pescando nos açudes então era tudo no meio do mato. 
Eu fazia uma barraca junto com meu marido no meio do mato e a gente ficava lá, três meses, quatro, saia na 
rua pra passar no máximo quinze dias e voltava a pescar. Eu nem morava nas ruas, eu passeava e voltava para 
os matos. Eu tenho muita vontade de voltar pra lá. Eu só não volto porque meu esposo diz que a vida lá de 
pescar é muito sofrida, mas eu não achava, achava melhor do que essa aqui de ficar nessa confusão.
E o que você fazia no açude de bom?
Tudo. Tudo de bom que fazia era no açude. Eu pescava, tomava banho, bebia água, lá tudo é o açude e o 
açude é a vida da gente. A comida vem do açude também porque a gente pesca e o peixe a gente se alimenta 
disso e a mistura quase sempre era peixe, a gente comia carne tipo no final de semana ou de mês em mês 
porque só tinha o peixe mesmo. Lá é muito bom, eu sinto muita falta do meu açude, eu ia para o açude... ai 
menina como era bom lá. E eu amo esse negócio de sítio, de ficar no meio do mato. Eu não moro em sítio 
porque eu não tenho condições de comprar um pra eu morar, mas se tipo um dia Deus me abençoasse e 
eu arrumasse um lugar, um sítio pra morar eu ia morar lá porque eu gosto muito e sinto muita falta de ficar 
embrenhada no mato.
Pelo o que você contou assim na sua história a gente percebe da importância da água na sua vida, você sente 
falta disso aqui.
Nossa a água é tudo na minha vida, muito importante mesmo. Eu sinto muita falta do açude, de tomar banho, 
menina quando está calor eu penso ai meu Deus eu naquele açude é que era vida. Na Paraíba era bom porque 
tinha muito calor, mas tinha um vento bom que vinha assim, tinha a sombra do mato e o nosso açude pra 
refrescar. Eu sinto muita saudade. Eu ia para o açude, eu tomava banho, muito bom.
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Que delícia, e aqui em São Paulo, se a gente te perguntar a primeira imagem que vem na sua cabeça quando 
a gente fala: água em São Paulo.
Então eu vi que parece que está acabando a água em São Paulo. E se ficar sem água como vai ser? Eu vou-me 
embora pro meu açude. Se faltar água eu vou-me embora.
E além da falta de água, o que mais vem a sua cabeça quando a gente fala de água em São Paulo, tem alguma 
imagem?
Só esses esgotos do Rio Tietê que eu vejo quando eu venho pela estação, ai eu vejo que é muito poluído que 
podia até sei lá. Um dia eu até perguntei a uma moça se não tem como limpar esse rio que tem bastante água, 
mas é muito suja e fedida, ne?
E como você vem do Jardim Capela pra cá?
Eu vinha de metrô, mas agora eu venho de ônibus porque eu acho um pouquinho mais rápido, apesar de que 
eu sou toda diferente porque o povo gosta mesmo de andar de metrô e eu gosto mesmo de andar de ônibus. 
Eu não gosto de andar de metrô por causa das estações que tem que descer. Pra falar a verdade assim, eu acho 
a cadeira do metrô desconfortável, você tem que ficar trocando de trem, porque quando eu pego o Ângela eu 
venho direto pra cá, e no ônibus eu sento, acho mais confortável e fico olhando na janelinha também. Parece 
que a viagem é mais rápida. Vejo a cidade, sabe? 
Ai você fica observando o rio poluído...
Isso mesmo, eu até perguntei à moça outro dia, aqui não tem um rio, um açude pra você tomar banho não, 
ne? Se tiver não sei, tem é? Queria saber.
Lá para onde você mora o mais perto é na Represa Guarapiranga que você pode tomar banho e a água é limpa 
ainda. Não é tão longe de onde você mora.
Ió. Não é que tem. Mas não é poluído não?
Tem alguma poluição, mas a água é limpa, dá para tomar banho.
Olha nosso açude lá na Paraíba você vê o fundo de tão limpinho. Mas na verdade não quer dizer que ainda 
está tão limpo porque vêm alguma pouca poluição, mas como a gente ficava mais ali na beira do rio, a rua já 
ficava mais longe, então era mais poluído pra lá do que pra cá.
E você já chegou a pegar alguma inundação aqui em São Paulo?
Não, ainda não. Menina nesses dias mesmo quando foi o dia do segundo turno da eleição deu uma chuvinha 
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no Capela mesmo e nem era uma chuvinha muito forte não e uma mulher foi votar lá e a carteira da mulher 
caiu, entrou no bueiro e a mulher foi chorar. Eu que não entendi foi nada. Não vi tanta chuva assim para 
encher a rua do jeito que fez. Tinha um carro lá que a água já tava acima do pneu.
Porque será, porque você acha que bate uma chuvinha assim que nem é tão forte e já inunda assim?
Então eu nem sei. Nem sei explicar porque lá no norte, nossa pra alagar a rua precisa de um toró muito 
grande lá na minha cidade. Eu não sei não.
Será que é porque tem muito asfalto e ai não tem por onde a água entrar?
Pode ser isso mesmo, deve ser isso, num é?
Você falou do rio de São Paulo você falou do Tietê. Você saberia me descrever ele
Então eu acho ele sujo, eu acho que se fosse limpo seria uma coisa muito bonita na cidade, mas ele é um rio 
muito poluído, muito sujo que, não sei nem explicar porque. Ele é um esgoto o Rio Tietê? Ele é um esgoto 
mesmo o Rio Tietê ou é porque caiu água suja dentro dele, tipo caiu esgoto dentro dele?
É isso, tem esgoto não só de casa, mas de indústria também. 
Ele é um rio então?
Sim ele é um rio normal. Ele é até bem limpinho antes e bem depois que passa de São Paulo.
Valha-me Deus! É por onde! Tadinho!
E daqui onde a gente está, você saberia dizer qual o rio mais perto?
Eu não sei não, não conheço aqui não. Sei que eu venho por aqui e pra lá tem o Tietê mesmo, mas não 
conheço aqui não.
E se eu te contar que aqui embaixo dessa rua passa um córrego, um riozinho.
Não sabia não, ié? Aqui debaixo da pista?
Mas tem casa lá pra baixo? Não ele está enterrado embaixo da rua, ne?
É eles fizeram como um canal de concreto, sabe? E ele passa dentro desse tubo.
Acabaram com o bichinho? Valha me Deus!
Se você pudesse inventar essa região, finge que ainda não tem nada, só esse rio limpinho, muitas árvores, 
como você faria isso aqui?
Eu acho que é importante deixar o rio no canto dele, porque é uma coisa muito bonita que é a água e eu não 
sei de nada, mas eu sempre acho que a água traz o vento, traz um ar mais gostoso, mais molhadinho, é mais 
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fresquinho, eu deixaria ele ai onde ele estava, fazia tipo uma proteção, alguma coisa pra proteger ele e fazia 
algum asfalto no outro canto, as coisas mais longe dele, mas o rio ia preservar e só bem depois vinham as 
casas, a padaria, mas só depois dele, num sabe? Porque como tem muita rua aqui e ali, essa aqui podia estar 
mais afastada, acho que não ia ter problema não.
E o que as pessoas podiam fazer aqui?
Olha ia ter o rio e eu ia deixar um mato para proteger o rio, porque assim eu acho que se no rio você for 
fazer tudo não dava certo porque ia poluir muito a água, então como uma cidade grande dessas eu ia deixar 
as pessoas beberem a água, mas eu acho que eu não ia deixar tomar banho ou coisas que poluíssem a água, 
jogar o lixo. As pessoas iam vir aqui e ficar nessa pracinha assim, mas aí muito melhor porque estaria na 
companhia do rio, ne? As pessoas iam poder passear, brincar, mas como a cidade é muito grande, eu acho que 
se as pessoas fossem usar o rio para tomar banho e fazer o que quisessem não ia dar certo, ia ficar muito ruim.
Eu vou te mostrar aqui algumas fotos de alguns rios e você me fala um pouquinho.
Menina eu gosto de todas eu não vou mentir. Eu gostei de todas essas fotos. Todas eu moraria ou trabalharia 
perto, achei muito lindas. E se tivesse uma casa no meio desse mato (3) eu morava lá. 
E o que você estaria fazendo aqui nessa 3?
Se tivesse peixe eu ia pescar, ia tomar banho, acho que eu poderia voltar a viver minha vida de antes.
E nessas outras, o que você estaria fazendo em cada uma delas.
1- Olha essa água aqui tudo. Ai, eu nem sei explicar direito, eu gosto de tudo. É uma confusão boa, não sei.
2- Aqui as pessoas estão andando perto da água, tem bastante gente, aqui. Achei bonito. Essa aqui é boa 
também. As pessoas estão aqui pertinho, as pessoas podem ficar olhando para a água, só isso já está muito 
bom.
4 – aqui eu estaria aqui sentada igual esse homem olhando a água ou até tomando banho nessa água. Aqui 
tudo é lindo também.
Mas eu viveria melhor eu acho que nessa 3 porque eu prefiro ficar só mais meu marido levando a vida que 
nós tínha lá no norte.
E você acha bom ou ruim ter um rio assim aberto no meio da cidade
Olha, eu não vejo nenhum problema, eu só acho que teria que tomar cuidado com criança para não cair e 
manter a água limpa, ne? Sei lá, eu não vejo problema nenhum não. Cada um tem que ter a sua responsabilidade 
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e responsabilidade em suas atitudes.
__extensão da conversa
Para eu me localizar, sua cidade fica ali perto de Patos?
Isso, perto de Patos. Tem o rio lá que chama Rio São Francisco que desce, é até uma cidade turística. Quando 
o rio lá sangra , tem assim de gente que vai lá pra ver.
E você vai no Rio São Francisco também?
Vou! Quando eu estou lá eu vou direto.
É mesmo? E me conta mais o que você fazia lá no Rio São Francisco.
Olha, eu tenho saudade de tudo de lá. Lá é muito bom Ave Maria. Ó eu só vivo aqui porque é o que eu falo, 
eu só gosto do dinheirinho que eu ganho porque de resto eu não gosto de mais nada. Porque dá para eu 
sobreviver, porque lá é difícil, ne? Porque o açude lá que tem mesmo, a gente nem pescava mais lá porque 
acabou o peixe porque a população poluía muito o açude e então foram matando todos os peixes. Então os 
pescadores que não tem responsabilidade, ficavam pescando de arpão, colocavam as redes lá e pegavam as 
criaçõesinha de peixe, lá. E ai acabou com o peixe lá. E outra coisa que acabou com o peixe lá foi a Piranha, o 
peixe chamado Piranha que comia tudo os outros peixes. Aí lá já não tinha mais peixe não. Então a gente saia 
de lá para pescar no açude de Orós que lá é uma barragem mais nova que abriu não há muito tempo, chama 
Castanhal lá.
E no Rio São Francisco o que você ia fazer lá, me conta.
No rio São Francisco eu fazia caminhada na parede do açude, porque lá o açude tem uma parede, ne? E fica 
um monte de gente fazendo caminhada, às vezes eu ia tomar banho com os filhos. Era isso que eu fazia lá, lá 
era uma praia pra mim.
Então estou vendo que a água era muito importante para você, ne?
Nossa muito importante mesmo, com certeza. Se lá tivesse emprego pra eu e meu marido nós não saíamos 
de lá. Deus me livre. 

03.  P E T I

Você trabalha aqui por perto?
Trabalho aqui na frente
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Já ha bastante tempo?
Ah! Acho que um ano e pouco.
E você costuma vir aqui nesta praça que a gente está?
Venho bastante. Quando não está muito corrido que eu tenho que voltar logo do almoço, ai eu faço uma 
horinha aqui antes de entrar.
Você almoça aqui por perto e depois fica um pouquinho aqui?
Isso eu almoço aqui perto ai volto andando e fico um pouquinho aqui relaxando.
E porque você acha que você escolheu vir sempre nesta pracinha?
Porque é perto e também porque é agradável, tem bastante árvore, é gostoso, é arejado, é fresquinho, então 
aqui é gostoso. Mesmo em dias de calor aqui é muito bom. E é por isso mesmo.
Se tivesse que me dizer o que este lugar representa para você no seu dia a dia
Acho que uma pequena paz. Uma pausa na correria. Acho que esse lugar representa isso.
E o que você acha que tem aqui que faz com que você se sinta a vontade aqui
Acho que a natureza é para mim uma pequena paz, uma pausa na correria, me faz me sentir melhor, eu me 
sinto bem perto dela.
Você falou de natureza, ne? O que você acha que te faz querer ficar mais perto da natureza?
Olha eu posso estar falando bobagem, mas para mim a natureza traz uma tranquilidade que eu não consigo 
em lugar nenhum. Parece que até o silêncio perto da natureza é mais prazeroso, mesmo porque a natureza 
nunca é realmente silenciosa, ne? Olha só aqui os passarinhos, os bichinhos, o vento batendo nas folhas. Não 
sei se te respondi, mas pra mim a natureza traz paz aqui dentro.
E agora eu queria que você me falasse um exemplo de natureza na cidade
Olha assim o primeiro que me vem à cabeça são as praças e depois os parques. As praças primeiro porque elas 
ficam espalhadas pela cidade e por isso são de maior acesso no nosso dia a dia e os parques depois porque 
o uso de um parque querendo ou não é mais espaçado, é um programa: eu vou ao parque, agora a praça é 
assim você andando pela cidade ai tem uma praça você para um pouquinho, ou leva o cachorro para passear. 
A praça está mais no nosso dia a dia, ne?
E você consegue me descrever essa sua praça?
Olha a praça tem muitas árvores, tem bancos, em alguma parte pode ter algum brinquedo de criança, em volta 
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as pessoas podem caminhar, fazer um exercício, ela é fresquinha, ah, tem muitos tipos, mas a que eu pensei 
é assim. (risos)
Agora eu gostaria que você me descrevesse a primeira imagem que vem na sua cabeça quando eu falo: água 
na cidade
Olha água na cidade, no atual momento eu vejo uma represa seca e triste, mas pensando em outros anos eu 
vejo as enchentes que alagavam a cidade inteira e causavam muitos desastres. Quer dizer, tem ano que tem de 
mais e tem ano que tem de menos. Mas também a cidade é um caos né porque mesmo com essas pequenas 
chuvas a gente já tem enchente. Quer dizer não tem água e os pingos que tem já inundam tudo. Acho que nos 
últimos anos água na cidade é só problema e tristeza, ne?
E os rios?
Ah os rios são uma tristeza também, ne? Tão poluídos e abandonados, eles são confundidos com esgoto, são 
fedidos, me dá a impressão que eles foram esquecidos por todos nós e só se fazem lembrar com o fedor que a 
gente sente ao passar pela marginal. Acho que só pelo odor a gente lembra que passa pela cidade um pseudo 
rio, porque coitado, ne? Nem rio mais ele é.
E você tem alguma lembrança bacana de algum rio?
Olha uma das melhores lembranças que tenho da minha infância não é na Represa Guarapiranga porque 
meu pai me levava lá e minha mãe preparava um lanche gostoso, a gente ficava lá o dia todo brincando na 
beira, nossa como era bom! Acho que essa é a maior lembrança que tenho do meu pai, eram os momentos 
que a gente ficava mais junto porque ele trabalhava o dia inteiro e a mamãe ficava mais com a gente, mas no 
final de semana era sagrado nosso passeio na represa. Os dias que choviam eram uma desgraça (risos). Mas 
ai eu fui crescendo e começaram a falar que a represa estava ficando perigosa, que tava ficando perigosa e aí a 
gente parou de ir pra lá. Mas isso eu já era mais velha, devia ter uns 14 anos. Antes disso era represa, represa, 
represa. De vez em quando meu pai alugava um barquinho que era tipo um pedalinho pra gente passear. Mas 
o mais gostoso mesmo era brincar na bordinha. Mas de rio tenho uma lembrança muito boa, mas essa é atual. 
Eu e meu marido temos uma chácara no interior em um condomínio que tem um riozinho e esse riozinho 
passa atrás do meu terreno. Então agora, os finais de semana são com a minha filha e meu marido nesse 
riozinho. Meu marido até pesca lá, mas minha filha gosta de entrar na água então ele entra com ela porque eu 
não entro não. Mulher é boba com essas coisas, ne? Mas é que o fundo é gosmento então eu prefiro ficar na 
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beirinha só olhando os dois brincando.
Que bacana, então a água fez parte de algumas lembranças boas a sua vida, ne?
Sem dúvida. A água faz parte das melhores lembranças que eu tenho do meu pai.
E você saberia me dizer daqui onde a gente está qual o rio ou o córrego mais próximo?
Olha acho que é o Tietê! Ah não daqui é o Pinheiros, ne? Porque o Tietê está pra lá e aqui é o Pinheiros.
E qual o seu contato ou relação com esse rio?
Nenhuma. Só o fedor de passar pela marginal!
E se eu te disser que bem aqui embaixo dessa rua passa um córrego?
Nossa sério mesmo?
Sim passa um córrego bem aqui.
Nossa, não acredito, sério mesmo?
E você consegue imaginar como é esse córrego?
Nossa, muito bem feito, ne? Não dá nem pistas de que ele está ai então deve ter sido muito bem escondido. 
(risos). Bom, acho que deve ser um rio mirrado e poluído, não sei.
E quando eu te disse que aqui passa um córrego o que você pensou?
Ai eu fiquei espantada e com pena dele. Mais um rio esquecido da cidade, ne? Já não basta o Pinheiros e o 
Tietê?
E você acha que essa paisagem desse córrego poderia ser diferente? O que você faria com essa paisagem?
Olha eu deixaria assim como está, mas aí eu limparia a água suja. Isso com certeza, limparia a água suja.
Você acha melhor ele ficar assim tampado?
Neste caso sim, porque pelo menos não temos problemas, ne? Rio sujo e aberto é um horror, então melhor 
ele ficar ai.
Mas e se ele for limpo?
Limpo? Duvido! Mas se fosse não sei. Teria que ver para saber. Mas também tem essa rua,não sei. Acho 
melhor do jeito que está mesmo.
Você gostaria de morar ou trabalhar perto de um córrego?
Então eu tenho o nosso riozinho lá na chácara que é quase um rio no nosso quintal. Na verdade faz tempo 
que a gente não consegue ir pra lá, mas lá é muito bom. E também já faz um tempo que ele andou fechando 
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por causa da seca, ne? Não chove em lugar nenhum, mas ele é fundinho e larguinho dá para entrar lá.
E aqui na cidade, você gostaria de morar ou trabalhar perto de um rio?
Olha você acabou de me contar que eu trabalho em frente a um rio (risos). Mas se for um rio assim que eu 
nem sei que está ali e que não me traz problemas, não tem problema. O que eu não moraria de jeito nenhum 
é em frente a um rio aberto e fedorento que ia inundar minha casa.
Aqui eu tenho quatro exemplos de rios e eu gostaria que você fosse me falando se você gostaria de algum 
desses no seu cotidiano.
Esse 1 não. Parece que é bastante visitado, ne? Eu acho que eu prefiro um lugar mais tranquilo para morar. 
Aqui tem muito prédio, muita gente. Eu trabalharia aqui, seria muito legal mas morar não. Eu gosto de 
lugar mais sossegado até que meu plano é daqui a algum tempo mudar para um lugar mais tranquilo. Se eu 
trabalhasse aqui eu ia amar, acho que eu estaria aqui depois do almoço, ne? Apesar de estar essa muvuca acho 
que eu ficaria aqui escutando o barulhinho da água ou caminhando, não sei.
Esse 2 é a mesma coisa eu só trabalharia aqui. Morar nem pensar. Se eu tivesse aqui eu estaria sentada aqui na 
hora do almoço também. Daqui eu gosto mais da água mesmo. Se tem gente aqui a água não é fedida, certo?
Esse três eu moraria com certeza. Aqui meu cotidiano seria tranquilo, eu ia pescar, ficar com um barquinho 
aqui no meio...
Você trabalharia aqui, pescando ou a distancia da cidade?
Não, ai eu teria uma casa aqui e trabalharia aqui (1). Eu pegaria o carro e viria para cá. Porque não tem recurso 
para eu trabalhar aqui, só se eu virasse hippie. Eu não me incomodo de ter que pegar o carro para vir pra cá.
Essa quatro é legal também. Aqui é praia? Não é rio? Aqui daria para trabalhar e morar também. Aqui é mais 
casa do que prédio. Parece que é mais tranquilo pela foto. Nesse outro é bem cheio (1) e esse pior ainda (2). 
Se eu tivesse que escolher eu moraria aqui (3) e trabalharia aqui (4), mas não sei, não amei essa aqui não.
Se você pudesse dar um conselho sobre os rios da cidade para o prefeito, o que você falaria?
Então, a primeira coisa eu falaria para trabalhar com incentivo. Para as pessoas terem mais incentivo mesmo, 
educação de como cuidar, de como manter. Acho que eu trabalharia nisso numa campanha de conscientização 
, um marketing muito bom que tocasse realmente as pessoas, que fizesse até algo extraordinário, sei lá. Mentir 
mesmo falar olha amanha não tem mais água se vocês não tiverem consciência. Acho que faria alguma coisa 
nesse sentido. E passaria as informações porque muitos não têm informação. Não são todos que tem internet 
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ou televisão, então fica complicado.

04.  VA LQ U Í R I A

Você trabalha aqui perto há bastante tempo?
Sim já há alguns anos.
E você vem bastante aqui nessa praça onde nós estamos?
Venho bastante aqui, venho todos os dias na hora do almoço.
E o que você costuma fazer aqui?
Eu venho aqui descansar um pouco, venho passar o tempinho do almoço para descansar. Eu trabalho lá em 
cima e ai eu almoço aqui do lado e venho aqui fazer uma horinha.
O que você acha que tem aqui nessa praça que te faz parar aqui para descansar?
Essa pracinha aqui é muito boa, acho legal, eu gosto de ficar aqui. Aqui tem paisagem, tem as árvores. Aqui 
eu saio um pouquinho, é bom demais. Acho que isso me faz ter esse momento de descanso.
O que você acha que se não tivesse aqui você não viria?
Acho que se não tivesse esses banquinhos, essas árvores, acho que isso. As árvores me trazem esse sossego 
que eu quero na hora do almoço.
E me conta um pouquinho, você gosta de fazer o que de final de semana?
Eu gosto de ir pra rua, de passear. Eu vou bastante pra casa da ao shopping, gosto de ir pra rua passear. 
Quando tenho mais tempo eu vou para o parque, essas coisas.
De onde você trabalha até aqui como é o seu caminho.
Ah é normal é bem movimentado eu me sinto segura.
Me fala então um exemplo de natureza na cidade
Flores.
A e onde estão essas flores.
Em qualquer lugar. No vaso da minha casa, pode ser?
E qual você mais gosta?
Eu gosto da orquídea.
Agora eu queria que você me descrevesse uma imagem que venha na sua cabeça quando eu falo água na 
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cidade
A represa?
E como é a represa?
A represa é muito boa, um lugar assim pra gente ficar.
E os rios da cidade?
O Tietê é muito sujo, muito poluído.
E tem algum rio da sua influência que você tem alguma lembrança?
Tem o da minha cidade que tem uma barragem e fica o riozão. Eu sou do Piauí.
E me conta um pouco o que você fazia lá.
Lá é muito bom. De final de semana a gente ia lá com a galera, com os amigos e a gente ia lá tomar uma 
cervejinha, tomar um banho, os colega da vila pescava uns peixes muito bons de comer. Nois passeava no rio, 
tem uns barquinho lá que o pessoal passeia e tudo mais, muito gostoso, eu ia muito com a turma. 
Você sabe me dizer daqui de onde a gente está qual o rio ou o córrego mais perto?
Eu não sei. Olha tem um rio ali o Rio Pinheiros.
E me conta como é o rio Pinheiros.
O rio Pinheiros é muito poluído tem muitas plantas, tem um cheiro ruim. Mas ele é bonito. Eu só chego perto 
dele para atravessar a ponte no ônibus.
E se eu te disser que aqui embaixo dessa ria passa um rio?
Eu não sabia não, é verdade? Todo mundo sabe?
Não ninguém sabe. Agora olhando aqui para esta rua, sabendo que aqui embaixo passa um rio, o que você 
mudaria nessa paisagem do rio?
Não acho que ta bom assim fechado. Não dá trabalho, não fica fedido nem nada.
E como você imagina que ele é?
Nossa deve ser muito sujo. Se ele está fechado assim então é porque é muito sujo, ne? Então é melhor ficar 
lá embaixo.
E na hora que eu te contei que aqui embaixo passa um rio, o que você pensou?
Não pensei nada não. Fiquei só espantada.
Você gostaria de trabalhar ou de morar perto de algum rio?
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De jeito nenhum.
Nem o daqui nem o da sua cidade?
O da minha cidade eu moraria porque o meu rio é muito bom, mas aqui nos de São Paulo eu não moraria não. 
No da minha cidade você pode tomar banho, pode fazer um monte de coisa, lá é muito bom mesmo, mas 
aqui não tem nada disso, só sujeira, poluição, todas as coisas da cidade vão lá pra dentro, ne? Todo o esgoto 
aí fica ruim.
Eu vou te mostrar aqui quatro rios e você vai me falando se você gostaria ou não de morar ou trabalhar, tudo 
bem?
Esse um aqui é bonito. Aqui eu moraria sim eu trabalharia também. Eu estaria aqui atravessando perto 
da água. Aqui é bom porque tem as plantas, tem as pessoas. Acho bom aqui. É um lugar bonito aqui, tem 
bastante colorido, parece animado.
Esse dois eu não gosto não. Muito pelado, não sei. Não gostei.
 Esse três é maravilhoso! Nossa, isso aqui sim é lindo! De tirar o fôlego. Aqui eu moraria com certeza. Aqui 
eu estaria (pausa). Não, aqui eu não gostaria de morar aqui não. É muito solitário, não tem como morar aqui 
não, aqui é afastado da cidade, não tem como eu trabalhar, a vida aqui seria complicada. Eu queria vir aqui 
passear, é lindo, mas morar não dá não.”
Esse quarto aqui eu também moraria. Daqui eu gosto do lugar, da para ficar aqui sentado, tem essas casas que 
eu poderia morar por aqui. Aqui eu estaria passeando depois de chegar do trabalho.
Se você pudesse conversar com o prefeito da cidade sobre os rios, o que você falaria?
Eu ia falar para ele limpar os rios porque estão muito sujos. E ai as pessoas iam ter que parar de jogar sujeira na 
rua, seria ruim. Se o rio daqui tivesse limpo, dava até para dar um mergulho no calor, ne? Dava para aproveitar.
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A N E XO  02:  E N T R E V I S TA  P I LOTO

R OT E I R O  S O N DAG E M :

Objetivo:
Revelar a relação que as pessoas estabelecem ou poderiam estabelecer com os córregos do seu cotidiano.
As pessoas sabem que ali passa um córrego? Se sim o que elas acham disso e, se não, ao tomarem conhe-

cimento alguma coisa muda? A relação delas com aquele espaço se transforma?
Apresentação / Abordagem:
Eu quero saber as suas impressões, o que me interessa é a sua vivência.
Entender se a pessoa vai sempre ali, Se trabalha ou mora perto, etc.

Roteiro:
- Me descreve como é o percurso do seu trabalho/ sua casa até aqui. (Tentar puxar para as questões 

físicas deste percurso).
- O que te faz vir até aqui ou escolher este caminho. (ver se sente diferença na topografia, no clima, 

vegetação).
- Se a pessoa citar a natureza ou ela aparecer em algum momento perguntar o que faz ela se sentir me-

lhor perto da natureza do que sem ela.
- Esse lugar te representa alguma coisa? Você tem alguma relação com este lugar?
- Me dê um exemplo do que é para você natureza na cidade.
- E qual a primeira imagem que vem na sua cabeça quando eu falo “água na cidade”?
- Falou de enchente ou qualquer outra coisa triste: o os rios? Você tem alguma experiência de contato 

com os algum rio ou córrego?
- Falou de rio (seguir entrevista).
- E você saberia me dizer qual o córrego mais próximo daqui onde nós estamos?
- Se sim (provavelmente Itapaiuna): Você tem algum contato com esse rio? Se sim me conta como é esse 

contato.
- Se não (provavelmente Bellini): e se eu te disser que bem aqui embaixo passa um córrego? Você conse-
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gue imaginar como é esse córrego? Consegue imaginar como seria ele correndo aberto? E quando eu te disse 
que aqui tem essa água corrente, o que você sentiu? O que pensou?

- Você acha que esse córrego poderia ser diferente, você mudaria alguma coisa nesta paisagem?
- Com a sua experiência você acha que compraria uma casa em frente a esse rio que você imaginou ou 

de algum outro rio?
- E se o rio fosse assim? (mostrar três referências de rios urbanos –Cheonggyecheon- Seul, Sena- Paris, 

Spree- Berlim).
- Você gostaria de ter algum desses rios perto de você? Se sim qual deles? 
- Você consegue me dizer como foi a sua escolha?

E N T R E V I S TA S :

01.  R O B E R TO  

Você costuma frequentar esta praça?
Nesse período que eu estou aqui de  dias eu venho aqui todos os dias.
O caminho que você faz até aqui, como é?
Eu ando 5 quadras e chego aqui, ai faço meu horário de almoço aqui. As vezes eu como na padaria e fico aqui 
até o fim do meu horário.
E fisicamente, como é esse caminho?
O caminho é bem tranquilo, tem poucos pedestres, mais carro, casas boas, essas que tem por aqui.
E o que te faz escolher este caminho e este lugar para ficar?
Aqui eu tenho sossego, tranquilidade, assim, eu sou eletricista de uma obra aqui perto e como na obra tem 
muito barulho ai eu quero  sair de la. Então eu venho pra cá por isso, é um lugar agradável.
E alguma coisa do ambiente dessa praça aqui te agrada?
Aqui me traz uma tranquilidade, não é nem gosto pessoal, acho que todo mundo gosta de ir para uma praça 
na hora do almoço.
Fisicamente, o que este lugar tem que te dá essa tranquilidade que você me falou?
Assim o barulho me incomoda e lá onde eu estou é o que mais tem, então eu fujo disso e venho para cá. Se 
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bem que aqui também tem barulho mas lá tem mais.
Esse lugar então, te representa alguma coisa..
Sim minha tranquilidade da hora do almoço.
E você consegue apontar alguma coisa aqui que possa representar essa tranquilidade?
Como eu te disse né, é o silêncio.
Me dê um exemplo do que é para você natureza na cidade.
Olha difícil falar, principalmente em uma cidade como essa aqui, ne que tem muito pouca coisa porque na  
verdade eu sempre morei em uma cidade de 70mil habitantes e tem uma diferença absurda. Aqui acho que se 
resume são as praças em alguns lugares, tem região que tem parque né? Tipo o Ibirapuera que ai é uma área 
maior, fora isso tem os jardins que te lembram a natureza, ne, mas não como por exemplo a cidade que eu 
vim.
E me diz que imagem vem na sua cabeça quando eu falo “Água na cidade”.
Problema. Aqui a imagem que vem é problema. Que nem para vir até essa obra aqui eu saio da minha casa e 
pego o trem, nossa! Tem alí o Rio Pinheiros que Deus me livre, um fedor horroroso, uma imundice. Mas na 
minha cidade não é assim, rio é rio mesmo então é muita diferença. Triste, ne? Uma coisa muito triste.
Então o rio na cidade para você...
É essa sujeira toda aí, ne? Triste demais.
Você não é daqui, mas saberia me dizer se tem algum córrego ou rio aqui perto, qual seria o córrego mais 
perto daqui...
Por aqui... eu imagino que é o Pinheiros mesmo, mas é o que eu acho, ne? Como eu não sou da região...
Na sua cidade ou mesmo onde você mora, você tem algum contato com algum rio?
Eu tenho contato de passar perto só, não sou de frequentar não. A casa lá na minha cidade é próxima até de 
uma cachoeira que é turística, então quando estou lá eu passo por perto do rio, mas eu não vou até lá nem 
nada. 
Mas você costuma ir a esse lugar que você está me falando..
Não é caminho para minha casa lá, então contato visual eu tenho quase todo dia que estou lá.
Você sabia que aqui embaixo passa um rio?
Onde?
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Aqui embaixo dessa rua aqui.
Nossa não sabia não. Nem imaginava. Por onde ele vai?
Ele nasce logo aqui em cima, desce e vai encontrar o Pinheiros lá embaixo.
Nossa não sabia não, que coisa. Mas faz muitos anos que eles canalizaram esse rio aí, ne?
Sim, sim, muitos anos mesmo.
Que maluco.
 E você conseguiria imaginar como seria esse rio de outro jeito?
Acho que ir para o lado da preservação agora fica muito difícil, ne, mas é sério mesmo que aqui tem um rio?
Sim é verdade, na cidade de São Paulo tem muitos e muitos rios escondidos debaixo das ruas.
Nossa que você nunca vai imaginar e aí passa um rio alí, que legal saber.
Com a sua experiência em relação ao rio. Ai pode ser na sua cidade ou em qualquer outro lugar que você 
queira imaginar, você compraria uma casa em frente ou perto de um rio?
Depende. Na minha cidade sim, aqui não. Na minha cidade sim porque  como é assim, não que seja o padrão 
que deveria ser, mas lá eu compraria e aqui não. Pelo o que eu vejo do rio aqui eu preferia morar bem longe.
Mas lá, por exemplo, se tivesse a opção de morar perto ou longe...
Indiferente para mim, mas não teria nenhum desconforto em morar perto. Acho até legal, porque próximo 
do rio na minha cidade é tudo bem arborizado e como eu gosto, então eu adoraria, mas aqui não, só tem o 
mal cheiro, não tem planta,, muita poluição.
Algum desses rios aqui você teria ou gostaria de ter perto da sua casa?
Eu moraria perto desse tranquilamente (3). Mas lá na minha cidade é uma mistura entre o 3 e o 2. Porque 
tem um lugar lá que, como é turístico as pessoas podem chegar bem próximo mas é como esse (3) que tem 
natureza também.
Você já pensou se nossos rios fossem assim.
Nossa! Olha minha casa aqui em frente a esse rio aqui. (rs) Aí é só aposentar.

2.  LUA N A

Você me disse que trabalha aqui perto, ne? Você costuma frequentar esse lugar?
Sim eu venho aqui na hora do almoço.
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E qual o percurso que você faz até aqui?
Eu subo essa avenida, entro na primeira a direita, subo na escola e aí eu estou na rua do meu trabalho na rua 
Carová.
E fisicamente você saberia me descrever este percurso?
O caminho é normal, tem bastante casa, tem um colégio, tem bastante árvore também, não tem muita gente 
na rua, acho que é isso.
E você escolhe este percurso por alguma coisa física, ou por qual motivo ..
Eu prefiro porque não tem muita gente na rua e é mais tranquilo também.
E o que te faz sair do seu trabalho para vir até aqui?
Ah eu acabo almoçando em um restaurante aqui na frente e aí eu passo o resto do meu horário de almoço 
aqui lindo um livro, ouvindo música, mexendo no meu celular, tomando um sol.
E você sabe me dizer o porque que você escolheu esse lugar para vir?
Ah porque é uma praça, né? É melhor ficar na praça do que na rua, eu acho melhor, e é mais tranquilo, da 
para eu ler um livro, jogar joguinho,...
E tem alguma coisa nesta praça que faz você ficar aqui, que se fosse diferente você não ficaria?
Acho que pelo fato de eu achar que ela é mais segura, porque também tem o colégio, tem segurança por aqui 
então eu posso mexer no celular, tem bastante árvore também aí eu posso ficar tranquila.
Você então me falou das árvores... geralmente você busca lugares com árvores..
Sim eu gosto bastante.
E você saberia me dizer ...
Ah eu acho que dá uma sensação de sossego, de paz, agente vive o dia inteiro assim na correria , na loucura, 
então quando eu encontro um lugar assim eu me sinto melhor.
E o que é esse se sentir melhor?
Ah é esse sossego mesmo.
Me dê um exemplo do que é para você natureza na cidade.
Para mim a natureza na cidade é uma paz, é um momento que você pode  se sentir menos estressado e tam-
bém é uma visão mais bonita da cidade assim, quando agente consegue encontrar uma praça assim. Então 
para mim, a natureza na cidade é isso, um escape do dia a dia.
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E me descreve a primeira imagem vem na sua cabeça quando eu falo “Água na cidade”.
Água na cidade... (pausa). A primeira coisa que veio foi a falta de água que agente está passando, mas não sei, 
agua na cidade.... acho que eu imagino um rio.
E esse rio da sua imagem é um rio específico? Me descreve esse rio...
Tipo um rio mesmo. A água corrente, só que entre paredes assim, não normal como agente vê em outros 
lugares.
E esse rio normal como é?
Ah aqueles que agente ve quando agente vai para o interior de São Paulo que agente vê com bastante verde. 
Pra mim aquilo é um rio normal e aqui em São Paulo seria como o Rio Tietê, mas o da minha imagem era 
menor que ele. Assim tem a água corrente, mas ela não corre solta, ela tá presa por esses dois muros, entre 
paredes.
E você saberia me dizer qual o rio ou o córrego mais próximo daqui?
Não sei te falar não, o Pinheiros?
E se eu te disser que bem aqui embaixo passa um rio?
Nossa não fazia ideia. Aqui mesmo? 
Sim ele nasce alí em cima onde você vira para ir para o trabalho e vai até o rio Pinheiros.
Caracas, não sabia.
Você consegue imaginar esse rio diferente do que ele é hoje?
Mas ele existe ainda?
Sim, ele continua passando aqui, mas ele está canalizado e enterrado embaixo da rua. 
Você diz diferente, por exemplo ele estar visível?
Essa é uma opção, mas não necessariamente isso..
Ele poderia estar visível aqui, seria mais bonito eu acho.
E como seria ele?
Ah se você fala que aqui mesmo passa um rio, então eu imagino que nessa rua seria onde ele iria descer, ai 
igual eu te falei, ne? Entre paredes e ele ia descendo.
Quando eu te disse que aqui passa um rio, o que veio na sua cabeça?
Eu me surpreendi! Porque é difícil imaginar que tem um rio aqui passando. Seria legal se agente pudesse ver 
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ele, ne? Se tivesse pelo menos uma parte aberta porque você sabe que muita gente não deve saber que passa 
um rio aqui. Mas ele é um rio de água limpa?
Ele é um córrego e, como a nascente dele é aqui bem pertinho, ele deve ser limpinho aqui sim.
Ai então ele podia, ne? Ficar aberto assim pra gente ver ele passar.
Com a sua experiência com os rios, você acha que compraria uma casa em frente a um rio?
Com certeza! Eu acho legal se eu pudesse ter esse contato com a água e poder ouvir também o rio. O barulho 
da água é muito bom, eu adoro. Eu compraria sim.
Você me falou que gosta do contato com a água, me fala um pouco mais sobre isso...
Me traz uma tranquilidade, se a água for limpa é bonito de ver, podemos ver também peixe, as vezes, agente 
pode mexer na água, ah eu sempre gostei muito. E é tranquilo, me dá uma sensação de paz, de liberdade.
Você me falou que sempre gostou. Me conta um pouquinho da sua experiência...
Assim eu cresci indo quase todo o final de semana para um sítio que tinha um rio, uma cachoeira e eu sinto 
falta disso. Agora, para tentar resgatar isso, eu faço uma viagem para algum lugar que tenha alguma cachoeira 
íngreme para fazer rapel, eu faço rapel, então eu amo fazer rapel em cachoeira, são as melhores viagens. Eu 
gosto muito, é muito bom. Pra mim é alguma coisa que me liberta.
Você gostaria de um desses rios perto de você? Perto do trabalho, de onde você mora...
Esse daqui (03). Eu preferiria morar aqui.
E você moraria em algum outro desses?
Eu moraria mais nesse mesmo (03), mas eu poderia morar nesse dois aqui também porque é mais próximo 
da minha realidade, ne? No meio da cidade.
Você saberia me dizer o que te fez escolher este rio aqui?
Parece ser mais floresta e eu acho muito mais bonito, é outra vista que você tem, é mais natural. Queria morar 
perto desse porque eu poderia ficar observando, admirando. Pra mim seria perfeito!  Inclusive estou indo 
morar um tempo em Washington nos EUA e lá é um lugar que tem muito lago e eu escolhi lá justamente 
por esta paisagem, tem muita natureza, muita chuva, muito lago, muita árvore e eu gosto muito disso. E eu 
acredito que  lá eu vou poder ver mais rios assim.
E te agrada esses outros rios com mais gente?
Não eu prefiro sem gente e mais natureza. Só assim poucas pessoas.



A N E XO S 205

3.  D E S I R Ê

Você me disse que trabalha aqui perto, você vem sempre aqui nessa praça?
Eu venho todos os dias na hora do almoço. Eu tenho duas horas de almoço, então eu aproveito para descan-
sar aqui na praça. Fico aqui ouvindo música ou lendo um livro, alguma coisa.
Vc saberia me dizer o porque você gosta de vir aqui?
Eu acho gostoso aqui, tem as árvores e tem esse sozinho, você pode tomar sol, pode olhar um pouco de na-
tureza, um pouco de movimento, é por isso que eu gosto de ficar aqui.
Você falou da natureza, você busca a natureza...
Porque perto da natureza parece que você sai um pouco do ambiente da correria do trabalho, do dia-a-dia. 
Você senta aqui na praça e parece que o pouco tempo que você fique aqui parece que você saiu um pouco do 
ambiente de trabalho, é uma espécie de fuga mesmo, você da uma arejada, vê coisas diferentes,  você está em 
outro ambiente mesmo.
Você saberia me dizer o que é a natureza na cidade para você.
Acho que as praças são um bom exemplo de natureza, tem bastante árvore e tal. Essa tem o chão de pedra 
mesmo, tem outra ali do lado que tem uma parte que é um canteiro mesmo, tem terra, um canteiro mesmo. 
Então acho que é um bom exemplo porque tem de tudo, tem as árvores, bate um solzinho.
Descreve pra mim a primeira imagem que vem na sua cabeça quando eu falo ‘água na cidade’.
São os rios. É a primeira coisa que me vem na cabeça.
Algum rio específico?
Rios em geral, como tem ali nas estradas, nas avenidas como o rio Tietê e o Pinheiros. É a primeira coisa que 
vem na cabeça.
E você tem alguma lembrança ou relação com algum rio, já conviveu com algum rio..
Fora de São Paulo quando eu era pequena, não criança, mas menor quando ainda não trabalhava, agente ia 
bastante para um camping, minha família toda ia e lá tinha um rio que depois formava um lago e agente brin-
cava bastante lá. Esse foi o máximo de contato que eu tive.
E você saberia me dizer qual é, daqui, o córrego ou rio mais próximo?
Aí olha eu acho que deve ser o da marginal, né? O rio Tietê. Acho que deve ser o mais perto. Que eu conheço 
pelo menos.



A N E XO S 206

E se eu te disser que bem aqui atrás passa um córrego...
Onde, aqui? Mentira! Eu não sabia. Passa aqui mesmo? Vai pra onde?
Ele nasce aqui em cima, passa em frente ao seu trabalho e segue essa rua até encontrar com o rio Pinheiros.
Essa é boa! Inacreditável, nunca pensei, já pensou um córrego passando aqui?
Você ficou bem surpresa... Você acha que poderia ser diferente este córrego, está paisagem?
Ai eu nunca imaginei mesmo, aqui é tão movimentado, uma rua tão, sei lá... Acho que poderia, sei lá... Deixar 
ele aparecendo pelo menos um pouquinho. Ninguém deve saber que ele está aqui embaixo, se tivesse apare-
cendo um pouquinho, acho que seria legal. Podia ser como na marginal que o rio passa no meio das ruas, não 
sei nem se isso é possível, ta to  viajando  aqui. Aí acho que tem que mostrar, né. Porque o rio coitado fica aí 
tão escondido que agente nevasse que ele está aí. E é tão bom você ter contato com a natureza, mesmo nas 
ruas porque  a cidade é cinza, né? Fala de São Paulo você só pensa em carro e  trabalho e correria, trânsito, 
acho que seria legal misturar um pouco dessas coisas, então, sei lá se todas as ruas movimentadas, perto dos 
trabalhos tivessem uma praça, por exemplo, um pouco de natureza e até onde passa um córrego, um rio, ter 
ele um pouco aparente, acho que seria bem diferente, acho que só de você olhar um ambiente com mais na-
tureza, assim você já relaxa, já é óutra coisa. Acho que talvez se ele ficasse um pouquinho aparente em algum 
trecho, acho que seria muito interessante.
A hora que eu te falei que aqui passa um rio... O que veio na sua cabeça na hora?
Nossa eu pensei que seria impossível passar um rio bem aqui embaixo e depois eu pensei, caramba como deve 
ter um monte de coisa bacana, bonita, legal que está escondida no meio de tanto asfalto, tanta rua. Deve ter 
muitas coisas bacanas que agente nem sabe. É uma pena né. Ao mesmo tempo que é bom, que é a moderni-
dade, é uma pena que tudo o que é bacana tenha que desaparecer assim.
E me conta, com a sua experiência você compraria uma casa em frente a um rio?
Olha, não sei porque. Eu sempre penso assim, em uma possibilidade de encher o rio em algum momento e 
isso afetasse a minha casa então eu não sei se eu moraria assim tão perto. Eu particularmente teria um pouco 
de medo, mas porque eu sou um pouco medrosa mesmo, acho que talvez eu pudesse pensar nisso, mas eu 
não sei se eu compraria ou moraria em uma casa em frente ao rio. Eu acho que eu ficaria em dúvida por conta 
disso. Aí sei lá, como agente vê várias vezes, chove, o rio enche e transborda e.. Não tem muito segredo então 
talvez eu pensasse nisso antes porque é uma coisa muito importante, nossa casa é nossa vida, né? (risos)
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Algum desses rios você moraria perto, ou queria perto do seu trabalho, do seu cotidiano?
Acho que o 1, porque aí tem tudo. Tem um pouco de cidade, tem um pouco de rio, tem tudo.
E como foi essa sua escolha?
Ah eu imagino que esse aqui você tem os benefícios da cidade grande, eu to vendo aqui atrás muitos prédios, 
então não é uma cidade pequena, tem bastante coisa. Na foto tem bastante gente passando por ele, então eu 
imagino que da para chegar bem perto, colocar o pé na água, não sei como é, mas me parece que você pode 
chegar pertinho dele, ter bastante acesso. Então esse aqui você tem um pouco de tudo, por isso eu escolhi 
esse como o meu rio (risos). 
Você falou em chegar perto do rio... Me conta o que você pensa sobre isso...
Eu acho que isso é relaxaste, acho que rio, água, é uma coisa que te relaxa mesmo, só de ficar perto, ouvir o 
barul
No, se puder sentir o frescor, não sei, da vontade de não fazer nada. Colocar o pé assim na água, pensando ou 
quieta, só olhando, eu acho que além de ser uma paisagem bonita de se olhar, acho que é legal ter este contato 
porque te tira desse mundo louco. 
Você então acabou escolhendo este intermediário..
É esse é um mix e isso eu adorei. Ao mesmo tempo que eu estou na cidade, eu desço aqui e me teletransporto 
para fora dela, tem muita árvore também, né? 
E para esse rio aqui, você acha que seria possível fazer alguma coisa assim?
Eu acho que sim, porque aqui é aqui passam carros, e aqui no meio tem essa partezinha com o rio, acho que 
não seria problema, acho que não atrapalharia em nada o trânsito. Eu ia amar, já pensou minhas horas de 
almoço como seriam mais legais?

4.  W I L L I A N

Você costuma vir a esta praça?
Sempre que eu estou aqui, nessa obra, eu venho para cá. Então eu estou aqui uma vez por semana, duas no 
máximo. 
Você saberia me dizer por que motivo você vem pra cá?
Pra relaxar. Acabo de almoçar, venho pra cá, fumo meu cigarro e volto a trabalhar.
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E você acaba vindo sempre aqui, tem um motivo de escolher este lugar?
Meu motivo é porque é próximo., aí fica tranquilo, não precisa pegar carro, , não precisa pegar moto, não 
precisa pegar nada.
Mas fisicamente este lugar tem alguma coisa que te faz vir até aqui e não ficar, por exemplo em frente à obra?
Nunca pensei nisso. Eu simplesmente saio e... Porque ali, em frente a obra tem um lugarzinho pra fumar, mas 
ali tem que ficar em pé e aqui eu posso sentar, sei lá, aqui é mais tranquilo, acho que é isso. 
E o que mais que te traz até aqui...
Não é uma praça normal, eu sento no banco aqui, fumo meu cigarro e vou embora. Pra mim, como enge-
nheiro, o que importa é a participado, venho aqui, fumo e volto.
Você saberia me dizer o que é a natureza na cidade para você.
As árvores representam a natureza na cidade pra mim. Como aqui, um bom lugar pra relaxar perto das árvo-
res, depois do almoço.
Você falou das árvores e logo associou com relaxar...
Ah, as árvores trazem isso, né? Eu acho pelo menos. Pra você ter uma noção eu moro em jundiai, que é um 
lugar muito diferente daqui, moro em frente a serra do Japi, que é um lugar maravilhoso. É, acho que eu ve-
nho aqui por isso também. É uma praça, tem árvores, passarinhos, é o bacana do lugar, acho que eu venho 
aqui por isso também, acho que é importante.
Você falou que gosta, que é importante, ficar perto das árvores, passarinhos,...
Tem gente que gosta, eu já vi muita gente aqui em São Paulo que não gosta disso não. Gosta de acordar no 
domingo e ver toda aquela poluição e prédios, eu falo vocês são loucos. Mas acho que também muita gente 
busca isso, vai morar no interior de São Paulo por exemplo, pra ter este tipo de contato com a natureza.
E, pra você, o que traz esse contato com a natureza?
É um escape. Uma fuga do mundo do concreto, do automóvel, e ia a pessoa busca. Natureza. Bom eu sempre 
gostei, né. Sempre fiz muitas viagens assim para o meio do mato, esses dias fui pra Penha, no sul, pra praias 
desertas, aquelas que você pode até entrar com o carro, fazer trilha, eu adoro essas coisas.
Você me disse que foge do asfalto e vai buscar a natureza.. E o que você acha que a natureza te traz, dentro 
de você, que é diferente do concreto?
Paz, beleza, o som, você não ouve o carro passar, você entra em um outro nível de reflexão, não tem tanta 
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poluição, me traz bem estar isso é um fato.
Gostaria que agora você me descrevesse a imagem que vem na sua cabeça quando eu falo ‘água na cidade’
Represa. Qualquer represa, porque é dai que você tira o abastecimento. A água na cidade é assim. Se você 
pensar em rio na cidade, ta tudo poluído, ta poluído em jundiai, em São Paulo, ta tudo poluído. Rio na cidade 
o povo destrói.
E você tem algum contato ou teve algum contato com algum rio?
Eu gosto de fazer rafting, então de vez em quando vou para brotas, já fiz rafting no rio Paraná também que 
foi muito legal, no Rio Iguaçu também, é muito bom. Eu fiz também em foz de Iguaçu, muito bom, mas 
Brotas é o melhor.
Você me disse que rio na cidade não da... Como você pensa no rio na cidade?
Antes lindo, agora destruído. Os rios antes eram limpos as pessoas faziam canoagem aqui, sabia? No rio Tie-
tê. Você vê esse rio bonito que é depois dali de Santana do Parnaiba, né. Eu vou pra lá de moto ou de carro, 
vou por aquela estracinha dos Romeiros que vai até Itu. Muito gostosa, mas infelizmente o rio aqui é isso, um 
horror, muito poluído.
Você saberia se tem aqui por perto um rio ou um córrego?
Não por aqui não tem não. Mais pra frente fica o Pinheiros.
E se eu te disser que bem aqui passa um córrego?
Aqui assim? Não sabia não, verdade? Passa? Ta canalizado!
Sabendo agora que tenham rio aqui, você mudaria alguma coisa nesta paisagem?
Não da. Poderia até ter um estudo, mas é muito difícil. É um remanejamento de tráfego, de águas pluviais, 
de tudo...
Quando eu te contei que aqui passa um rio, o que veio na sua cabeça?
Eu imaginei um monte de aduela carregando a água. Um monte de anéis de concreto levando a água até o 
rio Pinheiros.
Se você pudesse esquecer a parte técnica e sonhar com essa paisagem, você mudaria alguma coisa?
Olha, na realidade é melhor ficar assim. Pra mudar teria que ter um estudo muito aprofundado disso, eu não 
sei o caminho que ele faz, não sei como está isso tudo, mas pra abrir hoje, teria que fazer uma mudança muito 
radical.
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Mas você acha que as pessoas aceitariam essa mudança?
Depende, quem passa todo dia aqui para trabalhar e não mora aqui, não aceitaria, criaria um incomodo. Pra 
quem mora na região poderia até aceitar desde que o córrego fique limpo, não sei se já não enfiaram esgoto 
nele, né?
E pela sua convivência com os rios, você ,oraria em frente a um rio?
Sim, com certeza.
Qual desses rios você preferiria ter por perto.
Esse aqui (3). Pô, com certeza. Porque tem menos densidade.
Este aqui é seu preferido, mas você moraria perto de algum desses outros dois?
Esse aqui (1), apesar da ocupação, parece ser limpo, esse aqui (2) também. Mas eu ainda prefiro esse aqui. Até 
moraria nos outros mas esse aqui eu moraria agora. 
Me fala um pouco da sua escolha.
Esse aqui sossegado. Eu gosto de sossego. Esse é muito longe de uma cidade, mas eu moraria.
Ele fica em uma capital...
Ah, mas isso não é no Brasil. Deve ser tudo na Europa, aqui ninguém faz isso, és e fizesse estragavam.
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