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1. RESUMO 

INSPIRAÇÃO 

São Paulo! Comoção da minha vida... 

Os meus amores são flores feitas de original... 

Arlequinal!... Traje de losangos... Cinza e Ouro... 

Luz e bruma... Forno e inverno morno... 

Elegâncias sutis sem escândalos, sem ciúmes... 

Perfumes de Paria... Arys! 

Bofetadas líricas no Trianon... Algodoal! 

São Paulo! Comoção de minha vida... 

Galicismo a berrar nos desertos da América! 

(Mário de Andrade, Paulicéia Desvairada, 1922) 

 

Há muito tempo os espaços públicos na cidade de São Paulo deixou de ter 

características de um lugar convidativo para as pessoas. Agora existe a repetição 

adotada na grande maioria dos espaços públicos da cidade: O esquecimento do 

lugar de transição, bulevares e praças como o local de encontro. 

O emblemático Parque Dom Pedro II hoje desperdiça em sua área 

possibilidades para o beneficio daqueles que todos os dias caminham pelo local. O 

plano urbanístico do prevê a valorização do passeio público como lugar de convívio, 

mas também procura solucionar problemas que afetam diretamente outros dilemas 

que existem na região. 

„‟Existe uma tendência generalizada a se acreditar numa inter-relação 

profunda entre espaço e formação social; que as transformações das estruturas 

sociais provocam transformações no espaço. Em menor grau, há afirmações – mas 

poucas demonstrações” (Villaça, 2005, p.45). 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho discute o espaço público como lugar de convívio, permanência 

e estar, através de um estudo sobre o Projeto de Revitalização do Parque Dom 

Pedro II na cidade de São Paulo. 

A presença de pessoas aqui é discutida com a qualidade do local em 

apresentar atividades públicas, a percepção da necessidade em recriar um parque 

transformador para a cidade e o lugar pensado para novos públicos e usos. 



Ao longo dos anos o crescimento urbano e a apropriação do espaço pelo uso 

do automóvel com a construção do sistema viário fez muitos parques e praças da 

cidade enfrentar problemas de circulação com um grande número de pedestres que 

todos os dias passam pela região central da cidade e irregularidades na relação com 

o uso destes espaços. 

Neste trabalho é colocada a importância da virtude do convívio para a cidade 

com qualidade na configuração paisagística e de infra-estrutura urbana apresentada 

pelo projeto dos escritórios UNA, H+F Arquitetos Associados e Metro Arquitetos 

Associados, projeto que irá possibilitar uma reconfiguração do espaço local, 

reparando o passeio, travessias, etc. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Estudar o estímulo e a valorização do passeio público, através do estudo do 

projeto de revitalização do Parque Dom Pedro II. Projeto implantado pela prefeitura 

de São Paulo com projeto dos escritórios UNA Arquitetos, H+F Arquitetos e 

Metrópoles Arquitetos, juntamente como desenvolvimento da Fundação para a 

pesquisa Ambiental, ligada à FAUUSP. 

 “Embora a destruição dos centros urbanos seja aos poucos discutida em 

diversas cidades europeias ou de outros continentes, inúmeros espaços urbanos de 

encontro seguem sendo violados pela intrusão sempre crescente e dominação 

inadequada do carro‟‟”. GEHL, Jan & GEMZOE, Lars, Novos espaços urbanos, 

Barcelona, 2002, trecho por ROGER, Richard – Londres Outubro de 2000. 

A cidade se brutaliza e o encontro deixou de ter o passeio e a contemplação 

desenvolvida para o uso de seus pedestres. 

De efeito positivo e princípios que valorizam o passeio público e a 

infraestrutura urbana, o projeto de revitalização do Parque Dom Pedro II leva a 

questionamentos de caráter social, arquitetônico e urbano, o que ocasiona em uma 

resposta dinâmica se tratando de uma requalificação urbana. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para elaboração da pesquisa foi feito um levantamento bibliográfico, 

buscando entender toda formação histórica do Parque Dom Pedro II, analisando o 



projeto de revitalização do local, estudando sobre passeio público e suas tipologias 

urbanas, etc. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A fim de entender como o projeto de revitalização do parque Dom Pedro II irá 

tratar o passeio urbano, foi feito um estudo sobre o conteúdo histórico sobre o 

Parque Shangai e Dom Pedro, a degradação do uso social, o entendimento sobre a 

estação intermodal, uma analise sobre o parque urbano moderno, etc. Para obter 

resultados sobre o projeto em questão também será realizado um estudo sobre a 

lagoa de retenção e a criação de uma nova infraestrutura, e a possível condição da 

paisagem local (áreas arborizadas, espaços de contato com água, passeios e 

travessias). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

A pesquisa está em andamento, não é possível relatar considerações. 
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