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1. RESUMO 

O cenário atual das grandes metrópoles aponta diversos desafios para as 

dinâmicas urbanas e relações sociais das cidades, especialmente desde a primeira 

Revolução Industrial e a globalização do início do século XXI.  

Neste contexto, definiu-se como objeto de estudo os espaços livres nas periferias 

da cidade de São Paulo, a partir do recorte temporal citado, pretendendo-se identificar 

as características e importância dos espaços livres e suas formas de apropriação 

pública nas periferias paulistanas, especificamente no bairro Brasilândia, tanto na 

estruturação e consolidação do tecido urbano quanto em suas funções atribuídas por 

seu uso cotidiano. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A cidade de São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes (IBGE, 2016), está 

entre as cidades mais populosas do mundo, além de ser a maior metrópole da América 

e o centro econômico mais importante do Brasil. Sofreu um aumento significativo da 

população a partir da década de 50 devido à industrialização, situação aliada à 

influência da economia brasileira e tomadas de decisões baseadas em interesses 

elitizados, que ocasionou grandes transformações no tecido urbano, na formação da 

paisagem, das periferias e dos espaços livres. 

Neste sentido, definindo os espaços livres como áreas abertas, de caráter público 

ou privado, que podem desempenhar funções e usos diferentes de acordo com o local 

no qual estão inseridos (Macedo, 2011), torna-se relevante compreender a 

importância que as funções dos espaços livres exercem sobre as regiões 

consideradas periféricas, marcadas principalmente pela segregação social, fragilidade 

em infraestrutura urbana e insuficiência de apoio do poder público. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa é entender o conceito de espaços livres, analisá-los e 

compreender como se configuram dentro da região periférica da cidade de São Paulo, 

ressaltando o seu papel na estruturação geral da trama urbana e no desenvolvimento 

das relações sociais na escala da cidade, do bairro e do pedestre.  

Segundo Queiroga (2011), “não se trata de priorizar os investimentos em sistemas 

de espaços livres em detrimento de setores como educação, saúde e habitação. O 



que se pretende é a integração de políticas públicas, compreendendo que: morar é 

mais do que possuir uma casa, é conviver, inclusive nos lugares públicos”. 

4. METODOLOGIA 

Análise de mapas, fotografias aéreas e de satélite para a formulação de um quadro 

analítico comparativo entre as estruturas urbanas e ambientais presentes no território 

estudado e consulta para fins de pesquisa, livros, artigos acadêmicos e sites 

relacionados à história e desenvolvimento da cidade de São Paulo. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A forma da cidade que conhecemos hoje - urbana, social e política - pouco se 

justifica somente pelo fato de que a demanda superava os suportes físicos e recursos 

do poder público para prover infraestrutura adequada e melhor distribuição de renda.  

Segundo Rolnik (2003), o desenho urbano, a formação e palcos das centralidades 

e até mesmo o desenvolvimento da autoconstrução, favelas e moradias irregulares 

possuem pressupostos que evidenciam a negligência das autoridades da época, 

planos falidos e tentativas frustradas de melhorar a qualidade de vida na cidade. 

Partindo dessa lógica, é possível desassociar a periferia como borda territorial, tal 

como o nome sugere e considerá-la uma condição urbana produto da formação 

histórica da cidade e das primeiras relações políticas de exclusão das classes de 

renda mais baixa.   

A carência de espaços livres nas regiões condicionadas como periferias modifica 

a articulação entre as funções ecológicas, paisagísticas e principalmente sociais e 

induz a criação de espaços alternativos para que as manifestações como práticas 

esportivas ou encontros culturais, entre muitas outras, aconteçam.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O bairro Brasilândia, localizado ao norte da cidade de São Paulo, é o objeto de 

estudo desta pesquisa. Estima-se 264 mil habitantes (Fundação Seade, 2014), 

configurando-se como um dos bairros mais populosos da cidade, atrás somente do 

Jardim Ângela, Sapopemba e Grajaú, respectivamente.  

Com formação similar à maioria dos bairros periféricos de São Paulo, os sítios e 

chácaras de cana de açúcar do início do século XX foram loteados em lotes 



residenciais e abrigaram imigrantes e famílias que vieram principalmente dos cortiços 

do centro, demolidos paralelamente à gestão do Prefeito Prestes Maia e à construção 

das avenidas São João, Duque de Caxias e Ipiranga na cidade. 

O bairro integra-se atualmente à Prefeitura Regional Freguesia Brasilândia e 

caracteriza-se por um relevo de morros e vales ocupados pela autoconstrução. Além 

disso, é possível observar a ineficiente distribuição de equipamentos públicos dentro 

do próprio perímetro administrativo e expressiva ausência de espaços livres formais, 

percursos acessíveis e permanências que subsidiem a qualidade de vida e o direito à 

cidade.  
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