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Resumo 

O Parque Augusta se tornou um símbolo de resistência contra a especulação 
imobiliária e da luta pela ocupação consciente e sustentável dos espaços urbanos, 
defendendo áreas verdes de preservação e condenando a utilização do solo orientada 
para a atribuição de lucro a quem tem a propriedade da terra. Por meio de uma 
metodologia de estudo de caso e a partir de uma análise qualitativa do tema, a 
proposta visa, então, explorar a importância do Parque Augusta na construção e 
humanização do espaço urbano e na produção de outros espaços públicos, bem como 
sua contribuição para a discussão de um novo modelo de gestão urbana, 
fundamentado na escala do pedestre, na reapropriação da cidade enquanto espaço 
físico e na ressignificação do sentido de público. 
 
Palavras-chave: Parque Augusta; Espaços Públicos; Escala Humana; São Paulo; Place 
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Introdução 

O Parque Augusta é uma área de aproximadamente 24 mil m², localizada 

na cidade de São Paulo, na Rua Augusta, entre a Rua Caio Prado e a Rua Marquês de 

Paranaguá, no bairro da Consolação. Ainda que seja propriedade privada, o terreno, 

na década de 1970, com a demolição do colégio Des Oiseaux  ̶  sediado no local desde 

1907  ̶  foi declarado de utilidade pública e, além disso, abriga vegetação de Mata 

Atlântica nativa, tombada pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 

Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) em 2004 (BRASIL, 

2004) e que, portanto, não pode ser removida.  

Essa condição  ̶  que perdura há mais de 40 anos  ̶  trouxe à tona um conflito 

ainda inconcluso. De um lado, moradores e frequentadores da região reivindicam a 
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viabilização do parque. De outro, as atuais proprietárias do terreno  ̶  construtoras 

Cyrela e Setin, que o adquiriram em setembro de 2013  ̶  querem construir torres 

comerciais e residenciais. Trata-se de um embate que envolve não só a discussão da 

viabilização do parque, como também a reflexão da função da propriedade, pois 

todo e qualquer imóvel  ̶  ainda que seja de esfera privada  ̶  possui uma função social 

no que diz respeito ao conjunto da sociedade (ROLNIK, 2013), prevista pela 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). 

A solução para essa questão pode estar, então, na definição do que se 

espera para a cidade e na determinação da função social dos espaços urbanos: se o 

ponto mais importante for a questão econômica ou as iniciativas empresariais que 

privilegiam a cidade como espaço de espetáculo e consumo e contribuem para a 

intensificação da especulação imobiliária, encerra-se a discussão acerca do Parque 

Augusta e a população se verá privada do direito à cidade, uma vez que não só 

parques e outros espaços públicos  ̶  áreas destinadas à cultura ou ao lazer, de 

preservação, habitação social  ̶ , como também ações que visam a humanização e a 

maior convivência em áreas comuns não terão lugar nesse modelo de cidade. 

Como resultado de um recorte da pesquisa de iniciação científica 

“Construção e humanização do espaço urbano ̶ o papel do Parque Augusta”, 

desenvolvida no programa PIC/ESPM, este artigo objetiva refletir, por meio do 

estudo de caso do Parque Augusta, sobre a construção de um espaço urbano mais 

humanizado a partir da relação entre o público e o privado considerados na esfera 

da propriedade e do uso do solo e ainda analisar o surgimento de movimentos 

coletivos que reivindicam um novo modelo de gestão urbana, em que a cidade 

enquanto local físico seja palco de cidadania, convivência e de trocas de 

experiências entre seus cidadãos. Além disso, o presente artigo visa (a) compreender 

o significado em torno da disputa pelo terreno, (b) discorrer sobre os prováveis 

motivos que levaram à supressão de eixos verdes e de espaços públicos tanto em 

países desenvolvidos quanto na cidade de São Paulo, (c) entender o Parque Augusta 

como sujeito responsável pela produção de novos espaços públicos e pelo 

questionamento acerca do modelo de cidade desejado, e (d) situar a colaboração e 

importância do design enquanto ferramenta de transformação dos espaços. 

A escolha do tema deve-se não só à sua atualidade e relevância para a 

definição do futuro da cidade em que vivemos como também porque se trata de um 
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assunto mundialmente discutido no que tange à gestão urbana dos espaços. Estudar 

essa questão é não somente desvendar as dificuldades existentes na viabilização do 

parque, como entender o modelo de cidade vigente até então e o porquê de ele ter 

sido construído dessa maneira ao longo dos anos. Além disso, abre caminhos para 

discussões de extrema importância para o futuro não só da cidade, no que diz 

respeito à discussão entre público e privado, como de seus cidadãos. Permite que 

outros espaços públicos sejam produzidos e pensados para o uso coletivo e que 

assuntos como este sejam pauta das conversas do cotidiano das pessoas, criando  ̶  

ou recriando  ̶  a noção de cidadania que necessitamos para resgatar aquilo que é de 

direito de cada cidadão: a cidade. 

 

Percurso Metodológico 

O percurso metodológico que norteou a presente pesquisa se fundamentou 

em uma concepção de análise qualitativa. Essa abordagem foi considerada a mais 

adequada pelo fato de se tratar de uma pesquisa no campo das ciências humanas e 

sociais. O modo quantitativo não respeitaria as especificidades e as singularidades 

do objeto de investigação, uma vez que ele não compreenderia o “universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores, das atitudes”. 

(MINAYO, 2009, p. 21). 

A partir dessa abordagem qualitativa, o método de pesquisa empregado 

foi o de estudo de caso. O termo estudo de caso deriva da tradição de pesquisa 

médica e se refere a uma pesquisa detalhada e intensa de um caso individual, de 

modo que ele seja estudado em toda a sua extensão (GOLDEBERG, 2000). 

Dessa maneira, o estudo de caso permitiu uma análise mais aprofundada 

e densa sobre a questão do Parque Augusta. Possibilitou a abordagem nos mais 

diversos âmbitos  ̶  sociais, culturais, jurídicos, históricos  ̶ , gerando um 

conhecimento amplo do objeto de interesse e o contextualizando. A partir das 

informações coletadas, pode-se extrapolar a discussão do Parque Augusta para o 

macro universo do embate entre público e privado. 

Como embasamento para o estudo de caso, os aspectos foram explorados 

nas pesquisas bibliográfica e documental. A primeira permitiu um levantamento da 

literatura (artigos disponíveis online e consulta ao acervo de bibliotecas) sobre a 

função da propriedade e do uso do solo, englobando o conflito entre os espaços 
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públicos e privados e a questão da especulação imobiliária e suas consequências, 

com a intenção de identificar as diferentes opiniões e justificativas acerca do modelo 

de cidade vigente e contrapor as duas esferas  ̶  pública e privada. Além disso, 

permitiu a comparação entre alternativas de gestões urbanas e a importância do 

design para a construção de uma cidade voltada para as pessoas. A segunda, por sua 

vez, realizada junto ao respectivo cartório e a arquivos obtidos em meio eletrônico, 

forneceu o material que valida e aprofunda as informações coletadas pela pesquisa 

bibliográfica. Pelo fato de a viabilização do parque envolver quesitos jurídicos e 

documentos históricos, além de se tratar de um patrimônio histórico tombado pelo 

Conpresp, a pesquisa documental se fez extremamente necessária para 

contextualizar a discussão da legislação que está por trás do processo e para analisar 

as medidas já tomadas tanto pelos defensores do parque quanto pelos órgãos 

públicos e proprietários do terreno. 

 

A Produção de Espaços Públicos nos Países Desenvolvidos 

A discussão acerca da revitalização de espaços públicos, no contexto 

internacional, começou a surgir de maneira mais enfática a partir da segunda metade 

do século XX. De acordo com Gueraldi e Lutz (2015), 

 
Diversos autores, entre os quais Jacobs (1961); Gehl (1971); Lefebvre (1974); 
Sennett (1977) e White (1980) denunciaram o declínio do espaço público, 
citando como causas principais os efeitos nocivos dos projetos e do 
urbanismo modernistas, a implantação de projetos de renovação urbana 
desconectados do contexto histórico e cultural, a monofuncionalidade, as 
megaestruturas urbanas – ferrovias, autopistas, estacionamentos – e os 
automóveis (GUERALDI; LUTZ, 2015, p. 2). 

 

Em suas publicações, os autores destacavam a importância da 

requalificação e criação de espaços públicos, uma vez que estes ajudariam a resgatar 

o aspecto humano da cidade  ̶  traduzido pela escala do pedestre, pelo contato visual 

e pela potencial diversidade de usos e de usuários  ̶  descaracterizado pelas estruturas 

modernas vigentes até então, responsáveis por afetar a dinâmica da cidade e 

contribuir para sua degradação. 

Essas propostas se tornaram ainda mais expressivas ao fim do século XX, 

pois a cidade, enquanto espaço físico, passou a se tornar um importante atrativo de 

investimentos, principalmente estrangeiros, devido ao aumento da importância do 
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setor terciário. Desse modo o poder público e a iniciativa privada de diversos países 

desenvolvidos adotaram medidas que visavam “à recuperação de áreas degradadas, 

abandonadas e subutilizadas e à implantação de projetos e equipamentos capazes 

de requalificar e impulsionar novos investimentos às áreas urbanas adjacentes” 

(GUERALDI; LUTZ, 2015, p. 2), com o intuito de afastar qualquer imagem negativa 

associada às cidades.  

Uma das alternativas utilizadas nesse processo de revitalização dos 

espaços públicos foi o emprego de eixos verdes em detrimento do asfalto. Para isso, 

fora necessário não somente implantar um maior número de parques e áreas verdes 

como também repensar a mobilidade urbana, até então predominantemente 

atrelada aos automóveis. Nesse ponto, portanto, pode-se notar que o transporte 

público em cidades como Paris, Nova Iorque, Tóquio, Berlim e Londres passou a 

receber maciços investimentos, dando início a uma expressiva alteração no que 

tange à mobilidade urbana.  

Ainda segundo Gueraldi e Lutz (2015), essa estratégia de implantação de 

eixos verdes – a partir da supressão de eixos viários  ̶  resultou em uma transformação 

significativa na paisagem urbana. A produção de novos espaços públicos bem como 

o resgate daqueles já existentes apresentaram um efeito direto no que diz respeito 

ao uso e à concepção coletiva do espaço urbano, reconhecendo o pedestre como o 

ator central de um cenário mais humano e altruísta e devolvendo o que lhe é de 

direito: a cidade. 

 

São Paulo e o Modelo de Cidade Vigente: Espetáculo e Consumo 

A noção de coletividade e o incentivo à fruição dos espaços públicos vistos 

nos países desenvolvidos ao final do século XX pareciam ser práticas ainda bastante 

distantes da realidade da São Paulo de 1950. A cidade estava em meio a um acelerado 

processo de desenvolvimento e urbanização e sua expansão se dava de maneira 

desorganizada, o que culminaria mais tarde em um adensamento populacional acima 

do que a cidade poderia suportar. Somado a essa falta de planejamento urbano, 

temos o descompromisso com relação aos transportes públicos e uma política clara 

de incentivo ao automóvel, de modo a não haver espaço para meios de transporte 

alternativos. Dessa maneira, a parcela da população menos favorecida 

financeiramente, que é o caso da maioria, saiu extremamente prejudicada, uma vez 
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que sem condições de comprar um carro ficava sujeita às precárias condições dos 

transportes públicos para se deslocar pela cidade. Além disso, se via obrigada a 

morar em regiões afastadas das áreas centrais, pois além destas não comportarem a 

quantidade de migrantes resultantes da urbanização, tinham preços muito elevados 

devido à intensa procura. Como resultado disso, vê-se uma profunda desigualdade 

social em que a minoria é favorecida pelo modelo de cidade vigente. 

Essa condição perdura até hoje. São Paulo se tornara uma metrópole 

global e o polo financeiro do país, onde “o acesso a direitos e serviços básicos é 

mediado pelo dinheiro” (ZINET, 2012) e mesmo com esse processo de modernização, 

a concentração de terras é um aspecto ainda não superado e que se agravara com o 

crescimento da cidade e com o aumento da desigualdade social. Em São Paulo, “o 

controle do uso do solo está nas mãos da iniciativa privada, que se articula com a 

Prefeitura e a Câmara Municipal para garantir que a cidade tenha o desenho mais 

adequado a seus interesses” (ZINET, 2012), de modo que a utilização do solo seja 

orientada a fim de atribuir mais lucro a quem tem a propriedade da terra  ̶  grande 

capital, em especial para o imobiliário. Zinet (2012) extrapola esse pensamento ao 

concluir que a desigualdade social não se trata de um mero acidente, mas é 

necessária, uma vez que ela cria os valores diferenciados tão requisitados no 

mercado imobiliário. 

Essa situação se torna ainda mais crítica ao se evidenciar que a sua causa 

não decorre da falta de uma legislação que regulamente o uso do solo. Pelo 

contrário, a função social da propriedade é prevista por lei  ̶  pela Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXIII, que prevê que a propriedade atenderá 

à sua função social (BRASIL, 1988). Além disso, em 2001 fora aprovado o Estatuto da 

Cidade (BRASIL, 2001), que “regulamenta as políticas urbanas, e prevê uma série de 

instrumentos urbanísticos que têm no combate à especulação imobiliária e na 

regularização fundiária dos imóveis urbanos seus principais objetivos” (ZINET, 2012). 

Há uma legislação a favor da função social da propriedade, em prol do bem coletivo 

e do bem-estar de seus cidadãos, mas ela não se aplica, o que prejudica os valores 

importantes da vida urbana como cidadania, alteridade e convivência, além de 

colaborar para a ocupação irregular dos espaços urbanos, deixando a população mais 

pobre à margem da sociedade. Aliado a isso, têm-se ainda políticas públicas e 

iniciativas privadas que privilegiam a cidade como espaço de espetáculo e consumo, 
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o que fragiliza “as distinções entre espaço público e privado e desprezam a noção de 

cidadania ao transformar o cidadão em mero consumidor” (KÖHLER, 2015).  

Diante desse cenário, o final do século XX e o começo do XXI foram 

implacáveis com os espaços públicos em São Paulo. De acordo com Gueraldi e Lutz 

(2015), seu comprometimento se deu principalmente a partir de quatro instâncias: 

a desconfiguração física dessas áreas  ̶  decorrente da supressão de árvores e áreas 

verdes para a construção de avenidas e complexos viários; a diminuição do tempo 

livre destinado ao lazer  ̶  dado que a falta de investimento nos transportes públicos 

e o incentivo à cultura do automóvel aumentam o tempo gasto no deslocamento 

diário, o que reduz consideravelmente a disponibilidade de tempo para atividades 

relacionadas ao lazer; o progressivo deslocamento das atividades de lazer dos 

espaços públicos para os centros comerciais fechados  ̶  pois com a especulação 

imobiliária a todo vapor e com o uso do solo orientado para garantir lucro à iniciativa 

privada, aliados ainda ao modelo de cidade voltado para o consumo, há um 

direcionamento da produção de espaços urbanos condizentes com essa demanda; e 

políticas públicas omissas em relação aos espaços públicos. Dessa maneira, a vida de 

milhares de brasileiros é afetada e os espaços públicos ficam associados a signos 

negativos. 

Essa associação se dá uma vez que tendemos a classificar o público como 

moralmente inferior ao privado, associando-o mais comumente a locais sujos, 

desprotegidos e abandonados e, no caso de serviços, à falta de qualidade e 

despreparo no atendimento, ao passo que o privado transmite a sensação de conforto 

e acolhimento, além de despertar um sentimento de pertencimento e identidade 

naqueles que tem acesso a essa esfera. Pode-se afirmar que essa distinção encontrou 

nesse modelo de cidade vigente em São Paulo um terreno fértil para se reafirmar e 

se acentuar, devido aos efeitos da segregação de parcelas mais pobres e à intensa 

desigualdade social, inerente a países em desenvolvimento. Porém, a discussão 

acerca do privado em detrimento do público já era abordada por autores na segunda 

metade do século XX, de modo que essa associação automática estabelecida entre 

aspectos negativos e o sentido de “público” foi construída no decorrer dos anos. 

Uma das dificuldades que circundam a reapropriação dos espaços 

públicos, portanto, consiste justamente em recuperar o sentido público da cidade, 

desassociando-o do lugar comum que o vilaniza. Para isso, temos notado 
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recentemente um crescente movimento em defesa de uma ocupação mais incisiva e 

saudável dos espaços com o surgimento de dezenas de coletivos e organizações não 

governamentais que propõem justamente a valorização e a recuperação dos espaços 

públicos, dando início a uma articulação e intervenção bottom-up (de baixo para 

cima), “considerada a inovação mais importante em planejamento urbano para a 

realização da cidade inclusiva da atualidade” (GUERALDI; LUTZ, 2015, p. 7). 

 

Os Coletivos e as Intervenções Bottom-Up 

No ano de 2013, o Brasil foi marcado por um número significativo de 

manifestações que reivindicavam a tarifa zero nos transportes públicos. Esses 

episódios tiveram grande importância não somente pelas exigências no que diz 

respeito à mobilidade, mas também por terem sido considerados símbolos de 

ocupação de espaços urbanos nunca vista antes em igual proporção. A Avenida 

Paulista, em São Paulo, foi palco de uma notória mudança: a população tem se 

conscientizado da relevância e do valor do público em detrimento do privado, 

reivindicando aquilo que lhe é de direito  ̶  a cidade  ̶  e tem agido a favor do 

cumprimento das leis e em prol de espaços de convivência, da preservação de 

propriedade e de áreas verdes, e da ocupação de áreas comuns, o que promove 

interatividade entre os cidadãos e respeito ao espaço público. 

Esse cenário, cada vez mais recorrente, conferiu destaque a movimentos 

coletivos formados, em sua grande maioria, “por moradores de bairro, artistas, 

arquitetos, paisagistas, urbanistas ou simplesmente por amigos que partilham ideais 

comuns” (GUERALDI; LUTZ, 2015, p. 4) que, fazendo-se presente em diferentes 

regiões da cidade, realizam pequenas intervenções urbanas que dão esperança para 

o resgate do espaço público. O mais curioso de se observar é que ao contrário dos 

países desenvolvidos, em que a iniciativa para a requalificação da cidade e adoção 

de novas estratégias urbanas partiram da administração pública, em São Paulo isso 

se deu sem a necessidade de grandes obras e intervenções e de maneira democrática, 

justificando o termo bottom-up e apresentando maior eficiência em captar e 

compreender os anseios da população. 

Por ser uma prática em percurso e cada vez mais presente, é difícil 

constatar o número exato de coletivos formados e atuantes no dia a dia. Somado a 

isso, tem-se o fato de serem movimentos predominantemente organizados e geridos 
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por meios das redes sociais, o que torna ainda mais trabalhosa sua quantificação. Na 

presente pesquisa, no entanto, serão analisados em maior profundidade os coletivos 

relacionados à viabilização do Parque Augusta. 

 

Parque Augusta: o histórico do terreno 

O Parque Augusta é uma área de 23,7 mil m², localizada no bairro 

Consolação, em São Paulo, e delimitada pelas ruas Augusta, Caio Prado e Marquês 

de Paranaguá. O terreno abrigou, entre 1907 e 1969, o antigo Colégio Des Oiseaux, 

um colégio tradicional feminino conduzido pelas cônegas de Santo Agostinho. A 

escola funcionava em um prédio estilo art nouveau que havia sido projetado pelo 

arquiteto francês Victor Dubugras para a família Uchoa, antiga proprietária do 

terreno, e era conhecida por sua excelência acadêmica, aonde “moças iam para 

receber uma educação formal, aprender francês, latim, ter aulas de canto, bordado, 

boas maneiras e serem educadas na arte de receber bem; habilidades consideradas 

indispensáveis às jovens da aristocracia” (BATISTA, 2015). 

Com a expansão do centro da cidade, o intenso tráfego de veículos nas 

proximidades e o acelerado desenvolvimento imobiliário na região, a ordem das 

Cônegas de Santo Agostinho passou a procurar um novo lugar para o colégio. Após o 

encerramento das atividades do Des Oiseaux, em 1969, começou-se a estudar 

possibilidades de aproveitamento do terreno, cujo destino parecia cada vez mais 

incerto. Para a área ocupada pelo curso primário, a Associação Instrutora da 

Juventude Feminina, entidade civil das cônegas, acreditava que sua melhor 

utilização seria “a construção de um prédio de apartamentos destinado à classe 

média, para atender principalmente elementos que trabalhassem no centro da 

cidade” (EM 71,... 1970). Já o prédio do colégio Des Oiseaux, na Rua Caio Prado, 

seria alugado para a Prefeitura, que transferiria alguns de seus órgãos para lá  ̶  como, 

por exemplo, o Departamento de Educação.  

Em 1970, porém, o terreno foi decretado de utilidade pública para ser 

transformado em parque, inviabilizando a negociação do empreendimento 

imobiliário proposto para a região. Essa situação jurídica só foi revertida três anos 

depois, quando os proprietários do terreno conseguiram junto à câmara de 

vereadores a anulação do decreto de utilidade pública (DUP) bem como o apoio para 

a execução de seu projeto: um hotel de 1400 apartamentos que representaria 
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investimentos de 40 milhões de dólares, tendo como argumento a preservação da 

área verde, uma vez que somente cinco árvores seriam derrubadas, sendo que duas 

poderiam ser replantadas (VEREADORES..., 1973). A revogação do decreto, no 

entanto, levantou uma série de perguntas, uma vez que a construção do hotel 

estabelecia padrões de uso do solo conflitantes com a lei de zoneamento, o que 

poderia no futuro colocar em risco as restrições impostas para a liberação do 

terreno  ̶  preservação do verde, uso público da parte arborizada e taxa de ocupação 

não superior a 25% – e ainda tornar sem valor o compromisso assinado entre os 

proprietários e a prefeitura, pois o acordo contrariava uma lei existente 

(VEREADORES..., 1973). A proposta do hotel, contudo, não foi adiante, assim como 

muitas outras propostas de construção de empreendimentos comerciais no local 

depois dela. Em 1974, o prédio foi demolido e desde então o terreno tem sido 

subutilizado  ̶  já sediou shows de rock em 1980 e abrigou um estacionamento em 

1995. O ex-banqueiro Armando Conde adquiriu o terreno em 1996.  

Em 2002, com o Plano Diretor, retomou-se a ideia da criação de um parque 

público, o Parque Augusta, e dois anos depois, através da resolução 23/04, tanto o 

conjunto de espécies arbóreas e arbustivas que integram o bosque quanto as 

edificações remanescentes que integram o conjunto arquitetônico do antigo colégio 

Des Oiseaux foram tombadas pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 

Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) (BRASIL, 2004). 

Essa nova decisão restringe qualquer construção que desrespeite a área e a altura 

máxima permitida para construções, além de impor a preservação da cobertura 

vegetal nativa e das construções arquitetônicas ainda remanescentes no terreno. 

Além disso, o fato de se tornar uma região de patrimônio histórico, aliado ao novo 

decreto de utilidade pública promulgado em 2008, pelo então prefeito Gilberto 

Kassab, corroboram para a luta da efetiva viabilização de um parque aberto ao 

público, como último respiro de área verde em meio a tantas construções e 

empreendimentos comerciais.  

Em 2013, a história do terreno sofreu novas interferências. Primeiro, 

caducou o decreto de utilidade pública promulgado em 2008 pelo Kassab. Já em 

novembro, confirmou-se a formalização da venda do terreno para as imobiliárias 

Cyrela e Setin, que já vinha sendo negociada anos antes. Em 23 de dezembro, o 

prefeito Fernando Haddad sancionou a lei 15.941/2013, que autoriza a criação do 
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parque em 100% do terreno (BRASIL, 2013). Apesar disso, as construtoras decidiram 

fechar as portas do Parque no dia 29 do mesmo mês, sob o argumento de que o 

terreno era propriedade privada e o decreto de utilidade pública havia caducado, 

dando-lhes o direito de restringir o acesso ao parque.  

Para o desânimo daqueles que acreditaram que o parque finalmente seria 

viabilizado, representando a vitória de um espaço público tão simbólico sobre a 

especulação imobiliária, em 2014 a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente afirmou 

não ter a verba suficiente para a desapropriação do terreno e para a consequente 

criação do Parque Augusta.  

No início de 2015, o Conpresp autorizou um projeto apresentado pelas 

construtoras que previa a edificação de quatro edifícios, uma vez que ele respeita a 

resolução de tombamento de 2004. Essa decisão revoltou os ativistas e defensores 

do Parque Augusta, uma vez que, além de ir contra à lei promulgada pelo prefeito, 

mais uma vez declarava a supremacia da especulação imobiliária, mostrando que o 

controle do uso do solo ainda está nas mãos da iniciativa privada e é orientado a fim 

de lhe atribuir mais lucro. 

Em fevereiro do mesmo ano, os ativistas se mobilizaram a fim de protestar 

pela abertura dos portões do Parque, fechados desde dezembro de 2013, uma vez 

que existe a legislação garantindo a servidão de passagem de pedestres por dentro 

do terreno. Além disso, pediam por uma solução definitiva para o impasse e para o 

uso do espaço. 

Ainda em setembro de 2016, período de conclusão desta pesquisa, o 

dilema do Parque Augusta ainda não fora resolvido e os portões permanecem 

fechados para o acesso da população. Em abril de 2016, uma medida do Ministério 

Público Estadual (MPE) deu novas esperanças aos defensores do parque, uma vez que 

pedia na justiça a devolução da área em que deveria ficar o Parque Augusta para a 

administração municipal, pelo fato de as construtoras não terem cumprido o que 

estava previsto na matrícula original do terreno a respeito da preservação da área 

verde. Além disso, o MPE também pediu o pagamento por danos morais coletivos de 

500 mil reais por dia em que o parque esteve fechado, o que também configurava 

um desrespeito ao que consta na matrícula, que prevê o acesso permanente à área 

preservada (MPE..., 2016). As construtoras, no entanto, alegam que não 

descumpriram os termos do documento uma vez que só teriam validade a partir da 
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aprovação da construção do projeto imobiliário, para o qual ainda aguardam 

autorização de órgãos públicos.  

Em audiência pública realizada no dia 19 de maio, após o pedido do MPE, 

as partes tentaram novamente uma conciliação para o desfecho do dilema de mais 

de quatro décadas. A Prefeitura de São Paulo, pela primeira vez, ofereceu 40 milhões 

de reais pelo terreno e o encerramento da ação às construtoras. A oferta, sugerida 

pelo MPE e aceita pela Prefeitura, se tornara possível devido ao acordo com os 

bancos estrangeiros UBS União de Bancos Suíços e Citibank N.A., dos Estados Unidos, 

a respeito do ressarcimento aos cofres da prefeitura no valor de 25 milhões de 

dólares, referentes a superfaturamento de obras e desvios realizados na gestão do 

ex-prefeito Paulo Maluf. Recuperado no dia 4 de agosto, o montante, de acordo com 

a prefeitura, será destinado para a compra do terreno e viabilização do Parque 

Augusta e para a construção de creches (MACHADO, 2016). As construtoras, por 

enquanto, aceitaram negociar o terreno, mas não pelo valor proposto. No entanto, 

trata-se da oportunidade mais próxima, em todos esses anos, de efetivar a 

construção e reapropriação do Parque Augusta, devolvendo à cidade um espaço 

público ao qual ela sempre teve direito. 

 

A Disputa pelo Parque Augusta 

Em 2016, completam-se 47 anos desde que o colégio Des Oiseaux encerrou 

suas atividades. Durante esse considerável período, em que o terreno fora 

subutilizado e seu futuro permanecera incerto, a paisagem urbana em seu entorno e 

o uso do solo na região da Augusta sofreram consideráveis alterações. Com a 

revitalização dessas regiões centrais empreendida pelo poder público em associação 

à iniciativa privada, a região da Augusta passou a ser valorizada, tendo sua imagem 

revertida de forma positiva, e com isso passou a atrair novos moradores e despertar 

interesses imobiliários. 

 É nesse cenário de valorização que começa a dialética do Parque 

Augusta, pois para o capital privado a área se tornou bastante promissora e lucrativa. 

“Os investidores imobiliários voltaram sua atenção ao encontro do único local 

considerado um vazio urbano, mas que na verdade é bosque” (JÚNIOR; GUIMARÃES, 

2015, p. 59), considerando-o uma oportunidade construtiva. Diante das crescentes 

investidas imobiliárias, os movimentos em defesa do Parque Augusta tornaram-se 
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ainda mais expressivos, reivindicando sua criação em 100% do terreno a partir da 

reapropriação a custo zero. 

O coletivo Organismo Parque Augusta (OPA), por exemplo, criado a partir 

das manifestações de 2013, surgiu “como resposta a uma nova investida dos 

proprietários (Cyrela e Setin) em construir prédios no terreno e à necessidade em se 

fazer pressão pela sanção de um projeto de lei que autorizaria a criação do Parque 

Augusta” (REVISTA..., 2014, p. 3). Seus objetivos expressam o desejo de todos 

aqueles que apoiam e se identificam com a causa e podem ser resumidos em três 

principais: (a) impedir a construção de torres no terreno, principalmente devivo à 

existência na área de vegetação nativa tombada pelo COMPRESP; (b) transformar o 

terreno em espaço 100% público, com desapropriação não onerosa, tendo em vista 

sua caracterização como ZEPAM (Zonas Especiais de Proteção Ambiental) e o 

instrumento de Transferência de Potencial Construtivo, previstos no Plano Diretor 

Estratégico de 2014 (BRASIL, 2014) e (c) a criação de novos métodos de gestão para 

espaços públicos, o que possibilitaria uma gestão não pautada pelo mercado 

imobiliário (REVISTA...,2014, p.5).  

Os defensores acreditam ainda que a construção das torres comerciais no 

local, além de contrariar a função social da propriedade, ultrapassaria o permitido 

para a área de construção e que o empreendimento imobiliário só colaboraria para 

a intensificação da especulação imobiliária local, o que atende ao modelo de cidade 

vigente e se choca com a demanda pelo uso saudável e humanizado dos espaços 

públicos. 

Em contrapartida, para as proprietárias Cyrela e Setin, que propõem a 

construção de quatro edifícios de uso misto, são inúmeras as vantagens de se ter um 

parque privado. Uma delas diz respeito ao fato de não haver nenhum custo para a 

prefeitura, nem quanto à implementação do parque e nem quanto à desapropriação 

do terreno, uma vez que as proprietárias continuariam pagando o valor total do IPTU 

e ainda arcariam com as despesas do projeto. Além disso, de acordo com as 

construtoras, a manutenção do parque estaria garantida por meio do condomínio, 

dado que os futuros condôminos estariam cientes que um percentual do pagamento 

seria revertido para a preservação do espaço público e o empreendimento respeitaria 

o patrimônio público.  
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Dessa maneira, a solução para a dialética do Parque Augusta ainda não 

parece definida. A opção mais próxima da resolução é a compra do terreno com o 

capital recuperado pela prefeitura, mas as construtoras ainda não aceitaram a 

proposta. Até lá, os ativistas não desistirão de lutar pela recuperação da área e pelo 

resgate do espaço público. 

 

O Resgate dos Espaços Públicos 

O embate travado entre as construtoras proprietárias do terreno e os 

defensores do parque em 100% da área extrapola a região em si, uma vez que 

contribui para a discussão do resgate dos espaços públicos em toda a cidade. O 

destaque conferido ao dilema do Parque Augusta sinaliza a importância de se 

repensar o planejamento urbano como um todo, retomando a escala humana e 

priorizando o “espaço urbano como local de encontro dos moradores da cidade” 

(GEHL, 2013, p. 3).  

O dilema do Parque Augusta, portanto, não se trata de uma questão 

isolada, pelo contrário, levanta o questionamento de qual modelo de cidade 

queremos construir. Carrega um significado especial, pois representa o conflito entre 

gestões de planejamento urbano: de um lado, o exemplo de cidade que temos 

seguido até então, com a construção do empreendimento comercial, em que a 

utilização do solo é orientada para a atribuição de lucro a quem tem a propriedade 

de terra. De outro, a reivindicação pelo uso incisivo e saudável dos espaços públicos, 

com a defesa pelo parque na totalidade do terreno, preservando áreas verdes e 

objetivando a reapropriação da cidade pelas pessoas. É simbólico porque sugere um 

novo caminho de gerir a cidade e sua relação com seus cidadãos. Porque coloca o 

contato humano acima do capital, o pedestre acima do carro, o convívio acima do 

isolamento. E isso traria realmente uma inversão dos valores já tão enraizados na 

população. O Parque Augusta desperta, portanto, o interesse em conhecer e 

vivenciar momentos de interação e sociabilização no espaço urbano e sua visibilidade 

auxilia na produção de outras políticas públicas condizentes com essa ideologia, 

afinal uma “cidade não é a soma dos seus lugares, mas a relação entre eles, de modo 

que a visibilidade de um implica na produção dos demais” (FERRARA, 2002, p.129). 

De acordo com o arquiteto e urbanista Gehl (2013), uma política de 

planejamento urbano adequada para a escala do pedestre deve ser pautada em 
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quatro objetivos: (a) uma cidade viva, traduzida pela vida no espaço público; (b) 

uma cidade segura, alcançada à medida que mais pessoas se movimentam e 

permanecem nos espaços urbanos; (c) uma cidade sustentável, em que grande parte 

de seu sistema de transporte se dê por meio da “mobilidade verde” (a pé, de 

bicicleta ou transporte público); e (d) uma cidade saudável, uma vez que as pessoas 

adotariam como prática cotidiana os atos de caminhar e pedalar, combatendo o 

sedentarismo hoje acentuado pelo uso do automóvel.  

Todas essas práticas em conjunto, aos poucos, constroem um novo espaço 

urbano mais humanizado, em que os principais atores são a cidade e as pessoas. Em 

São Paulo, com o Plano Diretor Estratégico de 2014, aprovado pelo prefeito Fernando 

Haddad, é possível notar um maior investimento em projetos alinhados com essa 

ideologia proposta por Gehl, o que tem transformado os espaços urbanos em lugares 

de encontro. Projetos recentemente adotados como os programas Centro Aberto e 

Rua Aberta bem como a instituição de ciclovias permanentes acabam por convergir 

para um mesmo objetivo: oferecer um melhor espaço urbano, renovando suas formas 

de uso e convidando as pessoas a permanecerem na cidade. 

 Medidas como essas, portanto, trazem resultados expressivos e 

importantes para que se atinja um exemplo de cidade mais amigável, viva, segura, 

saudável e sustentável. Corrigem os fatores resultantes de uma gestão que privilegia 

o grande capital e acentua a especulação imobiliária, tornando novamente a rua 

como opção de lazer e convidando as pessoas a voltarem a ocupar os espaços públicos 

e se divertirem coletivamente. É um passo importante para a alteraração do modelo 

de cidade vigente e para a ressignificação do sentido de público. 

 

O Design dos Espaços 

É claro que o simples fato de produzirmos e resgatarmos espaços públicos 

não adiantaria em nada se não fosse empregado um conjunto de reformas urbanas e 

intervenções paisagísticas para trazer a sensação de convívio, segurança e lazer. 

Nesse sentido, ainda que se trate de um tema predominantemente relacionado à 

arquitetura e urbanismo, o design tem um papel de extrema importância na 

construção de lugares. 

Ao pensar em design, uma parcela considerável de pessoas pode 

imediatamente fazer a associação a uma identidade visual. De fato, o designer é 
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responsável pela criação de marcas, mas não só. E o que muitas dessas pessoas não 

sabem é que a própria marca vai além do logotipo que a caracteriza. A maneira como 

ela é percebida pelos seus clientes, as experiências que lhes proporciona, a criação 

de campanhas, seu projeto gráfico, a gestão de suas redes sociais, tudo isso traduz 

a identidade da marca e é disso que trata a área de branding no design. 

Ao requalificar o espaço urbano e propor a conexão entre cidades e 

pessoas também estamos falando de branding, porém de um branding voltado para 

lugares: o place branding. “O branding de lugares, para usarmos um termo mais 

amplo, passa pelas mesmas discussões do branding tradicional: identidade, 

atributos, valores, o que une um grupo de pessoas em torno de um lugar” (PLUS, 

2016), ou seja, o place branding trabalha com a ideia de transformar um local a 

ponto de criar experiências únicas para seus visitantes. Trata-se de promover aquela 

tão conhecida sensação de bem-estar quando encontramos cidade a fora um canto 

ao qual sentimos que fazemos parte, ao qual nos sentimos conectados e que 

transmite a sensação de segurança, de conforto, de calmaria.  

Essa ferramenta poderia ser de extremo auxílio na recuperação do Parque 

Augusta, caso volte a ser aberto à população em breve. A marca-lugar exaltaria o 

que a luta pela viabilização do parque em 100% do terreno significara nesses mais de 

40 anos de embate e ainda poderia construir uma identidade Parque Augusta em 

cooperação com os moradores da região, tornando o local um verdadeiro convite à 

permanência das pessoas. 

 

Considerações Finais 

A viabilização do Parque Augusta é discutida há mais de quatro décadas. 

É fato que essa discussão, com o decorrer dos anos, ganhou maior visibilidade e 

destaque na mídia e alguns motivos justificam isso. A valorização da região da 

Augusta, resultante da revitalização das áreas centrais empreendida pela parceria 

público-privada e da transformação do uso do solo, despertou interesse de 

investidores imobiliários e de novos moradores e frequentadores da localidade. Dessa 

maneira, o único “vazio urbano” logo foi visto como oportunidade construtiva, 

dividindo opiniões e retomando um antigo dilema entre aqueles que são a favor de 

um parque em 100% do terreno e aqueles que acreditam que um empreendimento 

comercial seria o mais apropriado para a região e sua consequente valorização. Outro 
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fato que contribuiu para fomentar a discussão foi a recente aprovação do novo Plano 

Diretor, em 2014, que prevê a implementação de diversos parques urbanos, dentre 

eles o Parque Augusta, e ainda o configura como Zona Especial de Proteção 

Ambiental (ZEPAM) o que restringe o potencial construtivo do terreno e dá força para 

os movimentos coletivos que defendem a criação de um espaço público desatrelado 

do mercado imobiliário. 

O surgimento desses coletivos também conferiu destaque à questão do 

Parque. Movidos por uma desconfiança em relação às políticas públicas, 

principalmente urbanas, e com o intuito de garantir respostas a seus anseios  ̶  não 

tão compreendidos pelo poder público ̶ , se estruturaram em movimentos 

democráticos, horizontais, de modo que todos tenham o mesmo direito à opinião, 

apartidários e geridos por meio de assembleias populares e redes sociais, o que 

permite a adesão de uma boa parcela da população e incentiva a colaboração 

daqueles que se identificam com a causa, por meio de pequenas intervenções que 

estimulam a fruição dos espaços públicos, por exemplo. Essa prática  ̶  bottom-up ou 

“de baixo para cima”  ̶  se provou eficaz em captar os desejos e anseios da população 

e em contribuir para as políticas urbanas, auxiliando na promoção de uma cidade 

mais inclusiva e na criação de uma relação mais humanizada com a cidade.  

A reapropriação da cidade perpassa ainda pela transformação dos espaços 

urbanos em lugares convidativos e voltados para a fruição pública e aponta para a 

importância de se construir uma identidade para os lugares, com o intuito de 

fortalecer os vínculos entre cidade e pessoas e de resgatar percepções de 

pertencimento, segurança, convivência e vida. É nesse momento que o design se 

torna uma ferramenta indispensável, uma vez que possibilitaria a criação de 

experiências únicas para os cidadãos e conferiria destaque e valor aos pontos 

principais dos espaços.   

Com isso, pode-se dizer que o embate envolvendo o Parque Augusta vai 

além de uma mera disputa pelo terreno, uma vez que simboliza a luta por um novo 

modelo de gestão urbana e expressa a resistência da cidade em ceder à especulação 

imobiliária. Por isso faz sentido um estudo de caso sobre a viabilização do Parque 

Augusta ao falar da construção e humanização do espaço urbano, pois ela sintetiza 

a ressignificação do sentido de “público” e extrapola sua luta para outros espaços 

públicos da cidade. Na verdade, pode-se dizer que os defensores da causa objetivam 
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a manutenção de uma cidade feita para as pessoas e pelas pessoas e uma nova 

maneira de se pensar e experimentar a relação com o espaço em que estamos 

inseridos (REVISTA..., 2014). 

  
No processo de planejamento, em vez da sequência que prioriza os edifícios, 
depois os espaços e depois (talvez) um pouco a vida, o trabalho com a 
dimensão humana requer que a vida e os espaços sejam considerados antes 
das edificações. (GEHL, 2013, p. 198) 

 

Esse posicionamento sugere a transformação do modelo de cidade vigente, 

em que se vê a supremacia do privado em detrimento do público e o incentivo à 

cultura do automóvel. Em que se vê a intensa desigualdade social e a segregação de 

uma parcela considerável da população em áreas carentes, privadas de um 

equipamento público de qualidade. Em que se vê a associação do sentido de 

“público” a signos negativos e, com isso, um esvaziamento dos espaços públicos. 

Sugere uma nova maneira de se pensar e de gerir o urbano, em que a escala do 

pedestre, a convivência nas áreas comuns e as formas alternativas de mobilidade 

sejam prioritárias. 
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