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The different relationship between society and the city with its public areas, along the history, leads to 
several inquiries regarding the use of spaces like these in big urban centers. Taking this context in 
account, The Trianon Park, subject of this research, is studied, through its history and analysis of its 
physical aspects, aiming an intensification of its use and a better connection throughout its 
surrounding areas. Nevertheless, the Trianon Park revitalization is not restricted to specific punctual 
interventions only, but also seek a physical morphologic articulation around itself and a social-spatial 
link that assures people participation on the fruition of a leisure and cultural place that belongs to the 
history of São Paulo city. 
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1. HISTÓRIA 
 

1.1. O Parque Trianon no contexto de parques urbanos 
 

As diferentes relações da sociedade e da cidade com suas áreas livres públicas, ao longo da história, 
levam a uma série de indagações a respeito desses espaços nos grandes centros urbanos. O objeto 
dessa pesquisa é o Parque Trianon, classificado como parque urbano e localizado na cidade de São 
Paulo. A história do Parque, bem como as análises do local foram feitas considerando os seus usuários 
e o local de sua implantação, a Avenida Paulista. (Foto 01) 
 

Oficialmente denominado Parque Tenente Siqueira Campos, o Parque é mais conhecido como Trianon 
e assim foi considerado nessa pesquisa. Situado na região oeste do Município de São Paulo e seus 
limites com a malha viária são definidos pela Avenida Paulista, Rua Peixoto Gomide, Alameda Casa 
Branca e Alameda Jaú. Localiza-se numa área completamente urbanizada, com infra-estrutura 
consolidada e com características de centro metropolitano. Tombado como bem cultural da cidade, o 
Trianon é um parque urbano arborizado, em uma área de 47.032 m2. (Foto 02) 
 

O Parque Trianon é classificado como um parque urbano. Muitas são as definições de parques e 
parques urbanos. Embora as classificações sejam diferentes, contraditórias e parciais, faz-se necessário 
contextualizar o Trianon nessas definições considerando suas especificidades históricas e sua relação 
com seu local de implantação e com a cidade de São Paulo. 
 

Os parques existiam na Inglaterra desde o século X e, conforme nos conta Segawa (1996), eram 
bosques cercados que formavam reservas para a prática da caça, utilizados por uma classe social 
privilegiada. Ainda na Inglaterra, fatos históricos relatam a abertura ao público de áreas de parque 
pertencentes à Coroa, o que denota que, havia um hábito de utilizar essas áreas como local de lazer. 
 



As origens e definições dos parques urbanos na Europa, Estados Unidos e Brasil apresentam algumas 
peculiaridades. Seus conceitos, tipologias e funções são diferenciados. Autores como Kliass (1993), 
Macedo e Sakata (2002), definem parque urbano como um espaço livre e público, estruturado por uma 
massa de vegetação. Tandy (1970) afirma que, na Inglaterra, exceto nas cidades mais modernas, os 
parques urbanos são um legado da evolução urbana no final do século XIX e início do século XX. 
 

Sobre o surgimento dos parques urbanos brasileiros Macedo e Sakata (2002) apontam que o parque 
urbano no Brasil não surge como equipamento para atender às necessidades de lazer das massas 
urbanas, ele é criado como espaço complementar ao cenário das classes sociais mais privilegiadas. Na 
cidade de São Paulo, os parques urbanos, na sua grande maioria, foram implementados pelo poder 
municipal ou pelo Estado. O Parque Trianon foi uma exceção, concebido pela iniciativa privada 
(KLIASS, 1993). 
 

Nas primeiras décadas do século XIX não havia na cidade o hábito de passear em parques públicos. A 
cidade de São Paulo ainda era pobre e isolada com uma pequena classe social de maior poder 
aquisitivo (BRUNO, 1984). Mas, posteriormente, alguns hábitos do paulistano foram sendo 
incorporados ao cotidiano, no que se refere ao uso de espaços livres. Melhoramentos nos transportes 
facilitavam os deslocamentos possibilitando o uso de áreas mais distantes da região central. 
 

Segundo Bartalini (1995, p.74), “o nome parque apareceu pela primeira vez em São Paulo com a 
criação do Parque Trianon”, naquela época denominado Parque Villon. Ele surgia no limite de uma 
área urbanizada como um novo espaço privado de lazer. Ainda segundo o autor, o Parque Villon não 
era exatamente um parque na acepção européia do termo em função da não existência dos extensos 
gramados e grandes lagos. 
 

A história do Parque Trianon está vinculada à criação da Avenida Paulista e à sua constituição, 
envolvendo a modernização e urbanização da cidade de São Paulo no final do século XIX. Neste 
trabalho, a partir das análises bibliográficas, foram estabelecidos três períodos de estudo para a 
Avenida Paulista. Apesar da dificuldade dessa periodização não foram considerados fatos isolados e 
estanques, mas sim pontos de inflexão na história do Parque e da Avenida. 
 

O primeiro período começa com a sua inauguração em 1891 até os anos 30, configurando uma avenida 
estritamente residencial destinada à elite paulistana. O segundo período vai da década de 30 até a 
década de 70, caracterizado por alterações econômicas, mudanças na malha viária e nova legislação 
que introduziu novos usos na Paulista. O terceiro e último período compreende suas três últimas 
décadas, que estabelece uma Avenida de comércio, serviços e lazer e configura uma outra região com 
atributos de área central na cidade de São Paulo. 
 

1.2. O Parque Trianon de 1891 até 1930 
 

Até meados do século XIX, São Paulo não figurava no cenário econômico do país. Com a implantação 
da ferrovia, em 1867, e com a expansão do cultivo do café, a cidade passa a assumir importância na 
economia nacional, estabelecendo uma conexão entre o Porto de Santos, as cidades produtoras do 
interior e a capital do país. 
 

Originalmente, o terreno onde se localiza o Parque Trianon e a região vizinha fazia parte de uma 
sesmaria, porção de terra devoluta onde a cultura tinha sido abandonada e que a Coroa portuguesa 
doava às pessoas para que elas as cultivassem. Em 1584, 30 anos após a fundação da cidade, esta 
sesmaria foi concedida a Fernão Dias Paes Leme e após uma série de doações, heranças e vendas, em 
5 de abril de 1880, Mariano Antonio Vieira compra a região denominada Sítio do Capão passando a 
ser seu 12O. dono (VIEIRA, 1952). Toda essa região localizava-se nos chamados Altos do Caaguaçu.  
 



No final do século XIX novas frentes de urbanização vislumbraram a possibilidade de migrar para o 
local. Mariano Vieira, proprietário de uma grande gleba e antevendo as possibilidades da área, funda o 
bairro da Bella Cintra. A idéia de Mariano era implantar um bairro nos moldes europeus preservando a 
exuberante mata nativa da região. Havia a preocupação de criar uma avenida larga onde, na altura do 
Parque Trianon, houvesse um túnel vegetal incorporando a via com um parque gigantesco. 
 

Mariano não conseguiu preservar toda a mata, e, segundo Azevedo (1954, p. 17), “Já havia no local da 
abertura da Avenida Paulista uma trilha primitiva, denominada Real Grandeza”. Em 1890, os terrenos 
de frente para a Avenida foram vendidos para Joaquim Eugênio de Lima e seus sócios José Borges de 
Figueiredo e João Garcia, que continuaram o projeto de Mariano. 
 

A Avenida foi inaugurada em 1891, com 2800 metros de extensão e 30 metros de largura. Havia três 
faixas de rolamento: uma para bondes, outra para carruagens e uma terceira para cavaleiros e 
pedestres. Ela é fruto de um empreendimento imobiliário cuja base é o crescimento econômico e 
demográfico da cidade e a demanda de terras urbanas bem-localizadas por parte de uma crescente 
classe de ricos negociantes e fazendeiros (SOUZA; SANTOS, 1986, p. 143). (Foto 03) 
 

Na época, havia em São Paulo uma preocupação com a salubridade e Avenida era localizada num 
espigão que dividia as águas das bacias dos rios Tietê e Pinheiros. A altitude do local era sinônimo de 
ares mais puros. E, embora tenha permanecido quase que despovoada nos primeiros anos, a Avenida 
tornou-se um símbolo do poder econômico. Num primeiro momento, ela foi apropriada pelos barões 
do café, atraídos pela paisagem, sistema de transporte e proximidade ao centro. As moradias em estilo 
eclético indicavam o alto poder aquisitivo de seus habitantes. 
 

Até 1892, o lote, onde hoje é o Parque Trianon, pertencia a José Borges de Figueiredo. Nesse mesmo 
ano, José Borges e sua esposa, vendem a área para o Coronel José Ferreira de Figueiredo. Consta que, 
em 1894, nas terras do Coronel José Ferreira de Figueiredo, já funcionava um estabelecimento 
conhecido por ‘Parque Villon’. 
 

Paul Villon, arquiteto-paisagista francês, era considerado um dos mais importantes paisagistas do final 
do Império e da República Velha (MACEDO; ROBBA, 2002). Radicado no Rio de Janeiro, e 
conhecido pelo projeto dos jardins do Palácio do Catete, Villon concebeu para o Parque um desenho 
nos moldes dos jardins ingleses concebido como um espaço contemplativo. A partir de uma 
idealização da antiga Mata Atlântica ali existente cria-se um cenário. O Parque é um dos poucos 
exemplares de parque no país que incorporam a mata nativa como elemento cênico (MACEDO; 
SAKATA, 2002). Não há registros fotográficos ou gráficos do projeto de Villon, exceto o convite de 
inauguração do Parque. (Foto 04) 
 

Em 18 de abril de 1907, segundo escritura de venda, compra e quitação parcial do terreno onde havia 
o Parque Villon, a gleba foi adquirida por Francisco Matarazzo e sua esposa. Nessa época, a Alameda 
Santos, antes apenas projetada, já havia sido implantada dividindo o lote em duas partes. Consta ainda 
na escritura, as benfeitorias feitas no local mostrando que, a mata, existente anteriormente, já havia 
sido devastada. 
 

Em 10 de julho de 1911, Francisco Matarazzo e sua esposa vendem o terreno do Parque à Câmara 
Municipal de São Paulo (SCARANO, 1979). Os terrenos em frente ao Parque também foram 
adquiridos pelo Município de São Paulo e, nos relatórios de Duprat desse mesmo ano é citada a 
intenção de construção de um terraço e uma esplanada no local. 
 

Para a elaboração do projeto do terraço e da esplanada foi contratado o escritório Técnico Ramos de 
Azevedo. O Projeto de Ramos de Azevedo tinha duas partes:...uma galeria à frente do bosque, do lado 
sul, e um grande salão de festas do lado norte, com vista sobre a cidade. Do lado norte foi construído 



sobre o aterro um grande salão de festas com um terraço, dando acesso ao jardim [...] Na parte 
superior, existia uma grande esplanada, com um belvedere sobre a cidade [...] dotado de três pavilhões 
(REIS FILHO, 1994 P. 160). 
 

O crescimento econômico da cidade fazia com que algumas empresas de capital estrangeiro tivessem 
interesse em investir em São Paulo. Uma dessas empresas  foi a City of Improvements and Freehold 
Land Company Limited (Cia City). A Cia City chegou ao Brasil oficialmente em 1912 e adquiriu 
áreas com a intenção de criar bairros nos moldes das cidades-jardins. 
 

O Arquiteto Richard Barry Parker é contratado pela City para desenvolver seus projetos. Além dos 
projetos dos loteamentos e das residências, Parker, é contratado pelo Município de São Paulo para 
remodelar o Parque da Avenida Paulista. Parker teve a preocupação de estabelecer uma ligação do 
Parque com a Avenida, que, segundo ele, o primeiro projeto não tinha estabelecido. (Foto 05). Os 
desenhos apresentados por Parker mostram a intenção de vincular o Parque ao seu entorno. Sua 
proposta não se restringia aos limites da área, ela se entendia para além da Avenida Paulista e 
incorporava o local da Atual Praça Alexandre Gusmão.  A articulação do Parque com o Pavilhão 
Trianon, projetado por Ramos de Azevedo, acontecia através de uma estrutura de pérgulas 
semelhantes dos dois lados, marcando os acessos ao Parque com duas estruturas octogonais. 
 

O final da década de 20 marca um momento importante na Avenida Paulista. Ela é consolidada como 
um fenômeno urbano na cidade de São Paulo. O Pavilhão e o Parque Trianon formaram um conjunto 
que era bastante utilizado pela elite paulistana fazendo parte do cotidiano das pessoas. 
 

A crise de 1929 desencadeou um processo de decadência dos barões do café e o progresso dos 
imigrantes assim como daqueles que se dedicavam à indústria e ao comércio. Na década de 30 a 
cidade e seus moradores começam a sentir as alterações da passagem da economia agro-exportadora 
para a economia industrial. A urbanização era crescente e como nos aponta Limena (1996), a cidade 
começa dividir-se em bairros diversos, estratificando-se em classes sociais. 
 
O Plano de Avenidas apresentado por Prestes Maia em 1930 pode ser considerado um fator determinante nas 
diretrizes de crescimento da cidade de São Paulo. Propunha um modelo radiocêntrico que procurava delinear e 
fornecer instrumentos para o controle da cidade, definindo vetores de expansão urbana, sistemas de circulação, 
formas de ocupação, uso do solo e legislação. A partir daí, mudanças significativas ocorreram na Avenida 
Paulista e conseqüentemente no Parque Trianon. 
 

1.3. O Parque Trianon de 1931 até 1970 
 

O Ato No. 10 de 24 de janeiro de 1931 oficializou o Parque Trianon como Parque Tenente Siqueira 
Campos. A homenagem era para um oficial do exército que falecera em um acidente de avião, quando 
articulava a revolução de 1930. 
 

A abertura da Avenida Nove de Julho, em 1938, modificou o entorno do Parque e possibilitou a 
criação de novos espaços. Através da recomposição dos aterros surgiu a Praça Chile, atual Praça 
Alexandre Gusmão. 
 

Os anos 50 foram de grandes transformações no entorno do Trianon. O Belvedere Trianon, do lado 
norte, foi demolido em 1950 e, posteriormente, seu terreno iria abrigar o Museu de Arte de São Paulo 
(MASP), finalizado em 1968. Em 1952, a legislação passa a permitir novos usos na Avenida Paulista 
e, a partir daí, edifícios institucionais e de serviços começam a ser construídos. As classes sociais que 
habitavam a Paulista passam a migrar para bairros estritamente residenciais. (Foto 06) 
 



Em meados do século XIX, o Parque não era mais utilizado como no início do século e, em 1966, o 
Prefeito Faria Lima começa a pensar num plano de recuperação da área. Em 1967, os arquitetos 
Salvador Cândia e Clóvis Olga e o paisagista Roberto Burle Marx apresentaram um anteprojeto de 
urbanização e remodelação do Parque. O projeto previa a construção de restaurantes, biblioteca, 
quiosques, fontes, espelhos d’água e o plantio de espécies floridas. A área de intervenção incluía a 
Praça Alexandre Gusmão.  
 

Um ano mais tarde, com a inauguração do MASP e a visita da rainha da Inglaterra, o Parque foi 
entregue à população parcialmente remodelado de acordo com o projeto proposto. Não foi executado o 
plano do paisagista Burle Marx, mas somente uma parte dele. (Foto 07). Houve limpeza e poda em 
parte das árvores, reduzidos os entrelaçamentos, as ruas foram reformadas. Em meio do bosque, para 
descanso, foram conservados os antigos bancos de pedras, a iluminação foi melhorada, as áreas 
gramadas foram reconstituídas. 
 

1.4. Parque Trianon de 1971 até 2003 
 

A Paulista na década de 70 agregava uma variedade de usos e se configurava como uma outra área 
central da cidade. Os edifícios comerciais passam a ser maioria e bancos começam a migrar da região 
do centro histórico. Algumas federações patronais também elegeram a Avenida como local de 
implantação de seus edifícios. Se comparada à época da sua inauguração, a Paulista, de uma forma 
gradativa, mas num curto espaço de tempo, transformou-se de área estritamente residencial em uma 
área comercial, institucional e de serviços. 
 

Em 1973, questões sobre segurança são amplamente divulgadas na mídia e com elas a necessidade da 
colocação de grades no Parque Trianon. O resultado positivo da colocação de grades no Jardim da Luz 
e Parque da Aclimação é citado como incentivo  
 

Em 1974, os escritórios Cauduro Martino Arquitetos Associados Ltda. e Rosa Grena Kliass 
Paisagismo, Planejamento e Projetos Ltda. foram contratados para propor um projeto que integrasse 
comunicação visual, mobiliário urbano e paisagismo da Avenida. 
 

Os casarões remanescentes do início do século XIX estavam em péssimo estado de conservação e a 
especulação imobiliária fez com que as áreas disponíveis da Avenida ficassem muito caras. A falta de 
limpeza e aumento da violência na cidade tinham uma conseqüência direta na configuração da região. 
Todos esses fatores passaram a configurar um processo de deterioração a partir dos anos 80. 
 

Com o objetivo de preservar a Avenida Paulista e conter esse processo de degradação, no final da 
década de 80, é criada a Organização Não Governamental (ONG) Associação Paulista Viva. A 
iniciativa de formar esse grupo surgiu de pessoas que estavam preocupadas com o ambiente e a 
qualidade de vida da comunidade que freqüentava a Avenida e suas imediações. 
 

Em 1982 o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico (CONDEPHAAT) 
assina o decreto que tomba o Parque como bem cultural de interesse histórico e paisagístico. E, 
posteriormente, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Ambiental da Cidade 
de São Paulo (COMPRESP) também decreta o tombamento do Trianon. 
 

Os anos 90 consolidaram a Paulista como palco de manifestações políticas: bancários, funcionários 
públicos, trabalhadores autônomos e outros grupos sociais passaram a usar a Avenida como local de 
protesto devido sua visibilidade e importância no cotidiano da cidade. Em 1991, a Paulista foi eleita 
num concurso o símbolo da cidade numa campanha intitulada Eleja São Paulo promovida em parceria 
do Poder Público com a iniciativa privada. (Foto 08) 



Em julho de 2000 é formulado um Programa de Requalificação Urbana e Funcional da Região da 
Avenida Paulista (PROPAULISTA). O plano de intervenções apresenta nove diretrizes de ação. O 
Parque Trianon se insere na diretriz de intervenção pontual considerando o complexo “Trianon – Praça 
Alexandre Gusmão – MASP”. A definição de instrumentos jurídicos para a administração desse 
complexo visa a sustentabilidade, manutenção e conservação, considerando os aspectos de lazer, 
turismo, educação e cultura. 
 

É possível perceber as mudanças de uso ocorridas na Avenida Paulista em função do deslocamento de 
capital na cidade e as conseqüentes alterações de apropriação do espaço do Trianon nesses 111 anos de 
existência do Parque. Mesmo com diferentes usos e usuários, o Parque manteve-se física e 
funcionalmente com praticamente a mesma configuração. Esses fatores físicos e de apropriação 
espacial ocasionaram uma deterioração do local e uma sub-utilização de uma área que conta parte da 
história da cidade de São Paulo. 
 
 
2. ANÁLISE 
 

2.1. Procedimentos metodológicos de análise 
 

O Parque Trianon foi analisado a partir dos procedimentos metodológicos de visitas programadas ao 
Parque para observação e obtenção de registros fotográficos, aplicação de questionários com os 
usuários e entrevistas com técnicos diretamente ligados ao local no setor administrativo. A análise foi 
dividida em aspectos físicos, atividades eventuais e através da relação do Parque com o entorno. 
 

2.1.1. Visitas programadas 
 

Através das visitas pode-se verificar quais os locais mais usados do Parque, quais os horários de maior 
freqüência, as atividades desenvolvidas, rotas mais usadas, manutenção e limpeza, a interface do 
Parque com seu entorno imediato e a segurança do local. 
 

Durante a semana, no período da manhã há atividades de caminhada, ginásticas em grupos, passeios 
com cachorros, serviços de varrição e manutenção, alguns poucos moradores de rua. Os usuários são 
adultos de ambos os sexos e a presença de crianças é praticamente inexistente. 
 

No período do almoço, o Parque fica menos movimentado. As pessoas presentes nesse horário estão 
sentadas nos bancos descansando ou lendo. A parte do Parque após a ponte sobre a Alameda Santos 
fica mais vazia. Alguns alunos do colégio Dante Alighieri, em frente, usam o Parque para cortar 
caminho e namorar. Os play-grounds permanecem vazios e a calçada da Paulista é mais movimentada 
e quando ocorre a feira de artesanato o número de pessoas é ainda maior. 
 

No período da tarde o Parque é mais vazio. Ainda há uma característica de ponto de encontro de 
homossexuais masculinos de uma forma bem discreta. A hora mais cheia é perto do fechamento às 
17:00 horas quando as pessoas vêm caminhar e passear com cachorros. 
 

Aos finais de semana, quando não há eventos no Parque, seu uso não pode ser considerado intenso. 
Existem pessoas sentadas nos bancos, alguns casais namorando, e algumas crianças nos play-grounds, 
um número maior que durante a semana, mas não expressivo a ponto de encher as duas áreas 
destinadas para atividades infantis. Aos domingos, foi observado que há um movimento intenso de 
pessoas na feira de antiguidades no vão do MASP e na feira de artesanato na frente do Parque. 
 



Apesar da presença de escolas no entorno e de alguns edifícios residenciais, as áreas recreativas 
infantis têm muito pouco uso tanto em dias úteis quanto aos finais de semana. O play-ground menor é 
menos ensolarado que o maior que se situa numa grande clareira de vegetação. O formato circular da 
área maior é mais atrativo que o quadrado do espaço menor. 
 

Em todas as visitas observou-se que a Praça Alexandre Gusmão, espaço que faz interface com o 
Trianon, permanecia praticamente vazia durante a semana toda. Sobre uma garagem subterrânea, esse 
espaço contíguo ao Parque com uma área ensolarada, bancos e com um piso de concreto bom para 
caminhadas, patinação e bicicleta é sub-utilizado, inclusive aos finais de semana. 
 

Percebeu-se que a parte do Parque após a ponte sobre a Alameda Santos é menos utilizado que a parte 
que faz fronteira com a Paulista. Essa divisão causa a sensação que são espaços diferentes, embora sua 
configuração em termos de traçado, mobiliário e vegetação seja a mesma. 
 

Há uma monotonia visual em termos de caminhos e cores. O local é extremamente monocromático 
apresentando nuances de verde, falta colorido na vegetação. Há a necessidade de explorar mais os 
sentidos visuais, táteis, olfativos e auditivos através de texturas de pisos e folhagens, flora e fauna. 
 

Existe uma sensação de insegurança causada pela configuração vegetal densa e monocromática que 
propicia poucas áreas ensolaradas e pelo traçado sinuoso. Quando se caminha pelo espaço não é 
possível, em algumas situações, identificar o que está à frente e qual é aquele local dentro do Parque. 
Mesmo com a presença da Guarda Civil Metropolitana (GCM) essa sensação é freqüente. Apesar 
desse aspecto sensorial não há ocorrências policiais dentro do Parque. 
 

Atualmente, o Parque Trianon está sendo administrado pelo Departamento de Parque e Áreas Verdes 
(DEPAVE), órgão subordinado a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). O DEPAVE é 
responsável pela manutenção do Parque que consiste em serviços de varrição, manejo da vegetação, 
pequenos reparos e, juntamente com o DPH o restauro das edificações existentes: casa sede da 
administração, anexo administrativo e casa dos sanitários. O Parque tem uma pessoa responsável pela 
administração direta que trabalha no local de segunda a domingo com exceção dos sábados. O horário 
de funcionamento atual é das 6:00 às 18:00 e no inverno a abertura é meia hora mais tarde e o 
fechamento meia hora mais cedo. 
 

2.1.2. Questionários 
 

Os usuários são fatores determinantes na concepção dos espaços e inúmeros estudos mostram sua 
importância desde a fase de projeto. Os espaços públicos são projetados para um número maior e 
diferente de pessoas. Em People Places (MARCUS; FRANCIS, 1990) são realizados estudos de casos 
e recomendações de projetos embasados no contexto histórico e social de cada caso. Ainda nessa 
linha, Whyte (1980) desenvolve os aspectos sociais de pequenos espaços públicos urbanos atentando 
para considerações de projeto. 
 

Para a identificação desse usuário foram seguidos os procedimentos metodológicos de Avaliação Pós-
ocupação (APO). Conceitualmente, de acordo com Ornstein (1992), essa metodologia pretende, a 
partir da avaliação de fatores técnicos, funcionais, econômicos, estéticos e comportamentais do 
ambiente oferecer um diagnóstico definindo aspectos positivos e negativos e propor recomendações. 
Para a aplicação dos questionários procurou-se escolher uma amostra aleatória a fim de identificar o 
perfil do usuário, suas preferências em relação ao Parque e qual a relação estabelecida com o entorno. 
 

A maioria dos usuários entrevistados é formada por pessoas de 21 a 40 anos, com ensino superior, que 
trabalham ou estudam na região. O morador que mora no entorno seria um segundo tipo de usuário, 



em quantidade bem menor, tanto durante a semana quanto aos finais de semana. Esses usuários não 
conhecem bem as imediações do Parque e o MASP foi o local mais citado como referência. 
Essa constatação é interessante na medida em que o Trianon se configura como um Parque local, só 
que é muito mais utilizado pelas pessoas que trabalham na região. Essa característica contribui para 
afirmar que a Avenida Paulista perdeu, quase que completamente, sua concepção residencial inicial 
tornando-se uma Avenida de comércio e serviços. 
 

Foram apontados como pontos negativos a falta segurança, a manutenção e a presença de um público 
classificado como “estranho” pelos usuários. Esse público é formado pelos moradores de rua e 
homossexuais masculinos, que, segundo a administradora do Parque, na sua gestão, nunca 
inviabilizaram o uso do Parque por outras pessoas e nem foram motivos de ocorrências policiais. 
Outro ponto negativo apontado foi o comportamento inadequado de alguns usuários que utilizam 
drogas e usam os bancos para deitar e namorar em posições constrangedoras. 
 

Como pontos positivos destacou-se a vegetação e a configuração do local como um refúgio calmo e 
tranqüilo, verdadeiro oásis na Paulista. Após essa conceituação mágica do Trianon a localização foi 
um ponto positivo seguido da limpeza e segurança. Os itens manutenção e segurança foram 
igualmente citados como aspectos positivos e negativos. 
 

As atividades mais citadas realizadas no Parque foram respectivamente: Descansar, passear com 
crianças, ler, caminhar e observar a natureza. A segunda atividade mais falada, passear com crianças, 
foi resultante dos questionários aplicados aos finais de semana. Embora os play-grounds sejam pouco 
usados, há a presença de crianças em carrinhos e caminhando com os responsáveis. 
 

2.1.3. Entrevistas com técnicos 
 

Foram realizadas algumas entrevistas com as pessoas diretamente ligadas ao Parque. As perguntas aos 
entrevistados consideraram, basicamente, as diretrizes para a requalificação do Trianon como espaço 
público na cidade de São Paulo levando em conta sua localização e as demandas atuais dos usuários.  
 

De um modo geral, pode-se enumerar alguns pontos interessantes citados: restauro das edificações 
existentes, revisão da infra-estrutura elétrica e hidráulica, construção de um pequeno café em uma 
clareira existente, criação de um pequeno espaço para eventos, necessidade de integração com o 
MASP, funcionamento 24 horas. 
 

2.2. Análise e diagnóstico dos procedimentos metodológicos 
 

A partir dos procedimentos metodológicos é possível fazer um diagnóstico da situação atual do 
Parque. De um modo geral, a relação dos usuários com o Trianon é positiva apesar de algumas 
carências e de uma frágil relação com o entorno. As atividades desenvolvidas são oferecidas pela 
própria configuração do espaço: área de circulação favorável para caminhadas, bancos colocados 
afastados uns dos outros estimulando a reflexão, descanso, à leitura e a privacidade e grande área 
verde numa região urbana aproximando o homem da natureza através de um lazer contemplativo. O 
Trianon propicia um conforto ambiental em termos de temperatura e ruídos, dentro do Parque o ar é 
mais fresco e praticamente não se ouve o barulho da Paulista. 
 

A utilização do Parque poderia ser mais intensa se fossem observados os seguintes fatores: 
 

1. Estrutura espacial: introdução de novos equipamentos que atendessem à demanda dos usuários e 
atraíssem as pessoas que utilizam a Avenida Paulista e imediações. Exemplo de equipamentos: cafés, 
lanchonetes, locais para pequenos eventos musicais, locais para educação botânica e histórica. 



 

2. Mobiliário: renovação, relocação e unificação visual do mobiliário (bancos, lixeiras, bebedouros). 
Possibilidade de estruturação de áreas de convívio além das áreas de reflexão. 
 

3. Comunicação visual: colocação de mapas de localização do Parque com relação ao entorno, planta 
do Parque indicando elementos constituintes, valorização das entradas principais. 
 

4. Relação com o entorno: nesse 111 anos, as transformações ocorridas na Paulista e região, 
alterações no modo de vida das pessoas e a remoção dos elementos construídos e ajardinados que eram 
o elo de ligação dos espaços da Avenida e do Parque fizeram com que as pessoas que usam a Paulista 
cotidianamente não conheçam nem utilizem o Trianon. Esse aspecto confirma a hipótese colocada no 
início da pesquisa da mudança do vínculo das duas áreas e conseqüente ligação diferenciada com os 
usuários. Essa relação espacial deve voltar a existir para que o Parque não fique à margem da cidade 
sendo apenas uma franja verde sem ligação com o espaço urbano. 
 

5. Unificação das duas partes do Parque com a distribuição de atividades nas duas áreas. 
 

2.3. Aspectos físicos 
 

Para analisar a situação física atual do Trianon seus elementos constituintes foram separados em: piso 
e traçado, mobiliário, gradil e mureta, elementos escultóricos, elementos construídos, equipamentos, 
comunicação visual, iluminação e flora. 
 

Em termos físicos, o piso tem um traçado atual, bastante semelhante ao dos primeiros projetos com 
alguns acréscimos de caminhos, e ajustes em função do surgimento de áreas de play-ground e 
ampliação de áreas construídas. 
 

O movimento orgânico dos caminhos aliado a vegetação densa e poucos espaços vazios não 
favorecem a visibilidade de quem caminha pelo Parque. Não se tem um entendimento espacial do 
conjunto, os locais vão sendo descobertos aos poucos. Essa falta de permeabilidade visual causa a 
sensação de um espaço pouco seguro. O material do piso permanece o mesmo especificado no projeto 
de Burle Marx. O mosaico português branco está com um pouco de limo no rejunte em alguns locais e 
essa limpeza é de responsabilidade do DEPAVE.  
 

Apesar da variedade de tipos e modelos os bancos são bastante utilizados em todos os horários, mas 
sua distribuição de forma linear seguindo o traçado do piso não facilita a formação de grupos de 
conversação. A maioria dos usuários está só ou em duplas propiciando conversas mais íntimas ou 
momentos de reflexão. Em estudo realizado nas praças de Nova Iorque, Whyte (1980) constatou que 
os locais mais populares tinham mais áreas para sentar independente da qualidade dos mobiliários. 
Segundo ele, é mais importante que os locais sejam confortáveis socialmente do que fisicamente, 
favorecendo a formação de grupos. 
 

As lixeiras são metálicas feitas ou de chapa perfurada ou de telas. A quantidade é suficiente embora o 
tamanho da maioria delas sub-dimensionado para uma área pública. 
 

O desenho do gradil segue o padrão da prefeitura para áreas públicas com barras de ferro quadradas 
pintadas de verde sobre mureta de 40 centímetros em toda a volta. As muretas funcionam como 
contenção de terra nos pontos onde o desnível do Parque em relação à rua é mais acentuado. 
 



Três esculturas são presentes na área do Parque: na Avenida Paulista existe a estátua do Anhanguera 
Bartolomeu Bruno da Silva de Luiz Brizzolara de 1924 e dentro do Parque há duas estátuas: a Aretusa 
de Francisco Leopoldo da Silva de 1920 e o Fauno esculpido por Victor Brecheret em 1924. 
 

As construções existentes são a casa sede e os sanitários que constam em projeto na proposta de Barry 
Parker e um anexo a casa sede, edificado posteriormente, em estilo arquitetônico diferenciado das 
construções iniciais. Para as atividades infantis existem dois play-grounds com brinquedos de madeira 
e um viveiro de patos ao lado da casa sede cercado com um alambrado. 
 

Não existe uma comunicação visual ordenada dentro do Parque com mapa de localização dos 
equipamentos, nem com a indicação das atividades desenvolvidas. Existem algumas placas indicando 
as proibições e outras com a indicação dos sanitários. Poucas espécies têm a identificação 
botânica.Uma linguagem mais integrada poderia facilitar a identificação do Trianon e 
conseqüentemente intensificar seu uso. 
 

O horário de funcionamento do Parque não permite seu uso noturno. Para viabilizar esse uso, além da 
mudança do horário de fechamento, deve haver uma adequação da iluminação. Atualmente, as 
luminárias, em sua grande maioria, estão deterioradas: tortas, sem cúpula e/ou sem lâmpadas. Por 
ocasião das comemorações dos 111 anos do Parque, algumas luminárias foram arrumadas e a 
realização de um show musical noturno, em 24/03/2003, possibilitou um teste do uso noturno. 
 

O Trianon é um importante corredor de fauna silvestre da cidade de São Paulo. Segundo informações 
disponíveis no endereço eletrônico da Prefeitura de São Paulo e informativos sobre o Parque, o 
Trianon tem um micro-habitat de várias espécies de insetos e aves, e a condição do local é favorável à 
reprodução de algumas aves. 
 

O mito de Mata Atlântica original ajuda a atrair as pessoas para o local, embora a vegetação existente 
caracterize-se como uma floresta bastante heterogênea. Existe um levantamento das espécies arbóreas 
significativas do Trianon de 1978, feito por Alzira Maria da Rocha Cruz, no Instituto de Botânica da 
Universidade de São Paulo (USP) sob a orientação da curadoria do herbário do Instituto. Esse 
levantamento faz parte do processo de tombamento do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Artístico e Arquitetônico (CONDEPHAAT). 
 

As espécies arbóreas estão bem estruturadas e algumas com porte e diâmetro de copa bastante 
significativos. Os extratos arbustivos e forrageiros, não têm a mesma configuração embora haja um 
trabalho específico do DEPAVE com a introdução de mudas originárias da Mata Atlântica, feito à 
partir da observação do local pelos técnicos do Departamento. 
 

2.4. Atividades eventuais 
 

Existem algumas atividades físicas periódicas no Trianon oferecidas gratuitamente em dias e horários 
pré-determinados. As atividades eventuais foram elementos de análise, pois apresentam situações 
particulares de uso interessantes. Serão analisados dois eventos, o Café Filosófico e a atividade Música 
nos Jardins. 
 

O Café Filosófico é um projeto de origem francesa e objetiva levar a filosofia para o povo. O Café 
filosófico Trianon tem o diferencial do original por incluir a música e poesia além do café e da 
filosofia. Consiste numa apresentação musical e na discussão de um tema com dois debatedores. São 
montadas tendas removíveis sob as quais são colocadas umas 40 cadeiras, uma máquina de café e uma 
pequena mesa de apoio e há também um gerador para o uso de microfones. Além dessa infra-estrutura 
básica, há a possibilidade de montar biombos para a exposição de painéis e barracas para a venda de 



produtos como cds e livros. A escolha do Trianon como local para a realização desse projeto é a 
revitalização do Parque através de atividades culturais. 
 

No 3o e 4o Café Filosófico, realizados respectivamente em 20/02/02 e 08/05/2003, foi observado que 
as pessoas que estavam no Parque descansando nos bancos ou fazendo caminhadas não foram atraídas 
para o evento, ou seja, o usuário freqüente do Parque não vê atrativo nesse tipo de atividade. As 
pessoas que participavam do debate tinham sido convidadas e não eram freqüentadores do Parque. 
 

No programa de comemoração dos 111 anos do Parque, um evento chamado Música nos Jardins 
ocorreu de março a julho de 2003 com o objetivo de trabalhar uma imagem mais positiva do Parque 
valorizando a sua vegetação e oferecendo um espaço seguro de lazer para a cidade. 
 

No dia 13/04/2003 o evento atraiu mais de 100 pessoas que se atropelavam na frente de um dos 
portões da Avenida Paulista para conseguir ver a Orquestra Popular de Câmera se apresentar. Foi 
montada uma tenda, nos mesmos moldes da do Café filosófico para a orquestra. Havia muitos 
equipamentos de som que ficaram atrás do palco improvisado. 
 

Dentre essas pessoas, um grande número de casais, pessoas com cachorros, alguns estrangeiros e 
algumas crianças. O play-ground menor, próximo ao local do evento estava cheio, mas graças à densa 
vegetação que oferece uma acústica natural, o barulho das crianças não interferiu no som da orquestra. 
Apesar da localização não muito favorável – em frente ao portão truncando acessos - a música, que 
podia ser ouvida ao longe, funcionou como atrativo para as pessoas que se sentavam em volta da tenda 
ou ficavam de pé em frente ao portão e o desnível do portão até a tenda facilitava a visão dos músicos. 
 

Fazendo um paralelo dos projetos Café Filosófico e Música nos Jardins pode-se dizer que o segundo 
tipo atrai um número muito maior de pessoas seja pela sua localização perto do portão, pelo tipo de 
evento ou mesmo por acontecer no final de semana. A infra-estrutura para ambos é a mesma, exceto 
pelas cadeiras do Café filosófico. 
 

Conclui-se que existe uma possibilidade de uso diferenciada para o Parque. A música é um atrativo 
bastante forte, apesar da falta de infra-estrutura física adequada oferecida pelo Parque, e poderia fazer 
parte de uma programação fixa oferecida à cidade. Haveria a necessidade de um local adequado para a 
ocorrência desses eventos com uma cobertura e local para sentar. 
 

2.5. Relação com o entorno imediato 
 

Para a intensificação de uso do Parque foi necessário pesquisar o seu entorno imediato em termos 
físicos e quanto às atividades desenvolvidas. Fisicamente, a Avenida Paulista é a grande interface do 
Parque com a cidade e, poderia se tornar uma porta de entrada importante para o Trianon. 
 

A calçada da Avenida Paulista tem o mesmo piso do Parque, em mosaico português, e abriga diversos 
equipamentos: quiosque de informações, pontos de ônibus, duas bancas de jornal, estátua do 
Anhanguera, área de carga e descarga, caixas subterrâneas, orelhões, caixa de correio e as floreiras 
elevadas padrão da Avenida. Essa quantidade de elementos obstrui a fachada frontal do Parque, isola a 
área da Avenida e restringe o acesso. A acessibilidade na Avenida Paulista na esquina com a Alameda 
Casa Branca é prejudicada pela existência de um desnível vencido exclusivamente com escadas. 
 

Nela acontece a feira de artesanato, autorizada pela Prefeitura todos os finais de semana e 
quinzenalmente das quartas às sextas-feiras. Sua localização atrai pessoas que estão de passagem 
principalmente no horário do almoço e no final da tarde. Os limites da feira são os portões do Trianon, 



muitas vezes utilizados como apoios para quadros. Isso cria a sensação que a feira não pode usar o 
espaço do Trianon, ela deve se limitar a aproveitar a sombra das frondosas árvores frontais. 
 
As demais calçadas, Alameda Santos, Alameda Casa Branca e Rua Peixoto Gomide, apresentam 
materiais variados e larguras mais estreitas. Além dos dois portões da Avenida Paulista, existem 
acessos ao Parque por todas as ruas do entorno. 
 

O Trianon é vizinho de quadra de edifícios comerciais, residenciais, do Colégio Dante Alighieri, do 
MASP, e se localiza próximo a hotéis, cinemas e teatros. Nem sempre o zoneamento é garantia de um 
melhor uso de um determinado espaço, mas essa diversidade de uso do solo na região agrega valores e 
apresenta algumas potencialidades de uso para o Parque. A questão cultural poderia ser aproveitada 
criando um local para divulgação da história do Parque, visitas monitoradas para as escolas, indicação 
das espécies de flora e fauna propiciando a educação botânica e a conscientização ambiental. 
 

A Praça Alexandre Gusmão, considerada como parte integrante do que é denominado Conjunto 
Trianon permanece como foi implantada pela prefeitura desconsiderando as propostas de Burle Marx, 
quando da realização do projeto do Parque e projeto proposto pelo escritório Rosa Grena Kliass 
Paisagismo, Planejamento e Projetos Ltda. em 1974. Em termos de equipamentos existem bancos pré-
moldados de concreto, luminárias de época, uma luminária central, algumas lixeiras plásticas e um 
elemento construído que funciona como ventilação. Sob a Praça localiza-se uma garagem subterrânea 
que faz parte do plano da Prefeitura da cidade de ocupar algumas áreas de subsolo com 
estacionamentos para veículos. 
 

As atividades realizadas na praça são pouco expressivas tanto durante a semana quanto aos finais de 
semana. Sua área pavimentada é utilizada para eventuais passeios de bicicleta e caminhadas. A Praça é 
mais usada como passagem, permanecendo vazia na maior parte do tempo. À noite, funciona como 
ponto de prostituição masculina. As ruas adjacentes à Praça não têm o movimento de pedestre 
existente na Paulista. A garagem subterrânea intensificou o uso de passagem, mas não de 
permanência. 
 

Um trabalho de piso e comunicação visual poderia dar uma maior unidade ao local transformando o 
Trianon e a Praça Alexandre Gusmão num único espaço de lazer com total acessibilidade e infra-
estrutura, numa área central da cidade. 
 

A partir das visitas realizadas, percebe-se que a comida atrai pessoas. Na esquina da Alameda Casa 
Branca com a Paulista uma lanchonete que espalha suas mesas na calçada sob a marquise do edifício 
em que se encontra é um local bem movimentado aos finais de semana. Segundo Whyte (1980, p. 50), 
“se você quer semear um local com atividades coloque comida”. Bares, lanchonetes, quiosques, locais 
com mesinhas e cadeiras atraem pessoas e geram atividades. 
 

No vão do MASP realiza-se a feira de antigüidade todos os domingos. Além de o museu ser um ponto 
turístico de São Paulo, esse evento atrai pessoas de diversas partes da cidade. Essas feiras típicas são 
um grande atrativo para turistas estrangeiros hospedados no entorno. 
 

Há uma grande efervescência na região em termos de comércio, serviços, lazer, cultura. A Avenida 
Paulista, embora perdendo frente aos modernos edifícios da Berrine mais preparados para as empresas 
atuais, ainda mantém um caráter de área central e tem atividades diurnas e noturnas que atribuem a ela 
uma grande vitalidade. O Trianon dentro dessa área de extrema vitalidade, da forma como está 
fisicamente continuará congelado no meio do espaço como um grande museu a céu aberto. 
 
 
3. SUBSÍDIOS PARA O DESENHO 



Essa parte da pesquisa está embasada na história do Trianon e na análise da situação atual. São 
apresentadas algumas conclusões e recomendações para um aproveitamento melhor do Trianon com 
um uso mais intenso. 
 

3.1. Conclusões 
 

Pode-se concluir que o Parque Trianon tem uma dimensão local e não é reconhecido como um parque 
da cidade de São Paulo, mas sim um Parque na Avenida Paulista. Qualquer subsídio para intervenção 
no local deve respeitar seu porte e sua abrangência localizada. 
 

O Trianon, assim como todas as áreas públicas de São Paulo, não faz parte de um sistema integrado de 
áreas verdes dentro da cidade. Esses locais são como pontos isolados na malha urbana e acabam 
sofrendo intervenções pontuais, cada qual de acordo com suas necessidades e particularidades. 
 

Parte-se das premissas de intervenções de pequeno porte e diversificação de usos para identificar os 
pontos chave no Parque Trianon que intensificariam seu uso e, conseqüentemente revitalizariam o 
espaço. Além desses dois parâmetros, para que as diretrizes sejam coerentes é preciso considerar os 
fatores físicos e sociais na estruturação do Parque. Seria descartada qualquer proposta que interfira no 
fluxo viário da região, pois causaria imenso transtorno para a cidade. 
 

A Avenida Paulista tem caráter comercial, de serviços, educacional de lazer, cultura e turismo e 
configura uma região central da cidade. Seu uso é intenso durante o dia, mas há um uso noturno. A 
região está investindo em núcleos hoteleiros muito utilizados por pessoas que vêm à cidade a trabalho. 
Essa diversificação de uso aponta algumas vocações para o Parque como local de lazer ligado à 
cultura, educação e turismo. 
 

Está havendo algum processo de deterioração da Paulista em função da criação de novos centros na 
cidade, mais adequados às evoluções comerciais e tecnológicas e a migração do capital. Ainda assim, 
não há um abandono total da região. Muitos bancos e federações, museus, cinemas e instituições 
culturais mantêm a vitalidade da região. O Trianon deve fazer parte desses pontos de atração. 
 

O Parque é sub-utilizado, considerando sua localização central, acessibilidade privilegiada, potencial 
paisagístico e importância histórica na cidade de São Paulo. É preciso oferecer atividades 
diversificadas dentro do Parque, renovar equipamentos e criar novos elementos para atrair um número 
maior de pessoas. É preciso eliminar a imagem associada ao Trianon de espaço perigoso devido ao 
mau uso do espaço na década de 70. 
 

A iniciativa pública tem se unido a instituições privadas e muitas propostas de intervenção foram 
feitas, no entanto, poucas foram implementadas com sucesso. Constatou-se que as atividades e o 
trabalho administrativo, mesmo sem a infra-estrutura necessária, foram responsáveis por uma 
renovação do Parque com uma intensificação de uso. 
 

O Parque precisaria de dois níveis de intervenção: um com recomendações mais localizadas e outro 
com sugestões mais amplas. As recomendações infra-estruturais, consideram as intervenções mínimas 
necessárias para a sobrevivência e manutenção de qualquer espaço público dentro da cidade e as 
recomendações para intensificação de uso, indicam as diretrizes de re-ligação do Parque com o seu 
entorno estimulando uma maior utilização. 
 

3.2. Recomendações infra-estruturais 
 

3.2.1. Elétrica, hidráulica e drenagem 



Deveria ser realizado projeto luminotécnico verificando a capacidade elétrica do Parque para que seu 
uso noturno pudesse ser efetivo e seguro. O único tipo de iluminação atual é o poste, que oferece uma 
iluminação geral dos caminhos. Localização e espaçamento dos postes estão adequados, no entanto, as 
estruturas existentes estão muito deterioradas. 
 

Propõe-se a troca dos postes por um modelo mais funcional que jogue a luz para baixo para evitar 
prejuízos à fauna que habita, dorme e se reproduz no local. Sugere-se iluminação direcionada para as 
árvores de valor paisagístico, esculturas e placas.  As luminárias em melhor estado poderiam ser 
agrupadas em algumas alamedas do Parque marcando uma área histórica do ponto de vista 
luminotécnico, com o apoio de outras luminárias para proporcionar uma iluminação eficaz. O uso 
noturno não implica necessariamente em um Parque 24 horas. Para essa finalidade seria adequado 
verificar a demanda por um parque que funcionasse à noite toda nessa região da Avenida Paulista. 
 

A parte hidráulica de sanitários e bebedouros deve ser analisada possibilitando a colocação de outras 
unidades preferencialmente na parte depois da Alameda Santos onde não há esses equipamentos. 
Quanto à drenagem é preciso verificar algumas tubulações no Parque que estão aparentes e 
desconectadas sem função nenhuma. 
 

3.2.2. Acessibilidade 
 

Atualmente, pessoas com mobilidade reduzida só podem acessar o Parque pela calçada da Avenida 
Paulista. A cidade de São Paulo tem se adaptado para se tornar adequada ao maior número de pessoas 
possível com a implantação de rebaixamento de guias, colocação de piso com textura e outros 
implementos. 
 

Alguns pontos de acesso ao Parque são inviáveis, para pessoas com mobilidade reduzida: Acesso pela 
Alameda Jaú, esquina da Alameda Casa Branca com Avenida Paulista e casa sede e anexo 
administrativo. Sem eliminar as escadas, deveriam ser previstas rampas com a adequada inclinação, 
largura, quantidade de segmentos de rampa e comprimento máximo segundo a norma citada. Além da 
instalação obrigatória de guarda-corpo nos dois lados das escadas fixas. 
As guias de concreto que cercam as áreas verdes deveriam ser mantidas e, em alguns pontos refeitas, 
para facilitar o uso de deficientes visuais, que com suas bengalas poderiam se orientar onde é área de 
piso de jardim. Essas guias deveriam ser removidas das áreas de bancos para as pessoas com cadeiras 
de roda. Os separadores de jardim do tipo grade deveriam ser retirados, pois além de estarem em 
péssimo estado de conservação não são necessários. 
 

Os acessos necessitam ser unificados com portões iguais que marquem as entradas do Parque. Eles 
deveriam permanecer sempre abertos e não semi-abertos com correntes como ocorre atualmente. Essa 
semi-abertura inviabiliza a entrada de deficientes em cadeiras de roda e pessoas com carrinhos de bebê 
ou outros equipamentos e inibe a entrada de possíveis usuários. 
 

3.2.3. Flora 
 

É necessário fazer um levantamento e verificação das espécies arbóreas, arbustivas e forrageiras, bem 
com a remoção das espécies com comprometimentos fitossanitários. Sendo algumas espécies 
arbustivas e até arbóreas de pequeno porte passíveis de transplante, sugere-se a retirada de alguns 
exemplares para favorecer a visibilidade das áreas e a dualidade de espaços cheios e vazios. 
 

As forrações poderiam ser substituídas por espécies mais expressivas do ponto de vista cromático. 
Pelo que pode ser observado elas estão com um aspecto comprometido e sem diversidade de cores. 
Espécies de sombra e meia-sombra, normalmente encontradas em áreas de mata, poderiam ser 



introduzidas com boas chances de adaptação. Essa inserção de espécies deve fazer parte de um estudo 
interdisciplinar com botânicos, agrônomos e arquitetos para não desequilibrar o ecossistema e levando 
em consideração a fauna existente. 
 

As espécies de interesse paisagístico deveriam ser identificadas com plaquetas contando um breve 
histórico da planta com a foto, nome científico, nome popular, origem, porte e outras informações 
relevantes. 
 

Nas imagens da década de 30 é possível observar essas áreas gramadas que davam uma sensação 
agradável ao local. Hoje, nota-se que houve um aumento das espécies arbustivas e forrageiras 
fechando visualmente o espaço. A remoção de espécies recuperaria características do projeto de Barry 
Parker, considerado o primeiro projeto para o Parque. 
 

3.2.4. Mobiliário, comunicação visual e elementos construídos 
 

Sugere-se substituição total do mobiliário existente (bancos, mesas, cadeiras, lixeiras) com a definição 
de uma linguagem única para esses equipamentos bem como uma revisão de seus locais. Deve-se 
pensar num design universal que possa atender ao maior número possível de usuários com um 
resultado estético satisfatório. A mesma linguagem deveria ser seguida para as lixeiras considerando 
um tamanho adequado às necessidades do Parque.  
 

Seria adequado elaborar um projeto de sinalização e comunicação visual para todo o Parque que desse 
uma identidade ao lugar. Nos acessos deveria haver um mapa do Parque mostrando a localização da 
pessoa, indicando suas áreas e equipamentos e situando o Trianon no entorno. Placas indicativas de 
sanitários, placas de identificação das espécies vegetais importantes e placas indicativas de uso do 
Parque deveriam seguir o mesmo projeto. 
 

Mesmo com a construção do anexo à casa da administração falta uma área para os funcionários da 
limpeza, depósito, almoxarifado. O local reservado para o viveiro de patos poderia ser removido para 
essa ampliação. Essas espécies não fazem parte da fauna original do local e poderiam ser transferidas 
para um local maior e mais adequado possibilitando uma melhor acomodação das pessoas. Essa nova 
área construída e o anexo deveriam ter uma mesma linguagem arquitetônica. 
 

3.3. Recomendações para intensificação do uso 
 

3.3.1. Atividades culturais 
 

Conforme as conclusões apontadas atividades programadas no Parque atraem pessoas. Eventos 
musicais de pequeno porte seriam interessantes e com o conforto acústico oferecido pela vegetação 
qualquer equipamento adicional é dispensável. Esses eventos deveriam ocorrer como atividade 
freqüente e não apenas em datas comemorativas para estimular e diversificar o uso, pois quanto mais 
diferenciado esse uso, mais seguro e agradável é o espaço. 
 

Outras atividades ligadas à questão educacional como poesia, teatro e literatura poderiam ser 
desenvolvidas. Os temas propostos devem abranger um número maior de pessoas e aproximar o 
público da cultura sem criar barreiras. 
 

Essas atividades deveriam respeitar a escala local do Parque para um número pequeno de pessoas. Os 
eventos ocorridos próximos a um dos portões da Paulista foram tumultuados devido à localização não 
favorável.  



Através da análise do espaço constatou-se que uma área adequada à construção de um elemento para 
ocorrer apresentações musicais é a área do play-ground maior. Essa construção deveria ser o mais leve 
e vazada possível de modo à não obstruir a visão do Parque. Aproveitando sua forma circular poderia 
ser feito um pequeno teatro de arena coberto com infra-estrutura elétrica e local para armazenagem de 
equipamentos. 
 

A escolha desse local poderia estimular o uso da parte posterior do Parque após a Alameda Santos. A 
retirada do play-ground maior justifica-se pela falta de uso desse espaço. Foi observado em 
praticamente todas as visitas programadas que o local estava vazio mesmo após a troca de brinquedos. 
 

Além das placas de identificação das espécies vegetais significativas, que fariam parte do projeto de 
comunicação visual, o Parque poderia ser usado por crianças e adultos para aulas externas de ciências 
e educação ambiental. Alguns locais recuados ou em formato circular, já existentes ou a ser criado, 
poderiam servir como salas de aula externas. A identificação da fauna local também faria parte dessa 
diretriz.  
 

3.3.2. Recreação física e infantil 
 

As atividades físicas desenvolvidas atualmente deveriam ser mantidas. O traçado do piso permaneceria 
favorável às caminhadas matinais e vespertinas. 
 

As áreas recreativas infantis têm sido mais investigadas ultimamente. Segundo Tandy (1970), é 
preciso saber qual a necessidade real das crianças. Deve haver uma hierarquia de espaços 
considerando as diferentes faixas etárias. 
 

Como foi observado nas visitas ao local o único dia em que o play-ground menor estava sendo bem 
utilizado foi em 13/04/2003, data da apresentação da Orquestra Popular de Câmera. O local estava 
cheio porque o play-ground maior estava em reforma e o Parque estava movimentado por causa da 
atividade. O local tem 370,00 m² de área e um tanque de areia de 220,00 m², com bancos, lixeiras e 
áreas sombreadas com sol filtrado entre a vegetação. Existiria a necessidade de um bebedouro e a 
readequação de brinquedos para diferentes faixas etárias. 
 

Quando não há atividades ele permanece vazio e com uma programação de atividades mais freqüentes 
é provável que o local possa ser mais utilizado. Numa área frontal ao tanque de areia existe um 
desnível bem acentuado no Parque que forma um bosque com muitas árvores, mas com boa 
permeabilidade visual. Um caminho circular permite uma boa visibilidade do local. Caso haja uma 
demanda mais intensa do público infantil seria possível utilizar essa área para implementar uma 
extensão do play-ground menor. 
 

3.3.4. Alimentação 
 

Como citado anteriormente, comida gera atividades. Um local com um pequeno café ou lanchonete 
poderia ser construído. A sugestão do DEPAVE de aproveitar o local do play-ground desativado é 
interessante. Primeiro porque é uma área que não tem vegetação com aproximadamente 315,00 m2 e 
segundo porque há um acesso próximo à área pela Rua Peixoto Gomide onde poderia ser criado um 
caminho secundário restrito para carga e descarga. Essa edificação também deveria ser leve e 
transparente possibilitando o contato com a vegetação mesmo nas dependências internas do café. Esse 
equipamento poderia contar ainda com mesas e cadeiras na área externa. 
 

Outro sanitário deveria ser previsto junto a esse café, não só para os clientes, mas para os usuários do 
Parque em geral, aproveitando a construção do novo equipamento. Poderia haver duas entradas, uma 



por dentro e outra por fora dessa pequena lanchonete. Esses equipamentos também intensificariam o 
uso da área posterior do Parque. 
 

3.3.5. Traçado e piso 
 

Os caminhos poderiam ser mantidos considerando que o traçado é interessante. A melhora da 
visibilidade poderia acontecer com a revisão da vegetação e não do traçado. Seu movimento orgânico 
estimula a caminhada por entre a vegetação configurando uma espécie de bosque. 
 

O piso existente é de pedra portuguesa. Esse material permite variação de desenhos e cores. 
Considerando que o piso está bastante encardido por ser branco ele poderia ser refeito utilizando o 
mesmo material, que ainda é atual e muito usado em áreas públicas, aplicando cores diferentes. Outras 
sugestões de materiais são pavimento intertravado, concreto estampado e asfalto colorido. 
 

3.3.6. Elementos escultóricos 
 

Para a valorização das esculturas, no caso do Fauno e da Aretusa é preciso ampliar a área de piso para 
possibilitar o acesso das pessoas ou muda-las de lugar. Seria interessante uma composição paisagística 
com uma vegetação adequada para não ofuscar o elemento. Outra forma de valorização seria a 
implantação de pontos de iluminação direcionados. Na escultura do Anhanguera na calçada da Paulista 
já existem pontos de iluminação que não são utilizados. 
 

3.3.7. Gradil e mureta 
 

O gradil existente é padrão da Prefeitura para as áreas públicas da cidade e, embora seu design seja 
pouco interessante ele poderia ser mantido. O ideal seria a remoção do gradil, mas de acordo com os 
problemas sociais e culturais da realidade paulistana atual essa diretriz foi descartada. Em toda a volta 
do Parque essas grades estão fixadas sobre mureta e, de acordo com o material iconográfico levantado, 
em alguns casos essa mureta funciona com arrimo, mas em outros apenas segue a mesma linha sem 
função estrutural. Sugere-se que ela seja retirada quando não funcionar como contensão e que, onde 
necessário, seja feito um acerto de terreno. 
 

3.3.8. Calçada frontal 
 

Como visto nas imagens e desenhos do projeto de Barry Parker os elementos construídos na calçada 
da Paulista – pérgula, entradas octogonais - faziam uma ligação visual com o Pavilhão Trianon do 
outro lado da Avenida. Com o alargamento da Avenida e a demolição da edificação esses elementos 
não faziam mais sentido e acabaram sendo removidos. De certa forma, eles funcionavam como uma 
marcação da entrada principal do Trianon. 
 

De acordo com as análises realizadas, conclui-se que a calçada frontal tem uma importância 
fundamental na intensificação de uso do espaço porque ela liga a Avenida ao Parque. Atualmente esse 
elo está repleto de interferências, e segundo White (1980), se as pessoas não vêem um determinado 
espaço ele não é utilizado. 
 

Apesar da não remoção do gradil, seria interessante eliminar visualmente esses obstáculos à 
visualização do Parque objetivando maior integração dele com a Paulista. Esse subsídio implicaria na 
retirada de todos esses elementos, no rebaixamento das caixas subterrâneas para um desenho de piso 
mais elegante e na remoção das floreiras elevadas, exceto a da esquina da Alameda Casa Branca, 
mantendo as espécies vegetais impossibilitadas de transplante. 



A floreira da esquina apresenta espécies de altíssimo porte, impossibilidade de remoção e importante 
valor paisagístico. Nesse caso específico, as muretas poderiam ser pintadas de cor semelhante ao piso 
ou substituídas pelo próprio material de piso. Quanto à acessibilidade, essa mesma esquina deveria ter 
uma rampa de acesso junto à escada. As demais floreiras poderiam ser removidas deixando apenas as 
espécies de valor paisagísticos com risco de perda no transplante. 
 

3.3.9. Integração com o entorno 
 

Segundo as análises do entorno imediato, os espaços existentes que, se integrados, constituiriam um 
conjunto interessante na cidade seriam o Parque, o MASP e a Praça Alexandre Gusmão. As propostas 
de integração desses três espaços estão embasadas em dois pressupostos: a troca de piso proposta para 
a calçada da Avenida Paulista em 2002 e a ligação das áreas através da ampliação de espaços culturais 
e de lazer. 
 

Dentro do projeto de troca de piso da calçada da Paulista seria preciso avaliar a composição do 
desenho, texturas e as cores utilizadas para verificar o que ficaria mais interessante para marcar e 
identificar o complexo Trianon-MASP-Praça Alexandre Gusmão como um conjunto. Dentro desse 
contexto, o desenho de piso da calçada frontal do Trianon poderia avançar sob o MASP, na Praça, 
abrangendo as ruas do entorno, canteiro central e calçadas, propondo uma unidade visual.  
 

Quanto à ampliação dos espaços culturais e de lazer, o vão livre do MASP, utilizado apenas aos 
domingos pela feira de antiguidades poderia funcionar como uma extensão da área de lazer do Parque 
com mesas e cadeiras, valorizando a vista da cidade e também sendo uma espécie de museu de 
esculturas ao ar livre oferecendo arte no espaço público e aproximando a cultura da população. 
 

A Praça Alexandre Gusmão, por ser um local mais aberto e ensolarado deveria rever a vegetação 
existente, contar com equipamentos de alimentos e intensificar o uso de crianças com bicicletas e 
patins, proibidos dentro do Parque. Sua relação com a calçada e as ruas deveria ser otimizada com o 
mesmo tipo de piso e, talvez introdução da vegetação na calçada fazendo com que a transposição da 
rua para a área interna da praça seja imperceptível. 
 

Um outro local bastante utilizado atualmente é a marquise do Condomínio Edifício Conde Andréa 
Matarazzo, na esquina da Paulista com a Alameda casa Branca, que abriga uma lanchonete com uma 
infra-estrutura precária, mas que bastante utilizado aos finais de semana por ser o único local com 
mesas e cadeiras, comida e área sombreada. Essa área poderia seguir a mesma linguagem da Praça. 
 

As áreas públicas nos grandes centros devem ser sempre objeto de estudo constante para conferir 
espaços de melhor qualidade aos habitantes das cidades. Essa pesquisa não esgota o assunto sobre o 
Parque Trianon, mas por fim, a partir dos estudos realizados, conclui-se que hoje há um descompasso 
entre o Parque e o local de sua implantação. Sem uma intervenção arquitetônica, urbanística e 
paisagística no espaço o Parque será sempre sub-utilizado. (Fotos 10 e 11) 
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01. Foto aérea do Trianon 
MACEDO, 1999, CD-ROM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02. Localização do 
Trianon 

http://www.guiamais 
com.br 

03.Avenida Paulista 1902 
LIMENA, 1996, p. 73 

04. Convite 
inauguração Parque 

Villon 
AZEVEDO, 1954 

 

06. Avenida Paulista 1952 
LIMENA, 1996, p. 103 

08. Avenida Paulista século XXI 
Foto: Eduardo Castanho 

FRÚGOLI JÚNIOR, 2000 

05. Projeto de Barry Parker 
Fonte: Associação Paulista 

Viva 

07. Espelho d’água Av. 
Paulista 

Flieg, 1969 

10. Chafariz Parque Trianon 
REIS FILHO, 1994 p. 164 

11. Chafariz desativado Parque 
Trianon 

Foto: Marcella Ocke, 2003 

09. Planta do Parque Trianon 
Desenho: Marcella Ocke, 2003
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