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Resumo 

Este artigo discute a formação urbana da região da Penha no contexto da colonização 

portuguesa da região de São Paulo, sobreposta à implantação da ferrovia, na segunda metade do 

século XIX, convertendo-se progressiva e predominantemente ao modal automobilístico, no 

decorrer do século XX, e alcançando sua forma atual e complexa, no início do século XXI. 

Demonstra como o sitio urbano original se consolida a partir de atributos específicos do relevo, e 

como esses mesmos atributos vão sendo descaracterizados em função de demandas de outras 

ordens. Espera-se assim contribuir para um entendimento mais preciso acerca dos processos que 

moldaram o tecido urbano em questão, buscando definir uma periodização e elencar os padrões e 

singularidades de alguns dos seus elementos constituintes. 

 

Palavras chave: Urbanismo de Colinas; Urbanização Luso-brasileira; Penha; São Paulo; Forma 

Urbana 

 

Introdução 

Este artigo1 discute os problemas decorrentes do processo de urbanização de um setor da 

cidade de São Paulo, que tem em suas origens o modelo de urbanização português, e os conflitos 

ambientais relacionados a ocupação de suas áreas de várzeas, decorrentes da implementação de 

infraestruturas que visavam modernizar a cidade, transformando o sítio urbano original. A região 

da Penha2, Zona Leste do município, foi escolhida como estudo de caso, pois é um exemplo de 

ocupação urbana de colinas, encostas e fundos de vales. Sua ocupação urbana ao longo do 

tempo materializa um processo de transformação de um trecho da cidade, no qual a ocupação 

                                                
1 O artigo é fruto de pesquisa desenvolvida da Dissertação de Mestrado intitulada Entre hidrografia e 

infraestruturas urbanas: a microbacia hidrográfica do Tiquatira no município de São Paulo (1930-2015) 
desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie com bolsa Capes - Prosup, sob orientação da Prof. Dra. 
Angélica Aparecida Tanus Benatti Alvim.  
2 Atualmente, a Penha se caracteriza como Subprefeitura, mas também como distrito, centro histórico e bairro. 
Neste estudo, evidenciamos a colina da Penha como interface entre esses diferentes limites. 
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inicial a partir de um topo de colina representa um modelo específico de apropriação do relevo 

para formar o sítio urbano. 

 

A bacia hidrográfica pode ser considerada como uma unidade fundamental do território e, 

consequentemente, da cidade, uma vez que condiciona o movimento terrestre do ciclo hidrológico 

em função de uma configuração do relevo, entre áreas altas, chamadas de cumeeiras, de 

encosta, onde se encontram os anfiteatros de nascentes, e áreas baixas, fundos de vale, que 

comportam rios maiores. Os períodos de chuva aumentam o movimento e o volume das águas 

nessas áreas, mas o sentido é sempre o mesmo, de cima para baixo. O sítio urbano, por sua vez, 

porção do relevo ocupada por uma cidade, instaura o problema de um assentamento urbano 

sobre um sítio precedente ou original.  

 

No contexto da colonização portuguesa da região de São Paulo, são os preceitos de uma 

tradição luso-brasileira de construção de novas urbes que vão definir os elementos fundadores de 

ocupação urbana de várias regiões da cidade. No entanto, a estruturação original que produz o 

traçado urbano, rarefeito no início, se multiplica continuamente com o tempo, ocasionando 

conflitos que impactam suas áreas de várzea e deterioram suas águas. 

 
Penha: Ocupação Urbana e a Influência do Urbanismo de Colinas Português  
 

Uma abordagem oportuna para a análise de como se dá o processo de ocupação urbana 

consiste em considerá-la enquanto uma apropriação do relevo e, mais especificamente, 

considerar o assentamento humano como uma ocupação urbana sobre colinas, encostas e fundos 

de vales. No contexto da colonização portuguesa da região de São Paulo, tal enfoque remete a 

toda uma tradição do fazer construtivo. Localizada como um entreposto do sítio histórico de São 

Paulo de Piratininga e os assentamentos coloniais de Nossa Senhora da Conceição dos 

Guarulhos, à norte, e São Miguel do Araraí (Figura 1), à leste, a ocupação da região da Penha 

principia como um urbanismo de colinas de tradição luso brasileira (COSTA LOBO E SIMÕES 

JÚNIOR, 2012, p. 17-18). 
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Figura 1 – Freguesia da Penha, entre São Paulo e o aldeamento de São Miguel do Ururaí 
Fonte: elaborado pelo auto (ref. Jesus, 2006, p. 30) 
 

São os preceitos da tradição luso-brasileira de construção de novas urbes, portanto, que 

vão definir os elementos fundadores de ocupação urbana da região da Penha. O topo da colina da 

Penha e a rota com os outros núcleos – seja por terra, pelo caminho dos tropeiros, seja por água, 

seguindo o curso do rio Tietê, apresentam-se como os elementos originais de estruturação desse 

sítio. É a partir dessa estruturação original que se vai produzir o traçado urbano subsequente e 

local, rarefeito no início, mas que vai se multiplicando continuamente com o tempo, ocasionando 

ora mudanças de caráter nas suas partes ou conjunto, ora tendo sua resiliência demonstrada na 

persistência de certos estratos. 

 

O topo da colina: o núcleo urbano original da Penha 

O primeiro descortinar da colina da Penha na história da colonização portuguesa do 

planalto paulista se dá no contexto das missões jesuíticas e bandeirantes, que principiam com a 

fundação do Colégio de São Paulo em 24 de Janeiro de 1554. A primeira missão consiste na 

bandeira defensiva de 1561, liderada pelo padre Manuel de Paiva e o bandeirante irmão Gregório 

Serrão, uma força ideológica de convencimento e persuasão dos povos ameríndios, visando sua 
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catequização, e uma força bruta de violência e dominação a fim de conquistá-los e submetê-los a 

um regime de escravização (BONTEMPI, 1969; JESUS, 2006). 

 

Duas questões centrais para o sucesso deste assentamento se combinaram para fazer 

dessa colina o entreposto fundamental para conquista das terras ao leste do sítio histórico de São 

Paulo de Piratininga. A primeira consistiu de uma necessidade não apenas de defesa local do 

assentamento, mas, sobretudo, de suas cercanias, a começar por “Piratininga”, ou seja, a área 

baixa das várzeas do rio Tamanduateí, e também mais além, nas planícies do Anhembi, nome 

pelo qual era conhecido o Rio Tietê3. A segunda questão, inversamente, diz respeito à subida do 

rio, num movimento de avanço e ataque, no encalço e captura de índios, onde o serpentado Rio 

Tietê, não caudaloso, mas navegável, possibilitou a entrada estratégica no território. A ocupação 

da colina formou o núcleo urbano original que viria a caracterizar e agremiar os diversos 

assentamentos que principiaram por ocorrer na região da Penha. Tal formação pode ser definida, 

conforme Bointempi (1969, p. 21-104) a partir de dois momentos precursores principais – 

formação e consolidação, e dividida em cinco fases (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Fases de formação e consolidação da região da Penha 
Fonte: SILVA, 2016. 

 

No primeiro momento, destaca-se o fenômeno de “auto-transladação indicativa”, como 

definiu Bontempi (p.34), que consiste na lenda que consagrou a Virgem de Nossa Senhora da 

Penha no local. De todo modo, tal evento passou a ser conhecido como invocação à Nossa 

Senhora Penha de França e, entre a lenda e a história, o que se pode inferir dessa narrativa é a 

consolidação de um marco religioso que teria por função institucionalizar uma das duas instâncias 

de poder4, segundo as quais se organizou a progressiva ocupação desse território. Assim, pode-

se dizer que a origem jesuítica e bandeirante de muitas vilas e povoados teve esse duplo aspecto, 

de principiar por um curral e uma ermida, onde o culto à Virgem ou Nossa Senhora congregava o 

nome do conjunto de povoações fundadas nessa região. 

 

O segundo momento precursor da ocupação da região da Penha a partir do outeiro5 da 

                                                
3 Tietê, em tupi, “água verdadeira”. 
4 A outra estância de poder, militar, era desempenhada pelos bandeirantes. 
5 Altar, do latim autāre. 
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Penha caracteriza-se pelas seguintes fases: a quarta fase, com integração do povoado às ordens 

e posturas da Câmara de São Paulo, entre 1687 a 1796, e a quinta fase, com caracterização civil, 

entre 1796 a 1901, quando o bairro torna-se freguesia e assume um caráter próprio e peculiar. 

 

A fundação da freguesia Nossa Senhora Penha de França é circunstancial enquanto 

evento fundador de um modo de vida calcado nas diretrizes e fundamentos ditados pela Igreja 

Católica Apostólica Romana, cujas estruturas e práticas concretas “estabeleceram as relações de 

compadrio, de parentesco, de vizinhança, com toda a cumplicidade que implicam” (JESUS, 2006, 

p.17). Por um lado, em termos regionais, havia uma hierarquia de mando, centrada na supremacia 

eclesiástica e no poder do papado; por outro, no aspecto local, as paróquias e freguesias 

circunscreveram um plano de existência cotidiana nos bairros em que eram fundadas, orientando 

os costumes, a moral e mesmo a ordenação física do lugar. 

 

Entre os séculos XVII e XIX, a colina se tornaria caminho obrigatório para bandeirantes, 

tropeiros e viajantes que se deslocavam entre São Paulo, Vale do Paraíba e Rio de Janeiro. A 

condição de lugar de passagem transformaria a colina em pouso para os viajantes, com serviços 

de comércio e aluguel de animais de carga e montaria, hospedagem, alimentação e fornecimento 

de viveres. O desenvolvimento dos núcleos originais da cidade de São Paulo – Penha, Freguesia 

do Ó, Santana e Pinheiros, complementares e concomitantes ao centro histórico (Figura 3), teve 

por aspecto comum este fator de atração propiciado pela disposição de equipamentos de serviços 

diferenciados, ainda que fossem considerados modestos (LANGENBUCH, 1971, p. 128). 
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Figura 3 – O Plano de Avenidas sobre o Mapa SARA Brasil 
Fonte: elaborado pelo autor (ref. De Bem, 2009) 
 

De todo modo, até meados do século XIX, a Penha era um bairro rural, um aglomerado 

economicamente isolado da Vila de São Paulo6, de pequena população, com algumas casas de 

taipa ao redor da capela, algumas vendas e serviços. E para além do pequeno núcleo existiam 

lavouras e pastagens, onde se desenvolvia uma prática agropastoril de subsistência. O excedente 

dessa produção, “cana de açúcar, algodão, vinha, trigo, mandioca, milho, café, hortaliças, entre 

tantos outros, e criar gado bovino, porcos, aves, equinos” (Jesus, 2006, p. 82), era comercializado 

com o centro da Vila de São Paulo, à qual chegava no lombo de mulas. 

 

Em suma, as condicionantes espaciais garantiram à região da Penha certa autonomia em 

relação ao centro de São Paulo, e primeiro se consolidaram enquanto conjunto de propriedades 

rurais, ao mesmo tempo em que o topo da colina da Penha era considerado como centro religioso 

da região. Esse ajustamento determinou tanto os processos sociais que dinamizavam o território, 

quanto os produtos espaciais resultantes desse modo de produção, hegemônico na colônia, 

fundado basicamente em um patriarcado  rural e caracterizado por processos sociais de 

subordinação e acomodação (FREIRE, 1936, p. 11). A chegada da ferrovia vai alterar 
                                                

6 Separados por uma distância de aproximadamente dez quilômetros, passando pelo vale do rio Aricanduva, 
caminho do Tatuapé (atual Av. Celso Garcia), várzea do rio Tamanduateí e ladeira do Carmo. 
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profundamente este quadro, levantando a questão: quais foram os aspectos determinantes 

ocasionados pela implantação dessa infraestrutura ao mesmo tempo local e regional, vetor de 

crescimento urbano e industrial, e como esta transformou a região? 

 

Fundo de vale: a implantação da infraestrutura ferroviária 

A partir do século XIX, toda a província de São Paulo, até então predominantemente rural, 

será impactada por dois eventos determinantes, um político e um técnico. O primeiro, em 1822, 

ocorre a mudança de regime do Brasil, e a vila colonial de São Paulo se torna cidade imperial. Na 

transição para o Império, o centro de gravidade desse modo de produção desloca-se, 

paulatinamente, para as cidades, que se tornam "um ambiente incipiente conflitos e 

diferenciações, com novas subordinações" (FREIRE, 1936, p. 15). 

 

Segundo, a inauguração da ferrovia estadual São Paulo Railway Company, 1867, frente à 

expansão do ciclo econômico do café. A ferrovia, que ligava São Paulo ao interior da província, 

também alcançava o porto de Santos, no litoral. Infraestrutura de caráter regional, sua 

implantação foi impulsionada pelo sucesso da então economia cafeeira de exportação no interior 

paulista, atividade essa que determinou as mudanças políticas na passagem do Brasil colônia 

para o império, bem como a consolidação da conquista do planalto paulista pela cultura da 

civilização ocidental. 

 

Em 18757, foi inaugurado o trecho da ferrovia entre São Paulo e Mogi das Cruzes, 

chamada na época de Estrada do Norte de São Paulo, que passou a servir vários bairros ao leste 

do centro, sendo um deles a Penha, contemplada com a estação Guaiaúna (Figura 4). Além disso, 

foi construído um ramal que ia da estação até o topo da colina, servindo tanto ao interesse 

religioso, pois “a construção do ramal da Penha era justificada pelo grande fluxo de romeiros em 

finais de semana durante as festividades na localidade” (JESUS, 2006, p. 90-91), quanto 

econômico, dado que o ramal possuía uma conexão direta com o Palacete do Coronel Rodovalho, 

à época industrial de destaque na região (Figura 5). 

                                                
7 Em 1890, por não apresentar lucros significativos, a ferrovia foi resgatada pelo Governo Federal 

Provisório e incorporada à Estrada de Ferro Central do Brasil. A implantação da ferrovia ocasionou uma 
valorização dos terrenos das áreas de várzea, razão essa também pela qual o ramal da Penha adquiriu um 
caráter economicamente estratégico de integrar a colina a esse novo circuito de desenvolvimento imobiliário. 
Em consonância à nova tecnologia, foi instituída a primeira legislação de posturas relativas à mensuração e 
regularização dos lotes, na qual a diretriz básica concernia ao alinhamento imediato das terras de ordem 
comunal. 
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Figura 4 – Estação Guaiaúna, com fábrica ao fundo, 1940 
Acervo: Memorial Penha de França 
 

A presença da ferrovia nas planícies do rio Tietê estimulou a implantação de olarias e 

indústrias de mineração, ambas atividades de extração e transformação de material geológico das 

áreas de várzea, afim de atender a crescente mercado de material de construção local. 

Sobrepondo-se aos assentamentos rurais da região, principiou-se uma ocupação ao longo da 

linha férrea, articulada à nova demanda produtiva que se consolidava, urbana e industrial, por 

conta da reconfiguração do território estimulada pela infraestrutura ferroviária. Por outro lado, no 

caso das colinas do Tiquatira, essa nova dinâmica impactou algumas atividades econômicas 

anteriormente estabelecidas, principalmente as que se beneficiavam dos viajantes e transeuntes 

que passavam pelo caminho de São Miguel. 
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Figura 5 – Palacete Rodovalho, igreja da Penha e a passarela do ramal ferroviário, 1905 
Acervo: Memorial Penha de França 
 
 

Em 1926 foi inaugurada a variante Poá da ferrovia Central do Brasil, bifurcando à nordeste 

do ramal principal, antes da estação Guaiaúna e margeando as colinas da Penha e do Cangaíba, 

seguindo pela várzea do rio Tietê até a cidade de Mogi das Cruzes, onde tornava a se encontrar 

com o ramal principal. Assim, pela primeira vez, a região da Penha encontrava-se envolta por um 

sistema infraestrutural ferroviário, que viria a impulsionar a ocupação dos fundos de vale. No 

entanto, o ramal da Penha, que primeiro fortaleceu a centralidade da colina frente às novas 

prerrogativas de transporte, perdeu importância com a chegada dos bondes elétricos na região, 

em 1902, e foi desativado em 1904. 

 

Com a ferrovia e os bondes, as relações comerciais entre o centro e o bairro da Penha se 

intensificaram: a produção de hortifrutigranjeiros das chácaras da colina chegava aos mercados 

do centro de São Paulo por trens e bondes. Para grande parte da população, o bonde era o 

transporte prioritário, pois ia do topo da colina até o centro da cidade, ao contrário do trem, situado 

no sopé da colina e que só chegava até o bairro do Brás. À medida que a relação centro - bairro 

se intensificava, os sistemas produtivos locais se alteravam: a agricultura familiar deu lugar à 

assalariada e as chácaras foram progressivamente loteadas, forçando a migração dos espaços de 

cultivo para áreas mais distantes. 

 

Condição metropolitana: o papel dos automóveis  

A consolidação do sistema de bondes na cidade de São Paulo se deu quase que 
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simultaneamente à outro modal de transporte, o ônibus. Em 1935, já havia 62 linhas municipais, 

número superior ao de linhas de bonde. A chegada desse modal teve impacto direto na expansão 

da ocupação urbana da Zona Leste de São Paulo, com ônibus ligando a Penha ao Centro de São 

Paulo e a Guarulhos, Vila Esperança, Vila Matilde, Jardim Popular e São Miguel Paulista, 

estruturando relações funcionais entre os “subúrbios-estação” (LANGENBUCH, 1971, p. 228), 

onde o adensamento urbano residencial é determinado em função da ferrovia. 

 

Na Penha, a partir da década de 1930 e no contexto da cidade de São Paulo, se torna 

cada vez mais explícita a escolha por um modal determinante para sua expansão, no caso o 

modelo baseado no automóvel – rodoviarista – seja individual ou coletivo. Segundo Franco (2005, 

p. 147): 

A máquina automotiva concretiza o desejo de liberdade e mobilidade ilimitada. 
Permite uma nova comunhão com a natureza a partir do momento em que 
viabiliza o acesso aos locais onde os sistemas restritivos não chegam. 
Proporciona uma possibilidade de se afastar, momentaneamente, da grande 
cidade. O automóvel inicia, portanto, uma nova etapa de construção da autonomia 
do ser humano em relação às formas de estar no espaço. Foi um passo 
importante para a construção de uma condição de independência, iniciada pelo 
sistema de locomoção e, posteriormente, complementada pelas 
telecomunicações. 

A escolha desse modelo rodoviarista, junto com a expansão industrial, vai impactar 

profundamente o conjunto da região da Penha, lançando as bases para a transformação do 

território, antes predominantemente rural, em urbano e metropolitano. A ocupação da região da 

Penha, impulsionada pelos dois modais de transporte, trem e ônibus, e pela progressiva 

implantação das infraestruturas ferroviárias e viárias, ocasionou uma dinâmica imobiliária na qual 

várias chácaras que compunham o quadro rural da região passaram ora a ser loteadas para 

habitação, ora convertidas em plantas industriais. 

 

Nas bases e encostas das colinas assentaram-se populações de baixa ou nenhuma renda, 

enquanto o topo da colina da Penha, especialmente, concentrava boa parte dos equipamentos 

institucionais, comerciais e de serviços que a diferenciavam das outras colinas circundantes. 

Porém, esse avanço na capacidade de mobilidade e a expansão das áreas ocupadas e da 

população da região não se converteram automaticamente em incremento do conjunto de 

infraestruturas urbanas (JESUS, 2006, p. 143-159). 

 

A partir da década de 1930, com o incremento dos processos de industrialização e 

urbanização implicaram novas formas de sociabilidade, que em muito diferia da concepção 

católica e tradicional que havia anteriormente caracterizado e orientado as dinâmicas do antigo 

núcleo rural.  Agora, em contraposição, despontava a Era do cinema e do rádio, do footing aos 
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fins de semana, dos esportes. O futebol invadia todos os espaços: portas de fábricas, quintais, 

ruas, terrenos e várzeas. Além do futebol, muito do lazer dos paulistanos estava nas várzeas e 

nos rios: piqueniques, brincadeiras, passeios de barco, remo, natação (Figura 6). Os inúmeros rios 

garantiam a diversão, e a Penha se tornaria famosa pelo “côcho do Tietê”, a primeira piscina do 

rio, criada no Centro Esportivo da Penha (Figuras 7 e 8), em 1929. 

 

Figura 6 – Centro Esportivo da Penha, 1934 
Acervo: Memorial Penha de França 
 

Com a expansão dos loteamentos, os ônibus se fortaleceram como transporte coletivo - 

pois o bonde só chegava ao centro da colina - e firmaram a tendência à dispersão. A Penha 

tornou-se o ponto de chegada e saída de ônibus que acessavam localidades vizinhas, como 

Guarulhos e São Miguel Paulista, onde não havia trens ou bondes. Ao longo das vias que levavam 

a essas localidades, como as Avenidas Amador Bueno da Veiga, Gabriela Mistral e Cangaíba, 

surgiam mais loteamentos. A condição de ponto de ligação com outras localidades transformaria a 

Penha progressivamente em um sub-centro, provocando crescimento e diversificação do comércio 

e serviços que, até meados do século XX, voltaram-se ao turismo religioso. 
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Figura 7 – Centro Esportivo da Penha, 1934 
Acervo: Memorial Penha de França 
 

 

Figura 8 – Centro Esportivo da Penha e Côcho do Tietê, 1949 
Acervo: Memorial Penha de França 
 

Até a década de 1940, parte da atividade agrícola sobrevivia nas várzeas, onde o capital 

imobiliário ainda não via vantagens para investir (Tiquatira, baixo Aricanduva, oeste da Estrada do 

Cangaíba, Vale do Guaiaúna e parte da planície da Av. Celso Garcia). Havia ainda outras 

atividades econômicas consolidadas nas várzeas do Tietê, como portos de extração de areia e 

cascalho, olarias, estaleiros para construção e manutenção de barcos (Figuras 9, 10 e 11). 
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Figura 9 – Olaria no Vale do Tietê, década de 40 
Acervo: Memorial Penha de França 

 

Figura 10 – Olaria na região do Vale do Tietê, década de 40 
Acervo: Memorial Penha de França 
 

Entre as décadas de 1950 e 1980 a população da região da Penha (compreendendo Arthur 

Alvim, Cangaíba, Penha e Vila Matilde) passaria de 105.000 para 475.000 habitantes (JESUS, 

2006). A intensa industrialização da cidade de São Paulo, as correntes migratórias e o modelo 

urbanístico adotado por sucessivas administrações, intensificariam a dicotomia centro-periferia, a 

ausência de infraestrutura e ocupação proletária e irregular. 
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Figura 11 – Atividades Econômicas nas várzeas do Tietê na região da Penha, 1941 
Acervo: elaborado pelo autor (ref. documento Memorial Penha de França) 
 

Durante esse período, a Penha viveria a consolidação decorrente das transformações 

ocasionadas pela política rodoviarista do prefeito Francisco Prestes Maia. As avenidas de ligação 

entre a Penha e o centro (Rangel Pestana e Celso Garcia) já enfrentavam grandes 

congestionamentos. A solução adotada por Prestes Maia foi a criação de uma via axial que 

cruzaria todo o eixo leste da cidade até o centro, a Radial Leste. As obras foram iniciadas em 

1957, mas só em 1966 a Radial Leste8 alcançaria a região da Penha. Boa parte das áreas 

                                                
8 A Radial Leste é, depois da Marginal Tietê, o principal eixo viário de conexão entre a Zona Leste e a Zona 
Central. No sentido oeste-leste, é composta pela Avenida Alcântara Machado, pela Rua Melo Freire, pela 
Avenida Conde de Frontin, pela Avenida Antônio Estevão de Carvalho, pela Rua Dr. Luis Aires, até chegar ao 
Terminal Corinthians Itaquera. Na sequência, continua como Avenida José Pinheiro Borges, depois Rua 
Copenhague, quanto encontra a Estrada de Poá. 
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utilizadas para a construção da avenida fazia parte da faixa patrimonial da Estrada de Ferro 

Central do Brasil, o que facilitou sua construção. A implantação dessa via estimularia a 

especulação imobiliária e a ocupação da região leste, que se tornaria a mais populosa da cidade. 

Em 1957, com a retificação do rio Tietê, também seria concluída a Marginal Tietê9, via expressa 

margeando o rio, que interligaria as regiões oeste, norte e leste da cidade. 

 

Na década de 1970, segundo Jesus (2006), apenas 40% das ruas da região eram 

asfaltadas, os sistemas de ensino, saúde e transporte eram precários e o saneamento básico 

deficiente. As migrações e o loteamento de todos os terrenos disponíveis provocaram a fixação da 

população pobre em favelas, sob viadutos, na beira de córregos, em áreas sujeitas a erosão – ao 

longo do Córrego Tiquatira, trechos da Avenida Gabriela Mistral, sob o viaduto Cangaíba, ao longo 

da avenida Assis Ribeiro e trechos da Av. Cangaíba. O centro histórico da Penha, inversamente, 

mantém seu caráter comercial, com intenso fluxo de pessoas e veículos (Figura 12). 

 

 

Figura 12 – Rua Padre Antônio Benedito, 1979 
Acervo: Memorial Penha de França 

Em 1975 tiveram início as obras da Ponte Aricanduva, concluídas em 1979, conectando a 

Vila Maria na zona norte com a Penha na zona leste, infraestrutura essa que vai alterar 

radicalmente o sentido da paisagem. Ainda, durante a década de 1980, foram implementados 

projetos urbanísticos de impacto regional e metropolitano, como a canalização do córrego 

Tiquatira e a criação da avenida que o margeia, Avenida Governador Carvalho Pinto, ligando a 

marginal Tietê à Estrada de São Miguel (hoje Avenida São Miguel), com destaque ao projeto 

urbano e paisagístico, que resultou no Parque Tiquatira. Numa escala macro, a inauguração da 

                                                
9 A Marginal Tietê é uma via expressa que conecta as Rodovias Presidente Castelo Branco, Anhanguera e 
Bandeirantes, à oeste, e as Rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna da Silva à leste. Além das pistas 
expressas centrais, a Marginal Tietê se conecta à várias avenidas paralelas à via expressa, e é transposta por 
diversas pontes. 
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Rodovia dos Trabalhadores (hoje Rodovia Ayrton Senna da Silva), em 1982, alternativa para o 

trajeto entre São Paulo, Vale do Paraíba e Rio de Janeiro, e a criação do Parque Ecológico do 

Tietê, indicaram uma nova inserção da Penha em escala regional. 

 

Em 1986, foi inaugurada a estação Penha do metrô, ao lado do ramal ferroviário já 

existente e como parte da primeira linha que se direcionou para a zona leste da cidade. E, em 

meados de 1980, o bairro começou a se verticalizar, com o surgimento de muitos prédios 

residenciais e comerciais, além de condomínios fechados. Na década de 1990, observa-se uma 

mudança significativa na colina da Penha, fruto de um aumento dos índices de ocupação do solo, 

com construções muito mais altas do que as tradicionais edificações de um a dois pavimentos. O 

outeiro, antes marco indiscutível na topografia, começava a ser escondido pelos prédios (Figura 

13). 

 

Figura 13 – Colina da Penha, 2014 
Foto: André Lopes10 
 

Na atualidade, a região da Penha está inserida numa rede de infraestruturas 

metropolitanas (Figura 14), onde os aspectos locais estão sujeitos às prerrogativas das demandas 

regionais. E o caráter autônomo e rural de uma tradição portuguesa se sobrepõe com uma 

inovação inglesa – a ferrovia – dos vetores regionais de tráfego de mercadorias, e uma 

multiplicação extensiva de um modo de vida calcado, predominantemente, no automóvel individual 

– american way of life. 

                                                
10 Disponível em <http://www.ocaodeguardanoticias.com.br/2014/03/historia-de-sao-paulo-bairro-da-
penha.html>. Acesso: 26 novembro 2015. 
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Figura 14 – Rede de infraestruturas metropolitanas na região da Penha, 2016 
Acervo: elaborado pelo autor. 
 
 

Considerações Finais 

Este estudo buscou demonstrar como, no decorrer do século XX, se deu a ruptura entre a 

riqueza do sítio precedente e o caráter de convivência entre o núcleo urbano da região da Penha 

e o conjunto do relevo, do topo da colina às planícies e várzeas dos cursos d’água. Atualmente, a 

colina da Penha, antes um marco emblemático e fato urbano notável da região, foi sendo 

descaracterizada tanto pela implantação de infraestruturas viárias quanto por uma ocupação 

urbana que desconsiderou parâmetros de gabarito para empreendimentos privados. O resultado 

disso é uma sobreposição complexa e conflituosa entre diversos períodos históricos, distintos e 

concorrentes entre si, uma vez que a paisagem síntese destes é confusa e contraditória. 
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A peculiaridade do sítio urbano da região da Penha reside justamente nos moldes de uma 

tradição lusófona de estabelecimento de um curral e uma ermida, de um outeiro e uma capela, 

mas também de um pequeno porto, quando possível, com um bom caminho de alto a baixo na 

encosta da colina. Um assentamento privilegiado que se consolidou na curva de um grande rio, 

tanto como entreposto regional quanto núcleo urbano original, dotado de memória e de 

particularidades. 

 

Todavia, esse caráter original encontra-se hoje fragmentado, e em parte perdido, em 

decorrência de outras forças que também tencionaram o espaço, no sentido de transformarem o 

tecido urbano dessa região. E o que se observa é uma constelação de situações urbanas, ora 

banais e ordinárias, ora inusitadas e excêntricas, concorrentes entre si por efetivarem demandas 

de temporalidades diversas entre si, como um ônibus metropolitano virando a esquina de uma rua 

colonial. 
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