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Introdução 
Este trabalho analisa um fragmento da realidade urbana e articula-o às teorias relacionadas à 
geografia urbana. O objeto de estudo é a Avenida Luís Dumont Villares e arredores, onde procurou-
se captar as transformações ocorridas durante as últimas décadas. Para tal, foram feitas entrevistas 
com moradores antigos da região, observações em loco e consulta à reportagens a respeito da vida 
noturna na avenida.  
 
A primeira hipótese que se coloca é a de que a avenida se torne cada vez mais expressa, atendendo 
às demandas capitalistas de circulação de mercadorias. A segunda hipótese, que contradiz a 
primeira, é a de que a existência de praças, calçadões e diferentes tipos de estabelecimentos 
comerciais na avenida possibilitem a vivência desse espaço. 
 
Área de Estudo 
A área de estudo se encontra no município de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil. A Avenida 
Luís Dumont Villares está localizada no bairro Parada Inglesa, na Zona Norte da cidade. Trata-se de 
uma via de conexão entre os bairros de Santana e do Tucuruvi e de acesso ao Jaçanã e a Guarulhos, 
cidade vizinha à capital paulista. Na avenida se encontram o Metrô Parada Inglesa, o Sesc Santana e 
diversos bares e restaurantes. Nas proximidades estão o Parque da Juventude e a Subprefeitura de 
Santana / Tucuruvi.   
 

 



Imagem de satélite destacando a Avenida Luís Dumont Villares e alguns pontos de referência. 
 

 
Organização: Cristiane Pimentel – Imagem obtida através do software Google Earth. 



Breve Histórico 
A Avenida Luís Dumont Villares (também conhecida como Avenida Nova pelos moradores) é uma 
via importante que foi construída no começo da década de 1980 para melhorar o tráfego das 
Avenidas Nova Cantareira e General Ataliba Leonel. Para sua construção, algumas casas foram 
desapropriadas e parte do Córrego Carandiru foi canalizado. Antes da construção da avenida, as 
ruas das redondezas eram de terra e a proximidade com o córrego causava problemas de inundação.  
 
A professora Célia Maria Sachetto Pinto, moradora do bairro há mais de trinta anos, avalia que a 
construção da avenida foi benéfica, pois valorizou a região. Ela comenta, entretanto, que 
inicialmente a avenida foi um choque para os moradores, que não estavam acostumados com o 
movimento. A preocupação maior era com as crianças e adolescentes que brincavam nos arredores 
e acabavam indo brincar na avenida, o que causou inúmeros acidentes.  
 
Por ser larga e retilínea a avenida também atraiu donos de carros que gostavam de apostar “racha” 
(corridas de carro não autorizadas). Estas competições, realizadas no período noturno, geravam 
acidentes, atropelamentos e até a morte de pedestres que tentavam atravessar a via. Os “rachas” 
eram muito freqüentes, juntando multidões nas calçadas e morros próximos à avenida para assistir 
as competições. Atualmente eles são menos freqüentes: o movimento dos bares e a procura de lugar 
para estacionar ocupam as faixas da direita, a velocidade do fluxo diminui e inibe as competições. 
 
A avenida foi durante muito tempo um lugar de passagem entre os bairros de Santana e do 
Tucuruvi, mas não tinha um fluxo intenso, como lembra o arquiteto Ronaldo Faria, que viu de perto 
tudo acontecer. Com a construção da estação de metrô Parada Inglesa houve uma transformação. O 
fluxo de veículos e o número de edificações comerciais aumentaram consideravelmente. No início, 
apenas algumas lojas de carro se situavam na avenida. Aos poucos outros tipos de estabelecimentos 
comerciais foram se instalando, dentre eles um posto de gasolina e um restaurante da rede Habib´s. 
A corretora de imóveis Heyd Pereira recorda que o restaurante All Time foi o primeiro restaurante a 
funcionar vinte e quatro horas por dia na região. O movimento aumentou com a construção de um 
mini-shopping.  
 
Outro fator que levou ao aumento do movimento na avenida foi a inauguração de um restaurante da 
rede Mc Donald’s que funciona 24horas por dia, de um hotel pertencente à rede Accor, e do Sesc 
Santana (entidade voltada para o bem-estar social que atua nas áreas da educação, saúde, lazer, 
cultura e assistência). Percebendo o potencial da região, empresários começaram a investir, 
construindo bares e restaurantes na avenida para atender às demandas de todos os tipos de clientes. 
O aumento do número de estabelecimentos comerciais voltados à alimentação também atraiu outros 
serviços como academias, salões de festas, drogarias, locadoras de filmes, entre outros.   
 
 
 

  

 
Avenida Luís Dumont Villares com o Metrô Parada 
Inglesa ao fundo.  

Foto: Cristiane Pimentel (2008). 

 

Sesc Santana.  
Foto: Diego Oliveira (2008). 



 
 
 

 
Restaurante da rede Mc Donald’s. 

 Foto: Cristiane Pimentel (2008). 

 
 

 
Diferentes estabelecimentos comerciais.  

Foto: Cristiane Pimentel (2008). 
 
Em parte do terreno que antes abrigava a Casa de Detenção de São Paulo (Penitenciária do 
Carandiru) foram construídos o Parque da Juventude e a Escola Técnica Estadual Parque da 
Juventude, que valorizaram a região. Como parte da penitenciária permaneceu ativa, o arquiteto 
Ronaldo Faria e alguns moradores pleiteiam sua desativação completa.  
 

 
Penitenciária feminina.  

   Foto: Cristiane Pimentel (2008). 
 
Análises 
Os temas e textos relacionados à geografia urbana trazem elementos para a compreensão da 
realidade urbana. Realidade esta que é sentida pelos habitantes como exterioridade e que foi gerada 
pela sociedade ao longo de um processo histórico. Realidade complexa e dialética, que vive a 
contradição entre o que se transforma e o que persiste. 
 
Uma primeira reflexão a respeito da cidade pode ser feita por meio da percepção que seus 
habitantes têm dela, nos fenômenos vividos e sentidos, e que são revelados pela paisagem A região 
que antes era um lugar de casas e espaços verdes, com a presença do córrego que influenciava a 
vida e o cotidiano das pessoas, passou a abrigar uma avenida que, por si só, já dividiu o espaço de 
convívio dos moradores. A presença da avenida alterou o cotidiano dos moradores de diversas 
formas. Como lembra o morador Ronaldo, em dias de chuva as pessoas saíam de suas casas 
munidas de uma sacola e um sapato extra, pois mesmo com a ponte que possibilitava a travessia do 
córrego as ruas “viravam lama” e era necessário vestir outro sapato. Se por um lado as pessoas não 
precisam mais do sapato extra, pois as vias estão pavimentadas, por outro lado a rua não pode mais 
ser utilizada para reunir os vizinhos e fazer fogueiras em dias de festa. Assim podemos perceber que 
relações sociais e com o bairro aconteciam de forma mais plena.  



Na atualidade a avenida se caracteriza como mais um meio de circulação na cidade. A maioria dos 
terrenos está ocupada, e aqueles que não estão têm alto valor de mercado. A via possibilitou o 
acesso, crescimento e valorização da região. No entanto, afetou as relações das pessoas no bairro e 
com o bairro. Muitos dos novos moradores não sabem da existência do córrego, uma vez que este 
está canalizado e passa por baixo da avenida. Em muitos casos, não existem mais laços de amizade 
entre moradores, que se isolam em suas residências. As ruas não podem mais ser usadas para outro 
objetivo que não o da circulação.  
 
As transformações acontecem. O processo não se dá ao acaso, existe uma prática sócio-espacial que 
orienta o processo de produção e reprodução do espaço no tempo. Como coloca Seabra (1997) “...a 
problemática do tempo e do espaço se situa no plano do vivido, das imediaticidades. Ali onde todas 
as mediações da sociedade tem que se realizar, que reproduzir a lógica geral da sociedade.” 
 
A prática sócio-espacial exprime as vontades dos atores que estão dominantes no momento. Muitas 
vezes estes são desconhecidos, o que não significa que eles não existam. Eles existem e, na 
sociedade capitalista, buscam a reprodução ampliada do capital. Reprodução que se dá através da 
mercadoria, do valor de troca que ela tem. E para garantir que as trocas ocorram, é necessário 
garantir sua circulação: a cidade passa a ser modificada para permitir o escoamento da mercadoria e 
sua chegada aos diferentes mercados consumidores. O espaço do corpo, do encontro e da 
sociabilização vai, aos poucos, sendo substituído pelo espaço da circulação. Este processo é 
hegemônico na sociedade capitalista, mas não homogêneo, como será visto a seguir.  
 
A avenida concentra em si diversos usos. Dentre eles uma via de circulação, um lugar de vivência e 
um lugar de encontro e sociabilização. A circulação é sem dúvida o uso predominante que se faz da 
via. Sem o acesso que ela possibilita, provavelmente não existiriam os outros usos que a 
caracterizam. Carros, ônibus e motos são os principais usuários. O trânsito é intenso nas horas de 
pico (rush hour), assim como à noite, no horário em que as pessoas freqüentam os bares e casas 
noturnas.  
 
Concomitantemente, durante todo o dia é possível ver pessoas andando, correndo e levando bichos 
de estimação para caminhar ao longo da via. As calçadas laterais à avenida são largas e a presença 
de praças convida a população a usar os espaços. Algumas pessoas caminham por toda a via e 
depois dão continuidade às suas atividades físicas no Parque da Juventude.  
 

 

 
Avenida Luís Dumont Villares – espaço de circulação.   

Foto: Cristiane Pimentel (2008) 

 

 

Praça na lateral da via - espaço de vivência. 

    Foto: Cristiane Pimentel (2008) 

 
No final da tarde e durante a noite a aglomeração de pessoas à procura de lazer nos bares, 
restaurantes e casas noturnas é tão grande que chegam a se formar filas de mais de uma hora e meia 
para a entrada nesses estabelecimentos. Muitas pessoas que antes cruzavam a cidade para se divertir 
nos bairros do Itaim Bibi e da Vila Olímpia, especialmente junto à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 



passaram a ter a Avenida Luis Dumont Villares como principal destino. Devido a tais 
características, os freqüentadores chegam a afirmar que se trata da “Nova Faria Lima da Zona 
Norte”1.  
 

 
Fila na porta de um restaurante na Avenida Nova. 

Foto: Cristiane Pimentel (2008) 
 
Nas atividades de lazer acima citadas, é possível captar os momentos em que “...a cidade vence as 
forças de um pseudodeterminismo físico-territorial e mostra-se pujante, converte-se em espaço, em 
lugar praticado. A permuta, a troca, a convivência vencem as barreiras das distâncias – cria-se um 
espaço interativo.” (SILVA, 1997). 
  
Neste contexto, é possível analisar os contrastes que caracterizam a vida na cidade e que estão 
expressos nas práticas sócio-espaciais que ocorrem na avenida. Como tendência hegemônica, tem-
se a cidade sendo produzida cada vez mais para atender as necessidades de circulação, que são pré-
requisito para a reprodução do capital. Ou seja, uma cidade que, cada vez mais, extingue o lugar do 
corpo e é construída com vias expressas que possibilitam o livre trânsito de mercadorias. Contudo, 
como o processo é dialético, ao mesmo tempo em que ocorre a transformação, há a persistência de 
antigas formas. Ou seja, por mais que sejam construídas novas formas de uso do espaço, sempre 
haverá a resistência de antigas formas e estas irão conviver com as novas num processo 
contraditório.  
 
Ao mesmo tempo em que as vias são construídas para facilitar a circulação, elas são também o 
acesso aos diversos tipos de sociabilização, como é o caso dos bares e restaurantes da Avenida 
Nova. Vale ressaltar que no caso dos bares e restaurantes o processo tem contradições no tipo de 
uso que se faz do espaço. A primeira contradição está no fato de a mercadoria já ser em si uma 
unidade dialética, visto que ela tem um valor de uso para o consumidor e um valor de troca para o 
capitalista. Ou seja, por mais que as pessoas freqüentem um bar ou restaurante para consumir 
produtos daquele lugar, o que, para o capitalista, tem um valor de troca, elas também estão usando, 
consumindo o lugar, o que caracteriza um valor de uso.  
 
A segunda contradição se dá pelas relações mediadas ou imediadas pela mercadoria. Ao sentar em 
um restaurante as pessoas se sociabilizam e essa relação vai ser mediada pela mercadoria. Por outro 
lado, tem-se o uso da avenida para caminhadas que, por mais que a avenida tenha sido construída 
através do trabalho e, portanto, seja uma via feita pela mediação da mercadoria, ela permite atos 
imediados de encontro e sociabilização sem que haja, naquele momento, a mediação da mercadoria.  

                                                 
1 Segundo site <http://www.terra.com.br/istoe/istoe_sp/dia_dos_pais_2003/roteiros/bares_01.htm>, acessado em 
26/11/2007. 



Considerações Finais 
Embora o capitalismo se reproduza no espaço, isto não acontece de forma homogênea. O capital 
age de forma pontual e desigual de acordo com a vontade dos agentes dominantes. E é por agir de 
forma desigual que ficam resíduos. Resíduos de espaços que são dotados de história, resíduos de 
espaços em que o que predomina é o valor de uso e de outros em que o valor de uso se mistura com 
o valor de troca, numa realidade complexa e dialética. 
 
Com a pesquisa foi possível perceber que as duas hipóteses iniciais não são excludentes. Ambas 
podem acontecer, visto que a realidade é contraditória. Ou seja, ao mesmo tempo que a avenida se 
caracteriza por ser uma via expressa, de circulação de mercadorias, com a finalidade de atender os 
objetivos capitalistas de reprodução do capital, ela é também um espaço de vivência, com seus 
calçadões, praças e estabelecimentos comerciais.  
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