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impressão
estrangeira

os cheiros e sons de são paulo 
marcaram as primeiras sensações de 
jorn konijn, curador de arquitetura e 
design radicado na holanda, e expert 
sobre o que acontece entre os muros 
de concreto da cidade

Geralmente, a primeira impressão deixada 
por uma cidade é visual. De qualquer forma, 
a mais marcante que tive de São Paulo foi 
sonora. Desembarquei à noite e fui direto para 
a cama – cansado, dormi profundamente de 
imediato. Mas, pela manhã, despertei com um 
som agradável, que parecia mover-se devagar 
na minha direção.  Era uma melodia aconche-
gante, como o órgão de Contatos Imediatos 
do Terceiro Grau, filme de Spielberg. Meu 
jet lag não me deixava ter certeza se era um 
sonho. Quando levantei e abri a janela, vi um 
pequeno caminhão com as letras Ultragaz 
escritas em azul. Um homem gentil estava 
de pé, tirando cilindros de gás butano do 
veículo. Ele olhou para mim e sorriu, “vai um 
botijão aí, senhor?”. Fiquei em silêncio por um 
momento e sorri de volta, sem saber o que 
dizer. Murmurei a única palavra que sabia em 
português, “obrigado”.  Fechei a janela e voltei 
para a cama pensando que a minha primeira 
impressão da cidade tinha sido um pouco 
diferente do que eu imaginava.

Como qualquer grande paisagem urbana, São 
Paulo tem muitas camadas. À primeira vista, 
ela não parece fácil, acessível ou simpática. 
Alguns de seus aspectos repelem a maioria 
dos visitantes: seu oceano indefinido de 

quarteirões de concreto, o ar poluído e as ruas 
engarrafadas como se não houvesse amanhã. 
Certos espaços também foram notavelmente 
construídos sem inspiração: do americanizado 
shopping Eldorado aos condomínios-prisão 
nos Jardins; do complexo de lojas e aparta-
mentos neoclássicos Cidade Jardim às torres 
de escritórios de vidro na avenida Berrini. 
Mas, quando alguém olha mais atentamente 
por meio de todo esse concreto, São Paulo 
revela segredos incomparáveis aos de outras 
grandes cidades globais.

Seus lugares secretos mais surpreendentes 
escondem verdadeiros pontos de acupuntura 
verde. A amostra de uma floresta tropical 
no parque Trianon é apenas uma dessas 
revelações. Não muito longe, na avenida 
23 de Maio, o Centro Cultural São Paulo 
revela um pedaço de natureza construída: 
seu terraço verde, com uma surpreendente 
vista paulistana. No bairro de Perdizes, na 
rua Alfonso Bovero, se desenrola o pequeno 
parque da Sabesp, bonito e clássico, com 
uma fonte de água tradicional, que lembra o 
estilo de vida americano nos subúrbios. No 
restaurante Fazendinha Butantã, localizado 
na rua Barroso Neto, você  pode esquecer 
completamente que está em uma metrópole 
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de 17 milhões de habitantes. Além de servir 
boa comida caseira, abriga macacos, cobras 
e lagartos. Quem falou em selva de pedra?

Recentemente, os paulistanos parecem 
redescobrir a natureza oculta de sua cidade. 
Grupos cheios de iniciativa estão trabalhando 
duro para, por exemplo, ressignificar rios 
esquecidos ou criar pequenas hortas comuni-
tárias. Um belo exemplo é o projeto de Safáris 
Urbanos, da São Paulo Lab. Por meio de um 
passeio ao longo das estações de metrô, 
os complexos ecossistemas urbanos e a 
biodiversidade paulistana são redescobertos, 
pesquisados e expostos. Outra ideia é a 
defendida por um movimento que deseja 
transformar o Minhocão em algo parecido 
com o High Line Park, em Nova York, abrindo 
caminho para a natureza construída. Mas 
a pressão dos carros nas ruas paralelas ao 
Elevado só deve crescer, apontam os especia-
listas, com razão. E simplesmente recriar uma 
história  de regeneração urbana com base em 
um exemplo bem-sucedido nova-iorquino não 
significa, necessariamente, que ela também 
vai funcionar em São Paulo. 

De qualquer forma, esses segredos resultam 
em aromas e sons genuínos. O cheiro desafia 

palavras, mas arrisco dizer que São Paulo é 
uma estranha combinação do perfume de 
árvores antigas, fumaça de carros e grãos 
de café. Ela é relativamente silenciosa – 
especialmente em comparação com outras 
grandes metrópoles como Pequim ou 
Mumbai. Sim, o ar de São Paulo pode estar 
fortemente poluído de tempos em tempos. E, 
sim, helicópteros e fogos de artifício podem 
te deixar acordado durante a noite. Mas, de 
forma geral, ela é agradavelmente sonora e 
perfumada. Vendedores ao redor do mundo 
gritam e fazem sons perturbadores para 
chamar a atenção das pessoas. Não em 
São Paulo. O som do vendedor de gás é tão 
bonito que te pega completamente despre-
venido. Te faz sorrir. Traz beleza do jeito mais 
surpreendente possível. Ainda que a única 
coisa que ele esteja tentando fazer é te vender 
gás de cozinha. 

Isso ilustra a contradição entre estranheza e 
romantismo. Em São Paulo, a escala humana 
está sempre presente: em um corredor que 
atravessa a gigante avenida Sumaré, ou na 
casinha antiga, ao lado de um arranha-céu na 
avenida Paulista. Para mim, a sigla SP tem dois 
outros significados: secret places e sounding 
pleasant. Isso também é São Paulo.


