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“As ruas são a morada do coletivo. O 
coletivo é um ser eternamente inquieto, 
eternamente agitado, que, entre os muros 
dos prédios vive, experimenta, reconhe-
ce e inventa tanto quanto os indivíduos 
ao abrigo de suas quatro paredes. Para 
esse ser coletivo, as tabuletas das fir-
mas, brilhantes e esmaltadas, constituem 
decoração mural tão boa ou melhor que 
o quadro a óleo no salão burguês; os 
muros com défense d’afficher – proibido 
colar cartazes – são sua escrivaninha, as 
bancas de jornal, seus móveis do quarto 
de dormir, e o terraço do café, a sacada 
de onde observa o ambiente. O gradil, 
onde os operários do asfalto penduram a 
jaqueta, isso é o vestíbulo, e o portão que, 
na linha dos pátios, leva ao ar livre, o longo 
corredor que assusta o burguês, é para 
ele o acesso aos aposentos da cidade. A 
galeria é o seu salão. Nela, mais do que 
em qualquer outro lugar, a rua se dá a co-
nhecer como o interior mobiliado e habita-
do pelas massas.”  WALTER BENJAMIN
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Esta monografia trata da questão da relação do 
edifício com a cidade, mais especificamente seus 
pavimentos térreos, onde há uma comunicação di-
reta com a rua. 

A partir disso, dessa vontade de discutir sobre este 
assunto da permeabilidade urbana, e de como os 
edifícios de uso misto podem ser muito interessan-
tes para a dinâmica urbana, sendo uma opção para 
a construção dos espaços públicos na cidade, fez-
-se um recorte no tempo, na história de São Paulo, 
analisando e percorrendo os exemplares da pro-
dução da arquitetura moderna, edifícios galerias 
construídos entre 1930 e 1960, que estão ligados 
ao processo de expansão do centro histórico, in-
dustrialização, comércio varejista, verticalização da 
cidade, ao Plano de Avenidas e legislação atuan-
te na época. Estes edifícios ajudaram a construir a 
paisagem urbana e criar novas funções ao térreo, 
garantindo relação intensa entre interior e exterior. 

Resumo



A pesquisa parte de uma contextualização desta 
tipologia, as galerias, na Europa, da relação co-
mércio e cidade, para então introduzir a relação do 
comércio com a cidade de São Paulo, que foi mui-
to importante para sua expansão e surgimento dos 
edifícios galerias, e a partir do estudo feito de um 
período de grande relevância para a formação da 
metrópole, analisar como muitos edifícios, que vem 
sendo construídos de maneira a negar o entorno, 
criando barreiras, poderiam trabalhar esta relação 
interno e externo e ser mais generosos com o espa-
ço que lhe abriga.  

Assim, através do entendimento dos processos da 
cidade, seus desdobramentos, o trabalho busca 
propor uma arquitetura de uso misto que resgate 
a memória do local e crie um espaço de dinâmica 
urbana e um motivo para se permanecer, em uma 
região que já foi palco de atividades culturais na 
cidade.

Palavras chave: “cidade”, “edifício”, “galerias”, 
“centro novo”, “atravessar”, “arquitetura moderna”, 
“térreo”, “cinema”
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O trabalho busca através de uma pesquisa histó-
rica e um recorte no tempo da história da cidade 
de São Paulo, comentar sobre a relação do edifício 
com a cidade, cidade que é o ponto de intersecção 
do horizontal com o vertical, o nível da rua. 

A pesquisa se organiza em quatro capítulos e bus-
ca organizar uma linha de pensamento que vai de 
uma escala global, que seria o percurso pela histó-
ria, a uma escala territorial (São Paulo) e escala do 
objeto (edifício).

Inicialmente, comentando a relação comércio e 
cidade, na vez que o surgimento das cidades se 
deu em torno das rotas de comércio, atividade que 
sempre esteve presente na humanidade e produz 
uma troca além da mercadoria, que é a troca de 
cultura, linguagens, além de gerar encontros, con-
ta-se a história das galerias comerciais, passagens, 
que surgiram em Paris, do seu surgimento ao declí-
nio, junto a uma análise tipológica, e aproxima-se 
da escala do território, cidade de São Paulo, mais 
especificamente o Centro Novo, a oeste do Anhan-
gabaú contando sua relação com o  comércio.
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Partindo à escala territorial, capítulo 2, conta-se so-
bre o início da Paulicéia, o sucesso da economia 
cafeeira, a industrialização e o comércio varejista 
atrelados ao crescimento da cidade, sua verticali-
zação e expansão do triângulo histórico, indo além 
Vale do Anhangabaú, para o Centro Novo, que foi 
cenário da mudança da vida urbana e da produção 
da arquitetura moderna, os edifícios galerias, da 
qual o trabalho trata e traça um percurso por entre 
seus pavimentos cidade, térreos, para chegar no 
local de intervenção.

O trabalho comenta sobre a situação atual do local 
e os processos que colaboraram para sua degra-
dação e esvaziamento, e parte, no capítulo 3, para 
a escala do objeto.

Assim, a partir da história de São Paulo, que teve 
suas diversas fases, comenta-se sobre a cidade 
de muros que encontramos atualmente, em que a 
insegurança o medo atuam como norma na cons-
trução do espaço, levantando-se as barreiras que 
bloqueiam a relação cidade e edifício. 

Compreendendo os espaços de transição e em 
como se construir uma cidade ao coletivo, e olhan-
do para a tipologia das galerias, em sua maioria 
edifícios de uso misto, comento como estes podem 
ser formadores do espaço público, e gerar movi-
mento, encontros e trocas. 

Como uma resposta final, o trabalho se encerra 
com uma intervenção na região estudada, o Cen-
tro Novo, mais pontualmente o Largo do Paissan-
dú, que através do percurso das galerias, pode ser 
ponto de partida ou chegada. O projeto buscou 
resgatar a memória do local através do programa 
explorado e criar motivos para se permanecer, ao 
invés de apenas atravessar, transitar. 
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Para embasar a pesquisa e começar a investigar as 
galerias comerciais é necessário ressaltar a impor-
tância do setor terciário na cidade, uma vez que o
comércio se mostra inerente a ela. 

A atividade de troca faz parte da origem das re-
lações humanas desde os primórdios da ci-
vilização, e faz parte da significação do 
comércio, que incita na troca do diálogo, da mo-
eda, de opiniões e cultura. (VARGAS, 2012, p. 74) 

De maneira cronológica pode-se dizer que nas 
economias mais primitivas já eram observados in-
dícios de troca de objetos considerados de valor,
observando assim um surgimento de formas 
de diálogo entre os indivíduos. Para melhorar 
esta relação, junto ao comércio, desenvolveu-
-se um sistema de comunicação e códigos ci-
vis, que facilitaram as trocas no ambiente social. 

A necessidade de abastecimento nas primeiras 
cidades, com a troca de alimentos e mercadorias 
para a sobrevivência da população, impulsionaram 
o desenvolvimento da atividade comercial. 

1.1 O comércio e a cidade
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Com o desenvolvimento dos meios de transporte, 
primeiramente aquáticos e posteriormente os veí-
culos sobre rodas e o surgimento das estradas cal-
çadas, foi possível escoar a produção excedente e 
equilibrar o comércio interno nas cidades, além de 
permitir o  alcance de mercadorias diversificadas. 

Os mercados e feiras aconteciam nos pontos de 
encontro do fluxo de pessoas que chegavam com 
a produção excedente para comercializar, e eram
verdadeiros espaços de sociabilização.

“para a troca se realizar, existe a necessi-
dade do encontro, envolvendo além das 
mercadorias, a troca de ideias, palavras, 
experiências e sensações que fazem 
parte do encanto do consumo, pois o ato 
da troca pressupõe a conversa, ainda que 
virtual, para que o negócio seja efetivado.” 
(VARGAS, 2012, p. 74) 
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Com o passar do tempo a comercialização foi to-
mando outra amplitude, o que antes era uma tro-
ca de produtos entre vizinhos se tornou parte da 
economia e atingiu proporções internacionais. 
As ágoras gregas eram consideradas os centros 
da vida pública, estruturadores urbanos, e eram 
onde aconteciam as atividades comerciais e a 
reunião de pessoas. É importante salientar que o 
comércio não era a função predominante destes 
locais, que eram verdadeiros pontos de encontro 
para discussões políticas e tribunais populares, 
o espaço da cidadania, mas a partir do sécu-
lo VII a atividade se intensificou, principalmente 
quando, nas cidades gregas, começou a se utili-
zar moedas de ouro e prata como meio de troca. 

Os fóruns romanos também apresentavam este ca-
ráter de local da vida pública, mas a Itália levou 
um tempo a mais para se inserir nas negociações 
internacionais. 

“A ausência de bons portos, com exce-
ção de Tarento e Nápoles, somada à es-
cassez de recursos minerais e à fertilidade 
do solo, mantiveram os romanos atrelados 
às atividades agrícolas. O comércio na 
cidade de Roma só adquiriu proporções 
internacionais quando o Império con-
quistou as terras próximas ao rio Tibre, 
ligando a cidade de Roma a de Óstia e, 
consequentemente, ao Mar Tirreno, antes 
controlado pelos árabes.” (ALEIXO, 2005, 
p. 12)

A partir disso construíram portos artificias e expan-
diram suas trocas.
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Figura 01 - Mercado público do fórum durante Império 
Romano. Bancas armadas por camponeses e comer-
ciantes e ao centro fonte de água pública. 

Com a queda do Império Romano a Europa vol-
tou ao comércio regional, após um longo período 
de comércio internacional e marítimo, mas com 
o contato cada vez mais intenso com o Oriente, 
pelas Cruzadas e depois com as feitorias comer-
ciais permanentes, “as feiras e praças de mer-
cado mantiveram-se como espaços da vida so-
cial, palco de inúmeras manifestações, com as 
trocas de mercadorias, apresentações teatrais, 
festas” (ALEIXO, 2005, p. 14), e a partir do sécu-
lo XIII já se apresentavam com escala internacio-
nal e o comércio nas cidades fora reestabelecido. 

Na Idade Média, as pessoas em busca de sua so-
brevivência estavam sempre atreladas a uma as-
sociação (casa, mansão, guilda ou mosteiros). As 
guildas eram associações de profissionais, e sua 
presença nas cidades medievais até o século XV 
ajudaram a organizar o trabalho e elevar a econo-
mia para uma economia monetária. “Os mercados 
e feiras, coordenados pelas Corporações de Ofí-
cio, ganharam amplitude, beneficiando o comércio, 
aumentando os lucros, organizando a produção e 
construindo a base para o desenvolvimento indus-
trial” (ALEIXO, 2005, p. 16)
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No século XVIII, após a cidade medieval protegi-
da e o campo dominado pelos senhores feudais 
superarem suas divergências, alguns mercadores 
que conseguiram juntar capital e comprar meios 
de produção e matéria prima puderam desenvol-
ver seu trabalho no campo, e assim as corporações 
de ofício se desestruturaram. (ALEIXO, 2005, p. 16) 
Desta forma as corporações foram obrigadas a se 
remodelarem e as cidades, às ordens dos monar-
cas e do papado, sofreram remodelações urbanas, 
com o alargamento de ruas e ampliação de praças.

Começa-se a se observar mudanças na organiza-
ção do trabalho, o tempo antes associado à nature-
za passou a associar-se ao relógio urbano, e os tur-
nos de trabalho se intensificaram, instaurando-se 
um sistema industrial que transformou os antigos 
trabalhadores da terra em operários, descolando-
-se em massa à vida urbana.

A cidade em crescimento deliberado perdeu seu 
significado mais tangível e os mercados e feiras 
sua sociabilidade.

“Os encontros semanais, as conversas e 
compras de produtos especiais feitas por 
encomenda foram se perdendo e dando 
espaço as compras diárias, nos grandes 
centros de compra do século XIX e XX. A 
atividade comercial extrapolou o âmbito do 
abastecimento para a sobrevivência e ad-
quiriu proporções de atividade econômica. 
Nesse sentido, a relação simples e direta 
entre a necessidade de um bem e a sua 
compra foi substituída por outra, pautada 
na compra por impulso, incentivada não 
pela necessidade, mas pela profusão de 
ofertas e pela diversidade de mercadorias, 
algo até então desconhecido.” (VARGAS, 
2001, p. 157 apud ALEIXO, 2005, p. 19 
e 20)



36 37

Com a Revolução Industrial e a Revolução France-
sa a vida na cidade se modificou, e o valor da terra 
que agora estava nas mãos da burguesia cresceu 
com as investidas capitalistas e logo começaram a 
surgir os empreendimentos especulativos nas áre-
as centrais das cidades, principalmente em Paris, 
construindo-se centros comerciais, as famosas ga-
lerias comercias, a partir do século XIX. 
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O comércio antes atrelado a troca, ao abastecimen-
to e manutenção das necessidades diárias da po-
pulação, passa a tomar proporções maiores e visar 
o lucro, ação antes criticada pela Igreja na Idade 
Média, mas que muda de cenário após a reforma 
religiosa, descobertas marítimas, e importância do 
comércio externo como impulsionador das econo-
mias nacionais. 

Assim, com a grande escala de produção e o co-
mércio sendo considerado uma atividade digna, 
novas organizações espaciais vão surgindo de 
acordo com a necessidade de cada cidade, sua 
situação econômica e social.

Com foco no surgimento das galerias europeias, 
este subcapítulo aborda o contexto de seu surgi-
mento, suas fases, e suas características tipológi-
cas.

No século XVIII a sociedade francesa era dividida 
entre o primeiro estado e segundo estado, respec-
tivamente, clero e nobreza, que detinham os privi-
légios e isenção de impostos, e o terceiro estado, 

1.2 Galerias europeias
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o restante da população, comerciantes, artesãos, 
burgueses e camponeses, que pagavam os impos-
tos e demonstravam-se altamente insatisfeitos com 
a situação, principalmente diante da crise financei-
ra do governo. Com a Queda da Bastilha inicia-se 
a Revolução Francesa em 1789. No seu desenrolar 
observa-se a declaração dos direitos humanos, li-
berdade e igualdade a todos, algumas tentativas 
de impedir novas crises financeiras, a Igreja per-
dendo suas propriedades e a burguesia tomando 
força. (GEIST, 1983, p. 59 e 60)

Com o fim da Revolução e início da Era Napoleô-
nica, primeiros anos do século XIX, “os preceitos 
da cidade regular foram aplicados nos projetos de 
portos e de novas cidades. A geometria rigorosa, 
destinada a facilitar a circulação de homens e mer-
cadorias, pretendia deixar para trás o legado da 
cidade irregular da Idade Média e Clássica” (ALEI-
XO, 2005, p. 26). Os traçados sinuosos dos anti-
gos bairros de Paris ainda eram muito presentes e 
contrastavam com este novo traçado, mas os en-
genheiros do Estado ainda estavam encarregados 
de questões mais técnicas, como a distribuição de 
água e saneamento

Durante estes anos de pós revolução, Napoleão 
Bonaparte cria junto a burguesia condições para 
o livre desenvolvimento da exploração de proprie-
dades privadas e aplicação de recursos gerados 
pela indústria em empreendimentos imobiliários. 
(GEIST, 2001, p. 60 apud ALEIXO, 2005, p. 27), e 
como a situação fundiária era muito promissora, 
devido a desapropriação de propriedades do clero 
e da nobreza, ocorre o fenômeno de especulação 
imobiliária, os preços dessas propriedades aumen-
tam muito e os especuladores parisienses passam 
a subdividir os imóveis para recuperar seu capital 
mais rapidamente, construindo apartamentos e lo-
jas em solos mais baratos, abrindo os quarteirões 
com passagens cobertas, as famosas galerias.
 
Como visto, estas propriedades antes pertenciam 
ao clero e a nobreza, classes tradicionais, e ain-
da mantinham um traçado urbano medieval, com 
ruas estreitas e sinuosas, pavimentação irregular, 
sem calçadas e esgotos, tornando o caminhar uma 
aventura, além de ser perigoso devido o tráfego in-
tenso. 
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Assim, é possível compreender que o nascimento 
destas passagens cobertas é o resultado de uma 
convergência de fatores, de um lado a especula-
ção imobiliária e de outro a necessidade de pas-
seios mais seguros, fora os avanços tecnológicos 
do vidro e do ferro, presentes nas coberturas das 
galerias, e a ascensão econômica de uma burgue-
sia pós-revolução com novas necessidades e va-
lores.

As galerias trouxeram à tona o fenômeno da vida 
noturna, explorando as áreas internas das quadras, 
aumentando o espaço comercial do centro pari-
siense sem aumentar seu perímetro, um comércio 
atraente, luxuoso em uma área acessível a popu-
lação. Eram como atalhos atrativos que protegiam 
das intempéries e ofereciam um caminhar mais 
seguro e agradável. As arcadas eram construídas 
próximas as salas de espetáculo, ou incluíam este 
programa em seu espaço, e um outro programa co-
mum a essa tipologia eram as livrarias e salas de 
leitura. 

Segundo Johann Friedrich Geist, em seu livro “Ar-
cades: The History of a Building Type”, as arcadas 
podem ser divididas em 6 períodos: 

- período de invenção: até 1820
- período da moda: 1820-1840
- período de expansão: 1840-1860
- período monumental: 1860-1880
- período do movimento em direção ao gi-
gantismo e à imitação: 1880-1900
- período de declínio do conceito: a partir 
de 1900
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No período de invenção, um primeiro ensaio do 
que viria a ser uma arcada comercial aconteceu no 
Palais-Royal em Paris, quando Philippe d’Órleans 
dividiu seu jardim em lotes de butiques com quatro 
fileiras de lojas servidas por dois corredores para-
lelos, dando forma a Galeries de Bois, coberta por 
uma cobertura construída com vigas de madeira, 
datada aproximadamente no ano 1788. 

Figura 02 - Palais Royal, Galeries de Bois, 1788.
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As primeiras galerias foram construídas com co-
berturas de madeira, a Galeries de Bois e a Passa-
ge du Caire não apresentavam iluminação zenital, 
sendo a iluminação fornecida por janelas laterais. 
(GEIST, 1983, p.67) Desta forma, a Passage des 
Panoramas, construída em 1800, foi considerada 
a primeira arcada verdadeiramente coberta por ter 
iluminação zenital, mas ainda com estrutura de ma-
deira. (VARGAS, 2018, p. 134). Em 1808 a Passage 
Delorme introduz a cobertura de vidro em estrutura 
de ferro.

Entre 1811 e 1823 nenhuma arcada é construída 
em Paris devido as guerras napoleônicas, enquan-
to em Londres surgem as primeiras galerias, Royal 
Opera Arcade (1818) e Burlington Arcade (1819). 
(GEIST, 1983, p.68)

No período da moda, 1820-1840, com a queda do 
Império Napoleônico, a nobreza e a igreja retomam 
seu poder de influência, com o fim do bloqueio con-
tinental abre-se caminho para um modelo econômi-
co liberal e em 1820 as arcadas comercias voltam 
a ser objeto de especulação da camada mais rica 

da sociedade. (GEIST, 1983, p.69) Muitas galerias 
são construídas em Paris neste período, entre elas 
algumas notáveis, como a Galerie Vivienne, Passa-
ge Choiseul, Galerie Colbert e Grand-Cerf, constru-
ídas a partir da demolição total ou parcial de hotéis. 
Ao mesmo tempo esta tipologia é imitada em outras 
cidades, como Lyon, Bordeaux, Bruxelas, Milão.
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Figura 03 e 04 - Galerie Vivien-
ne e Passage du Grand Cerf em 
Paris, 2019.

Segundo Geist, em 1830 as arcadas estavam com-
pletas, todas suas partes haviam sido desenvolvi-
das, suas fachadas interiores e exteriores, cober-
turas de vidro, corte longitudinal, espaço central, 
compunham a característica de uma edificação 
aberta ao público. As arcadas se tornam símbolo 
da modernidade, integrados ao interesse da vida 
urbana. (GEIST, 1983, p.70) 

Em 1831 foi inaugurada a Galeria d’Orléans, antes 
Galerie de Bois, substituída por galerias em pedra 
e com um novo tipo de cobertura de vidro, em meia 
abóbada de berço. Suas proporções eram muito 
maiores que as galerias feitas até então, e viria a 
influenciar os próximos períodos.

A partir de 1840, no período de expansão, muitas 
arcadas começam a “sair de moda”, e os inves-
timentos se voltam para as ferrovias e expansão 
urbana, o fenômeno do turismo começa a se mas-
sificar, principalmente devido as viagens em grupo 
promovidas por Thomas Cook, empresário inglês. 
Assim, o turista vira o novo público das galerias e 
estas tomam uma nova dimensão.
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Em Paris, com a renovação de Haussman, as gale-
rias com estreitas passagens perdem sua função, e 
as grandes artérias Haussmanianas começaram a 
separar as residências das atividades comerciais.

A monumentalidade das galerias observa-se com 
a Galerie des Cristoforis (1831) em Milão e tem 
como ponto inicial de uma geração de arcadas 
monumentais, que perdem a intimidade anterior e 
tornam-se especialmente espaços de consumo, o 
Sillem’s Bazar (1845) em Hamburgo. 

O período monumental (1860-1880), quando a es-
peculação privada passa para a esfera pública, 
pois as passagens davam a cidade um ar cosmo-
polita, tem como exemplo típico a Galeria Vittorio 
Emanuelle (1867) em Milão, primeira arcada cons-
truída pela municipalidade e a partir de um con-
curso. (VARGAS, 2018, p.147 e 148) A partir desta 
muitas outras são construídas, caminhando para o 
período de imitação.

Figura 05 - Galeria Vittorio Emanuelle, Milão.
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Com suas novas dimensões, as passagens deixam 
de lado seu conceito e sua essência inicial como 
rua e seguem rumo o período de descaracteriza-
ção e declínio.

“Enquanto as primeiras são frutos da 
iniciativa privada, as monumentais, como 
a Vittorio Emanuelle, são resultado da ne-
cessidade de afirmação de uma vontade 
política e expressão monumental de uma 
capital. As galerias cobertas de Milão, 
Nápoles e Gênova são um símbolo da 
rivalidade das cidades, que desejam ser a 
capital do novo Estado italiano.” (Delorme 
e Dubois, 1996, p. 57 apud VARGAS, 
2018, p. 150)

O período de declínio do conceito se dá, segundo 
Geist, no fim do século XIX, com o desenvolvimento 
das grandes cidades diante das questões técnicas 
de edificações e expansão urbana, com a elabora-
ção de leis de zoneamento, recuos, instruções téc-
nicas contra incêndio, limite de aproveitamento do 
terreno, além do advento do concreto. A Friedrichs-
trassenpassage em Berlim pode representar este 
período, construída totalmente de concreto. 
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Figura 06 - Friedrichstrassenpassage em Berlim 
(2019), estrutura em concreto. Hoje tornou-se o hotel 
Westin Grand.

Assim, o que antes eram passagens cobertas como 
continuação da rua, permeando as quadras, permi-
tindo uma relação entre o público e privado, com o 
atrativo das atividades comerciais, tornaram-se cons-
truções massivas e de proporções monumentais, pri-
meiros indícios dos hoje conhecidos shopping cen-
ters.
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Após contextualização na história do surgimen-
to e declínio das galerias, que tiveram Paris como 
palco principal, reproduzo como tomada de deci-
sões uma análise destas tipologias. Aqui, através 
de diferentes tabelas e ilustrações em diagramas 
e cortes, retiradas do livro “Arcades: The History of 
a Building Type” de Johann Friedrich Geist (1983), 
pretendo demonstrar a imagem destas arcadas ao 
longo do tempo e seus diferentes traços.

1.2.1 Análise da tipologia
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Espacialidade

Esta tabela é dividida horizontalmente pela quan-
tidade de entradas das galerias e formas de suas 
passagens (linear, diagonal, ângulo reto, forma em 
T, forma em Y, etc), e verticalmente pelo caráter de 
seu espaço interno: rua, rua e pátio central, pátio 
central, rua com bloco central. 
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Figura 07 - Tabela de espacialidade das galerias.
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Esta tabela separa verticalmente as galerias pelas 
suas alturas, como, altura simples, altura dupla, al-
tura tripla ou maior e altura com desnível, e hori-
zontalmente em número de coberturas de vidro e 
suas variações nas combinações de pátio central, 
edifícios frontais e edifícios transversais.

Corte longitudinal
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Figura 08 - Tabela de possibilidades de cortes longitudinais
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Esta tabela divide os diagramas das seções trans-
versais das coberturas na horizontal, de acordo 
como o vidro esta disposto, podendo as aberturas 
zenitais serem redondas, retangulares ou contí-
nuas, e sua forma, cobertura em duas águas, em 
pendentes, em arco ou arco ogival, e na vertical 
de acordo com a sua estrutura, vigas continuas, 
treliças de banzo paralelo ou não e estruturas em 
trama de cabos (figura 9- diagrama 6f).

Coberturas de vidro

Figura 09 - Tabela de coberturas de vidro, suas diferen-
tes formas e estruturas.
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Através desta ilustração em linha de cortes trans-
versais das galerias, observa-se o seu processo de 
crescimento em dimensões (altura e largura) rumo 
a sua fase monumental, e também o desenvolvi-
mento da cobertura, inicialmente em duas águas, 
depois surgem os lanternins no topo para venti-
lação, as coberturas passam a ser em curva até 
chegar nas cúpulas, sobre os pátios centrais das 
galerias. 

Desenvolvimento em corte 
transversal
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Figura 10 - Desenvolvimento das galerias em corte transversal
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Estas ilustrações mostram como as fachadas inte-
riores das galerias sempre seguiram um ritmo em 
suas aberturas e a repetição modular do comércio. 
As passagens sempre marcadas pelas colunatas 
e arcos, e a cobertura de vidro que foi evoluindo 
e destacando-se como elementos que se sobres-
saiam. 

Pode-se dizer que esta tipologia possui dois ele-
mentos principais que a caracterizam como tal, a 
passagem/percurso e a cobertura de vidro, ambas 
com variações no traço.

As arcadas não precisam necessariamente se 
apresentar em um percurso linear que atravessa a 
quadra como visto nos diagramas de especialida-
de. Existem alguns casos, raros, também apresen-
tados na tabela de espacialidade em que a passa-
gem não leva de uma rua a outra, porém são casos 
singulares que descaracterizam parcialmente a 
construção.

Desenvolvimentos das facha-
das internas

As galerias, ou passagens, ou arcadas, nada 
mais são/eram do que caminhos cobertos ba-
nhados por luz natural através de suas cobertu-
ras de vidro. Percursos caracterizados como a 
continuação da rua, permeando as construções 
de uso privado, “rasgando-as”, através de mó-
dulos de comércio, verdadeiros atrativos para 
aqueles que decidem cortar caminho ou flanar 
pela cidade.
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Figura 11 e 12 - Fachadas internas. Figura 13 e 14 - Fachadas internas.
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Figura 15 - Interior da Galeria Grand Cerf em Pa-
ris, 2019. 
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Como desfecho desta linha de raciocínio em es-
cala global, relação cidade e comércio e história 
das galerias comerciais na Europa, partindo para 
uma escala territorial, São Paulo – região central, 
introduzo aqui a relação da atividade comercial na 
Paulicéia. 

Traçando uma linha cronológica é possível resu-
mir este processo com o surgimento das lojas de 
departamento, a princípio no centro velho e depois 
expansão além vale do Anhangabaú , centro novo, 
gerando maior dinamismo a região, surgimento dos 
edifícios galerias, descentralização e degradação 
do centro, ociosidade nas galerias, e surgimento 
dos primeiros shopping centers, tipologia que man-
tém-se viva e frequentada até hoje por oferecer es-
tacionamento, segurança, lazer, praça de alimen-
tação e diversidade de produtos de consumo, mas 
que ao mesmo tempo é também alvo de muitas crí-
ticas, por ser uma edificação que nega completa-
mente a cidade, fechando-se ao seu interior.

1.3 Uma aproximação ao comér-
cio em São Paulo
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Os grupos estrangeiros que controlavam a comer-
cialização do café começam a adotar também a 
posição de importadoras, no início do século XX, 
diante de uma sociedade ávida por bens de con-
sumo. O número de empresas importadoras cres-
ceu e a diversidade de produtos também, atraindo 
novos investidores. Com a necessidade de expor 
estes produtos o comércio varejista assumi um pa-
pel importante. 

Em 1913, São Paulo recebe a loja Mappin, mais fa-
mosa loja de departamentos, que a priori era uma 
loja de cristais e pratarias, mas, com a riqueza pro-
vinda da exportação do café, São Paulo crescia e 
tomava frente na economia do país, tornando-se 
um cenário promissor para este tipo de estabele-
cimento. 

Em 1939, aproveitando a construção do Viaduto do 
Chá em concreto armado  de autoria de Elisiário 
Bahiana, e apostando no crescimento da cidade 
em direção ao centro novo, a Mappin cruza o Vale 
do Anhangabaú e se instala em um prédio novo, 
também de autoria de Elisiário Bahiana, na Praça 

Ramos de Azevedo, em frente ao Teatro Municipal. 
A mudança impulsionou a ida de outros estabele-
cimentos para além vale, e até as propagandas da 
loja incitavam tal progresso.
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Figura 16 - Propaganda da Loja Mappin com sua mu-
dança para Praça Ramos de Azevedo.

Assim, o centro novo passou a receber torres de 
escritórios, serviços e comércio e observa-se um 
maior movimento na região, principalmente na Rua 
Barão de Itapetininga. Após a Guerra, os produtos 
importados passaram a ser mais caros e escassos 
sendo substituídos pelos da indústria nacional. 

A Mappin teve que ir se adaptando às mudanças 
e enfrentar a concorrência, e sempre fez isso muito 
bem, se atualizando e sendo mais que um local de 
compras, um espaço de encontro e lazer. A lojas 
Sears, que se instalou em São Paulo no fim da dé-
cada de 40 com foco na venda de eletrodomés-
ticos, e a Mesbla, onde atualmente se encontra o 
Sesc 24 de Maio, também foram grandes estabe-
lecimentos importantes para se contar a história do 
comércio varejista em São Paulo. 

Concomitante a agitação gerada no centro novo, 
surgem os edifícios galerias comerciais, valendo 
lembrar que na década de 50 São Paulo passa-
va a se impor como metrópole diante do país, e 
para isso faltava o esplendor cultural. Assim passa-
ram-se a ser construídos museus, bienais de artes 
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plásticas, e os cinemas de rua que compunham a 
famosa Cinelândia Paulista e movimentavam a área 
central. 

Estes edifícios galerias trazem consigo traços de 
modernidade, por abrigarem funções diversas e 
apresentarem um térreo livre, em que ao mesmo 
tempo que se caracterizam como ambiente priva-
do também se demonstram como espaço público, 
compondo o aparato cultural necessário para a 
paulicéia. “As galerias, nessa época (anos 1950), 
eram polos da cultura elitista paulistana. Abrigavam 
lojas de alto luxo, bares e restaurantes da moda e 
foram ponto de encontro de intelectuais, artistas e 
boêmios.” (VARGAS, 2018, p. 222)

Com as novas centralidades na cidade, a partir de 
1960, os processos de expansão e descentraliza-
ção das atividades urbanas começam a interferir 
no dinamismo da área central. Com o aumento no 
número de automóveis e a necessidade de estacio-
namento, os comerciantes começam a perceber as 
vantagens de se estabelecer fora do centro, e pou-
co a pouco a Paulista passou a ser o novo centro 
dinâmico da cidade. 

O centro com o tempo passa por um processo de 
degradação, deixando de ser alvo de investimen-
tos e o polo cultural da cidade, o que reflete nas ga-
lerias que passam a apresentar muitas lojas vazias 
e por sua vez subdividas em comércio pequenos e 
de baixo nível. Estes processos da metrópole serão 
apresentados adiante com mais clareza. 



são paulo, 

processos 

da metrópole
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Este capítulo começa por uma breve história do 
centro histórico de São Paulo e sua expansão para 
o chamado centro novo, cenário dos edifícios gale-
rias, foco desta pesquisa e que dá embasamento 
para a discussão do objeto, o edifício na cidade, e 
a partir disso ensaia-se uma intervenção no Largo 
do Paissandú. 

São Paulo passou por um longo período de isola-
mento devido suas condições geográficas, tendo 
seu núcleo inicial limitado ao triângulo histórico, 
definido pelo Rio Tamanduateí e Rio Anhangabaú, 
as ruas São Bento, Direita e XV de Novembro e os 
mosteiros São Bento, Carmo e São Francisco.

2.1 Contextualização: do centro 
velho ao centro novo
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Figura 17 - Mapa antigo da cidade de São Paulo, triân-
gulo histórico entre rios e convento São Francisco, São 
Bento e do Carmo.

A partir de 1870 a cidade começa a demonstrar um 
crescimento urbano devido o sucesso da produção 
cafeeira e o início do processo de industrialização. 
Os fazendeiros, para tratar de seus negócios, ti-
nham que residir por mais tempo na cidade, a qual 
passou a se tornar sua morada principal, virando 
objeto de cuidados, com mais recursos sendo apli-
cados à capital. Neste período muitos imigrantes 
vieram para São Paulo em busca de trabalho, ge-
rando um crescimento populacional. 

A cidade passa a receber investimentos para me-
lhoramentos urbanos, as construções deixam de 
ser tradicionais, de taipa, e passam a ser feitas em 
alvenaria. As grandes chácaras existentes, princi-
palmente na região do centro novo, passaram a 
ser loteadas e novos bairros vão sendo criados. O 
mercado imobiliário neste momento apresentava 
diversas faces, construção de palacetes e casas 
de aluguel para as famílias enriquecidas, constru-
ção de conjuntos habitacionais explorando o maior 
número possível de cômodos e casarões converti-
dos em cortiços.
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A sociedade cafeeira queria construir uma São 
Paulo aos moldes europeus, tanto nas construções, 
com a exaltação da alvenaria e uma nova distribui-
ção interna, quanto em termos urbanos, construin-
do passeios públicos, abrindo ruas para interligar 
bairros, além de serviços públicos implementados, 
como a distribuição de água tratada, mas que infe-
lizmente, inicialmente, apenas se estendia ao cen-
tro e aos bairros de classes mais abastadas. 

A indústria estava muito presente na cidade, au-
mentando a disponibilidade de mercadorias para o 
comércio varejista. Indústria e comércio cresciam 
proporcionalmente, gerando crescimento econômi-
co e demográfico, fato que levou ao incentivo na 
construção civil e aparição de arranha-céus

Com o tempo, os sobrados onde residiam fazen-
deiros e comerciantes passaram a ser alugados ou 
vendidos para estabelecimentos de comércio e es-
paços de trabalho para novos investidores.

Os melhoramentos urbanos e a europeização do 
centro não paravam de acontecer. Inovações do 
serviço público, transporte coletivo, água tratada, 
iluminação, calçamento e cuidado com os passeios 
públicos, cuidados com as praças e jardins, soma-
vam-se a aparição de hotéis, restaurantes, bares e 
atividades culturais.

“Projetos da década de 1890 como as 
antigas Secretarias da Fazenda e da 
Agricultura, o Quartel Tobias de Aguiar, a 
Escola Normal de São Paulo (hoje Instituto 
Caetano de Campos), a Escola Politécnica 
(depois Edifício Ramos de Azevedo) e do 
início do século XX, como a Pinacoteca 
do Estado, o Teatro Municipal, o Edifício 
dos Correios e Telégrafos, o Palácio da In-
dústrias, o Mercado Municipal e o Palácio 
da Justiça contribuíram para a construção 
de uma imagem “europeia” como tendên-
cia e marca do período.” (ALEIXO, 2005, 
p. 59 e 60)
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Inúmeras intervenções urbanas foram realizadas 
na década de 1890, no governo de Antônio Silva 
Prado, mas a mais marcante foi a construção do 
Viaduto do Chá (1892) unindo o centro velho, his-
tórico, ao centro novo, a oeste do vale do Anhan-
gabaú.

O Centro Novo era uma região que se encontrava 
na direção dos caminhos às cidades mais produ-
tivas do interior, como Sorocaba, Itu e Campinas. 
Esta região inicialmente era marcada pela presen-
ça de chácaras pertencentes às famílias vincula-
das à produção de café, que com o tempo foram 
sendo loteadas. Após a ligação mais direta com o 
centro histórico, graças ao viaduto, a região pas-
sa a ser mais valorizada, o Largo do Paissandú e 
Largo do Arouche passam por uma remodelação, 
a praça da República é ajardinada e constroem o 
Viaduto Santa Ifigênia (1910) que fortalece ainda 
mais a ligação das duas faces do centro. 

São Paulo estava em um processo de crescimento 
e modernização, rumo a uma metrópole, passando 
por um processo de verticalização, que tem como 

um de seus símbolos o edifício Sampaio Moreira 
(1924) de Cristiano Stockler das Neves, superado 
em altura poucos anos depois pelo Edifício Marti-
nelli (1929), ambos localizados no centro histórico.
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Figura 18 - Edifício Sampaio Moreira Figura 19 - Edifício Martinelli
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Com isto, o congestionamento do centro e as ruas 
estreitas passam a apresentar-se como um proble-
ma a este crescimento, e encomenda-se ao enge-
nheiro e arquiteto Prestes Maia, ainda no governo 
de Pires do Rio (1926-1930), um plano para o pro-
blema de tráfego na cidade, tendo como resposta 
o Plano de Avenidas.

Em 1930, Prestes Maia assumi a prefeitura, e em 
1938 o Plano de Avenidas é iniciado, um sistema 
de vias radiais e perimetrais. O centro passa por 
um processo de especialização, em que o centro 
velho abrigava os setores financeiros, comerciais 
e religiosos, e o centro novo, abrigava profissionais 
liberais, lojas, estabelecimentos de lazer e de pro-
gramas culturais. 

Com esta nova estruturação viária, também foram 
elaboradas medidas para adequação da altura das 
edificações ao longo das grandes vias criadas. As-
sim, a cidade cresce cada vez mais com ares mo-
dernos e a verticalização cada vez mais imponente. 

A expansão do centro a oeste do vale se consolida 
de vez na década de 40, com o novo Viaduto do 
Chá, a abertura da Rua Marconi e a ida da loja Ma-
ppin frente ao Teatro Municipal. O Centro Novo vai 
assumindo um papel de importante espaço cultural 
e intelectual da cidade, principalmente com as sa-
las de cinema, que atraíram os cafés, as livrarias, 
os ateliês de moda, as confeitarias, tudo o que ge-
rava forte dinâmica na região.
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“Nos anos 50 em diante a urbanização assumiu as 
características de metropolização, numa mudança 
qualitativa em direção às alturas” (ALEIXO, 2005, p. 
70). O Centro Novo como grande centro comercial 
da cidade necessitava cada vez mais de pontos 
comerciais e frentes nas ruas, mas a oferta de ter-
renos e frentes eram pequenas, e é neste contexto 
de forte adensamento da região, falta de área edi-
ficável e frentes de lotes para as lojas, que os edifí-
cios galerias aparecem. Mas é importante ressaltar, 
e será visto adiante, que não é só por isso que se 
dá a aparição destes edifícios que compuseram o 
cenário do milagre arquitetônico, como assim cha-
ma Raul Juste Lores em seu livro “São Paulo nas 
alturas: A revolução modernista da arquitetura e do 
mercado imobiliário nos anos 1950 e 1960”.
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De uma São Paulo que vinha em um processo de 
crescimento em passos curtos até o final do século 
XIX, observa-se nas primeiras décadas do século 
XX, recorte no tempo presente neste trabalho, um 
forte crescimento nas diversas facetas da cidade, a 
econômica, social e cultural.  

O assunto que aqui se põe em voga e leva à uma 
discussão da relação do edifício na cidade é a pro-
dução moderna da década de 1950 e 1960 dos 
edifícios galerias, discutindo sua aparição em um 
contexto de verticalização da cidade, seus exem-
plares, traçando um percurso possível por entre 
seus térreos na região do Centro Novo.

Além das transformações da cidade quanto a es-
trutura viária e altura das edificações, era visto tam-
bém uma mudança no modo de vida urbana. Com 
a construção do Teatro Municipal (1911, Ramos de 
Azevedo), da Biblioteca Municipal Mário de Andra-
de (1925, Jacques Pilon), vizinha à Galeria Metró-
pole na Praça Dom José Gaspar, abertura de cine-
mas e livrarias, estabelecimentos de ensino, como 
a Escola Normal de São Paulo na Praça da Repú-

2.2 Os edifícios galerias do cen-
tro novo
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blica, bares, restaurantes e cafés. Estes programas 
que criavam novos hábitos a sociedade, começam 
a aparecer juntos em uma única construção, nos 
edifícios galerias muitas vezes, junto das áreas de 
habitação e serviço.

“A concentração destes edifícios na região 
apontava para o grande ponto de encon-
tro que se formou neste período – uma 
vez que um grande número de pessoas 
habitava, estudava, trabalhava e divertia-
-se entre os diversos edifícios da região. 
Nos pavimentos térreos de muitos destes 
edifícios modernos, novos espaços de en-
contro eram construídos. Cafés, livrarias, 
galerias de arte eram lugares de perma-
nência aos transeuntes que cruzavam 
caminho pelas galerias cada vez mais co-
muns do Centro Novo.  A região era palco 
de uma nova cultura urbana onde as mais 
diversas tradições de diversos grupos se 
misturavam, dando origem ao que poderia 
se chamar de ar cosmopolita.” (COSTA, 
2010, p.79)

A aceitação de traços modernos (racionalidade 
construtiva das formas arquitetônicas, eficiência 
funcional e climática, desenvolvimento do concre-
to armado) pela sociedade paulistana ocorreu aos 
poucos, existindo a presença de edifícios dos esti-
los mais variados nas primeiras décadas do século 
XX. A partir da década de 1930, a participação dos 
arquitetos como profissionais da construção da ci-
dade começa a ser notada.

“Diversos autores ressaltam que a arquite-
tura moderna atingiu um nível de aceitação 
alto entre a iniciativa privada depois do 
forte financiamento do Estado de diversas 
obras públicas, começar pelo edifício do 
MEC até a construção de Brasília como 
capital federal.” (COSTA, 2010, p. 116)
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Figura 20 -  MEC Rio de Janeiro, térreo em pilotis, plan-
ta livre. Projeto de Lucio Costa, Jorge Machado Moreira, 
Ernani Vasconcellos, Affonso Reidy, Carlos Leão e Oas-
car Niemeyer.

A atuação de alguns arquitetos estrangeiros, como 
Jacques Pilon e Franz Heep, e arquitetos brasilei-
ros como Vilanova Artigas e Eduardo Kneese de 
Melo, ajudaram neste processo. Como prova, tem-
-se a construção do Edifício Esther em 1938 pelo 
arquiteto Álvaro Vital Brasil, umas das primeiras 
galerias construídas no Centro Novo, consideran-
do a primeira como a Galeria Guatapará, em 1933, 
construída a partir de uma reforma no Edifício Gua-
tapará, criando um térreo comercial que tinha liga-
ção com ligação a Rua 24 de Maio e Rua Barão de 
Itapetininga. 

O Edifício Esther combina áreas comerciais no pa-
vimento térreo, com pavimentos de serviço (2º ao 
4º pavimento) e pavimentos de habitação (5º ao 10º 
pavimento), e traz influências plásticas e estruturais 
modernas, planta livre, espaços flexíveis, janelas 
corridas pelos pavimentos. 
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Figura 21 - Edifício Esther pelo arquiteto Álvaro Vital 
Brasil.
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Como já contextualizado anteriormente, o processo 
de verticalização em São Paulo vai se intensificar 
após o Plano de Avenidas de Prestes Maia e as no-
vas adequações na lei para as construções, esti-
pulando uma altura mínima em determinadas vias. 

Após 1942, com a Lei do Inquilinato, que conge-
la o preço dos aluguéis, muitos edifícios que antes 
eram construídos para aluguel tornam-se desinte-
ressantes e não lucrativos para os seus proprietá-
rios, que por sua vez passam a vender estes imó-
veis e investir em construções de edifícios a serem 
vendidos em parcelas. Assim, observa-se um forte 
período de crescimento imobiliário, principalmente 
entre 1950 e 1960, período que coincide com a es-
truturação profissional do arquiteto diante da socie-
dade. 

Junto aos decretos estabelecidos por Prestes Maia 
um deles é de suma importância ressaltar para po-
der compreender o surgimento dos edifícios gale-
rias, pois apresenta um incentivo à criação dos es-
paços permeáveis no térreo. 

2.2.1 Processo de verticalização 
e o incentivo à criação dos edi-
fícios galerias 
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O decreto-lei nº 41, de 3 de agosto de 1940, do pre-
feito Prestes Maia, dizia em seu art. 9 que edifícios 
com mais de 20 pavimentos haveria reentrância ur-
bana no térreo, ocupando no mínimo 1/3 da frente 
do lote, além da lei nº 5.114 de 28 de fevereiro de 
1957, que obrigava que as edificações nos lotes 
com frente para a Rua 7 de Abril e 24 de Maio tives-
sem galerias em seu alinhamento (COSTA,2010, p. 
130 e p. 149), o que demonstra um interesse do 
próprio governo municipal em promover estes es-
paços permeáveis e pontos de encontro nos térre-
os dos edifícios. 

“Nos lotes urbanos antigos próximos à 
Praça da República, eram frequentes 
empreendimentos imobiliários que pro-
punham uma nova forma de ocupar o 
lote existente, muitas vezes liberando 
o solo para atividades urbanas. Pilotis, 
corredores-ruas, acessos por diferentes 
níveis, liberação do térreo e construção 
de galerias enfatizavam a íntima relação 
entre os espaços internos e externos nas 
construções modernas, ou seja, espaços 
privados com características de espaços 
públicos.” (COSTA, 2010, p. 150)
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Assim, é possível dizer que os edifícios galerias que 
surgiram no Centro Novo e se relacionam à tipolo-
gia que surgiu na Europa no século XIX, principal-
mente em Paris, pela possibilidade de circulação 
por dentro dos prédios, sendo uma extensão da 
calçada, do espaço público, criando novos cami-
nhos e protegendo o passante das intempéries, fo-
ram o resultado de um processo de verticalização 
na metrópole, incentivos na lei, escassez de es-
paços edificáveis e frentes de lote para os novos 
pontos comerciais, e a mudança da vida urbana.
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O Centro Novo, cenário deste trabalho, tornou-se 
um polo de atividades artísticas e culturais na ci-
dade a partir de 1930, efervescendo suas ruas em 
uma dinâmica intelectual enriquecedora. 

A região recebeu diversos eventos artísticos, como 
a primeira exposição de Arte Moderna da Socieda-
de Pró-Arte Moderna (1932), que ocorreu na Gale-
ria Guatapará (primeira denominada como edifício 
galeria) na Barão de Itapetininga, exposição de 
Candido Portinari, exposição de 150 anos da pin-
tura francesa, que recebeu telas de Renoir, Henri 
Matisse, Édouard Manet e Delacroix, entre outras 
exposições.

Dispunha de espaços como a Livraria Brasiliense, 
na Rua Barão de Itapetininga, que abrigou uma sé-
rie de exposições de arte moderna, a Livraria Jara-
guá, ponto de encontro de intelectuais, e galerias 
de arte nos arredores da Praça da República, como 
a Galeria Domus, Galeria Ipiranga e Galeria Martin. 
Além de receber os dois primeiros museus de São 
Paulo, o MASP e o MAM, instalados em um edifício 
na Rua 7 de Abril. (COSTA, 2010, p. 178 e 179).

2.2.2 Percurso pelas galerias do 
centro novo: história e cenário 
atual
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Todos estes espaços traziam vida a área, e eram 
verdadeiros espaços de sociabilidade. As pesso-
as que por ali caminhavam faziam compras nas lo-
jas de departamento e no comércio presente nas 
galerias, assistiam a um filme, nas diversas salas 
de projeção da Cinelândia Paulista, muitas vezes 
presentes dentro das próprias galerias, iam a uma 
exposição e se encontravam nos bares e restau-
rantes. Desta forma, é possível notar a forte parti-
cipação que os edifícios galerias tinham dentro da 
dinâmica urbana na época, uma vez que compor-
tavam em seus térreos muitos dos programas que 
efervesciam o local.



Figura 22 - Cinemas
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A partir de toda contextualização feita em escala 
global e territorial, traço um percurso através do 
mapa da região do Centro Novo por entre os tér-
reos permeáveis destes edifícios em estudo, a fim 
de discorrer sobre a experiência do caminhar. 
As galerias identificadas no mapa foram seleciona-
das a partir da referência de um mapa produzido 
por Sabrina Studart Fontenele Costa em sua tese 
de doutorado “Relações entre o traçado urbano e 
os edifícios modernos no Centro de São Paulo. Ar-
quitetura e Cidade (1938/1960).”



Figura 23 - Galerias
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Partindo da Praça da República na esquina com a 
Rua Marquês de Itu, temos o primeiro edifício de-
marcado como galeria neste percurso que nos leva 
ao Largo do Paissandú, território de intervenção es-
colhido.

O Edifício Eiffel (1), projetado por Oscar Niemeyer e 
inaugurado em 1956, apresenta em sua galeria no 
térreo um caminho alternativo para quem quer ex-
plorar seu interior. O volume do edifício se destaca 
por apresentar uma torre central mais alta e “bra-
ços” laterais de torres mais baixas, todos compos-
tos por apartamentos duplex e sua fachada alterna 
entre elementos vazados e esquadrias de vidro.  

Seguindo pela Praça da República em direção a 
Av. São Luís observa-se o Edifício Itália (2), inaugu-
rado em 1965, projeto de Franz Heep a partir de um 
concurso. Apesar de estar demarcado como gale-
ria, deduzo que não possui características para se 
classificar como tal atualmente, pois não apresenta 
um caráter de extensão da rua e eixo atravessá-
vel, estando sempre com seu térreo fechado e com 
controle de acesso. 

Caminhando em direção oeste na Av. Ipiranga, nos 
deparamos com a terceira galeria deste percurso, 
o Copan (3), projeto de Oscar Niemeyer, inaugu-
rado em 1966, que se destaca na paisagem urba-
na pela sua forma sinuosa. O edifício conta com 
seis blocos de apartamentos de áreas variadas. 
Ao caminhar pelo seu térreo, recheado por lojas 
e restaurantes, é possível notar o desnível venci-
do através do percurso em rampa feito pelo seu 
embasamento. O percurso é um pouco escuro e 
vai nos guiando em suas paredes curvas por entre 
lojas, muitas ociosas, e os acessos das habitações, 
passando pela entrada do antigo Cine Copan, que 
depois abrigou uma igreja evangélica, até chegar 
ao “miolo da quadra”, rua sem saída, R. José Paulo 
M. Freire, onde nos deparamos com o Edifício Con-
de Silvio Penteado (4), com seu térreo sobre pilotis, 
atravessável, ligando o Copan a Av. São Luis. 

Vizinho ao Ed. Conde Silvio Penteado temos o Edifi-
cio Louvre (5), de João Artacho Jurado. Azul e rosa 
destaca-se na Av. São Luis pela entrada da galeria 
com pé-direito duplo, lojas e sobrelojas, bancos, 
cabeleireiro, agência de turismo e imobiliárias. Seu 
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percurso não faz ligação com nenhuma rua, mas 
diferentemente do Ed. Itália, permanece aberto ao 
público durante o dia sem controle de acesso, ga-
rantindo a interação interno e externo. 

Do outro lado da avenida, na Praça Dom José Gas-
par, vizinha a Biblioteca Municipal, temos a Gale-
ria Metrópole (6), que mais à frente será analisada, 
a fim de entender um pouco melhor esta tipologia 
(edifícios galerias) presente no centro. 

Seguindo pela Praça Dom José Gaspar, vamos de 
encontro a Galeria 7 de Abril (7), do escritório Si-
ffredi e Bardelli, inaugurada em 1959, conhecida 
por vender artigos de fotografia, e que muito se pa-
rece com a Galeria do Rock, projetada pelo mesmo 
escritório, com suas lajes ovaladas e entradas em 
rampa em meio nível.

Vizinha a Galeria 7 de Abril temos a Galeria das 
Artes (8), inaugurada em 1956, por João Serpa Al-
buquerque. Ambas fazem ligação entre as ruas Dr. 
Bráulio Gomes e 7 de Abril, levando a Galeria Nova 
Barão (9), também projeto do escritório Siffredi e 

Bardelli, que forma como uma rua comercial entre 
suas torres de serviço e habitação.

Uma outra entrada/saída da Galeria Metrópole, nos 
leva, pela rua Basílio da Gama, de encontro ao Edi-
fício Esther (10), que atualmente mantém sua ga-
leria fechada e o único comércio que permanece 
ativo em seu térreo é uma padaria. 
Seguindo adiante no percurso, caminhando pela 
Av. Ipiranga e virando à direita na Rua Barão de Ita-
petininga, nos deparamos com a Galeria Califórnia 
(11), mais um projeto de Oscar Niemeyer pelo per-
curso, inaugurado em 1955, que chama atenção 
por seus pilotis em V. A galeria atravessa a quadra 
em L e liga a R. Barão de Itapetininga a R. Dom 
José de Barros. 
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“O projeto demonstra a possibilidade de 
se utilizar de terrenos mais complicados 
(profundos, estreitos ou fragmentados) 
para a implantação deste tipo de edifício. 
Uma característica marcante do edifício é 
a disposição em zig-zag das lojas da ga-
leria. O percurso onduloso permite visuais 
diferentes ao longo do deslocamento de 
modo a torná-lo mais interessante a quem 
percorre e não evidenciar o conjunto. 
Além das lojas, esta galeria concentra no 
encontro entre os dois acessos a circula-
ção vertical: elevadores que levam à torre 
de escritórios e uma escada para uma 
antiga sala de cinema (atualmente desati-
vada, mas que já abrigou um bingo e um 
templo religioso).” (COSTA, 2010, p. 159)

Na Dom José de Barros temos a Galeria Lousã (12), 
que forma uma galeria em L, com seu outro acesso 
localizado na Barão de Itapetininga, que levará a 
Galeria Guatapará (13), que dá acesso a Rua 24 
de Maio. 

Vizinha a Guatapará temos a  Galeria Itá (14) que 
também atravessa a quadra até a Rua 24 de Maio, 
e se junta pelo seu térreo com a Galeria R. Monteiro 
(14), projeto de Rino Levi, que demonstra um térreo 
muito convidativo, com uma pé direito duplo e me-
zanino com lojas, pilares redondos recuados e uma 
escada rolante que marcam sua entrada. 

Ainda na Rua 24 de Maio encontramos três gale-
rias, a Galeria do Rock (15), ou Grandes Galerias 
como era anteriormente chamada, que atravessa a 
quadra chegando na Av. São João e Largo do Pais-
sandú, e diferentemente das outras até então cita-
das no percurso, não apresenta outros tipos de uso 
se não o comercial, fato que ocorre com a Galeria 
Presidente (16), ou também conhecida como Gale-
ria do Reggae, a alguns lotes da Galeria do Rock 
no sentido Rua Dom José de Barros. Ambas pro-
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jetadas pelo mesmo casal de arquitetos da Nova 
Barão e Sete de Abril, o escritório Siffredi e Bardelli. 

“... a Galeria do Rock é despudorada-
mente devassável. As lajes recortadas 
e onduladas criam terraços convidativos 
para que possamos admirar as duas 
entradas, uma que deságua na Avenida 
São João e no largo do Paissandú; outra 
que leva à rua 24 de Maio. O lugar é um 
agradável mirante até para quem não quer 
comprar nada. Para os que o veem da 
rua, o prédio se assemelha a uma enorme 
vitrine vertical, quase transparente, que 
atrai o olhar. Em vez de invadir o passeio 
com uma marquise, suas lajes se retraem, 
permitindo ainda mais iluminação natural.” 
(LORES, 2018, p. 168) 

A Galeria Boulevard (17), possui lojas e sobrelojas 
e cruza a quadra em L ligando seus dois acessos, 
um na R. 24 de Maio e outro na Dom José de bar-
ros, acesso pelo qual se avista a última galeria de-
marcada neste percurso, a Galeria Olido (18), que 
também faz um traçado em L e chega a Av. São 
João. A Olido é das galerias mais vivas atualmente, 
com seu cinema, Cine Olido, ainda em atividade, 
apresentando em seu térreo um museu do circo, 
um salão de dança e um espaço de leitura, além 
de um FAB LAB (rede de laboratórios públicos) e o 
acesso para sua torre de serviços.
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Relatório fotográfico 
Galerias do Centro Novo

Figura 24 e 25 - Edifício Galeria Eiffel
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Figura 26 e 27 -Edifício Galeria Eiffel e 
Galeria Copan

Figura 28 e 29 -Edifício Galeria Copan 
e Galeria Califórnia
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Figura 30 e 31 - Galeria Nova Barão Figura 32 e 33 - Galeria 7 de Abril
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Figura 34 e 35 - Galeria Lousã e Gale-
ria Guatapará

Figura 36 e 37 - Galeria Itá e R. Mon-
teiro
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Figura 38 e 39 - Galeria do Reggae e 
Galeria do Rock

Figura 40 e 41 - Galeria do Rock 
e Galeria Olido a partir do Largo do 
Paissandú
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Figura 42 e 43 - Galeria Olido
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Após este percurso, traçado pelos térreos das ga-
lerias, aqui descrito e por várias vezes percorrido 
durante o desenvolvimento deste trabalho, é possí-
vel falar de sensações e conclusões que este cami-
nhar proporcionou e levou à proposta de interven-
ção. Mas antes é preciso comentar os processos 
da metrópole que levaram à descentralização e 
criação de novas centralidades. 

Um Centro, dividido por um vale (Vale do Anhanga-
baú), um lado o Triângulo Histórico, confluência de 
três ruas (Rua Direita, Rua XV de Novembro e Rua 
Boa Vista) e local de comércio e negociações, e o 
outro lado, a oeste, chácaras e formação de bairros 
da aristocracia rural. 

A partir do desenvolvimento da economia e do se-
tor industrial, no início do séc. XX, vários desdobra-
mentos e mudanças citados anteriormente levam a 
expansão do centro histórico além vale. Havia uma 
vontade de se expandir e criar um novo centro que 
seria palco de todo aquele desenvolvimento e cres-
cimento. 

Com o Plano de Avenidas de Prestes Maia a cidade 
passa a se desenvolver como território metropolita-
no. Nesta condição de metrópole era inviável São 
Paulo manter-se com um único centro. Na gestão 
de Wladimir de Toledo Piza, foi feita uma pesquisa 
pela Sociedade para a Análise Gráfica e Mecano-
gráfica Aplicada aos Complexos Sociais (Sagma-
cs) que concluiu que a cidade estava saturada, 
justamente por se apresentar monopolar, girar em 
torno de um único centro, o que gerava um con-
sequente desordenamento no desenvolvimento de 
outras regiões, além do desequilíbrio entre espa-
ços de trabalho e moradia. 
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A Sagmacs tinha um plano de descentralizar a ci-
dade e torná-la um espaço orgânico, democrático, 
multipolar e coletivo, mas a classe dominante em 
ascensão se opôs ao plano. Porém uma descentra-
lização era inevitável, e nos anos 60 se observam 
desdobramentos que levam a este processo, como 
a formação de uma nova centralidade na Avenida 
Paulista, planos urbanísticos elaborados pelo go-
verno que criaram por exemplo o Elevado Costa e 
Silva, “Minhocão”, que corta a cidade em direção 
leste e que colaborou para uma degradação de 
uma parte do centro, além da evasão de empresas 
e bancos para outros subcentros. (FRÚGOLI JÚ-
NIOR, 2000, p. 56 e 57)

A partir deste cenário de descentralização e degra-
dação, vários investimentos do setor público foram 
feitos, como a remodelação da Praça da Repúbli-
ca e Largo da Memória, a reurbanização do Vale 
do Anhangabaú, e pedestrianização de ruas (anos 
70), ruas que fazem parte do percurso traçado en-
tre as galerias, mas nada disso foi de fato efetivo. 

Criou-se também a Associação Viva o Centro, em 
1991, que se relacionou com várias gestões ao lon-
go do tempo em uma tentativa de requalificação do 
mesmo. 

O espaço tratado no percurso, entre a Praça da 
República e o Largo do Paissandú, apresenta uma 
grande diversidade, muitos camelôs, pregadores 
religiosos, artistas de rua, moradores de rua, além 
de um grande fluxo de pessoas que por ali se des-
locam para o trabalho, para encontrar amigos, para 
almoçar em algum restaurante no térreo de alguma 
galeria. Cidade é diversidade, movimento, dinâ-
mica urbana, dinâmica esta muitas vezes trazidas 
para dentro dos edifícios galerias, que apresentam 
uma multifuncionalidade, mesclando habitação, 
como no caso do Copan, do Edifício Eiffel, Esther, 
com serviço e comércio. Estas galerias pontuadas 
no percurso atraem também tribos urbanas ao cen-
tro, como no caso da Galeria do Rock, a mais fre-
quentada do percurso. 

As galerias te convidam a entrar, a atravessar, mas 
para aquele que navega também é necessário pa-
rar.
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“... para quem navega, o andar é tão 
importante quanto o parar. Quem levanta 
a âncora para uma longa viagem, além 
das velas e dos remos, leva certamente 
consigo também a âncora: a possibilidade 
de parar e conhecer de perto outros terri-
tórios e outras gentes.” (CARERI, 2017, p. 
32 e 33.”

E foi isso um dos pontos norteadores da interven-
ção feita no Largo do Paissandú, além da com-
preensão da necessidade de uma reabitação do 
centro, não só como moradia, carência de políti-
ca habitacional de um centro que apresenta várias 
ocupações, mas também um reabitar do espaço, 
ter um local para se parar, conversar, manifestar, 
divertir, aprender.
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Com base no percurso traçado, escolho uma das 
galerias para nível de análise e discussão da rela-
ção edifício e cidade.

O edifício escolhido é a Galeria Metrópole, situada 
na Av. São Luís, vizinha a Biblioteca Municipal Má-
rio de Andrade na Praça Dom José Gaspar. 

Projeto dos arquitetos Salvador Candia e Gian Car-
lo Gasperini a partir de um concurso fechado, no 
qual os dois venceram e optaram por fazer um novo 
projeto que unisse características de ambos os de-
senhos apresentados no concurso. 

Concluída em 1964, a Galeria Metrópole é um dos 
grandes exemplares da produção arquitetônica 
moderna dos anos 50 e 60 aqui tratada. 
Com uma localização privilegiada e acesso por três 
vias, um pela Av. São Luís, frente ao Edifício Lou-
vre, outro pela Basílio da Gama, fazendo conexão 
direta com a Praça da República e o Edifício Esther, 
e outro pela Dr. Bráulio Gomes, entrada pela praça, 
o edifício dispõe de um embasamento comercial, 
a galeria, com cinco pavimentos, percorridos por 

2.2.3 Edifício Galeria Metrópole
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uma circulação agradável feita através de escadas 
rolantes voltadas ao grande terraço que se forma 
em seu vazio central. Cada pavimento propõe ter-
raços e vistas para a cidade, sendo um passeio 
agradável, principalmente pela presença do verde.

A planta do térreo se desenvolve em função dos 
acessos pelas diferentes vias, mostrando-se como 
uma continuação da rua, relação interno e exter-
no. O acesso pela Av. São Luís é generoso e feito 
por uma leve rampa com as laterais de lojas e res-
taurantes, este acesso logo faz se avistar o jardim 
interno contemplado pelo vazio e as escadas rolan-
tes que te levam a explorar os demais pavimentos. 

O projeto conta com um cinema, Cine Metrópole, 
que por muito tempo foi como âncora para o em-
preendimento, mas que foi desativado em 1998 e 
depois de longos anos foi restaurado e “devolvido” 
para a cidade, com capacidade por receber diver-
sos eventos, shows, festas, entre outros.

A galeria também sofreu com o processo de des-
centralização, mas atualmente é um local muito 

procurado por designers e arquitetos para seus 
escritórios, além de apresentar bares, boates e 
restaurantes que agitam a região. A presença do 
comércio predominantemente alimentício gera um 
grande movimento durante o dia, pois muitos que 
trabalham pelo centro frequentam a galeria no ho-
rário do almoço.

O edifício conta com uma torre de serviços posicio-
nada em esquina com a praça Dom José Gaspar e 
a Avenida São Luís, decisão de implantação com 
intenção de dar continuidade ao conjunto arquitetô-
nico da avenida. O pavimento tipo tem em torno de 
550m² e apresenta circulação central, circulação 
quase imperceptível nas plantas da galeria, devido 
o posicionamento delas no “miolo” do conjunto de 
lojas. O tratamento da fachada é contínuo com a 
estrutura marcando a verticalidade do volume.

A relação interior e exterior do edifício é percebida 
não só pela relação do seu térreo com o passeio, 
mas também pelos espaços abertos das lajes co-
merciais que se voltam para a cidade e a copa das 
árvores. 



Figura 44 - Inserção Galeria Metrópole
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Figura 45 e 46- Planta subsolo e tér-
reo Galeria Metrópole e Planta pas-
seio Londres (1º pavimento)

Figura 47 e 48 - Planta passeio Paris 
(2º pavimento) e Planta passeio Capri 
(3º pavimento)
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Figura 49 - Corte da galeria mostrando vazio cen-
tral contemplado pelo verde do terraço formado 
no subsolo

Figura 50 - Corte pelo cine metrópole
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Figura 51 e 52 - Entrada da galeria 
pela Av. São Luis e vazio central da 
galeria e Edifício Galeria Louvre (azul 
e rosa) em segundo plano

Figura 53 - Acesso pela rua Basílio da 
Gama
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do território ao 

objeto, o edifí-

cio na cidade
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Com o entendimento da relação comércio e cidade, 
surgimento das galerias na Europa, especialmen-
te em Paris no séc. XIX, e das galerias no centro 
novo de São Paulo, com todos os desdobramentos 
e avanços da cidade, parto daqui a uma discussão 
de São Paulo hoje em dia, cidade muros, e de como 
os edifícios, em especial, os de uso misto com ga-
lerias, aqui tratados na pesquisa, podem ser uma 
alternativa para os espaços públicos na cidade. 

Pode-se dizer de uma maneira genérica que a ci-
dade é uma composição da estrutura viária, dos 
espaços públicos e espaços privados. São Paulo, 
cidade que cresceu verticalmente de forma muito 
rápida, está contida em seus edifícios, que chegam 
a formar uma massa única, única de empenas, bar-
reiras, muros. 

Cada vez mais, ao caminhar pela urbe, nossa visão 
periférica é cega pelos muros levantados, tais ele-
mentos que buscam proteger o interior, da priva-
cidade do morar, do trabalhar. As edificações vão 
erguendo-se por todos os tipos de controle, os mu-
ros, os portões entre portões, e até mesmo as pra-
ças e parques que eram para ser espaços públicos 
por definição, constroem seus gradis, mobiliários e 
elementos que criam uma arquitetura hostil. 

Os condomínios criam uma cidade dentro da cida-
de, oferecendo para quem ali habita, atividades, 
espaços de lazer e até restaurantes, dentro do seu 
espaço murado, como se fossem fortalezas.

3.1 Barreiras urbanas
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Esta construção de enclaves fortificados, da cons-
trução de barreiras físicas como elementos de 
proteção, são uma consequência da desigualda-
de social existente. São Paulo que passou por três 
períodos, segundo Teresa Caldeira (2003) em seu 
livro “Cidade de muros: crime, segregação e cida-
dania em São Paulo”, sendo o primeiro, a cidade 
concentrada, época de forte industrialização, perí-
odo apresentando neste trabalho, cenário das gale-
rias, em que tudo acontecia próximo e em torno do 
centro. O segundo período, cidade dispersa, que 
se deu a partir do Plano de Avenidas, criando as 
grandes avenidas e possibilitando uma expansão 
à periferia. E o terceiro e último período, a cidade 
de muros, em que a distância não classifica mais 
as diferenças, o que antes era o espaço do pobre 
e espaço do rico, agora coexistem nas mesmas 
áreas, e ao invés de alguma maneira se criarem 
políticas e meios que solucionem este problema, 
levantam-se muros, que nada mais são do que re-
flexos de insegurança e fragilidade. 

Assim, sem tentar resolver estas questões que 
vão muito além da arquitetura, busco pensar quais 

meios a arquitetura e os edifícios, elemento princi-
pal da metrópole, podem retomar a rua, espaços 
públicos, como espaços democráticos e de cida-
dania. Visto que a população tem sede da rua, e 
é nela que acontecem as mais diversas manifesta-
ções.

Esta afirmação pode ser exemplificada pela aber-
tura da Avenida Paulista aos domingos e feriados 
desde 2015, projeto de muito sucesso e que atrai 
uma enorme quantidade de pessoas, e onde pode-
mos observar as mais diversas atividades de lazer, 
apresentações de teatro, circo, música, atividades 
de ginástica, brincadeiras, piqueniques, etc.
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Figura 54 - Av. Paulista aberta aos domingos, fecha-
da para carros, e as mais diversas atividades que 
acontecem.
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“A linha do horizonte e o zênite são os dois elemen-
tos primordiais da nossa orientação no espaço.” 
(BUCCI, 2010, p. 25)

A cidade é o encontro do eixo horizontal com o eixo 
vertical, ou seja, o pavimento térreo, junto às cal-
çadas e ruas. Desta forma, para fazê-la mias hu-
mana, mais construída para o coletivo é necessário 
pensá-la de cima para baixo, levando em conta a 
escala urbana e a escala do edifício. 

“Os conceitos de “público” e “privado” podem ser 
vistos e compreendidos em termos relativos como 
uma série de qualidades espaciais que, diferindo 
gradualmente, referem-se ao acesso, à responsa-
bilidade, à relação entre a propriedade privada e 
a supervisão de unidades espaciais específicas.” 
(HERTZBERGER, 1999, p. 13)

3.2 Permear paredes, espaços 
de transição
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O público e o privado viraram termos genéricos, 
que podem ser interpretados como o coletivo e 
individual, o exterior e interior. Entre estes termos 
há vários semi e outros espaços, e até mesmo um 
apartamento pode ter estas delimitações, se pen-
sarmos que o quarto é responsabilidade daquele 
que ali dorme e a sala, cozinha são espaços de 
uso comum do apartamento, responsabilidade dos 
integrantes da casa. Portanto a questão do aces-
so é muito forte nesta delimitação público e priva-
do, entre eles há um intervalo, e nada mais são do 
que demarcações territoriais. “No mundo inteiro 
encontramos gradações de demarcações territo-
riais, acompanhadas pela sensação de acesso.” 
(HERTZBERGER, 1999, p. 15)

Cabe ao arquiteto compreender estes graus de 
acesso e demarcações, pensando nos espaços de 
transição e utilizando elementos no projeto que os 
delineiem da melhor maneira possível, materiais, 
elementos construtivos, luz, acessos e circulações 
generosas e convidativas. No caso das galerias em 
Paris utiliza-se a luz natural, com suas coberturas 
de vidro, para marcar as passagens, um intervalo 

do público e privado, ou as galerias no centro de 
São Paulo, que utilizam acessos em rampa, esca-
das rolantes, pilotis, entradas largas, fazendo uma 
transição convidativa da calçada ao edifício, que 
nada mais é do que a extensão da rua.

Falando em espaços de transição, cito aqui três 
exemplos em três cidades diferentes. 

Primeiro, o Centro Cultural São Paulo, localizado 
ao lado da estação de metrô Vergueiro, projeto de 
Eurico Prado e Luiz Telles, espaço de passagem e 
encontro de pessoas. Uma volumetria baixa e dis-
creta, como se pousasse naquele terreno de gran-
de desnível entre a Rua Vergueiro e Av. 23 de Maio. 
Cria uma conexão incrível com a rua, e seus espa-
ços são frequentados pelos mais diversos grupos, 
ensaiando peças, danças, ouvindo música, conver-
sando, tomando um café, estudando. Um exemplo 
de diversidade e urbanidade. 
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O edifício apresenta alta permeabilidade, desen-
volvendo muito bem este intervalo entre o exterior 
(rua) e interior (edifício), tanto pela sua escala ver-
tical, a cobertura verde encontra-se muito perto do 
nível da rua, na vez que a rua interna encontra-se 
em um nível abaixo da calçada, criando acessos 
generosos em rampa, que te convidam a entrar e 
explorar toda a espacialidade projetada.

Figura 55 - Centro Cultural São Paulo na Rua vergueiro
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Figura 56 - Acesso Centro Cultural São Paulo pela 
Rua Vergueiro

Em segundo e terceiro, dois projetos que abriram 
mão de uma parcela do lote para dar espaço a uma 
praça, e criar de maneira generosa este espaço 
de transição. O Museu de Arte Contemporânea de 
Barcelona, projetado por Richard Meier, e o Centro 
Georges Pompidou, em Paris, projetado por Renzo 
Piano e Richard Rogers. 
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Figura 57 - Museu de Arte Contemporânea de Bar-
celona, por Richard Meier. A praça em primeiro pla-
no e o museu.

Figura 58 - Centro Georges Pompidou, em Paris, 
projeto de Renzo Piano e Richard Rogers a partir de 
um concurso. 
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Retomando o pensamento de uma cidade mais hu-
mana e coletiva e da necessidade de se pensar de 
baixo para cima, os edifícios de uso misto, como 
em quase sua maioria são as galerias do centro, 
exceto a Galeria do Rock e Galeria do Reggae, se 
mostram como uma alternativa de espaço público 
na cidade, espaços coletivos. 

Os espaços públicos devem ser pensados para se-
rem permanência além de transição, trazendo mais 
vida urbana e gerando consequências positivas 
não só ao social, mas também a esfera econômi-
ca, pois um maior movimento na cidade, gera mais 
consumo, as pessoas vão mais aos cafés, restau-
rantes, espaços de atividades culturais, cinemas, 
e espaços de lazer. E uma vez em que se organi-
zam as facetas da cidade, o morar, trabalhar, di-
vertir, conhecer, de maneira harmônica, um maior 
movimento, maior dinâmica urbana são criados, e 
consequentemente aumentasse a sensação de se-
gurança. 

3.3  Edifícios de uso misto 
como formadores de espaço 
público
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Um exemplo de projeto de edifício misto que não 
só criou uma dinâmica urbana ao centro da cida-
de, mas também trouxe melhorias para a economia 
urbana, é o edifício Markthal, em Roterdã, projeta-
do pelo escritório holandês MVRDV. Uma grande 
estrutura em forma de arco, onde se encontram as 
habitações, que cobre um mercado de alimentos 
frescos ao nível da rua. 

Figura 59 - Markthal, edifício de uso misto, habitação e 
mercado, projeto de MVRDV.
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Figura 60 - Entrada monumental do Markthal, com um 
pano de vidro que permite enxergar por através do edi-
fício. 

Os edifícios de uso misto, que apresentam térreos 
generosos à cidade, permeáveis e de forte comuni-
cação com a rua, sem as barreiras físicas, ajudam 
a gerar uma dinâmica urbana, além de serem uma 
alternativa para encurtar caminho, o que, segundo 
Jane Jacobs (2011), é muito positivo para a cida-
de, uma vez que os encurtamentos geram maiores 
possibilidades de se explorar o espaço e aproxi-
mar vizinhanças. 

O cortar caminho também é positivo diante da vi-
são contemporânea das cidades sempre em alta 
velocidades, pessoas sempre com pressa, onde o 
tempo prevalece sobre o espaço, “quanto tempo 
leva para chegar lá?”, ao mesmo tempo que nas 
galerias este caminho apresenta atrativos e podem 
convidar ao respiro, a pausa. 

A nível de exemplo destes espaços de encurta-
mento e novas possibilidades de passeio, é pos-
sível citar a cidade de Santiago no Chile, que tam-
bém adotou a tipologia das galerias para criar uma 
rede permeável em seu centro, tendo como ponto 
norteador do projeto a transposição de barreiras.
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Figura 61 - Planta da rede de galerias em Santiago, Chi-
le

Figura 62 - Portal Fernandez Concha, galeria em San-
tiago, Chile.
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Pensar a escala do edifício junto a escala da cida-
de é essencial para um espaço amigável e recepti-
vo ao transeunte, para a retomada da rua e do seu 
significado social. Os edifícios podem contribuir 
para isso pensando sempre no ponto de encontro 
do eixo horizontal e vertical, e pelo estudo histórico 
apresentado nesta pesquisa é possível ver como 
há muito tempo atrás já se pensavam nestas alter-
nativas de intersecções que formam um pavimento 
térreo com valor de adição à rua, à cidade.



intervenção
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A intervenção feita no Largo do Paissandú volta o 
olhar para a história da região, e num ensaio de 
arquitetura de uso misto busca gerar o espaço da 
pausa, do encontro e da troca.

O Largo do Paissandú, local de intervenção, é uma 
área de resistência na cidade, de periferia à pas-
sarela da elite paulistana, foi um espaço que rece-
beu manifestações políticas, sociais e culturais. A 
escolha deste território para o desenvolvimento do 
projeto foi dada por ele ser um ponto de chegada 
ou partida do percurso traçado por entre os térreos 
dos edifícios galerias do centro novo. 

Ao investigar sua história, que será aqui contada 
brevemente, assimilei o Largo como se fosse o cen-
tro de um sistema radio concêntrico, uma teia de 
aranha, que lança seus fios em direção ao Vale do 
Anhangabaú, Centro Velho, Praça da República, 
Luz, lugares que carregam muita história e memó-
ria na cidade.
O Largo, conhecido anteriormente como Praça das 
Alagoas, carregava este nome por ser uma conflu-
ência de águas. Algumas nascentes que ali exis-
tiam escoavam em direção ao vale e formavam al-
gumas lagoas. O Tanque do Zuniga, lagoa que ali 
se formava num rebaixo do terreno, era muito utili-
zado pelas lavadeiras, e em meados do séc. XIX o 
local foi dessecado e terraplanado.

4.1 O Largo
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A partir do início do séc. XX, com a expansão do 
centro a oeste do vale, o local antes periférico pas-
sa a mudar de cenário recebendo a elite paulistana 
graças ao comércio e ao boom cinematográfico, 
a famosa Cinelândia Paulista, sendo um local de 
muito agito, cultura e entretenimento na cidade, até 
seu esvaziamento e decadência na década de 60 
devido as novas centralidades.

A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens 
Pretos que se encontra no Largo tem papel signifi-
cativo na história de resistência do local. Esta igre-
ja, antes localizada na entrada da atual Rua Quin-
ze de Novembro, era um ponto de encontro dos 
negros que não eram permitidos entrar nas outras 
igrejas. Em 1872 alguns pequenos prédios foram 
desapropriados no local e abriu-se um largo, o Lar-
go do Rosário.

Com o crescimento da cidade, o largo, localizado 
numa região que se europeizava, passou a ser fre-
quentado pelas camadas mais altas da sociedade, 
dividindo o espaço com os festejos e celebrações 
dos negros que frequentavam a igreja. A partir de 

1903, na gestão do prefeito Antônio Prado, para a 
ampliação do Largo do Rosário e uma “limpeza so-
cial”, alguns imóveis foram desapropriados e de-
molidos, inclusive a igreja, que tinha seu destino 
traçado para uma área ainda periférica, o Largo do 
Paissandú. (LOPES; DOMENICO, 202, p. 29)

Com uma pequena indenização a igreja foi recons-
truída e após alguns anos correu risco de ser de-
molida novamente, devido ao desenvolvimento da 
Cinelândia, mas com muita luta e resistência a igre-
ja permanece até hoje.

Atualmente a praça é frequentada por moradores 
de rua e idosos, há pouca vida noturna, imóveis 
ociosos e ocupações ao seu redor, sendo cenário 
do desabamento do edifício Wilton Paes de Almei-
da no dia 1 de maio de 2018, que “ilustra” o grave 
problema habitacional da cidade.
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É uma área com muita potencialidade, bem servi-
do por transporte público, infraestrutura e usos di-
versificados, forte presença do comércio e serviço 
que geram possibilidades de emprego, e precisa 
ser reabitada, o habitar no sentido de moradia e 
também no sentido de habitar a cidade, vivenciar o 
espaço, a praça.



Figura 63 - Oferta de transporte da área



Figura 64 - Percurso pelas galerias e área 
de intervenção, Largo do Paissandú
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Figura 65 - Largo do Paissandú a partir da Galeria do 
Rock

Figura 66 - Estátua da Mãe Preta
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Figura 67 - Largo do Paissandú a partir da Galeria 
do Rock

Figura 68 - Vista do Largo para a Galeria do Rock
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Figura 69 - O Largo e a Igreja Nossa Senhora do 
Rosário
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atravessar
mirar
subtrair

Três verbos que me guiaram no processo de de-
senvolvimento do projeto, nas decisões tomadas 
desde os primeiros croquis de intenções e partido 
até o resultado final, palavras que deram força à 
conceituação criada neste trabalho. 

O projeto nunca é um processo de linha contínua 
que segue em frente em direção ao objetivo dese-
jado. Há sempre idas e vindas, passos à frente e 
outros para trás, mas nunca voltando à estaca zero, 
sempre carregando uma bagagem que só vem a 
somar aos próximos passos a se dar avante.

Desde o início em que escolhi trabalhar com as 
galerias do centro e traçar um percurso entre elas, 
chegando ou partindo do Largo do Paissandú, local 
em que o projeto foi inserido, houve uma vontade 
muito grande em se trabalhar a praça, pensar em 
um piso para ela, olhar para os fluxos e repensar as 
permanências, trazendo esta praça, espaço demo-
crático, para dentro do edifício a ser projetado.

4.2- A proposta: um resgate da 
memória do centro novo e seu 
reabitar como espaço e mora-
dia.
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Mas o que seria este edifício, qual seria seu progra-
ma? Como seria este piso?
Até então eu só sabia que o objeto seria um edifício 
multifuncional, por todas as questões que preten-
dia envolver no trabalho. 

Para buscar a resposta a esses questionamentos, 
entrei a fundo na pesquisa da história do centro 
novo, das galerias e do Largo, além de observar 
a região como é hoje. A partir disso, houve uma 
vontade de trabalhar um programa que era muito 
presente na área e em algumas das galerias, o ci-
nema, e junto a ele uma midiateca, biblioteca dos 
tempos atuais, que traz junto a seu acervo mate-
riais multimídia. Sendo assim, o cinema como um 
resgate da memória do local.

Compondo o programa, resolvi trabalhar também a 
habitação, que como já dito é um problema recor-
rente na cidade, e assim, trabalhar o espaço, o re-
abitar de um espaço degradado, trabalhar o térreo, 
fazendo-o permeável e generoso a cidade.

O território de inserção é um lote de esquina com 
a Av. Rio Branco, Rua Antonio de Godói e Rua do 
Boticário, onde há um comércio baixo e pouco inte-
ressante para a esquina em que se encontra, além 
de dois estacionamentos e uma pequena ocupa-
ção entre eles.

Trabalhando a nível da cidade, a escala urbana, 
estudando fluxos e sensações das vias adjacentes 
optou-se pelo fechamento da Rua do Boticário, es-
treita e pouco movimentada, além de estar bastante 
degradada e gerar muita insegurança. Na intenção 
de expandir a praça para dentro do projeto, tam-
bém optou-se por fechar o trecho da Rua Antonio 
de Godoi frente ao Largo e ao lote, pois é atualmen-
te uma rua com bastante fluxo de carros e ônibus o 
que não seria interessante para uma praça, mesmo 
se fossem colocados balizadores. Assim, mudou-
-se um pouco a direção do trânsito, os ônibus e 
carros devem seguir adiante na Av. São João para 
virar na Rua Vitória e retornar a Rio Branco ou ir 
sentido sudeste da cidade. A calçada da Rio Bran-
co foi alargada e tornei-a mão única, direção vale, 
neste trecho que margeia o local de intervenção.



Proposta de desvio do tráfego



216 217

Através do estudo da história do Largo, decidiu-se 
criar um piso que fosse como uma teia urbana, que 
aponta para pontos focais da cidade, mantendo o 
piso com sua materialidade atual, o mosaico portu-
guês. 



O Largo como teia urbana



Teia Urbana
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Como memória das galerias, foram escolhidas 
quatro delas para ilustrar esta praça, com as linhas 
marcantes de suas fachadas, o Copan, a Galeria 
Califórnia, a Galeria do Rock e a Galeria Olido, sen-
do que as duas últimas citadas fazem frente para o 
Largo, estando o território escolhido no campo de 
visão de quem vem caminhando pelo térreo delas.

Desenho piso galerias em mosaico português
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Tendo a Igreja Nossa Senhora do Rosário como 
ponto central desta teia, seus fios em pedra por-
tuguesa preta se lançam em direção às esquinas, 
aos fluxos da praça. 

Frente a igreja o mosaico é todo em preto, apon-
tando para sua história, e a partir das linhas pretas 
que saem do centro, outros raios de linhas pretas 
também vão se expandindo, interseccionando-as e 
formando quadrantes, os quais pintados de cinza 
mais escuro seriam onde haveriam as ilustrações 
das galerias no mosaico. 

Pensando nas permanências da Praça, decidi 
aproveitar o deck já existente, projeto do poder 
público chamado Centro Aberto, um projeto que 
busca explorar estruturas já existentes com novas 
formas de uso. Este foi implantado no Largo de São 
Francisco, Largo General Osório, Largo São Bento 
e Largo do Paissandú, obtendo bastante sucesso, 
como por exemplo no Largo São Bento, com pro-
gramação de exibição de filmes, torneios de xa-
drez, música ao ar livre, além de ser um espaço de 
permanência e contemplação. 

Infelizmente, este projeto não obteve muito suces-
so no Largo do Paissandú, segundo cartilha de 
ação da prefeitura, concluindo que o deck fica es-
condido pela igreja, visto que o maior fluxo é de 
quem vem das galerias, principalmente da Galeria 
do Rock. 

Estudando a dinâmica da praça percebi que havia 
um grande fluxo de pessoas que vinham pela Av. 
Rio Branco em direção ao Vale do Anhangabaú, 
motivo pelo qual mantive o deck do projeto Cen-
tro Aberto, além de acreditar em sua potencialida-
de. Para vencer o desnível da praça e dar acesso 
direto a esse espaço para aquele que vem da R. 
Cap. Salomão, estação São Bento, criei uma esca-
da arquibancada. Desenhei um novo deck de per-
manência, em frente a igreja e as galerias e propus 
que, no trecho em que fecho a Rua Antonio de Go-
doi, houvesse uma extensão da área dos bares que 
ali se encontram, como o Ponto Chic, com mesas 
ao ar livre, na intenção de gerar uma vida noturna 
mais ativa.
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Diante disso, partindo para a escala do objeto, edi-
fício multifuncional, explicarei primeiro o desenvol-
vimento do volume com a aplicação dos conceitos, 
para então explicar os desdobramentos dos dese-
nhos e espaços criados. 

O volume principal, cinema e midiateca, que se ex-
pande para os primeiros pavimentos das torres de 
habitação através de passarelas, foi pensado como 
um paralelepípedo que foi se desconstruindo com 
a aplicação dos conceitos, como exemplificado no 
diagrama abaixo. Primeiro passo (1) foi subtrair um 
eixo longitudinal, criando dois volumes separados e 
um espaço intersticial, entre empenas, uma fenda, 
causando a sensação dos muros que a maioria dos 
edifícios criam na cidade. Segundo passo (2) foi 
subtrair o volume denso do térreo junto a diagonal 
criada pelo cinema, criando um desenho para este 
volume e o atravessar do térreo. Terceiro passo 
(3) foi subtrair um pavimento do volume de maior 
largura, onde se encontra a sala de cinema, para 
criar um mirante, o mirar, não só como ponto de 
contemplação em sentido Vale e centro histórico, 
para uma das belas perspectivas que temos da ci-

dade, mas também como um olhar para a história, 
para o passado, pois história e memória são muito 
importantes para uma sociedade, principalmente 
para os tempos que vivemos hoje (Brasil, 2019). E 
quarto e último passo (4), foi criar passarelas que 
ligam estes volumes, para o atravessar.
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Diagrama de desconstrução do sólido

Este volume principal foi implantado em primeiro 
plano, estando mais próximo do Largo, enquanto 
as lâminas de habitação, com uma torre única e 
separada de circulação se voltam para a Av. Rio 
Branco, e uma delas encosta na empena do prédio 
vizinho.

O térreo forma uma praça coberta sombreada pela 
sala de cinema e sua diagonal, criando um espaço 
totalmente aberto a cidade, para lazer, apresenta-
ções, manifestações, além de uma sala de exposi-
ções, recepção e bilheteria do cinema e midiateca 
que são acessados pela escada rolante encontra-
da no térreo do volume de menor largura. 

Uma arquibancada é formada frente ao volume 
principal, plateia para a praça palco criada e tam-
bém espaço que compõe a programação do edifí-
cio e do Largo, um cinema 2x1. O volume que tem 
uma sala em seu interior no primeiro pavimento, 
também apresenta um detalhe de uma tela de ci-
nema que se recolhe por um trilho motorizado em 
sua fachada voltada para o Largo. 
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Diagrama 2x1
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Atravessando o eixo, espaço intersticial, entre estes 
dois volumes em primeiro plano, cria-se um pátio 
entre as torres de habitação, o qual apresenta uma 
livraria (memória de um programa também comum 
a área) com um café/restaurante, outro restaurante 
com mesas voltadas para o pátio e uma loja, a fim 
de promover um comércio que possa ficar aberto 
durante a noite e gerar movimento noturno. 

Uma escada rolante na fachada da lâmina voltada 
a Rio Branco, convida aquele que por ali caminha a 
subir e explorar os demais pavimentos. Para quem 
acessa essa escada rolante, chega-se no primeiro 
pavimento que é de galeria, e não se conecta ao 
restante, enquanto quem sobe pela escada rolante 
do outro volume, acessa o acervo da midiateca, a 
sala de cinema, e outro espaço de exposição, que 
apresenta uma escada em seu interior e continua a 
expor no andar de cima. 

O segundo pavimento é uma planta única, total-
mente conectada por passarelas, criando um per-
curso dentro do edifício, com a continuação do 
espaço expositivo, acervo da midiateca, desníveis 
em arquibancadas para espaços de leitura.

O terceiro pavimento da midiateca já não se conec-
ta mais inteiramente, pois pé direitos duplos são 
criados nas lâminas que em continuação viram mo-
radias. Acima da sala de cinema se cria uma sala 
projetável, que pode receber projeção nas paredes 
e teto. Seguindo pela escada rolante chega-se no 
último pavimento da midiateca, espaço de jogos, e 
que dá acesso ao mirante criado, onde se encontra 
um café, enquanto no outro volume, lâminas, as ha-
bitações começam a se desenvolver.

Foram propostos apartamentos menores, com 
36m², e outros maiores, sendo a junção dos de 
36, nos últimos três pavimentos da habitação. No 
desenrolar do prédio foram propostos pavimentos 
com uma disposição diferente, habitações compar-
tilhadas, em que há o privado, que são os espaços 
de dormir, e o público, que são as áreas comuns a 
se compartilhar, subtraindo paredes e enxergando 
um novo jeito de morar, o coliving.
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Através dos cortes é possível observar que o atra-
vessar também foi explorado como luz, luz natu-
ral que atravessa o edifício. As fachadas das ha-
bitações formam uma composição de floreiras e 
painéis camarão, enquanto o volume do cinema e 
midiateca explora aberturas e acessos com traços 
diagonais, além de ser em concreto por uma ques-
tão estrutural e também uma opção de composição 
e conceito, concreto como simbolizador das barrei-
ras, o volume apresenta esquinas e frentes translú-
cidas em u glass, a fim de que o volume pudesse 
ter pontos iluminados a noite, e não ser algo apa-
gado na cidade, além de poder receber em suas 
fachadas cegas, projeções de filmes, ilustrações, 
sendo um prédio todo projetável.  
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A faculdade me fez crescer muito como pessoa e 
cidadã consciente, me fez ter novas visões políti-
cas, fortificar minhas opiniões e enxergar a cidade 
de uma maneira diferente, andar por ela com ou-
tros olhos, sempre observando todas as dinâmicas 
e construções ao meu redor. 

Me fez alimentar inquietações sobre os modos de 
se viver e de como se projetar para a cidade, e foi 
este assunto que busquei tratar neste trabalho final 
de graduação. 

Maneiras em que a arquitetura possa ser inclusi-
va, criar espaços democráticos, espaços públicos 
para o público, sem gradis, muros, mobiliários e 
elementos hostis para a permanência. 

Espaços atravessáveis, permeáveis, diminuindo 
a densidade dos térreos da cidade de São Paulo, 
para poder respirar, criar novos caminhos, novas 
possibilidades. Pensar no uso dos edifícios como 
algo plural, pois a cidade é plural, é formada pela 
diversidade, ainda mais uma cidade como São 
Paulo que recebeu muitos imigrantes e migrantes.
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O trabalho teve a intenção de mostrar como em dé-
cadas atrás já se pensava, até mesmo por intermé-
dio da legislação e de especulação imobiliária, em 
como comunicar o objeto, edifício, à cidade.

Este um ano de TFG foi enriquecedor em discus-
sões e pesquisas, dando passos a frente e hora me 
afastando para enxergar o todo e compreender o 
que estava buscando dizer e expressar através do 
desenho, linguagem do arquiteto. 

A arquitetura tem uma função social e um compro-
misso com a cidade, deve ser um campo de in-
clusão e de acesso a todos, mas infelizmente em 
nossa vida profissional, e ao olhar de muitos que 
não são da área, ela aparenta ser algo exclusivo e 
se afastar do seu caráter humano. 

Encerro este ciclo sem a pretensão de ter respos-
tas para todas as minhas inquietações, e sei que 
ao longo da minha vida profissional haverão muitas 
outras, e espero não me esquecer da essência da 
arquitetura.
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