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[RESUMO] [ABSTRACT]
O presente trabalho apresenta um estudo sobre o território 

na área do Brás, mais precisamente no entorno da estação 
intermodal. Os aspectos relacionados aos espaços residuais e a 
relação entre infra-estrutura urbana e cidade são tidos como 
prioritários para pensar novas intervenções.

Desta forma, o estudo busca analisar alternativas de 
requalificação e reintegração destes espaços, priorizando a 
escala local e propondo novas alternativas de conexões para 
o tecido urbano. A ocupação de  vazios urbanos, foi colocada 
como consequência da análise das dinâmicas sociais já 
existentes na área.

As reflexões sobre a possibilidade de novos usos ao  
espaço urbano, apontam o caráter multicultural do bairro. 
A compreensão das novas demandas dos imigrantes e 
refugiados, torna-se essencial para promover a integração 
desta parcela da população e contribuir para que tenham seus 
direitos assegurados.

Sendo assim, a presente pesquisa coloca a proposição de 
uma nova travessia urbana.  O projeto do edifício ponte sobre a 
linha férrea foi concebido visando  atender as necessidades dos 
imigrantes e promover a interação cultural.

The present work presents a study about the Brás 
area, more precisely around the intermodal station. 

The aspects related to the residual spaces and the 
relation between urban infrastructure and city are 
considered as priorities to think about new interventions.

In this way, the study seeks to analyze alternatives 
of requalification and reintegration of spaces, prioritizing 
the local scale and proposing new alternatives for 
connections to the urban fabric. The occupation of 
urban void was taken as a consequence of the analysis 
of the social dynamics that already existed in the area.

The possibilities of new uses to the urban space, 
revealed the multicultural character of the neighborhood. 
Understanding the new demands of immigrants and refugees 
is essential in order to promote the integration of this part of 
the population and to contribute to their rights being ensured.

Therefore, the present research proposes a new urban 
connection. The bridge that crosses the railway line was 
designed to meet the needs of immigrants and promote 
cultural interaction.

Key words: urban vois, requalification, immigration.Palavras chave: vazio urbano, requalificação, imigração.
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JUSTIFICATIVA
Esta pesquisa visa analisar a relação da infra-estrutura 

urbana e a conformação do território, mais preisamente, 
nas margens da Orla Ferroviária na cidade de São Paulo. Neste 
âmbito, os vazios urbanos são locais para novas proposições. A 
problemática da orla ferroviária dentro da lógica da metróple 
pós-industrial, promove reflexões sobre a questão dos fluxos e 
do diálogo entre escalas metropolitana e local. 

O conceito de terrain vague, abordado por Solá Morales 
(2002), coloca que lugares urbanos como áreas industriais, 

estações de trem, portos, se convertem em  áreas nas quais a 
cidade não está presente em um cenário de mudança da matriz 
produtiva. No contexto da cidade de São Paulo, o fim do século 
XIX e início do século XX, foi marcado pela industrialização de 
muitos bairros, impulsionada por ferrovias existentes como a 
São Paulo Railway. O Brás na época consolidou-se como bairro 
operário, caracterizado por galpões industriais e vilas operárias.

 Sobre o desenho urbano ao longo das margens da 
ferrovia, Zmitrowicz e Borgetti (2009), colocam que  em 
função das condições topográficas e das obras de drenagem, 
os espaços lindeiros ao traçado da ferrovia foram utilizados 
para a implantação do sistema viário. A Radial Leste é um 
dos exemplos notórios, tendo seu traçado acompanhando 
a antiga Estrada de Ferro Central do Brasil.  A infra-
estrutura urbana, mais precisamente a de transportes, foi 
determinante para a conformação do território estudado.

O olhar sobre o território foi determinante para o presente 
trabalho e trouxe a problemática dos imigrantes O Brás, no 
início do séc XX, desenvolveu-se como bairro de imigrantes. 
Vale colocar que a Hospedaria dos Imigrantes, atual Museu da 
imigração estava instaurada na área.

A história dos fluxos imigratórios  que chegaram a cidade 
de São Paulo, conformam o desenvolvimento do bairro do Brás. 
Após a década de 1950, os primeros imigrantes, em sua maioria 
europeus,  se deslocam para outras localidades da cidade e o 
bairro passa por um processo de degradação e desvalorização 
imobiliária.

“A área que vai do Largo da Concórdia até 
o Museu do Imigrante, no Brás, representa 
provavelmente a situação de maior 

complexidade urbana de toda a OF paulistana. Ali, 
justapõe-se vários elementos urbanos complexos, 
sem  qualquer integração: praça, duas estações 
de trem , uma estação elevada de metrô , museu 
e espaços públicos. As ferrovias e os viadutos 
representam barreiras urbanas intransponíveis ao 
pedestre. Em sítio urbano central, dali desfruta-
se da vista da colina histórica –a  absoluta falta de 
planejamento urbano fez da área um caos urbano.”

(LEITE, 2002, p.100)
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Villaça (1998), faz uma analogia do processo de 
evaziamento do Brás com a mudança no eixo das 
cantinas italianas para o Bixiga. As caracteristícas dos 
fluxos migratórios se alteram e é notória a presença de 
migrantes nordestinos na área e de grupos étnicos diversos.

Vale colocar que  após a  Segunda Guerra Mundial, foram 
definidos os parâmetros sobre o refúgio, assegurando os direitos 
a este contigente populacional, o qual  passa por violações aos 
direitos humanos. Na última década, os números de solicitação 
de refúgio vem  crescendo anualmente, tornando a temática 
de suma importância para o contexto contemporâneo.

Este tema coloca em pauta as políticas públicas que 
atendem e abrigam esses indivíduos originários de vários países. 
Sobre esta perspectiva, o presente trabalho coloca a análise 
sobre a população refugiada, nos seguintes aspectos: fluxos 
migratórios, perfil da população, dificuldades e necessidades e 
no âmbito dos órgãos que atuam no amparo a esta população.

Tendo como base esse olhar sobre o território de 
intervenção e sobre o perfil de sua ocupação, o trabalho 
propõe uma nova conexão urbana, atravessando os 
trilhos da linha férrea. A proposta do centro comunitário 
Brás, visa  a integração cultural e o respeito a diversidade.

Figura 1: Grafite de 
imigrantes haitianos Foto: 

Autoria própria (2018).        
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OBJETIVOS 
O objetivo geral desta pesquisa é analisar as relações 

entre a infra-estrutura urbana, mais precisamente o 
transporte ferroviário e o contexto no qual está  inserido. 
Compreender os espaços residuais gerados como potenciais 
espaços para intervenção e requalificação urbanística a fim 
de propor a transposição da linha férrea, de forma articulada 
ao tecido urbano e atendando as demanadas locais. 

A análise do território em sua complexidade, envolve 
enteder as dinâmicas de sua ocupação. No caso do Brás, a 
história do bairro sempre esteve ligada com as trajetórias da 
imigraçao. A partir destas reflexões, propor o projeto para o 
Centro Comunitário Brás, concebido a partir da análise das 
demandas dos refugiados.

• Compreender a formação desses espaços, relacionados 
a estruturação da cidade de São Paulo;

• Analisar a fragmentação no território em decorrência 
dos trilhos da linha férrea;

• Analisar como estes espaços estão marginalizados e 
subutilizados;

• Compreender o aspecto multicultural de bairros centrais 
da cidade de São Paulo, com ênfase no caso do Brás;

• Analisar as demandas da população recém chegada, 
proveniente de outros países.

OBJETIVO GERAL OS OBJETIVOS
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MÉTODO
O método empregado nesta pesquisa, está embasado na 

relação entre a pesquisa teórica e os levantamentos realizados 
em campo, sendo elencado nas seguintes etapas: 

1. Pesquisa Bibliográfica- levantamentos de conceitos 
teóricos e práticos em livros, teses, dissertações, 
manuais técnicos, acadêmicos, revistas e sites 
especializados;

2. Análises e tratamento dos dados coletados através da 
pesquisa bibliográfica;

3. Estudo de referências projetuais semelhantes;

4. Análise da linha vermelha do metrô de São Paulo, mais 
precisamente a Estação Intermodal Brás;

5. Visitas in loco , compreensão do traçado urbano do 
território estudado;

6. Visita ao Museu do Imigrante ;

7. Seleção e discussão dos dados obtidos, de acordo com 
os objetivos da pesquisa;

8. Redação preliminar;

9. Redação final e formatação;

10. Desenvolvimento da proposta projetual, composta 
por:

• Estudos de caso;

• Experimentos sobre:  inserção urbana, materialidade e            
estrutura;

• Estudo preliminar;

• Alterações e complementações;

• Estudo de materiais e técnicas construtivas;

• Elaboração do anteprojeto.
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CONCEITOS URBANOS
1.1 Cidade contemporânea e seus fluxos

1.2 Fragmentação territorial
1.3 Aproximação territorial

1.4 Brás - Nó urbano
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1.1 CIDADE CONTEMPORÂNEA                             
E SEUS FLUXOS
Este primeiro momento da pesquisa, coloca aspectos 

relevantes e contemporâneos do pensar o urbanismo na 
metrópole. Estabelecer o diálogo entre metropolitano e local 
torna-se essencial ao se refletir sobre o território as margens 
de equipamentos de infra-estrutura urbana, como é o caso da 
estação intermodal do Brás.

As estruturas de transporte rápido e os novos meios de 
comunicação , alteraram as dinâmicas e fluxos da cidade. 
Porém, as estruturas de estruturação urbana radiais e em polos 
continuam ordenadoras da cidade . Sobre esta perspectiva, 
os avanços nas telecomunicações, os quais vem sendo 
amplamente discutidos, não substituem os meios físicos de 
transporte.

A conjuntura metropolitana, como pode ser observada 
na figura 2, está sendo colocada em pauta e revela um novo 
olhar sobre a cidade e expansão urbana. Ascher (2010), coloca 
o conceito de metapolização, o qual é um duplo processo, de 
metropolização e da criação de novos territórios urbanos.

A análise urbana concebida por Lynch (2011), coloca 
aspectos relevantes para a presente pesquisa e está pautada 
em cinco pontos: bairros, pontos nodais, limites, vias e marcos. 
Sobre esta perspectiva a área de estudo contempla como ponto 
nodal a estação intermodal Brás e limites como os trilhos da 
linha férrea e a linha vermelha do metrô em seu trecho elevado.

“As escolhas ao alcance dos atores locais são cada vez 
mais numerosas e a relação entre territórios “locais” 
com o “global” explicita e amplia diferenças. Essa 

dupla dinâmica de homogenização e de diferenciação 
constitui o marco das políticas de desenvolvimento 
local e abre um campo de debate , de troca, de 
parceria entre os atores econômicos móveis e locais. A 
globalização estimula o local, porque é dentro dele que 
ela se confronta e toma vida. E é em útlima instância, a 
diversidade entre territórios que estimula o movimento 

de pessoas, bens, capitais e informações.”

( ASCHER, 2010,p.65).
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Sobre a questão das ferrovias elevadas Lynch (2011), coloca 
que os limites elevados podem ser vistos como potencial ao se 
tornarem pontos de orientação eficientes e não caracterizarem 
barreiras ao nível do pedestre. No âmbito dos pontos nodais, 
torna-se notável a observação de que as estações de metrô 
são complexas por estarem desconectadas do tecido urbano 
do seu entorno. Tais análises são de suma importância para 
o desenvolvimento da proposta projetual que visa a conexão 
com o entorno.

“Os limites são os elementos lineares não usados 
ou entendidos como vias pelo observador. 
São as fronteiras entre duas fases, quebras 

de continuidade lineares: praias, margens, rios , 
lagos, cortes de ferrovias, espaços em construção, 
muro e parede. São referências laterais mais do 
que eixos coordenados. Esses limites podem ser 
barreiras mais ou menos penetráveis que separam 
uma região de outra, mas também podem ser 
costuras, linhas ao longo das quais  duas regiões 

se relacionam e se encontram.”

(LYNCH, 2011, p.52)

Figura 2: Vista do Edifício 
Copan Fonte: Boering(2017)

Disponível em: archdaily.com. Acesso 
em: mar.2019
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“Agora, no início do século XXI, podemos perceber os 
contornos dos novos desafios globais que salientam 
a importância de uma preocupação mais focalizada 

na dimensão humana. A visão de cidades vivas, seguras, 
sustentáveis e saudáveis tornou-se desejável e urgente. 
Os quatro objetivos-chave- cidades com vitalidade, 
segurança, sustentabilidade- podem ser imensamente 
reforçados pelo aumento da preocupação com pedestres, 

ciclistas e com a vida na cidade de modo geral.”

(GEHL,2014 p.6)

O projeto para o Centro Comunitário- Brás, com enfoque 
ao imigrante, contempla a transposição da linha férrea e 

tem como premissa promover o desenvolvimento de sua orla. 
A apropriação da passagem pelos usuários e o modo como o 
elemento elevado encontra o território foi tido como elemento 
crucial para a concepção do projeto.

Nos últimos anos, a temática da apropriação do espaço 
pelos usuários está sendo discutida amplamente na cidade 
de São Paulo. O programa Rua Aberta, o qual prevê que a 
interdição para carros de vias importantes para a cidade, como 
o observado na figura 3, trouxe repercursão para esta discussão.

Segundo Santos (2010), o território pode ser formado de 
lugares contíguos e de lugares em rede, porém ambos compões 
as redes e o espaço banal. Outro aspecto determinante, 
está justamente associado ao fato de que mesmo nos 
lugares mais globalizados, o território habitado possua 
uma energia diferente em decorrência de sua apropriação. 

A questão da escala humana como fator relevante para 
o planejemento urbano está presente na obra de autores 
como: Jane Jacobs, Jahn Gehl e Kevin Lynch. A ascensão do 
movimento moderno e sua visão funcionalista para a cidade é 
alvo de questionamento por parte desses autores.

A década de 1960, foi marcada pela inquietação à 
respeito do planejamento urbano vigente, o qual privilegiava 

o tráfego de veículos. O livro, Morte e Vida das grandes Cidades 
de Jane Jacobs (1961), coloca em pauta como a vida em 
comunidade e o uso dos espaços públicos foram afetados pela 
adoção do sistema rodoviarista.

Jan Gehl, em Cidade Para Pessoas (2014), explana os 
fatores condiciontes para a percepção dos usuários no espaço 
público e o modo como seu comportamento é afetado pelas 
condições do ambiente que o circunda.

O USUÁRIO EM DESTAQUE

Figura 3: Avenida Paulista 
Programa Rua Aberta.Fotografia.                                       

Disponível em: catracalivre.com.
br.Acesso em: set.2018



CONCEITOS URBANOS | 12



13 | CONCEITOS URBANOS

A área de estudo é reflexo de uma conjuntura recorrente 
na cidade contemporânea, marcada pelas alterações das 

dinâmicas econômicas, como por exemplo: o esvaziamento dos 
antigos centros industriais nas áreas urbanas e a decadência 
das áreas lindeiras a ferrovia. Os vazios urbanos, configuram-se 
como reflexo da pós-industrialização e tornam-se inerentes ao 
processo de metropolização.

Este cenário esteve presente em escala global e tornou-
se alvo de discussões a partir da década de 1970. A crise 
estrutural do sistema produtivo e as áreas desfuncionalizadas 
foram estudadas, tendo destaque os experimentos realizados 
na França e Inglaterra. Na década de 1990, planos de 
intervenção foram executados no âmbito dos vazios urbanos. A 
resignificação e requalificação destes espaços merece detaque, 
exemplificados pela figura 4, foram impulsionados através de 
parcerias público privadas e intervenções artísticas.

No contexto francês, o projeto Paris Rive Gauche, o qual 
teve início na década de 1980, tornou-se relevante para capital

francesa. O masterplan tem como diretriz geral revitalizar a 
margem esquerda do Rio Sena, a qual era caracterizada por 
seu legado industrial e  suas cicatrizes urbanas. Vale colocar 
que a presença da linha férrea  conformava o território e  Gare 
d´Auterliz está situada na área de intervenção.

1.2 fragmentação territorial
VAZIOS URBANOS

“Do reconhecimento da existência de uma 
diversidade de situações de vazio urbano no tecido 
urbano consolidado que tenham consequências de 

intervenções urbanas (vazio projetual), de transformações 
nas funções urbanas (vazio estrutural) ou de fatores 
relacionados a conjunturas sociais, econômicas e 
jurídicas especificas (vazios conjuntural) e da articulação 

entre elas”

(BORDE, 2006, p.8)

Figura 4: Espaço residual em 
Chicago. Plowden (1983) Disponível 
em: mocp.org.Acesso em: set, 2018
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“Estrangeiros em nossa própria pátria, estranhos 
em nossa cidade, o habitante da metrópole sente 
os espaços não dominados pela arquitetura como 

reflexo de sua inseguridade, de seu deambular por 
espaços sem limites, qu e em posição externa ao sistema 
urbano, de poder, de atividade, constituem a expressão 
física de seu temor e inseguridade, mas também uma 
expectativa do outro, do alternativo, do que estar por vir.”

(SOLÁ MORALES,2002, p.188)

O século XXI, é marcado por uma conjuntura, a qual 
dialoga com espaços residuais e subutilizados. Solá Morales 
(2002), coloca a cidade como sendo muito mais do que 
a arquitetura. Para este autor, a experiência urbana é 
composta pelo transporte, comunicações, espaços virtuais 
e espaços de entreterimento. A complexidade da metrópole, 
na qual o ritmo de mudanças e fluxos é vital, deve ser 
percursora do modo de pensar a arquitetura e cidade.
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Vale colocar que termos como friches urbaines,brownfields, 
wastelands, terrain vague e terras vacantes, abordam a 

mesma temática. No contexto brasileiro, Villaça(2005) utilizou 
a expressão vazio urbano  para designar uma grande extensão 
de área urbana equipada de infra-estrutura, com quantidade 
significativa de lotes vagos.

Para a presente pesquisa, o conceito de vazios projetuais 
definido por Borde (2006), assume grande relevância, estes 
ocorrem em decorrência do pensamento modernista aplicado 
ao urbanismo e são caracterizados através da intervenção em 
obras públicas

Na década de 1950, cidades como São Paulo e Rio de 
Janeiro, vivenciaram a expansão do sistema viário impulsionado 
pelo advento rodoviarista, criaram-se  novos vazios projetuais 
em seu entorno. Já na década de 1970, fenômeno semelhante 
passou ao ocorrer devido ao metrô.

Outro olhar relevante sobre a questão  dos vazios 
urbanos está associado a atuação da especulação 
imobilária sobre estas áreas. O mercado atua sobre os 
terrenos subutilizados.Deste modo,  carcteriza-se como 
um dos principais desdobramentos dos vazios urbanos.

Segundo Villaça (1998), a acessibilidade de um terreno ao 
conjunto urbano revela a quantidade de trabalho agregado na 
produção dessa centralidade, correspondendo ao seu  valor de 
uso. 

VAZIOS URBANOS CONTEXTO BRASILEIRO

“Cada homem vale pelo lugar onde está , o seu valor 
como produtor, consumidor, cidadão depende de 
sua localização no território. Seu valor vai mudando 

incessantemente, pra melhor ou pior , em função das 
diferenças das diferenças de acessibilidade ( tempo, 
frequência, preço) independentemente de suas própria 
condição. Pessoas com as mesmas virtualidades, a 
mesma formação , até mesmo o mesmo salário , têm valor 
diferente segundo o local que vivem : as oportunidades 
não são as mesmas. Por isso , a possibilidade de ser mais 
ou menos cidadão depende , em larga proporção, do 

ponto do território onde está.”

(SANTOS,2007, p 81).

Os arredores da estação Brás ,como pode ser observado 
na figura 5 registram um exemplo claro de vazios urbanos 
projetuais. A implantação da linha de metrô, criou uma 
conjutura marcada por espaços residuais.
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Figura 5: Arredores 
Estação Brás.        

Fonte: Google earth 
(2019).
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A expansão urbana da cidade de São Paulo, ocorre de forma 
notória a partir do séc XIX. Segundo Zmitrowicz e Borgetti 

(2009), até então a população na área metropolitana não 
passava dos vinte mil habitantes.  A produção agrícola no interior 
do Estado acaba promovendo o adensamento populacional na 
capital.

O desenvolvimento da malha ferroviária no Estado de 
São Paulo, esteve fortemente atrelada a produção cafeeira que 
movimentou a econômia paulista durante este período. Neste 
contexto, as estações da Luz e Brás foram pioneiras. Como pode 
ser observado na figura (6), estas passam a ser percursoras da 
expansão da malha urbana, promovendo a ocupação da região 
Leste.

Com o declínio da produção do café, a estrutura de 
transporte sobre trilhos passa a escoar a produção industrial. 
Segundo Fernandes (2012), a configuração da malha ferroviária 
não ocorreu de maneira satisfatória as novas demandas e a 
rede estava unicamente articulada à linha Santos-Jundiai, a 
qual era administrada pela São Paulo Railway.

Posteriormente, o surto industrial foi determinante para 
a conformação urbana de São Paulo e esteve pautado nas 
indústrias texteis e alimentícias, as quais ocupavam as várzeas 
das ferrovias. Vale colocar que a lógica de expansão econômica, 
contava com o respaudo da mão-de-obra imigrante. Os bairros 
operários consolidaram-se nas áreas próximas as indústrias.

1.3 APROXIMAÇÃO TERRITORIAL
SÃO PAULO - EIXOS DE TRANSPORTE COMO ESTRUTURADORES URBANOS

“Ocupadas a partir da implantação das ferrovias- Santos 
Jundiaí e Sorocabana, a oeste, e Central do Brasil , a 
leste- fator determinante do asssentamento humano 

na região , as Zonas Leste e Oeste , ainda hoje mantém 
caracteristícas semelhantes de urbanização. A exceção 
do lado Sul da Zona Oeste, onde se desenvoveram bairros 
residenciais de rendas alta e média, em paralelo na Zona 
Leste,as demais áreas dessas duas áreas apresentam a 

mesma forma básica de ocupação.”

(COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 
1979- p.10)
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Figura 6: Estação 
do Brás e da Luz. 
Fonte: Zmitrowicz e 
Borgetti (2009) p.15
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A área onde está localizada a estação intermodal do Brás, 
é especialmente relevante por ser considerada um nó-

urbano. A localidade está inserida dentro da lógica que os 
autores Zmitrowicz e Borgetti (2009), colocam como sendo 
o eixo triplíce de ligação composto por: ferrovia, metrô e pela 
avenida Radial Leste.

A Radial Leste e outras importantes vias da cidade foram 
construídas, no contexto marcado pela expansão do sistema 
viário de São Paulo, que teve início no final da década de 1930. As 
premissas sobre o desenvolvimento das avenidas de irradiação 
datam, de 1910, quando foi elaborada uma primeira versão do 
Plano de Avenidas por Ulhoa Cintra. Porém, a consolidação 
deste sistema ocorre em 1940, após o início da implantação do 
Plano Prestes Maia.

Significativa parcela deste novo traçado viário foi 
desenhado ao longo das linhas férreas existentes, como pode 
ser observado na figura 7. Um exemplo deste contexto é Av 
Radial Leste,  a qual  foi construída na década de 1960, ao longo 
da antiga estrada de Ferro Central do Brasil.

ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL - RADIAL LESTE

Na década de 1970, o metrô surge como alternativa 
para o transporte rápido de passageiros, em um contexto de 
transporte público insuficeinte. A primeira linha do metrô de 
São Paulo, a linha Norte-Sul, foi implantada em 1974. O cenário 
que possibilitou investimentos nesse modal estavam atreladas 
a perspectiva de crescimento populacional.

“A expansão horizontal ilimitada, concepção coerente 
com o próprio modelo radiocênrico de sistema viário 
proposto pelo plano foi o elemento que auxiliou 

na configuração da metrópole que temos hoje. A 
possibilidade de auto- construção e expansão ilimitada 
dos loteamentos era a resposta, do ponto de vista da 
economia imobiliária, à crise, na medida que permetia 
trabalhadores de baixa renda comprar um lote à 
prestaçãoes, num loteamento distante e ir construindo 
aos pouco a pouco sua moradia, ao ritmo de sua 
capacidade de poupança e do emprego do tempo e 

esforço familiar na auto-contrução.”

( ROLNIK, 2013, p.34)

Figura 7:  Traçado Viário

Fonte: Zmitrowicz e Borgetti 
(2009) p.85
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Sobre o trecho 1:

“ Uma das mais importantes dessas vias em São Paulo 
é a Radial Leste, que deu continuidade a já descrita 
Ligação Leste- Oeste, desenvolvendo-se ao longo 

da antiga estrada de Ferro Central do Brasil. Junto com 
as vias marginais do rio Tietê com o metrô e a ferrovia 
formou-se um conjunto de ligações do centro da cidade 
à região leste que ultrapassou logo em importância 
o antigo caminho dos bondes (mas que até hoje é 
utilizado pelo ônibus), e continua sendo prolongada até 

locais cada vez mais distantes.”

(ZMITROWICZ, 2009,BORGHETTI,2009, p,84)
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A macro área de estudo, delimitada na figura 9 , consiste no 
território colocado como entre linhas, no qual o feiche de 

infra-estrutura urbana composto pela linha vermelha do metrô 
e pela Av. Radial Leste se separa. Na altura do metro Bresser 
Mooca, a linha do metrô passa a ser elevada, para atravessar a 
linha férrea que ligava São Paulo a Jundiaí.

A análise do sistema de mobilidade urbana torna-se 
essencial para o pensar intervenções na área de estudo. Sobre 
este âmbito, Leite (2012) coloca que  os investimentos no 
transporte  metroviário ocorreu ao se constatar que o ônibus 
como matriz do transporte público era insuficiente

Porém a lógica de transporte através do sistema viário, 
continua determinante dentro do cenário da capital paulista, 
mesmo após a implantação do sistema metroviário. A pesquisa 
“Origem e Destino” da Companhia Metropolitana de São Paulo, 
realizada a cada dez anos, faz uma análise sobre o sistema de 
transporte na região metropolitana. Os resultados da última 
pesquisa, realizada em 2017, apontam para uma distribuição 
modal, na qual o transporte público representa apenas 37% das 
viagens motorizadas realizadas,como apontado na figura 8

MACRO ÁREA DE INTERVENÇÃO

Figura 8: 
Distribuição das 
viagens. Fonte: 
Metrô de São 
Paulo (2017).

Figura 9: Mapa Macro-
Área de Intervenção.                                       

Fonte: Autoria própia e coleta de 
dados do Mapa Digital da Cidade 

(2018).
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Figura 10: Mapa de 
densidade demografica.                                           
Fonte : Autoria própia com base em 
dados IBGE (2010)
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Figura 11 : Mapa de cortiços. Fonte : 
Autoria própia com base em dados do 

Geosampa (2018).
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A região estudada, como pode ser observado na figura 
10, é pouco adensada. Vale colocar que as quadras com maior 
densidade são reflexo do projeto entitulado Comunidades 
Urbanas de Recuperação acelerada (CURA) Brás-Bresser, que 
promoveu a construção de habitações de Renda- Média na área 
lindeira à linha elevada do metrô, como pode ser observado na 
figura 12. Porém não estabelecem nenhum tipo de conexão 
com seu entorno imediato, criaram-se enclaves fortificados.

A figura 11, coloca a questão da significativa presença 
de cortiços na área. Sobre esse pressuposto, Pereira 
(2002), coloca a perspectiva de que significativa parcela 
da população local vive em cortiços, situação iformal 
ou até mesmo nas ruas. Trazendo a reflexão sobre a 
exploração da mão de obra de imigrantes, nas fábricas 
texteis, a qual cotinua relevante no cenário contemporâneo.

“Embora os novos enclaves valorizem o universo 
privado e rejeitem a cidade e seus espaços públicos, 
organizar a vida em comum dentro dos muros dessas 

áreas residenciais coletivas tem se mostrado bastante 
complicado . Muitas pessoas que entrevistei nos 
condomínios concordam que eles resoveram a maioria 
dos problemas associados ao mundo externo, mas estão 

contiunamente enfrentando conflitos internos”

(CALDEIRA, 2011, p. 275)
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Figura 12: Maquete Urbana – 
Linha de metrô elevada e estação 

intermodal Brás. Fonte: Autoria 
própria (2019)
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A escolha da estação de intermodal do Brás, primeira estação 
integrada, a qual foi construída no final da década de 1970, 

deve-se a sua relevância como nó urbano.  A estação intermodal 
conecta as antigas estações ferroviárias do Brás e a estação de 
metrô. Vale colocar que o terminal rodoviário é acessado pelo 
Largo da Concordia.

A figura 13, representa o projeto para o entorno da 
estação prevendo a criação de praças e implantação de 

equipamentos públicos.  Porém, como Fernandes (2012) coloca, 
não foi considerada nenhuma transposição sobre a linha férrea.

COMPLEXIDADE EM SEUS VAZIOS

“A integração da estação Brás da CPTM com o meio 
urbano está limitada à situação estabelecida pelos 
edifícios pré- existentes, com adaptação de rampas 

e elementos de acessibilidade nas áreas de acesso. 
Não há integração com terminais de ônibus e nenhum 
elemento para a transposição livre da linha férrea para 
a vizinhança separada pela ferrovia. A estação Brás do 
metrô, por sua vez, mantém um terminal de ônibus 
intregado pelo térreo, com acesso coberto ao mezanino 
, por escadas fixas, rolantes e elevador, além de praças 

ajardiandas no nível térreo.”

( FERNANDES, 2012, p.83).

“Microacessibilidade, intermodalidade e espaço 
público são conceitos distintos, mas interdependentes 
que devem estar interelacionados na análise de 

mobilidade, pois durante o movimento do cidadão 
no território urbano todos eles se relacionam, e 
fundamentalmente influênciam na tomada de decisão 

durante o circular.”

(BAIARDI e ALVIM, 2014, p.np)

1.4 BRÁS - NÓ URBANO

Figura 13: Projeto para 
a estação Brás- CPTM.                                                       

Fonte: Companhia Metropolitana (1979), 
p.105
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Torna-se interessante analisar os diferentes vazios 
produzidos, dentro da complexidade urbana do Brás. Os vazios 
ao longo do trecho áreo da linha de metrô, situado no trecho 
entre as estações Bresser Mooca e Pedro II. Neste trecho a 
linha é elevada, por ter que vencer dois obstáculos, os trilhos 
da linha férrea que ligava Santos a Jundiaí e o rio Tamanduateí. 
Portanto formam-se categorias diferentes de vazios urbanos, 
resultantes da linha aérea do metrô e dos obstáculos ao 
nível do solo, como a linha férrea. A linha do tempo, figura 
14, coloca a questão dos projetos de interveção para a área

Figura 14: Linha do 
tempo de intervenções 
urbanas no Brás. Fonte: 
Autoria própria (2019)
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“ O metrô circula em via elevada , a 13 m no solo. Embaixo 
dessa via serão implantados diversos equipamentos 
sociais como pronto-socorro , creches, escola infantil 

e espaços abertos para a recreação. Na área contigua 
também desapropriada, além de edifícios habitacioanais 
construídos pelo INCOOP e pela iniciativa privada, haverá 
também lugar para a construção de edifícios comerciais 

e de escritórios.”

(COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 
1979, p. 115)

Vale colocar, que no final da década de 1970, a Empresa 
Municipal de Urbanização, desenvolveu um plano urbanístico 
para área prevendo os impactos da construção da linha elevada 
do metrô.

Porém em relação a este plano, o que foi efetivamente 
implatado consiste nos prédios de renda média. A situação de 
relação entre linha do metrô elevada e cidade, continua sendo 
problemática bem como a relação entre linha férrea e tecido 
urbano, representada pelo corte esquemático, figura 15.

O  registro fotgráfico, figura 16, demonstra a atual 
conjuntura da área de estudo, marcado por heteregeneidade 
e tensão social.

Figura 15: Corte urbano 
esquemático/ muros e cidade.                                       

Fone: Autoria própria (2018)

“Atualmente, embora o bairro ainda conserve vários 
dos seus armazens e fábricas e muitas casas operárias 
e embora boa parte de seus moradores ainda cultivem 

um sotaque italiano e uma indentidade étnica, dois 
processos novos e contraditórios estão remodelando o 
bairro. De um lado, muitas casas grandes e antigas foram 
transformadas em cortiços. De outro lado, algumas 
áreas foram reurbanizadas por causa da construção da 
linha do metrô e estão passando por um processo de 

gentrificação.”

(CALDEIRA, 2011, p. 16)
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Figura 16: Mural 
de registros fotográficos/ 

Fonte: Autoria própria 
(2018).
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02.
BRÁS SOBRE O ÂMBITO CULTURAL

2.1 São Paulo - Multicultural
2.2 Refúgio

2.3 Pefil dos refugiados
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Desde a década de 1920, o Brás era considerado subcentro, 
no contexto da cidade de São Paulo. No início do séc 

XX, a população do bairro era composta majoritariamente 
por imigrantes , que contribuiu para criar uma dinâmica 
independente no bairro. A região acabou se desenvolvendo 
com impulso do setor de serviços. Sendo que a década de 1950, 
marca a expansão das lojas do Brás para outras áreas da cidade.

Sobre o aspecto cultural, torna-se relevante a presença 
dos teatros e posteriormente dos cinemas na região. O teatro 
Colombo coloca-se como pioneiro dentro deste cenário, sendo 
relevante por suas temporadas de Ópera. Na década de 1920, 
os cinemas passaram a se instalar como por exemplo: cine 
Mafalda, Olympia e o Colombo que transformara-se em cine-
teatro. 

2.1 SÃO PAULO - MULTICULTURAL

O complexo processo de degradação  e  esvaziamento 
do Brás, merece destaque pela importância que o bairro 
teve para o desenvolvimento economico da cidade de São 
Paulo. Villaça (1998), coloca como primeiro percursor de tal 
transformação, o empobrecimento da classe média em 
nível nacional e como um segundo aspecto, o fato do Brás  
e a zona Leste terem se tornado “fora de mão” para as elites. 

“Hoje, o bairro com maior concentração de 
restaurantes italianos, é o Bixiga. Por quê? O que 
provocou essa transformação? Até por volta da 

década de 1950, como vimos, o Brás polarizava uma 
zona leste com grandes contingentes de classe média. 
O Brás era seu grande polo de comércio e serviços. A 
população da zona de influência do Brás tinha então 
um nível socioeconômico que se não era suficiente 
para equipará-lo ao quadrante sudoeste, o era para 
transformar o Brás no primeiro subcentro do Brasil e no 
maior da capital paulista, O porte do subcentro do Brás 
refletia o nível sócio econômico das famílias de sua zona 

de influência do centro do Brás”

(VILLAÇA, 1998, p. 312)
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No Brasil, a virada do século XIX para o XX, foi um período 
marcado por intenso fluxo imigratório e adensamento 

populacional. De 1887 à 1990, de acordo com dados do IBGE 
(1940), 887343 imigrantes entraram no Estado de São Paulo. 
Neste contexto, priorizava-se atrair famílias de imigrantes e 
aqueles que já trabalhassem com a agricultura em seu país de 
origem.

O atual Museu da Imigração do Estado de São Paulo, 
antes abrigava a Hospedaria de Imigrantes do Brás, figura 17,  
a qual funcionava como instrumento de controle dos fluxos 
populacionais que chegavam a cidade de  São Paulo. Segundo 
Gonçalves (2017), inserido no contexto da expansão da lavoura 
cafeeira e com a perspectiva de abolição da escravidão, o 
edifício foi construído em 1886, para abrigar três mil imigrantes,  
porém superou o planejado e chegou a atingir a  lotação de dez 
mil ocupantes.

“Cerca de três quartos do orçamento de São Paulo, 
nos anos de 1887-88, além disso, foram reservados 
para subvenciar a imigração. O papel do orçamento 

de São Paulo, conquanto importante nos primeiros anos 
do programa, pouco depois foi assumido pelo Governo 
Federal, uma vez que os fazendeiros paulistas ocupavam 

postos-chave no gabinete.”

 (RESENDE,1980, p.186)

HISTÓRICO IMIGRAÇÃO

Figura 17: Hospedaria dos 
Imigrantes. Autor desconhecido 

(1911)  Disponível em: 
museudaimigracao.org.br Acesso 

em   nov.2018
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Boechat (2012), estabelece um sistema de classificação 
para os fluxos imigratórios: 

1 FASE: MAIOR EXPANSÃO SOBRE O 
PLANALTO CENTRAL E IMIGRAÇÃO 
ITALIANA

2 FASE: CRISES DA CAFEICULTURA, 
IMIGRAÇÃO ESPANHOLA E 
VANTAGENS AO COLONO

Na primeira fase de imigração, a região de Campinas  
consolidou-se como produtora de café. Vale ressaltar que nesta 
época o governo fornecia subsídios para a lavoura.

Como já colocado anteriormente, o intuito era vincular 
o colono a terra que estava sendo ofertada e deste modo 
priorizava-se atrair famílias. O processo de Unificação Italiana 
ocorrido, no final do séc XIX, contribuiu para  a intensificação 
do fluxo migratório. A conjuntura adversa no país europeu 
foi determinante para o deslocamento de significatico 
contingente populacional. Para dimensionar, a relevância dos 
italianos, Boechat (2012) coloca que entre 1877 e 1866 , 60% dos 
imigrantes que entraram no Estado de São Paulo eram italianos. 

A proibição da imigração italiana, em 1902, através do 
decreto Prineti, ocorreu como medida de controle do preço do 
produto, no contexto de superprodução. A  lógica da oferta e 
procura acarretou na queda do valor do produto no mercado 
internaciona. Após a restrição à imigração proveniente da Itália, 
o Brasil passa a receber maior contigente de espanhóis.

O imigrantes espanhóis foram inseridos em um sistema de 
colonato já estabelecido. Em sua maioria, já trabalhavam com 
agricultura na Espanha e não possuíam outras qualificações. 
Vale colocar, que a podução de gêneros agrícolas ocorria de 
forma complementar a cafezal. Outro evento que influênciou 
os processos de imigração foi a primeira Guerra Mundial (1914-
1918), provocando a interrupção da imigração.
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3 FASE: ASCENSÃO DA 
CAFEICULTURA NA GESTAÇÃO DA 
CRISE DE 1929 E  DEPOIS

Na década de 1920, foi registrada grande expansão da 
cultura do café, o que acarreta na necessidade de trabalho 
intensivo no cafezal para uma produção maior. Neste contexto, 
os cafeicultores passam a remunerar melhor os trabalhadores 
rurais. Este período foi marcado pelo surgimento intenso 
de novos municípios impulsionados por melhorias na infra-
estrutura urbana.

Na década de 1930 a imigração japonesa atinge seu 
apgeu. Gradativamente, a demanda por mão-de-obra passa a 
ser suprida pelos migrantes nordestinos, que se instalam em 
São Paulo, a partir de 1940. 

O quadro Operários de Tarsila do Amaral, figura 18 
,representa a variedade de raças que compunha a massa 
operária, que caracterizava a mão de obra para as fábricas, no 
início do século XX.

Figura 18: Quadro 
Operários, Tarsila do Amral 

(1933). Disponível em: 
www.culturagenial.com                 

Acesso em mar.2019
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A regulamentação sobre o refúgio em âmbito internacional 
ganha maior notoriedade na segunda metade do 

século XX. A Segunda Guerra Mundial, caracterizou-se como 
grande marco em relação a problemática dos refugiados. Os 
fluxos de pessoas que migram em decorrência de conflitos 
em seus países de origem continua sendo significativo, 
tais conflitos podem ter origens variadas como: religiosas, 
políticas ou até mesmo em decorrência de desastres naturais.

Esta temática vêm sendo debatida mudialmentre, 
devido ao aumento dos deslocamentos populacionais e pela 
constante demanda por políticas públicas que acolham e 
assegurem direitos a esses contingentes em deslocamento. 

Em 1949, a Organização das nações unidas (ONU) criou 
o Comitê Executivo do Alto Comissariado das nações unidas 
para refugiados (ACNUR), do qual o Brasil é integrante desde 
de 1958. O país também participa da  Convenção Internacional 
sobre o Estatuto do Refugiados de 1951 e do Protocolo de 1967. 

O cenário atual é marcado, pelo registro do maior 
fluxo migratório das últimas décadas. De acordo com 
dados da ACNUR (2017), 2016 registrou o récorde de 
solicitações de refúgio. Sobre esta perspectiva, os países 
do Oriente Médio e África registram a maior origem de 
fluxos migratórios, como pode ser obeservado na figura 19.

2.2 REFÚGIO

Figura 19: Gráfico- 
Países que geraram 

refugiados. Fonte: 
ACNUR (2017)

CONTEXTO MUNDIAL
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Figura 20: Iniciativa “ Meu 
amigo refugiado”. Fonte: QGA(2016). 

Disponível em: www.qga.com.br 
Acesso em : mar.2019
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A temática sobre o refúgio no Brasil traz reflexões sobre 
as dificuldades de coleta de dados e precisão dos 

levantamentos, em decorrência da grande dimensão territorial 
e também pelo controle de fronteiras.

A  travessia das fronteiras de maneira ilegal, principalmente 
pela via trerrestre é uma realidade a ser considerada. Ao se 
analisar os dados de órgãos como o Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, não são considerados os imigrantes não 
registrados, dessa forma é possível que essa contabilização seja  
ainda maior.

Sobre o âmbito legal, o Brasil é reconhecido por ter 
uma legislação que ampara o refugiado, caracterizada pelas 
seguintes leis:

Lei 9474-22 de julho de 1997, a qual define a implantação 
das medidas propostas pelo Estatuto de Refugiados que data de 
1951. Além dos pressupostos da convenção, a legislação brasileira 
amplia a conotação de refugiados para pessoas que buscam 
segurança diante de situações de violações aos direitos humanos.

Lei 13445/2017 – Lei da migração- Entrou em 
vigor em 2017, colocando os migrantes em situação 
de igualdade perante aos cidadãos brasileiros. Outro 
aspecto relevante foi a instituição de visto temporário para 
sitiações emergencias de violações aos direitos humanos

Como mostra a figura 21, com base nos dados do 
Ministério da Justiça (2018), os Estados com maior número de 
solicitações de refúgio são, respectivamente: Roraima (47%), 
São Paulo (28%) e Amazonas (8%). A liderança do Estado de 
Roraima está diretamente associado a sua proximidade física 
com a Venezuela. Já São Paulo destaca-se por sua atratividade 
econômica.

REFÚGIO NO BRASIL - ENFOQUE PARA SÃO PAULO

Figura 21: Mapa de Estados 
com maior solicitação de 

refúgio. Fonte: Autoria própria  
com base nos dados  Ministério 

da Justiça (2018)
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De acordo com o Relatório Refúgio em números, no ano 
de 2017, 33 386 pessoas solicitaram refugio no Brasil. Vale 

colocar que tais levantamentos , apontam dois tipos de dados, 
sendo eles: o número de solicitções e o número de refugiados 
regularizados. A presente pesquisa coloca como enfoque a 
situação de migrantes que regularizados ou não, já estejam 
em território nacional. Neste contexto, a crise na Venezuela teve 
significativo impacto, os venezuelanos representaram 53% das 
solicitações, como pode ser observado nas figuras 22 e 23.

Figura 22: Gráfico de 
Solicitações de refúgio. Fonte: 

Autoria própa, dados do Ministéro 
da Justiça (2017)

CONJUNTURA ATUAL – SOLICITAÇÕES DE REFÚGIO

Figura 23: Mapa de Solicitações 
de refúgio. Fonte: Autoria 
própria. Dados do Ministéro da 
Justiça (2017).
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Ao trabalhar com a temática dos fluxos migratórios, surge 
a perspectiva do refúgio por sua contemporaniedade 

e até mesmo caráter emergencial, tornando-se necessário 
analisar suas caracteristícas demográficas. A compreenssão 
do perfil dos refugiados que chegam ao Brasil, reflete 
a necessidade em atender as demadas colocadas por 
este contingente populacional e assegurar seus direitos.

O relatório do Ministério da Justiça (2017), figura 24, 
aponta que em 2016, maior número de homens do que 
mulheres solicitou refúgio . Já sobre o âmbito da faixa etária , 
predominaram aqueles entre 30 e 59 anos, seguidos por jovens 
de 18 a 29 anos.

“Adotamos a postura de que a busca de um 
embasamento teórico nos estudos de refugiados 
pode ser be mais alcançada ao situar os estudos de 

um grupo particular de refugiados ( e outros migrantes 
forçados) em teorias de áreas cognatas Não pretendemos 
portanto trabalhar com os refugiados como um grupo 
fechado, isolado de outros tipos de migração, e sim como 
um grupo que por suas especifidades pode trazer novas 
reflexões sobre o fenomeno da migração internacional 

como um todo”.

(AYDOS, BAENINGER, DOMINGUEZ,2007, PAG 6)

Figura 24: Perfil 
por Gênero. 

Fonte: Ministério 
da Justiça (2017)

2.3 PERFIL DOS REFUGIADOS
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A questão sobre os fluxos migratórios, merece destaque. 
Desde 2006, a Marcha dos Imigrantes, ocorre na Av. Paulista 
.Na sua décima primeira edição, a qual ocorreu em 2017, 
apresentou os resultados obtidos pelo projeto Fronteira Livre.

Vale colocar que o processo desenvolvido pelo 
Fronteira Livre , foi exposto na Bienal de Arquitetura do 
mesmo ano, cuja temática instigava a reflexão sobre a 
importância da arquitetura perante as novas demadas sociais.

Figura 25: Faixa produzida 
pelo movimento Fronteira 
Livre. Fonte: GOMA (2017) 

Disponível em: gomaoficina.com.                  
Acesso em: mar.2019

“Fronteira Livre é um projeto de arquitetura , de design 
gráfico, de estamparia e de intervenção possível 
graças à um processo coletivo envolvendo os mais 

variados agentes ( imigrantes, educadores, arquitetas e 
arquitetos , fotógrafos , designers, estudantes e artistas)”.

(BRAGA, 2017, np)
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DEMANDA DOS IMIGRANTES

As demandas relacionadas aos imigrantes evolvem 
aspectos variados, abrangendo desde a questão da 

moradia até a inserção no mercado de trabalho. Tais 
aspectos foram analisados durante a presente pesquisa, com 
maior relevância no decorrer da elaboração do programa 
para o Centro Comunitário Brás, como será demonstrado. 

Neste contexto, a Iniciativa Missão Paz, destaca-se por  
oferecer uma variedade de serviços ao imigrantes, como: 
apoio jurídico, cursos de capactação e interação cultural. Vale 
colocar que a  mesma também disponibiliza abrigo provisório 
através da Casa do Migrante.

No  contexto do presente trabalho, os dados estatitsícos 
de atendimento da Instituição, contribuem para a 
compreensão das demandas e do perfil dos imigrantes que 
chegam a cidade de São Paulo.

No setor de cursos, como  a figura 26 demonstra, o 
número de atendimento a imigrantes se aproxima ao dos 
refugiados, tendo em vista o balanço anual. Vale ressaltar que 
a maior parte do contigente que busca a capactação não está 
inserido no mercado de trabalho, figura 27. 

Figura 26: 
Atendimento por 
situação migratória 
Fonte: Missão Paz 
(2016)

Figura 27: 
Atendimento por 
situação laboral 
Fonte: Missão Paz 
2016)
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Figura 28: Gráfico de 
atendimentos jurídico 

Fonte: Missão Paz 
(2016)

A questão do apoio jurídico aos refugiados e imigrantes 
envolve aspectos básicos como a regularização em território 
nacional, a qual ocorre através da obtenção do  Registro 
Nacional do estrangeiro (RNE), acontecendo em duas etapas:

1. Solicitação de refúgio na Polícia Federal;

2. Análise e decisão do Comitê Nacional de Refugiados;

Outro aspecto relevante, está relacionado ao fato de 
que  a partir de 2015, para solicitação de refúgios na cidade 
de São Paulo, tornou-se necessário o preenchimento de um 
formulário. Após a realização do pedidio de refúgio, o solicitante 
recebe o Protocolo de Residência Provisóriano Brasil , o qual 
tem validade de um ano.

 A figura 28, que contempla as estatísticas de atendimento 
jurídico aos imigrantes, demonstrando que o setor de 
documentação é o que recede maior procura. Na sequência 
encontra-se o setor de trabalho, devido a demanda por  
acompanhamento dos contratos firmados.                    
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O caráter multicultural do Brás é marcante, caracterizado 
pela multipliciade étnica. Além das tradições italianas que 
continuam notórias, outros grupos estrangeiros se instalaram 
a região, tendo destaque os coreanos, bolivianos e haitianos.

devido aos preços mais acessíveis em termos de aluguéis. O 
contexto de reocupção destes  bairros é preocupante devido 
ao número de cortiços e ocupações irregulares.

Torna-se interessante analisar a apropriação dos espaços 
públicos pelos imigrantes. A feira da Kantuta, no Pari, é 
tradicional entre os bolivianos e até mesmo entre paulistanos 
interessados na cultura latina.

Na macro área de intrevenção projetual, está localizada a 
Rua Coimbra, a qual é reconhecida pelo comércio de itens de 
origem boliviana. Estes dois exemplos, colocam uma demanda 
a ser atendida pelo projeto do Centro para imigrantes, a questão 
da liberdade para manifestações culturais

Sobre esse âmbito, Harvey (1993) ao analisar as diferentes 
formas de mobilidade espacial da população no mundo pós 
moderno, coloca a relevância desses fluxos ao estarem inseridos 
no país de destino.Apesar dos fluxos migratórios provenientes da Bolívia 

ocorrem desde o século XIX, a década de 1950, é a apontada 
por autores como Silva (2008), como momento relevante no 
cenário de emigração para o Brasil. Ainda segundo este autor, 
a década de 1980, marca o estabelecimento destes imigrantes 
na cidade de São Paulo.

O esvaziamento das áreas centrais, como colocado 
ateriormente, as tornaram mais atrativas aos imigrantes

“É fundamental levar em conta que os bairros centrais 
em que bolivianos moram, são bairros de imigração 
há mais de cem anos. Por possível que seja distinguir 

os nacionais e estrangeiros, muitos moradores de bairros 
centrais têm uma etnicidade diferente da etinicidade 
dos paulistanos que se dizem de descendência 
européia. Além dos migrantes hispano-americanos,  
são os brasileiros de origem coreana e sirio-libanesa, os 

nordestinos e os chineses recém chegados.”

(VIDAL, 2012 ,p .105)

BRÁS NA ATUALIDADE
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Figura 29: Feira da Kantuta-
trajes tipicos bolivianos.Fotografia.2015 

Disponível em : www.boliviacultural.com.br
.                                        Acesso em: mar.2019
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03.
ESTUDOS DE CASO

3.1 Bridge City Lausanne - BERNARD TSCHUMI
3.2 Halle Commune - OMA

3.3 Boulevard da Liberdade - CORSI HIRANO
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Os projetos escolhidos como estudos de caso , estão 
inseridos em um contexto de planejamento urbano e suas 
premissas estão embasadas na revitalização de áreas degradas.

Vale destacar, que estes projetos  exploram novas 
possibilidades de conexão no território. O atravessar fraturas 
urbanas e propor fluxos para cidade são tidos como objeto de 
pesquisa relevantes.

A forma não convencional de explorar o espaço aéreo, é 
um dos pontos de crucial importância para o presente trabalho, 
uma vez que este propõe um edifício ponte sobre a linha férrea.
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3.1 3.2 3.3
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Local: Lausanne, Suíça;
Ano de projeto: Masterplan, 1988;
M2 metro Hub, 2006: Executado;
Usos : Cultural, habitação, infraestrutura e 
escritórios + estação intermodal.

3.1 BRIDGE CITY LOUSANNE

Figura 30: BRIDGE CTY. 
Fonte: Redesenho, autoria 

própia (2018)

BERNARD TSCHUMI

O projeto entitulado Bridge City Lausanne, consistia no 
Masterplan para área do Vale do Rio Flon, localizado na 

região central da cidade de Lausanne. A área de intervenção 
teve significativa importância para o desenvolvimento industrial 
ocorrido durante o século XIX, como pode ser observado na 
figura 31.

Na década de 1980, quando o projeto foi elaborado, a área 
estava subutilizada e caracterizava-se pelos galpões vagos, que 
remontavam ao passado industrial da área.

O Bridge City contemplava a construção de quatro pontes 
com usos, como a figura 30 apresenta. A concepção de projeto 
visava ir além do desenvolvimento da área mais baixa do vale 
e propor conexões entre níveis distintos do tecido urbano. Vale 
colocar, que os elementos de circulação vertical posssuíam 
caráter determinante para o funcionamento do projeto.
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As quatro pontes foram concebidas como urban 
generators, propulsoras de urbanidade e proporcionaram novas 
conexões  entre diferentes níveis da cidade, como colocado na 
figura 32. Os programas eram variados, contemplando: usos 
institucionais, habitação e escritórios. 

“A arquitetura não versa sobre condições do 
desenho, mas sobre o desenho das condições. Hoje 
em dia, a estratégia é um elemento fundamental 

na arquitetura. Basta de planos gerais, sente-se a 
necessidade de uma nova heterotopia. Este deve ser 
objetivo das nossas cidades e os arquitetos devem 
contribuir para isto intensifucando a rica colisão entre 

acontecimentos e espaços.”

(TSCHUMI, 1999, p. 45).

Figura 32: Vistas das pontes. Fonte: 
Tschumi Architects (2018). Disponível em: 

www.tschumi.com.   Acesso em set.2018

Figura 31: Linha do 
tempo Flon Valley.                                                     
Fonte : Autoria própia (2018)
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Os anos 2000, marcaram o processo de mudança 
efetiva e de amplicação do projeto urbano para o Quartier 
du Flon. A revitalização da área ocorreu com a proposição 
de novos usos, compondo uma vizinhança híbrida.

Neste contexto, esteve inserido o projeto para a estação 
de metro M2 hub, que concretizou a construção de uma das 
quatro pontes propostas pelo Masterplan de Bernard Tschumi e 
colocou a questão da estação intermodal. Nesta estação, a linha 
do metrô conecta-se com a estação da linha férrea já existente.

O projeto consistiu em duas etapas, sendo elas:

1 - Etapa : Revitalização da estação de trem e a ponte 
peatonal.

2 - Etapa : bilheterias, elevadores e a nova estação de metrô 
da linha de Lausanne. O novo edifício proposto para a estação 
de metrô, destaca-se na paisagem por sua cobertura verde e 
foi concebido de forma a priorizar a sustentabilidade. 

A figura 33, coloca a questão do novo edífício proposto e ao 
fundo pode-se observar a ponte peatonal que  está conectada 
com a estrutura da Grand Pont, a qual foi construída no século 
XIX.

METRO HUB - CONJUNTURA ATUAL

Figura 33: Vista Flon Valley.  
Fonte : Tschumi architects (2018). 

Disponível em:<www.tschumi.
com> Acesso em:set.2018
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O projeto analisado contribuiu para o desenvolvimento 
da proposta projetual para o Centro Comunitário, por abordar 
a temática das transposições como geradores de urbanidade. 
Em específico, o projeto do M2 hub station, coloca a relação 
entre a estação intermodal e a cidade. Outro aspecto 
relevante, relaciona-se ao posicionamento das circulações 
verticais, as quais  tornam-se  estruturadoras do projeto e têm 
funcionamento independente ao do complexo, na figura 34, 
é possível estabelecer o comparativo entre antes e depois da 
intervenção.

Sobre o âmbito da circulação vertical, no Centro 
Comunitário, adotou-se postura semelhante ao destacar 
o bloco de circulação vertical dos edifícios, conectando-os 
através de passarelas. O intuito, é justamente permitir que 
a ponte e as circulações verticais acompanhem o horário de 
funcionamento da estação de metrô e que o centro de apoio 
ao imigrante possa funcionar em horário comercial.

CONSIDERAÇÕES

ANTES

DEPOIS

Figura 34:  Comparativo antes 
e depois  do Flon Valley. Fonte: 
Autoria própia (2019). Imagens 
disponíveis em: www.flon.ch                     
Acesso em: mar.2019



55 | ESTUDOS DE CASO

Local: Paris, França;
Ano de projeto: Masterplan Made in Pleyel- 
Olimpíadas 2024;
Usos: cultural, habitação, infraestrutura e 
escritórios + estação.

3.2 HALLE COMMUNE
OMA

Segundo Moneo (2013), a arquitetura desenvolvida por 
Koolhaas está essencialmente relacionada ao programa, o 

qual proporciona a criação de espaços imprecisos e abertos 
não restringindo a liberdade de ação, que movimenta a 
cultura contemporânea. O arquiteto busca a compreensão da 
dinâmica da cidade contemporânea de forma a atender as 
novas demandas propostas, seu pensamento está associado a 
visão de que o processo de  globalização pode ser  aplicado a 
arquitetura.

O Masterplan, Made in Pleyel, está inserido dentro do 
plano urbano para os Jogos Olímpicos de 2024. A área do Pleyel, 
é considerada como potencial para intervenções desde de a 
década de 1950, quando foi proposta a construção de quatro 
torres, sendo que apenas uma foi executada. Vale colocar, que 
no cenário dos equipamentos para as Olimpíadas, a área está 
situada entre o parque aquático e a Vila Olímpica.

O aspecto de grande relevâcia abordado por esse 
Masterplan, está associado a relação  entre a escala 
metropolitana

e local. A estratégia adotada propõe a construção 
de torres menores para dialogar com o entorno já 
consolidado e de edifícios mais altos ao longo da 
linha férrea, como pode ser observado na figura 35.
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Figura 35: Diagrama- 
dialogo entre metropolitano 
e local.OMA (2019) 
Disponível em: oma.eu/
projects. Acesso em abr.2019

O escritório OMA, desenvolveu a proposta após a 
competição realizada em 2016, que tinha como premissa 
a ponte como extensão do tecido urbano. A ponte, figura 
36, foi projetada como um espaço que além da passagem, 
contempla possibilidades para estar, o programa inclui: 
estação, parque, centro esportivo e espaço para eventos.

“Mais do que uma jornada de A para B, a ponte se 
torna um lugar para se estar. Ao fundir o espaço 
de circulação com o espaço programado, a ponte 

é semelhante à tipologia do concurso: um lugar para 
economizar tempo e matá-lo, um espaço que pode ser 
interpretado como um corredor amplo e um corredor 
estreito. Como o concurso, esta ponte depende da 
ambiguidade - ao mesmo tempo estação, parque, 

instalações esportivas e espaço para eventos.”

(HALLE, 2018, n.p)

Figura 36: Imagem de projeto Halle 
commune. OMA (2019) Disponível em:oma.

eu/projects> Acesso em abr.2019

O contexto urbano, no qual o projeto para a ponte 
Halle Commune está inserido, dentre os estudos de caso, 
é o que mais se aproxima da situação enfrentada no Brás. A 
análise deste projeto do OMA, contribui para que questões 
relacionadas ao conforto térmico e acústico, por sua situação 
adversa, dando relevância para que sejam consideradas 
prioritárias na concepção do projeto para o Centro Comunitário.

CONSIDERAÇÕES
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Local: São Paulo, Brasil;
Ano de projeto: 2011-13;
Boulevrad da liberade: Não executado; 
Exposto: Bienal de Veneza 2018,                          
Expo Muros de Ar;
Usos : Centro de convenções, restaurantes, hotel, 
cinema, comércio, serviços e escritórios.

3.3 BOULEVARD DA LIBERDADE
CORSI HIRANO ARQUITETOS

O projeto para o Boulevard da Liberdade, propõe a 
apropriação do espaço aéreo sobre a Av. Radial Leste, 

como pode ser observado na figura 37 . O caráter experimental 
do projeto está relacionado a proposição de novos usos em 
espaços residuais da infra-estrutura urbana.

Segundo Corsi (2017), o projeto está pautado pela cidade, 
seus muros e suas fraturas, ou seja, no valor agregado ao 
negativo. O conceito de terrain vague, discutido por Solá 
Morales (2002), ao colocar o entendimento do vazio urbano 
como percursor de novas possibiliadades de apropriação foi 
utilizado como preceito para o desenvolvimento do projeto.

A proposta contempla uma área de intervenção de 17 
406 m². O processo de concepção de projeto foi estruturado 
a partir da criação de três praças em níveis diferentes, as quais 
acompanham a topografia do sítio. A distribuição dos usos 
ocorre a partir dos vazios do projeto.

No que diz respeito ao programa, o projeto discute 
a questão do espaço livre e democrático, o qual permite 
acontecimentos. Os autores visaram atender as demandas 
locais, para tanto propuseram discussões entre a iniciativa 
pública e privada. O programa de caráter híbrido abriga: centro 
de convenções, restaurantes, hotel, cinema , comércio, serviços 
e escritórios.

Figura 37: Imagem  aérea de 
inserçaõ do projeto. Fonte: 

Cedido por Corsi Hirano 
Arquitetos (2018)
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A implantação no nível das praças, figura 38, 
demonstra a relação entre as vias urbanas e o projeto, 
estabelecendo novas conexões entre quatro ruas em níveis 
diferentes. Sobre a questão da diferença de cotas, os cortes 
longitudinais, figuras 39 e 40, demonstram as circulações 
verticais criadas para possibilitar a interação entre níveis. 

Figura 38: Implantação nível 
das praças. Fonte: Cedido por 
Corsi Hirano Arquitetos (2018).

O projeto para o Boulevard da LIberdae, merece destaque 
pelo caráter experimental ao propor novos usos no espaço 
aéreo. Vale destacar que o projeto está inserido no contexto 
urbano da cidade de São Paulo, o que contribui diretamente 
para as discussões propostas pelo presente trabalho.

CONSIDERAÇÕES
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Figura 40: Corte Longitudinal 
BB. Fonte: Cedido por Corsi 

Hirano Arquitetos (2018)

Figura 39: Corte Longitudinal 
AA. Fonte: Cortesia Corsi 
Hirano Arquitetos (2018).
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04.
PROPOSTA PROJETUAL

4.1 Entorno
4.2 Concepção Projetual

4.3Avaliação do Pograma
4.4 O projeto
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4.1 ENTORNO
A configuração do territóro de intervenção, está atrelada 

ao desenvolvimento da infra-estrutura urbana. Como 
já colocado anteriormente, a estação intermodal Brás, 
carateriza-se como uma situação complexa por englobar 
duas estações de trem e uma estação elevada do metrô. 
Neste contexto, a ausência de transposições sobre a 
linha férrea e o isolamento do território as margens da 
mesma caracterizam-se como objeto de intervenção.

A primeira etapa de desenvolvimento projetual, 
contemplou visitas in loco a macro área de projeto e 
registros fotográficos, que comprovaram a situação de 
degradação das áreas lindeiras à ferrovia. O território é 
caracterizado por: espaços públicos subutilizados, espaços 
residuais da infra-estrutura urbana  e galpões vagos 

O  terreno  escolhido para a proposta de projeto, está 
situado as margens da ferroria, em uma conjuntura de 
isolamento, uma vez que a rua Doutor Almeida Lima encontra 
os trilhos da linha férrea.  Como pode ser obesrvado nas figuras 
41 e  42, a relação entre o transporte metropolitano e a escala 
local foi colocada em discussão durante a concepção do projeto. 

Os novos empreendimentos da área estão associados 
as propostas da legislação , mais precisamente a Operação 
Urbana Centro,  a qual  através  de    incentivos    como   o  
aumento do  potencial construtivo, visa promover a 
revitalização e o adensamento de bairros bem servidos 
pela infra-estrutura urbana. Vale colocar que usos como 
lazer, cultura e hotéis são tidos como prioritários sobre 
o âmbito deste instrumento de planejamento urbano.

“A Operação Urbana Centro foi criada com o objetivo 
de promover a melhoria e a revalorização da área 
central, para atrair investimentos imobiliários, 

turísticos e culturais e reverter o processo de deterioração 
do Centro. Abrange as regiões dos chamados Centro 
Velho e Centro Novo, bem como parte de bairros 
históricos como Glicério, Brás, Bexiga, Vila Buarque 
e Santa Ifigênia. A operação estabeleceu incentivos, 
mediante contrapartida financeira, à produção de novas 
edificações, à regularização de imóveis, à reconstrução 
e reforma das existentes para sua adequação a novos 
usos, e também estabeleceu condições especiais para 
a transferência de potencial construtivo de imóveis de 

interesse histórico.”

(Caderno Operação urbana, 2016 , p.5)
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Figura 41:  Vista aérea da 
Estação Brás. Fonte: Google 

Earth (2019).

Figura 42:  Vista aérea da 
Estação Brás. Fonte: Google 

Earth (2019).
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O projeto para o Centro Comunitário Brás, propõe 
uma nova conexão urbana através do edifício ponte, 

o qual conecta-se diretamente a passarela do metrô Brás. O 
projeto tem como pressuposto vencer os trilhos da linha férrea 
e promover a revitalização de seu entorno.

 A partir da  análise do caráter multicultural do bairro  e 
da demanda crescente por estruturas de apoio ao imigrante, 
desenvolveu-se a proposta.  A  ponte possuí  flexibilidade de 
usos,  com enfoque em proporcionar a interação entre culturas,  
Já o edifício situado no território contempla programas que 
visam atender as principais demandas dos imigrantes, tais 
como: centro psicológico, apoio juriídico e moradia provisória.

Vale ressaltar,  a proximidade  entre  o  projeto  desenvolvido 
e o Museu da Imigração do Estado de São Paulo, como pode 
ser observado na figura 43.  O programa da instituição estadual 
contempla exibições e eventos.

Dessa forma, propõe-se que o Centro Comunitário Brás 
tenha agenda de eventos compartilhada com a do museu 
existente, promovendo a valorização da diversidade cultural. 
Eventos como a Festa do imigrante, estão consolidados no 
roteiro da cidade de São Paulo e merecem destaque pelo 
engajameto das comunidades imigrantes.     Figura 43:  Situação de 

inserção do projeto Fonte: 
2019).

PROXIMIDADE COM O MUSEU DA IMIGRAÇÃO

“Essa análise prévia já demonstra uma aproximação 
do Museu com grupos específicos e que além do 
acervo,  atuavam também na programação cultural e  

expositiva. Muitos, ainda, comporiam a festa do imigrante, 
programação antiga e tradicional da instituição, 
montada anualmente desde 1996, e que nasceu de uma 
iniciativa das próprias comunidades e foi abraçada pelo 
Museu, oferecendo estrutura e divulgação para vendas 
de alimentos e artesanatos além das apresentações de 

música e dança”

(MARTINS, 2019 , p.63)
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4.2 CONCEPÇÃO PROJETUAL
Como já colocado, o partido de projeto está pautado na 

criação de uma nova conexão urbana, a transposição 
sobre a linha férrea têm como objetivo promover a ocupação e 
adensamento da orla ferroviária, na área da estação intermodal  
Brás. O edifício ponte está conectado à marquise do metrô, 
elevada à 8 metros em relação ao entorno imediato. A série de 
diagramas, figura 44,  apresenta a  evolução da proposta de 
intervenção.

A questão das duas linhas, representada pelo segundo 
diagrama, tornou-se recorrente nos primeiros croquis e 
posteriormente foi convertida nos eixos de circulação do 
projeto. Vale acrescentar, que a solução estrutural através 
da adoção das treliças metálicas esteve presente nas 
etapas iniciais de concepção da proposta. O projeto possuí 
ocupação central, definiu-se  como estratégia a alternância 
entre cheios e vazios, propoõe-se que o caminhar seja uma 
sequência de acontecimentos. Estratégias como: variação 
de  pé-direito, meios níveis e aberturas zenitais; criam 
diferentes possibilidades de usos e apropriações dos espaços.

Outro aspecto relevante para o desenvovimento do projeto 
está relacionado a conexão entre a ponte e o território, figura 
45. Neste âmbito, a  circulação vertical torna-se  ordenadora 
dos fluxos, optou-se por torná-la um volume idependente, 
que conecta-se aos blocos institucionais através de passarelas, 
como pode ser observado na figura 46.

Figura 44:  Diagramas de 
conceito projetual. Fonte: 

Autiria própia (2018)

PRIMEIROS CROQUIS
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Figura 46:  Croqui de projeto. 
Fonte: Autoria própia (2018)

Figura 45:  Croqui de 
projeto. Fonte: Autoria 
própia (2018)
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4.3 AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
A análise das primeiras demandas dos imigrantes está 

relacionada a aspectos como: aprendizado do português, 
documentação, moradia e inserção no mercado de trabalho. 
Estes pontos, são básicos para a adaptação dos imigrantes, 
porém não vem sendo atendidos de forma satisfatória. 

 O desenvolvimento do programa para o Centro 
Comunitário Brás aconteceu em duas etapas, sendo elas:

1 Análise da conjuntura atual
A compreensão das principais necessidades dos 

imigrantes e a forma como as mesmas vêm sendo abordadas 
forneceram o embasamento para a proposta de projeto.

A análise foi realizada tendo em vista as iniciativas já 
existentes de apoio aos imigrantes , colocando como as 
demandas apontadas estão sendo atendidas. Vale colocar que 
os mapas mentais, figuras 47 e 48, desenvolvidos durante o 
Seminário entitulado Em Contato: Comunidades, Cultura e 
Engajamento, colocam de forma sensível a discussão sobre a 
inserção culural e social desta parcela da população.

1.2 Apoio Jurídico
Como já colocado, a regularização da situação dos 

imigrantes ocorre através da obtenção do RNE.  Neste contexto, 
um documento de referência com grande importância é a 
Cartilha para Solicitantes de Refúgio no Brasil, a qual está 
disponível em cinco idiomas e  aponta as principais questões 
a respeito da regularização dos imigrantes, residindo em 
território nacional

O apoio jurídico tem grande valor para essa parcela da 
população, devido aos empecillhos vistos pelos empregadores  
como, por exemplo, a documentação provisória.

1.1 Aspecto cultural
O aspecto cultural, pode ser abordado como grande 

potencial dos fluxos imigratórios, em um contexto de tolerância 
e respeito. Vale colocar que a conscientização dos brasileiros e 
o icentivo à convivência são grandes instrumentos para uma 
interação construtiva.

DEMANDAS DOS IMIGRANTES
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1.3 Trabalho e estudo
Apesar de possuírem formação superior, para muitos 

refugiados o processo de revalidação de diploma torna-se 
um empecilho para a atuação em sua área. Dessa forma, 
grande parte deste contingente acaba exercendo trabalhos 
operacionais. 

Neste contexto, em 2019, foi lançada pela ONU uma 
plataforma digital entitulada Empresas com refugiados, 
visando incentivar a contratação desta parcela da população 
no Brasil e  esclarecer dúvidas por parte de empregadores. 

1.4 Aspecto Social
A questão da barreira linguística é um dos primeiros 

desafios enfrentados pelos imigrantes. A dificuldade de 
comunicação coloca entraves diversos,  prejudicando que os 
imigrantes compreendam e exereçam seus direitos.

 As entidades que já vem atendendo este contigente 
populacional, como é o caso do  Centro de Referência de 
Atendimento de Imigrantes (CRAI), colocam o aprendizado de 
português como  demanda prioritária.

1.5 Apoio psicológico 
 O aspecto psicológico é uma questão relevante no 

contexto dos refugiados. Além da situação traumática de 
deixar seu país, este contingente enfrenta as incertezas  que 
envolvem seu processo de daptação no novo país.

Borges (2013), coloca que receber imigrantes e refugiados 
envolve fornecer acolhimento e espaço para que possam 
compartilhar suas angústias. Possibilitar atividades em grupo, 
como oficinas podem auxiliar esta interação e estimular a 
confiança dentro dos grupos de apoio psicológico.
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Figura 47:  Mapa mental sobre a 
imigração. REIFF (2019)

Disponível em: museudaimigracao.org.
br Acesso em : mar.2019

Este primeiro mapa mental, figura 47, coloca o fator 
educação e convivência como base para a integração entre 
imigrantes e comunidade.
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Figura 48:  Mapa mental sobre a 
imigração. REIFF(2019)

Disponível em : museudaimigracao.org.
brAcesso em : mar.2019

O segundo mapa mental, figura 48, aborda a temática do 
museu ir além  de um espaço para exibição  e tornar-se espaço 
para discussões.
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A partir dos pontos colocados acima, foi elaborado o 
programa de projeto, que visa atender as necessidades 

dos imigrantes.  Vale colocar que a temática da saúde não foi 
contemplada, tendo como pressuposto o fato dos mesmos 
poderem utilizar o sistema público de saúde.

 A  figura 49 ,  mostra a setorização programática do projeto, 
que possuí  cinco aspectos principais:

1- Estação Brás- Como já colocado, o projeto possuí 
acesso direto a estação de metrô Brás, mais precisamente na 
passarela que conecta as estações de metrô  e trem.

2- Parque Ponte- A cobertura do edifício ponte  foi 
concebida como espaço de convivência, contemplando um 
parque linear, como pode ser observado na figura 50.

3- Centro comunitário- O centro Comunitário foi 
concebido como um espaço de interação e troca cultural, 
permitindo formas de apropriação diversas, priorizando a 
interação ente culturas.

O pavimento de acesso ponte, figura 52 possuí atividades  
voltadas para o comércio e exibição. O segundo pavimento 
da ponte, figura 53 , abriga o centro de línguas que propõe o 
sistema de troca, no qual os  imigrantes também ensinariam 
seus idiomas aos brasileiros interessados.

4-  Apoio ao imigrante- O edifício âncora no território 
contempla usos específicos de apoio ao imigrante. O pavimento 
acessado a partir da ponte contempla o setor de triagem e 
acompanhamento psicológico.

Já o pavimento à 4 m em relação a rua, figura 54,  abriga 
a área de acessoria jurídica e um espaço de coworking que visa 
incetivar startups  e o denvolvimento de projetos idealizados 
por imigrantes.

O nível do térreo foi concebido como extensão do espaço 
público, figura 55, a integração com a vizinhança esteve 
pautada na criação de espaços de convivência. Restaurantes 
de culinária internacional, cafeterias e lojas colocam a questão 
de promover fachadas ativas.

5-  Moradia Provisória  O bloco vertical do projeto, abriga 
a moradia provisória para imigrantes, os espaços de convivência 
foram concebidos como áreas compartilhadas situadas em 
andares alternados, como pode ser observado nas figuras 56  
e 57.

PROGRAMA DO PROJETO
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Figura 49:  Programa do 
centro comunitário. Fonte: 
Autoria própria (2018)
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Figura 51:  Corte Longitudinal. 
Fonte: Autoria própria (2019)

Figura 50:  Implantação do 
centro comunitário. Fonte: 
Autoria própria (2019)
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Figura 52:  Planta de acesso a 
ponte. Autoria própria (2019)

Figura 53  Planta 2  pavimento ponte. 
Autoria própria (2019)
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Figura 54:  Planta edifício de apoio

4 m. Autoria própria (2019).

Figura 55:  Planta edifício de apoio

Térreo. Autoria prória (2019)
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Figura 56:  Elevação 1- Autoria própria 
(2019)

Figura 57:  Elevação 2- Autoria 
própria (2019)



79 | PROPOSTA PROJETUAL



PROPOSTA PROJETUAL | 80

A conexão entre o edifício ponte e o território visa criar 
novos usos e fluxos para este trecho da Orla Ferroviária. 

A qualificação de espaços residuais acaba por impactar 
diretamente o território através de uma ocupação produtiva, 
a implantação do projeto demonstra sua relação com os 
elementos que compõe a paisagem urbana.

O complexo de apoio ao imigrante, localizado em posição 
estratégica, no encontro da rua 21 de abril com a rua Doutor 
Almeida Lima, abriga os usos específicios como: a área de 
triagem, o atendimento médico, o centro psicológico e a área 
de acessoria jurídica. O térreo caracteriza-se por suas fachadas 
ativas e têm caráter essencialmente público com restaurantes 
e comércios, figura 58,  tornando-se uma extensão do tecido 
urbano e  possibilitando a interação social. Torna-se relevante 
ressaltar que o Brás é um importante centro de comércio 
popular, recebendo grande quantidade de visitantes, os 
quais podem usufruir da praça urbana criada pelo projeto.

Outro aspecto tido como relevante está relacionado 
a distribuição das circulações no projeto. Na figura 59, é 
possível visualizar o bloco de circulação vertical que  funciona 
de maneira independente ao restante do complexo. Neste 
contexto, vale colocar que o percurso proposto pela ponte tem 
continuidade no território, através das passarelas.

O bloco de moradia provisória, foi pensado para que seu 
balanço estivesse alinhado aos limites da ponte, como pode 
ser observado na figura 60. Dessa forma foram criados  visuais 
interessantes para o usuário. Além disso,  este vazio central, 
funciona como espaço para eventos, dando possibilidade para 
apropriações culturais e estabelece comunicação visual com a 
ponte  e com os pedestres que estão nas ruas do entorno.

Figura 58:  Perspectiva 
renderizada do Centro 
Comunitário Brás. Fonte: Autoria 
própria (2019)

4.4 O PROJETO
RELAÇÃO URBANA
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Figura 59:  Perspectiva 
renderizada do Centro 
Comunitário Brás. Fonte: Autoria 
própria (2019)

Figura 60:  Elevação do Centro 
Comunitário Brás. Fonte: Autoria 
própria (2019)
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O pressuposto de que esta pesquisa acompanha o 
desenvolvimento de uma proposta de projeto para um  

Centro comunitário, coloca a necessidade de compreensão das 
diferentes distâncias de comunicação, as quais influenciam na 
criação de espacialidades que sejam adequadas ao conforto 
dos usários. A figura 62,  representa a situação de meio nível que 
acontece no interior da ponte e conecta os espaços destinados 
aos ateliês.

A figura 61,  ressalta outro aspecto relevante para  o projeto,  
relativo a paginação dos elementos verticais, os quais trazem 
ritmo a fachada da ponte. A distância entre os elementos varia 
de acordo com as atividades que estão ocorrendo  em seu 
interior, promovendo graus diferentes de interação.

“Em oficinas comunitárias, é comum observar que 
mesas são rapidamente unidas para formar blocos 
de quatro para trabalhar junto. Assim há espaço para 

todo o grupo em torno de uma mesa grande. Entretanto 
a distãncia para o outro lado da mesa é tão grande que 
os membros do grupo não podem falar uns com os 
outros. Todos precisam falar alto e , na prática , o trabalho 

realizaro assim acaba sendo ruim.” 

(GEHL, 2014, p.50)

A TRAVESSIA

Figura 62:  Perspectiva 
renderizada do Centro 
Comunitário Brás. Fonte: 

Autoria própria (2019)

Figura 61:  Perspectiva 
renderizada do Centro 
Comunitário Brás. Fonte: 

Autoria própria (2019)
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O edifício residencial provisóro, destaca-se no contexto do 
projeto como elemento vertical . Suas fachadas compostas 

por elementos vazados, em sistema camarão trazem 
possibilidade de movimento. Vale destacar a alternância dos 
vazios presentes na fachada,  possibilitadads através do sistema 
estrutural. Os aspectos colocados podem ser observados na 
figura 63.

O complexo, possui três pavimentos tipo residenciais, 
apresentados na figura 64. Os pavimentos que não contemplam 
as áreas de convivência possuem maior número de unidades, 
totalizando  vinte e um dormitórios e três apartamentos para 
abrigar famílias.  Já as outros pavimentos tipo variam de acordo 
com o layout dos espaços de convivêcia, podendo abrigar: 
refeitórios, salas de estar e lavanderias compartilhadas. Vale 
colocar que os dormitórios estão orientados para as fachadas 
leste e oeste.

HABITAÇÃO PROVISÓRIA

Figura 63:  Corte FF do 
Centro Comunitário Brás. 
Fonte: Autoria própria 

(2019)
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A estrutura do edifício residencial, figura  65,  é 
determinante dentro do processo projetual, com o objetivo de 
viabilizar o balanço proposto. O sistema de trelicas e tirantes, 
permitiu a criação dos vazios e espaços livres dos espaços de 
convivência.

Figura 64:  Plantas tipo 
da habitação provisória 
Fonte: Autoria própria 

(2019)

Figura 65:   Esquema 
de concepção estrutural 
Fonte: Autoria própria 

(2019)
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TÉCNICAS CONSTRUTIVAS
A adoção da estrutura metálica, permeou a concepção de 

projeto, através do sistema de treliças, o qual  viabilizou a 
proposta para o edifício ponte. O maior vão a ser vencido possuí 
125 metros. Dessa forma, o sistema estrutral adotado foi em 
aço, com fechamentos em vidro e proposta de brises metálicos 
que variam de acordo com a insolação e atividades no interior 
do projeto. 

A racionalidade construtiva merece destaque sobre o 
âmbito da estrutura metálica possuir execução mais rápida.
Seguindo este pressuposto, o projeto propõe a adoção de laje 
em steel deck e prevê a instalação de piso elevado, tais aspectos 
podem ser observados nas figuras 66 e 67.  Este sistema de piso  
contribiu para a liberdade de layout e ocupação no interior da 
ponte. A técnica atuou como viabilizadora de aspectos definidos 
na conceituação do projeto como é o caso da flexibilidade de 
usos.

Figura 67:   Esquema 
de concepção estrutural 
Fonte: Autoria própria 

(2019)

Figura 66:  Corte edifício 
ponte Fonte: Autoria 

própria (2019)



PROPOSTA PROJETUAL | 88



89 | CONSIDERAÇÕES FINAIS



CONSIDERAÇÕES FINAIS | 90

05.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 Considerações Finais
5.2 Referências Bibliográficas

5.3 Lista de Imagens e Tabelas



91 | CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho, aponta aspectos relevantes de âmbito 

social e urbanistíco. No decorrer do desenvolvimento  da 
cidade de São Paulo, aspectos referentes a escala do local 
estiveram em segundo plano, gerando espaços residuais.

Os vazios urbanos estudados, situados ao longo da linha 
férrea na área do Brás, resultam de uma conjuntura, que teve 
início com a mudança do eixo das industrias.  A questão dos 
vazios projetuais,  aqueles que ocorrem em decorrência de 
obras públicas, merece destaque. A construção da linha elevada 
do metrô em uma área que já contava com a linha férrea ao 
nível do sol,  acentuou as questões de segregação territorial.

A intervenção nestes locais e  a proposição de novos usos 
devem considerar como o território já está sendo ocupado por 
seus atores. Sobre essa perspectiva, a questão da presença 
histórica dos imigrantes na região foi colocada como objeto 
de estudo.  A temática do refúgio, em caráter emergencial, 
traz notoriedade as políticas que devem ser adotadas para o 
acolhimento.

Sendo assim , o presente trabalho, o qual contempla a 
proposta para o Centro Comunitário Brás, coloca a possibilidade 
de uma nova conexão urbana , que valoriza  a multiculturalidade 
do bairro.  A temática da imigração coloca-se como um 
caminho rico em possibilidades e de grande valor cultural, o 
qual foi  contemplado pelo projeto através das possibilidades 
de serviços a serem oferecidos para essa parcela da população.
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