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Observando os diversos terrenos e edifícios subutilizados na região central 
de São Paulo, podemos nos questionar como a perda de memória coletiva 
nos impede de avançar para um futuro promissor como sociedade, algo 
que fica mais crítico e evidente no nosso precário cenário político atual. 
O esquecimento foi experimentado pelo território antes conhecido como 
Cinelândia Paulista, área de grande importância afetiva para a população que 
teve o privilégio de vivenciar o glamour e o frenesi da vida noturna da região.

O que outrora foi um cinema com grande capacidade de público, hoje foi 
transformado em igreja, estacionamento, ocupação de movimentos de luta 
por moradia ou apenas em vazio, sendo um reflexo direto da evolução urbana 
que sofreu a cidade de São Paulo. Este trabalho busca uma nova aproximação 
do cinema com o meio urbano, mas não de forma nostálgica propondo o 
restabelecimento de cinemas de rua, que desapareceram por conta de diversos 
fatores presentes na evolução da metrópole. O que ser propõe aqui é aplicar à 
arquitetura fatores essenciais à sétima arte – luz, cenários e dinamismo – como 
forma de tornar este resgate histórico algo significativo para nosso contexto 
contemporâneo.

Busco inicialmente introduzir ao leitor o que foi a Cinelândia, e como 
a presença dos inúmeros cinemas próximos a um núcleo de produção 
cinematográfico, a boca do lixo, configura a região que denominei “território 
cinematográfico”. 

Em memórias, descrevo duas espécies de amnésias que nos ocorrem, 
nosso esquecimento perante a história da cidade, através do conceito de 
vazios urbanos de Francesco Careri e terrenos vagos de Solà-Morales, e o 
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esquecimento de nossa própria identidade e individualidades, baseando-se 
principalmente em “São Paulo, sociedade anônima”, filme de Luís Sérgio Person. 
Através das reflexões sobre a fixação de novas lembranças por meio de nossos 
sentidos corpóreos, baseada em textos de Pallasmaa e Santo Agostinho, sugiro 
uma reaproximação entre individuo e território para fortalecimento dessas 
memórias esmaecidas.  

Em mutações, apresento o conceito de mutação urbana proposto por Solà-
Morales, e sua sugestão de como a arquitetura deve se comportar nesses 
territórios de constante transformação. Como artifício para a criação de 
estruturas adaptáveis, proponho nos subcapítulos seguintes o uso da luz como 
criadora de cenários virtuais e o uso de andaimes que podem ser rearranjados 
de diversas maneiras. 
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“Arquitectura is a beach
Fazer amor antes

de fazer um projeto

Territoire is a neighbour
an autonomous producer of space

that makes questions about tiempo

Territory itself wants a revolution
quiere nuevas historia y geografia

cherche l’emancipation de ses passions
desidera um’erotizzazione senza limiti”

(CARERI, 2016, p. 12)

território
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território cinematográfico

Em poucos anos após seu surgimento, os cinemas de rua deixaram de ser 
apenas um mero instrumento de lazer das classes médias e altas, e passaram 
a ser um símbolo de modernidade. Cada vez mais presente nas cidades, o 
cinema rapidamente foi incorporado ao meio urbano, tanto na implantação 
de suas salas, mas também no conteúdo dos filmes exibidos. Frequentemente 
tais produções usavam como pano de fundo o cenário agitado das principais 
metrópoles, retratando a maneira moderna de como elas deveriam ser 
habitadas. O ímpeto de ser moderno era predominante na época, estava 
no urgente anseio de se distanciar de tudo que era considerado arcaico e 
antiquado, em meio a supervalorização de qualquer movimento, estética ou 
urbanidade que simbolizasse o novo. Essa distinção atribuída a modernidade, 
pode ser constatada nos cartazes de divulgação ou em relatos da imprensa 
da época, em que todas as salas inauguradas eram dadas como “modernas”, 
independente de seu estilo arquitetônico. 1

Em São Paulo, o centro novo é o território que carrega as memórias e as marcas 
edificadas desse passado. A área, carinhosamente apelidada por seus assíduos 
frequentadores como Cinelândia Paulista, tem seus limites delineados com 
certa imprecisão, mas pode-se dizer que compreende as avenidas Ipiranga 
e São João, a Rua Aurora, os Largos do Paissandu e do Arouche. As salas de 
exibição da região viveram seu auge durante a década de 1950, chegando a ter 
mais de quinze cinemas em funcionamento e conservando o status de classe e 
sofisticação que lhes era atribuído.

Em contraste ao glamour que imperava na cinelândia, uma outra microrregião 
vai de encontro com a história do cinema: a Boca do lixo, assim conhecida 
a partir da década de 50 pela numerosa oferta de bordéis. Com notável 
proximidade geográfica entre ambos os núcleos, a boca se concentrou na Rua 
 do Triunfo e arredores, endereço escolhido pelos membros da indústria devido  
 
 
 
1   ANELLI, Renato. Arquitetura de cinemas na cidade de São Paulo, 1990, p. 4.

a facilidade trazida pela Estação Júlio Prestes no transporte de equipamentos 
de filmagens e cópias dos filmes.1 A região originou o movimento conhecido 
como “cinema marginal”, responsável por grandes obras nacionais como “O 
bandido da luz vermelha (1968), de Rogério Sganzerla, dramas psicológicos 
do diretor Walter Hugo Khouri, além de ter abrigado a produtora de Anselmo 
Duarte, diretor de “O pagador de Promessas” (1962), filme ganhador da 
Palma de Ouro em Cannes. Apesar disso, a Boca comumente é lembrada 
exclusivamente como produtora do que foi intitulado pela crítica como 
“pornochanchada”.
 
Na década de 1960 a indústria paulista de salas de exibição ainda se mantinha 
estável, o número de cinemas chegava a 36 na região central enquanto nos 
bairros o número era de 125 estabelecimentos. Mesmo com essa aparente 
estabilidade, a partir de 1957 pôde se notar um acentuado decréscimo 
no número de público que frequentava tais espaços. A crise do mercado 
cinematográfico nos anos seguintes coincide com a popularização dos 
aparelhos de televisão dentro dos lares paulistanos, o que fez com que a 

1  CANDEIAS, Ozualdo R.. Uma Rua Chamada Triumpho,  2002, p. 5.

(1) Playtime, filme de Jacques Tati. 1967. 
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nova tecnologia fosse vista como grande causadora da crise. Apesar dessa 
constatação imediatista, existem outros fatores que contribuíram para a 
obsolescência da cinelândia, entre eles está a crise sofrida pelos estúdios 
hollywoodianos, o que diminuiu drasticamente a produção e exportação de 
filmes com censura livre. 1 

Os processos de transformação urbana pelos quais a cidade passou também 
estão ligados ao declínio da Cinelândia e ao abandono do centro de São Paulo 
como um todo. A representação de pujança econômica da capital migrou 
da região central para outros locais, como a Avenida Paulista e o Jardins. O 
fenômeno refletiu no aparecimento de novas salas nestes bairros, área que 
concentrava os maiores investimentos de empresas exibidoras preocupadas 
em atender os membros da elite paulistana. 

“O Centro está congestionado, literalmente. Falta espaço para expansão 
dos negócios, o acesso está cada vez mais comprometido, o que provoca 
transformações na própria estrutura de serviços da cidade, que inchou a ponto 
de não comportar apenas um núcleo central”. (INIMÁ SIMÕES, 1990, p. 106) 

Em 1960, leis de incentivo a produção cinematográfica brasileira propostas 
pelo Instituto Nacional do Cinema – INC, desagradam as empresas de 
exibição, que se veem obrigadas a reservar uma parte de sua programação 
para filmes brasileiros. Como meio de burlar este sistema, essas grandes 
companhias restringiam a programação nacional composta em sua maioria de 
pornochanchadas para cinemas de algumas regiões específicas, entre elas a 
já degradada Cinelândia, enquanto a exibição de filmes internacionais e mais 
rentáveis se concentrava nos bairros elitizados. As empresas envolvidas no 
circuito aparecem como responsáveis inclusive pelo financiamento de filmes 
do gênero, produzidos na região popularmente conhecida como Boca do Lixo2. 
Tal iniciativa se mostra parte fundamental do processo de sucateamento das 
poucas salas restantes que até hoje estão em funcionamento exibindo filmes 
eróticos. 

 
 
 
 
1  SIMÕES, Inimá Ferreira. Salas de cinema de São Paulo, 1990, p. 106.
2  Ibid., p. 121.

13

(3) cópias de filmes e equipamentos sendo transportados na região da Boca, década de 70 

(4) cena de Quando as luzes das marquises se apagam, Renato Brandão, 2018
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O surgimento de cinemas em grandes centros comerciais, acabou por decretar 
a extinção dos cinemas de rua. A proteção oferecida pelos  
corredores dos shoppings centers, se mostrou mais convidativa para as famílias 
que passaram a enxergar tais locais como opção de lazer. O problema destes 
espaços está em como ele se volta para si mesmo, seu contato com a rua se 
limita ao acesso de veículos para seus amplos bolsões de estacionamento e 
aos contínuos muros e gradis. Em paralelo, o cinema conectado diretamente 
à rua, devido seu caráter dioturno, traz movimentação de pedestres na maior 
parte do dia. Regiões em que as pessoas utilizam o espaço público e suas vias 
em período de tempo prolongado se revelam como regiões mais seguras. No 
fundo, estamos diante de uma troca: ao frequentar tais espaços confinados, 
temos um ganho na segurança individual, mas uma perda em relação ao 
contato com a cidade. 

Por fim, as atuais tecnologias e plataformas de compartilhamento de filmes, 
nos fazem questionar os rumos que terão inclusive estas salas de exibição 
confinadas em shoppings centers. Com todas as transformações urbanas, 
econômicas e sociais que mudaram o modo de como as pessoas se relacionam 
com o cinema, podemos refletir sobre como uma proposta de atuação e resgate 
de memória em tal região deve se comportar, visto que a criação de novas 
salas de exibição de média e grande capacidade não condizem mais com nossa 
realidade. 

“A memória olha para o passado. A nova consciência olha para o futuro. O 
espaço é um dado fundamental nessa descoberta.”  (SANTOS, 2006, p. 224) 

O que proponho são projetos e intervenções que tragam à tona o passado 
luminoso e outras questões essenciais ao território em questão, sem se 
desvencilhar das demandas e desejos citadinos da contemporaneidade. 
Onde a arquitetura seja suporte para o resgate histórico de um período que 
é atualmente inexistente no imaginário de boa parte da população, mas que 
mesmo olhando para o passado, o presente e o futuro apareçam sempre como 
protagonistas.
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campos duais

A arquitetura, dentre as outras manifestações artísticas, sempre se mostrou a 
mais resistente a absorver as transformações trazidas por movimentos culturais 
importantes. Entre os motivos que levam a tal relutância, estão as limitações 
orçamentárias inerentes a nosso campo de atuação, que quase sempre 
necessita de um cliente financiador, mas também ao caráter estático que 
sempre foi atribuído à arquitetura. 

Em oposição a isso, o cinema aparece como uma plataforma mais dinâmica, 
sem amarras temporais ou espaciais, que através de seus cenários físicos e 
virtuais se reinventa – sempre em simetria com a sociedade – em seus modos 
de ser produzido, exibido e consumido. 

As transformações pelas quais passa a matéria construída se mostram muito 
mais sutis, lentas e de caráter passivo. Acontecem através da infiltração que 
mancha a pintura, a vidraça quebrada pela partida de futebol de rua e o 
substrato de natureza que insiste em crescer em meio às rachaduras do concreto. 

A dualidade entre esses dois campos pode ser notada no território que um dia 
foi o seu ponto de encontro, local onde atualmente se encontram as ruínas 
deixadas pela Cinelândia Paulista. A área que chegou a abrigar mais de trinta 
cinemas de rua, se consolidou de forma excessivamente construída, muito 
adensada, muito estática, sem acompanhar as demandas da sociedade e 
principalmente sem absorver o dinamismo presente em seu mote original: 
o cinema. Por falta de um movimento de reação e enfrentamento do poder 
público ou da sociedade civil, tal contexto urbano acabou apenas por refletir 
as tendências ditadas pelo mercado imobiliário para a região central de São 
Paulo: as ausências, o esvaziamento e a deterioração. 
 
Das arquiteturas que desejam se inserir em tal contexto, podemos então 
esperar uma abordagem que quebre esse padrão comprovadamente pouco 

eficaz. Ao tentar resgatar a conexão oculta que existe entre os dois campos 
artísticos – o cinema e a arquitetura –, as qualidades essenciais a ambos devem 
estar presentes na concepção de tais projetos. O dinamismo e a reinvenção 
trazidos pelo cinema devem refletir diretamente no suporte edificado, 
enquanto a experiência corpórea, a terceira dimensão que apenas a arquitetura 
pode proporcionar, deve contaminar a produção das obras audiovisuais. Talvez 
desta maneira a conexão entre cinema, arquitetura e cidade pode resultar em 
realidades surpreendentes. 

Enxergando a necessidade de um uso que seja pertinente em nosso contexto 
atual, o programa proposto é um centro expositivo, de ensino e produção 
audiovisual, dividido em dois núcleos: infraestrutura e superestrutura. A 
distinção entre eles ocorre de acordo com o partido estrutural utilizado em cada 
projeto. O espaço de superestrutura é composto por andaimes e fechamentos 
leves que se reajustam na intenção de criar diversas composições, portanto 
foram sugeridos programas que facilmente se adaptariam a tais transformações. 
O edifício de infraestrutura abriga usos que necessitam de suporte fixo, e que 
teriam maior dificuldade de adaptação em relação às constantes mudanças, 
como por exemplo habitações artísticas, laboratórios e pequenas salas de 
exibição. Essa separação compreende as limitações inerentes a determinadas 
estruturas, mas não deixa de buscar uma coerência de partido entre os núcleos.
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“Realizo interiormente todas essas ações, no grande palácio 
da memória. Encontram-se aí, à minha disposição, céu, terra 

e mar, com aquilo tudo que neles colher com os sentidos, 
excetuando-se apenas o que esqueci. É aí que me encontro a 
mim mesmo, e recordo as ações que realizei, quando, onde e 

sob que sentimentos as pratiquei.”  
(AGOSTINHO, 2007, p. 168)

memória
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cânions urbanos

Caminhando pela cidade, podemos notar em meio as densas massas 
edificadas, diversas frestas e vazios, heranças diretas da especulação 
imobiliária, do anseio de alguns proprietários pela valorização econômica, dos 
espólios familiares mal resolvidos. Apesar de negativo, o mesmo fenômeno 
que reforça diversos problemas urbanos – terrenos obsoletos em regiões 
de grande interesse, áreas perigosas e pouco atrativas ao pedestre etc. – 
resulta também em respiros para a ostensiva verticalização que marca os 
centros urbanos. Nessas condições, muitas vezes está presente o conceito de 
terreno vago proposto por Ignasi de Solà-Morales. Segundo o autor, assim se 
denominam os espaços que carregam a ambiguidade de serem espaços vagos 
por seu caráter improdutivo, mas também vagos por sua indefinição e suas 
múltiplas possibilidades de transformação. 

“Aqueles terrenos vagos resultam nos melhores lugares de sua identidade, 
de seu encontro entre o presente e o passado, na medida que se apresentam 
como os únicos redutos incontaminados para exercer a liberdade individual e 
de pequenos grupos”. (SOLÀ-MORALES, 1996, p. 23) 
 
Em “Asas do desejo” (1987), premiado filme de Win Wenders, é retratada a 
ausência deixada pela Potsdamer Platz, espaço que um dia abrigou o maior 
o centro cosmopolita de Berlim. Á área foi dividida ao meio pelo muro que 
separava o lado leste e oeste da cidade e convertida em um grande vazio pelos 
ataques aéreos da Segunda Guerra Mundial. Na cena ilustrada, podemos ver 
a personagem principal ao lado de Cassiel, um anjo que em meio à guerra 
fria tenta consolar o homem perante o desaparecimento do lugar que tantas 
memórias lhe trazia à tona. 

Francesco Careri também trata destes espaços identificando-os como 
amnésias urbanas, áreas vazias nem sempre por falta de matéria edificada, 
mas por perderem conexão com as pessoas e com o presente. Tais áreas, 
quando analisadas com maior atenção demonstram carregar nossas memórias 

(7) cenas de Asas do desejo, 
Wim Wenders, 1987
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coletivas, tendo apenas sido desprezadas momentaneamente. Este é o caso 
dos inúmeros térreos obsoletos deixados pela Cinelândia, hoje presente 
apenas nas lembranças de uma pequena parcela da população. 

“O que até agora tem sido chamado de vazio apresenta, na realidade, 
diversas identidades, e não é, afinal, tão vazio como pode parecer. Trata-
se, na maior parte, de espaços esquecidos e apagados por nossos mapas 
mentais, uma espécie de amnésias urbanas”. (CARERI, 2016, p. 21) 

Enxergando as múltiplas possibilidades que esses espaços nos oferecem, 
podemos questionar a postura natural do arquiteto ao se deparar com tal 
situação: o desejo urgente de preencher tais lacunas, como se a ausência fosse 
sempre uma questão a ser solucionada pela ocupação destes lugares com 
espécies de próteses. Este impulso defende um tipo de arquitetura que sempre 
corre o risco de desfigurar os vazios simbólicos, enquanto podemos apenas 
tomar partido de suas condições preexistentes e potencializá-las de forma 
positiva.

Em Ripoll, na Espanha, a demolição de um teatro deixa um grande vazio com 
vista privilegiada para o Rio Ter e para as muralhas do antigo distrito industrial. 
A intervenção proposta pelo escritório “RCR Arquitectes”, traz instantaneamente 
a indagação para quem se depara com a situação: o que existia aqui? Como 
este vão se configurou em meio a uma área consolidada? A materialidade e a 
permeabilidade adotadas para o projeto geram um grande constraste em relação 
ao entorno imediato, e assim sugestionam uma alusão direta à memória do 
equipamento que um dia fez parte daquele território. 

Proponho o exercício figurativo de assemelhar os lotes vazios ou pouco 
adensados em meio a empenas, hora mais e hora menos verticalizadas, a 
espécies de cânions urbanos. São espaços que nos apresentam possibilidades 
inusitadas de ocupação quando nos é posto o desafio da perpetuação do 
vazio. Estas crateras artificiais podem favorecer o surgimento de espaços que 
amplificam a capacidade criativa de quem o projeta, mas também de quem o 
vivencia. 

“Nossa cultura pós-industrial clama por espaços de liberdade, de indefinição e 
improdutividade, mas desta vez não ligado a noção mítica da natureza e sim a 
experiência da memória, da romântica fascinação pelo passado ausente como arma 
crítica frente ao presente banal e produtivista”. (SOLÀ-MORALES, 1996, p. 23) 

Nestes espaços repletos de memória, podemos vislumbrar o ponto de encontro 
entre o passado esmaecido pelo tempo e a sociedade contemporânea, buscando 
não se apoiar num saudosismo estéril, mas sim nas expectativas de uma realidade 
viva e atrativa.

(8) “La Lira Theatre” de RCR Arquitectes, Ripoll, Espanha
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“Recomeçar. Trabalhar. Mil vezes tentar ser um homem. Trabalhar com 
Arturo. Esquecer Ana. Apagar Luciana. Não lembrar-se senão do trabalho, das 
cinquenta obrigações diárias. Lembrar-se somente das mil chateações diárias 
do trabalho. Lembrar-swwe de uma engrenagem, e mais outra, e mais outra, e 
mais outra! De uma engrenagem e depois de um eixo que devem ser entregues 
dentro do prazo estabelecido. Mil vezes recomeçar. Recomeçar de novo. 
Recomeçar sempre. Esquecer Ana. Apagar Luciana. Lembrar-se das cinquenta 
obrigações diárias do trabalho. Recomeçar. Recomeçar. Aceitar. Aceitar. Aceitar!”  
(Luís Sérgio Person, 1965) 
 

o homem na multidão

“São Paulo Sociedade Anônima”, filme do cineasta Luís Sérgio Person, retrata 
os conflitos e dramas pessoais que enfrenta o personagem Carlos, figura 
representativa do trabalhador jovem da classe média paulistana durante a 
década de 1950. Tendo como pano de fundo o centro novo de São Paulo, 
a história demonstra como as tarefas diárias do personagem se tornam 
angustiantes em meio a constante repetição e falta de estímulos impostos 
pela rotina. Apesar da carga dramática que o longa atribui a tal situação, é 
inegável a existência de milhares de personagens que enfrentam a mesma 
questão: a perda de significado que ocorre nos processos diários, reforçada 
pelo sentimento de anonimato, de ser apenas mais uma peça da engrenagem 
urbana que não se distingue das demais. 

Em seu conto literário “O homem na multidão”, Edgar Allan Poe lança um olhar 
para as populosas massas que caminham pela região central de Londres em 
seu horário de pico. Cena que comumente se repete em qualquer grande 
centro urbano, inclusive em diversos bairros da capital paulista. O personagem 
principal classifica facilmente o comportamento dos integrantes destas 
multidões em poucos grupos, alguns menos e alguns mais insatisfeitos com o 
aglomerado, porém todos obstinados em chegar a seu destino, encarando tal 
situação apenas como um desconforto transitório. Tal padronização proposta 
reforça a perda da individualidade que a multidão causa em quem a compõe, 
e como os momentos de contemplação e prazer se perdem em meio ao ritmo 
que nos é imposto pela metrópole. 

Neste agitado cenário, a figura de um homem se destaca por seu 
comportamento inusitado. Enquanto todos parecem demonstrar inquietação 
para que seu objetivo seja alcançado rapidamente, o homem parece se sentir 
satisfeito em meio a multidão. Caminha de turba em turba, quando uma se 
“dissolve” por completo, corre para buscar o próximo aglomerado a que possa 
se juntar. Apesar dos efeitos indesejados apresentados anteriormente, não 
podemos negar o que para alguns pode parecer uma vantagem inerente ao 
anonimato: não precisar estar só e enxergar a si mesmo. 

que tudo passaria depressa,  
como tudo que se passa em São Paulo

(9) cena de São Paulo S/A, Luís Sérgio Person , 1965
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Essas caminhadas mecanizadas que fazem parte de nossa rotina apressada, 
inegavelmente geram um afastamento entre o indivíduo e o meio urbano. As 
rotas cotidianas deixam de produzir memórias afetivas em quem as vivencia e 
os lugares não possuem mais significado dentro do imaginário coletivo.

Careri aborda o tema da deriva náutica e o associa a uma experiência 
que podemos ter em nossos territórios como uma possível solução a este 
distanciamento. Ao tirar a ideia de um destino concreto, o caminhar se 
torna uma deriva por descobertas que podem apenas ser percebidas por 
olhos menos apressados. Em momentos de deriva estamos mais abertos ao 
inusitado, suscetíveis ao imprevisível, nos permitimos entrar sem preconceitos 
em situações antes desconhecidas. 

“Sem tudo isso, construir objetos e edifícios parece uma ação com fim em si 
mesma, vazia de significado, incapaz de produzir mito, história, cultura. A arte 
de ir ao encontro de alguém produz conhecimento recíproco entre as pessoas 
que se movem em nosso novo mundo e nos ajuda a imaginar, com elas, uma 
outra maneira de habitá-lo”. (CARERI, 2016, p. 32) 

Como parte deste processo também está o ato de parar, a habilidade de 
identificar os momentos propícios para a ancoragem que nos permite ver mais 
a fundo determinadas realidades ou situações especiais. Estes momentos mais 
reflexivos em meio a cidade favorecem situações de encontro: com o meio 
urbano, consigo mesmo e com o outro.

palácios da memória

Assim como as amnésias históricas e políticas que tomam conta do 
consciente coletivo nos fazem retroceder aos mesmos fantasmas que nos 
assombraram em um passado recente, as amnésias urbanas nos afastam 
de um contexto de cidade que mesmo distante, me parece promissor. Tais 
lapsos de memória nos mantêm arraigados a um conceito falho de vida 
pública que tende a se repetir apresentando poucas perspectivas de evolução.
 
Ainda na Idade Média, Santo Agostinho já relacionava a construção das 
memórias individuais  aos nossos sentidos e percepções.  Segundo ele, ao 
acessar tais memórias podemos tomar consciência de nossa própria existência 
em determinado tempo e lugar, de nossas ações e dos pensamentos que as 
influenciaram.

(10) o inescrupuloso candidato a presidência em O bandido da luz vermelha, Rogério Sganzerla, 1968 
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“Chegarei assim diante dos campos, dos vastos palácios da memória, onde 
estão os tesouros de inúmeras imagens trazidas por percepções de toda 
espécie. [...] Ali se conservam também, distintas em espécies, as sensações que 
aí penetraram cada qual por sua porta: a luz, as cores, as formas dos corpos, 
pelos olhos; todos os sons, pelos ouvidos; todos os odores, pelas narinas; todos 
os sabores, pela boca; enfim, pelo tato de todo o corpo, o duro e o brando, o 
quente e o frio, o suave e o áspero, o pesado e o leve, quer extrínseco, como 
intrínsico ao corpo.” (AGOSTINHO, 2007, p. 167) 

Hoje, Juhani Pallasmaa também relaciona o despertar da consciência para 
nossa identidade e individualidades aos nossos sentidos, mas estes, ao 
contrário da abordagem de Santo Agostinho, são vistos a partir de uma 
apreensão sensorial total, da qual o autor chama de senso existencial. Segundo 
ele, as percepções que ocorrem por meio de nossos sentidos se tornam 
experiências quando interpretadas com o auxílio de nossa imaginação e 
memórias, que criam conexões de nosso eu interior com o mundo externo.1 
  
Dito isto, podemos presumir que um espaço comum, com possibilidades de 
circulação previsíveis e racionalizadas, com materialidade e sistemas estruturais 
que se tornaram banalizados pela repetição em nosso cotidiano, trariam as 
mesmas percepções que já estamos acostumados a ter diariamente. Por outro 
lado, me parece muito maior o poder de atuação que as arquiteturas não 
convencionais e os espaços catárticos de constante descobrimento, podem ter 
no fortalecimento de nossas memória afetivas, na aproximação do indivíduo 
com o local e na sua sensação de pertencimento. 
 
“Esse intercâmbio é necessariamente uma troca: quando entro em um espaço, 
o espaço entra em mim, minha experiência e minha autocompreensão”. 
(PALLASMAA, 2018, p. 107) 

Nas prisões do gravurista Giovanni-Battista Piranesi (1720-1778), as escadas e 
passarelas, objetos que existem por sua função clara de conectar dois pontos, 
aparecem como protagonistas, sem que tais pontos sejam  
revelados. O cenário vertiginoso e até angustiante, quando comparada sua 
escala ao das figuras humanas representadas, evoca mistério e descobrimento 
 
 

1  PALLASMAA, Juhani. Essências, 2018, p. 107.

 
 ao ignorar o sentido de tais travessias. O excesso destes objetos de transição 
nos transportam a um universo onírico em que inúmeras possibilidades de 
percursos e destinos podem ser imaginadas. 

A mesma ambientação também parece presente na obra “Relativity” (1953) do 
artista gráfico M. C. Escher (1898-1972). A litografia retrata um mundo onde 
a lei da gravidade se aplica de maneira diferente para diferentes pessoas, 
mas apesar disso não lhes parece incomodo coexistir neste mesmo universo. 
Apenas nesse espaço virtual um plano pode se converter em chão e em 
parede, uma mesma escada pode ser utilizada na mesma direção para subir e 
também para descer. 

(11) Carceri d´invenzione, Giovanni 
Battista Piranesi, 1749
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As obras de Piranesi e Escher nos fazem questionar a motivação destas 
e de tantas outras cenas labirínticas e de funcionamento complexo. 
Será que sua razão de ser está no ponto de partida, está no final ou no 
processo em si e nas sensações que este provoca? Tal indagação põe 
em questão as práticas puramente funcionalistas que dominaram o 
campo da arquitetura desde que se popularizaram as premissas do 
movimento moderno. 

A atmosfera presente em ambas as obras, poderia então extrapolar os 
limites impostos pela tela numa tentativa de ter sua essência refletida 
no suporte arquitetônico. Através de percursos menos óbvios que nos 
ofereçam momentos de descoberta, e de estruturas que fogem das 
lógicas construtivas convencionais, podemos ter nossas sensações, 
sentimentos e imaginação estimulados para que conexões mais 
profundas sejam criadas entre o indivíduo e o espaço. Com a proposta 
de uma arquitetura muito aberta em relação a seu entorno imediato, 
que oferece a todo momento intervalos de mirantes em meio a seus 
blocos envoltos por vedação, essa conexão que antes se dava apenas 
com o espaço pode se estender também para a cidade. 

“Quanto mais instável e surpreendedor for o espaço, tanto mais 
surpreendido será o indivíduo, e tanto mais eficaz a operação da 
descoberta. A consciência pelo lugar se superpõe à consciência no 
lugar. A noção de espaço desconhecido perde a conotação negativa e 
ganha um acento positivo, que vem do seu papel na produção de nova 
história”. (SANTOS, 2006, p. 224) 
 
O projeto propõe um percurso através de cubos, ora escuros, ora claros, 
ora ruidosos, ora silenciosos. Uma releitura dispersa de momentos 
que em conjunto refletem a base e essência da sétima arte: uma caixa 
escura, a luz, o som e o espectador. Cada momento é intercalado 
por um espaço de transição, o ato de caminhar para o próximo cubo 
através de passarelas suspensas que oferecem visuais inusitados da 
cidade. A cada trajeto vencido uma surpresa, uma atmosfera diferente 
da anteriormente visitada.

(12) Relativity, M. C. Escher, 1953
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“A imagem do lugar baseada na “estável” e 
“ajustada” relação espaço-uso (específico), 
é substituída pela relação espaço-tempo, 

lugares cujas imagens vão se alterando no 
tempo em virtude das ações, um espaço 

sempre em processo, nunca estável.” 
(GUATELLI, 2012, p. 31)

mutações

(13) vista da área de circulação entre núcleos rígidos, projeto infraestrutura 
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Segundo as teorias orgânico-evolucionistas, assim como os organismos 
biológicos que nascem, crescem e se adaptam perante as mudanças do 
meio, são as cidades e suas arquiteturas que se expandem, retraem e se 
acomodam de acordo com as transformações econômicas e sociais. Uma 
alteração aleatória e casual dentro de uma célula, produz reações que quebram 
os padrões hereditários, podendo provocar mudanças em si mesma e no 
indivíduo como um todo, a este acontecimento damos o nome de mutação1  

Como fenômenos urbanos de caráter mutacional podemos citar alguns 
exemplos: o crescimento da cidade de Brasília, a reunificação de Berlim, ou 
a construção do Minhocão em São Paulo. Em tais situações, não se aplica 
a ordem ideal moderna de planificação, urbanização e ação edificatória, 
tampouco os processos graduais de evolução pelos quais passa um território.  

Em episódios que ocorrem transformações abruptas, o que se espera é 
que seja alcançado um equilíbrio entre as preexistências e os objetos que 
serão introduzidos no território, mas como esperar tal postura em meio a 
um fenômeno que por sua natureza súbita, dá pouco espaço para análises 
profundas e atuações inventivas? 

Solà-Morales sugere que o caráter mutacional contamine tais intervenções, 
não apenas no que diz respeito à gestão ou ao desenho urbano, mas que tal 
impulso esteja refletido na própria arquitetura. 

“Só uma absoluta interação entre sistemas e arquitetura, produzindo-se ao 
mesmo tempo como uma expressão dinâmica da mutação, podem dar lugar 
a uma cidade e arquitetura que estejam de acordo com as características do 
processo. Só projetos com mecanismos de auto regulação, de interação  e 
reajuste durante o próprio processo de realização podem ter sentido em 
situações dificilmente comparáveis a de outros momentos do passado”. (SOLÀ-
MORALES, 1996, p. 13) 
 

1  SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Presente y futuros. La arquitectura en las ciudades, 1996, p. 12

rearranjo espacial

(14) fotomontagem em cidade americana com cápsulas e a Plug-in city, Archigram, 1961-1974
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As práticas projetuais adaptáveis propostas pelo autor para situações de 
mutação urbana também parecem adequadas aos territórios que expressam 
constantes transformações mesmo que graduais, como é o caso da área central 
de São Paulo. Assim como ocorreu o rápido processo de degradação do centro, 
surge uma onda de valorização imobiliária em que a região parece novamente 
atrativa para se habitar. Edifícios ociosos são subitamente demolidos e em 
seu lugar se erguem novas torres, que apesar da roupagem jovem e atual, se 
mostram muitas vezes um reflexo direto do que sempre se construiu no centro 
de São Paulo.

Os edifícios previstos para este território em transformação deveriam, portanto, 
se libertar dos padrões que se iniciaram em contextos sociais completamente 
diferentes dos atuais. Repetir o passado de maneira tão semelhante, sugere 
a quase que automática reincidência das situações prejudiciais que o 
consolidaram.

“O espaço intermediário seria compreendido aqui como uma indefinição, um 
espaço aberto às significações entre espaços definidos, espaços estes que 
seriam os agentes catalisadores, motivadores dessas ações dos usuários, desses 
eventos, desses acontecimentos inesperados que surgiriam e permaneceriam 
sempre em processo, transitórios, jamais uma convenção de uso, e onde o 
programa não seria determinado pelo arquiteto, mas, mutável, estaria sempre 
sendo solicitado e conformado por essas ações.” (GUATELLI, 2012, p. 33)

Guatelli define como intermediário o espaço capaz de estar em constante 
processo de modificação, de receber de maneira aberta as vontades e desejos 
dos usuários que por lá transitam. Segundo ele, a atribuição de programas 
deve ser passível de alteração perante a solicitação destes usuários, e 
coloca como desafio do arquiteto prever um espaço que possa lidar com 
estes desígnios, projetando articulações que favoreçam a criação de novas 
conformações espaciais. 

Proponho nos títulos seguintes mecanismos que tentam lidar com o aspecto 
estático da arquitetura conferindo ao espaço características que lhe tornem 
passível de mutação. São iniciativas que culminaram em decisões estruturais, 
na escolha de materiais de aplicação modular e no uso da luz através de 
projeções. 

(15) vista da passarela de acesso às oficinas a partir do núcleo rígido, projeto superestrutura

(16) vista do térreo, acesso a partir da praça da república, projeto superestrutura
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(17) corte perspectivado geral, projeto superestrutura
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Durante seu apogeu, a Cinelândia Paulista podia ser experimentada por 
qualquer um que transitasse pela região; uma atmosfera muito marcada 
pela luz, presente nos letreiros dos cinemas, em propagandas e na própria 
infraestrutura de iluminação pública, abundante devido ao prestígio social que 
a região central ainda possuía. As salas mais tradicionais eram inspiradas em 
verdadeiros cenários hollywoodianos, que remetiam às mais exóticas culturas, 
como a exemplo do Cine Marrocos: 

“O hall de entrada, evocando um estilo ‘Versailles’, conduz ao vestíbulo circular 
onde um chafariz (fonte luminosa que dá ao ambiente requinte de lenda e 
majestade) divide as atenções com um baixo-relevo em gesso, que descreve a 
epopeia do cinema. Inspirado nas histórias de mil e uma noites, o MARROCOS 
foi concebido como um palácio em ‘estilo mourisco modernizado’, o que, 
traduzido, significa mistura de elementos e formas decorativas em tal medida 
que o resultado final é de uma monumentalidade pesada e opressiva”. (SIMÕES, 
1990, p. 83) 

arquiteturas virtuais

(18) Vista noturna da Avenida São João, década de 50 (19) Luminária do Cine Ipiranga,  Thomaz Farkas, 
1945

Tais artifícios eram usados talvez como tentativa de imprimir ao frequentador 
não apenas a experiência de assistir um filme, mas a de estar dentro de um. 
Assim, as visitas ao cinema tornavam-se acontecimentos inusitados, repletos 
de estímulos sensoriais. A intenção de impactar o público ao incluí-lo no 
espetáculo continua presente em diversos tipos de manifestações artísticas 
que demonstram resultados relevantes. 

Como exemplo de interação entre obra e espectador podemos citar o 
“Detector de ausências”, instalação artística de Rubens Mano para o evento 
Arte/Cidade 2, ocorrido em 1994. A intervenção consiste em dois projetores 
instalados ao lado do Viaduto do Chá. Os feixes de luz que cortam a passarela, 
fazem com que o passante tenha sua silhueta recortada no momento em que 
os cruza. O instante é registrado em meio ao espaço urbano colocando em 
evidência a relação do indivíduo com o mesmo. 

Da mesma maneira acontece nas intervenções propostas neste trabalho, 
onde diversos espaços são pensados como tela de projeção: as placas de 
vedação dos cubos expositivos, as telas distribuídas ao longo das circulações 
horizontais, ou até mesmo as empenas que separam o objeto inserido dos 
edifícios existentes. O indivíduo que vivencia o espaço deixa o papel de mero 
espectador ao interagir com os feixes de luz, perde seu aspecto passivo e se 
torna um ator que influencia na cena e reinventa o lugar. 
 
Nos últimos anos também se tornaram frequentes na cidade de São Paulo, 
trabalhos de arquitetos ou de artistas dos mais diversos campos de atuação 
que utilizam a luz e o meio urbano como instrumento para suas intervenções. 
Entre essas iniciativas está o projeto cidade hackeada do arquiteto Guto 
Requena. Um deles, “I AM” de 2015, projeta através de técnicas de vídeo 
mapping, o rosto de pessoas comuns que caminham pela Avenida Paulista na 
fachada do edifício sede da Fiesp. A obra interativa traz à tona a questão de 
anonimato que o indivíduo experimenta em uma grande metrópole. 
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(20) Detector de ausências, 
Arte/Cidade 2, Rubens Mano, 
1994

(21) Cena de Bom retiro 958 me-
tros, teatro da vertigem, 2012

Como outro exemplo de conexão entre cidade, arte e luz, podemos citar 
o espetáculo “Bom Retiro 958 metros”, realizado em 2010 pelo grupo 
Teatro da Vertigem. A companhia desconstrói a ideia de palco e plateia, 
e cria um percurso cênico pelo tradicional bairro paulistano, percorrendo 
galerias comerciais, ruas, cruzamentos e terminando em um antigo teatro 
abandonado. A história se desenrola nos mais inusitados cenários: dentro de 
um apartamento, em uma vitrine, num beiral de uma construção baixa etc. 
O espetáculo ocorre durante a noite, e para compor e iluminar as cenas são 
feitas projeções nas fachadas de edifícios do entorno. 

Como conexão entre os dois núcleos propostos, as empenas deixadas 
próximas a edifícios que um dia abrigaram salas de cinema, podem servir 

(22) I AM, instalação artística de 
Guto Requena, 2015

como tela para reforçar o cenário luminoso característico da antiga Cinelândia, 
exibindo obras de diversos artistas que trabalham com plataformas de vídeo. 
A intervenção se apresenta como uma sucessão de descobertas já que durante 
a noite imprime ao local que poderia antes ser apenas uma rua mal iluminada, 
uma nova atmosfera, gerada por um percurso guiado pelas luzes que se 
revelam uma por uma, a cada rua ou a cada esquina dobrada. 

Além do resgate de essência do território abordado, a presença da luz 
traduzida nessas projeções em constante transformação, pode criar espécies 
de cenários virtuais, capazes de alterar a percepção do espaço construído e 
assim reforçando o aspecto mutacional proposto para os projetos.
 

(7) cena de São Paulo S/A, Luís Sérgio Person , 1965
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(24) vista a partir do núcleo rígido, projeto superestrutura
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(25) vista das rampas de acesso para cubos expositivos, projeto superestrutura
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os andaimes

“As pessoas vagam por entre os setores da Nova Babilônia procurando novas 
experiências, ambientes até então desconhecidos. Sem a passividade dos 
turistas, mas plenamente conscientes do poder que possuem para agir de 
acordo com o mundo, de transformá-lo e recriá-lo. Eles dispõem de um 
completo arsenal de instrumentos técnicos para fazê-lo, graças aos quais eles 
podem promover, sem demora, as mudanças desejadas. Assim como o pintor, 
que com um punhado de cores cria uma infinidade de formas, contrastes e 
estilos, os Novos Babilônios podem variar indefinidamente seu ambiente, 
renovando-o e diversificando-o através de seus implementos técnicos”. 
(Constant, 1974) 

Para a maioria das pessoas o 
andaime é apenas uma estrutura 
provisória que antecede o que 
está por vir, o que realmente 
importa, a arquitetura definitiva.¹  
Não há como negar sua utilidade, 
mas frente seu desaparecimento 
iminente e a importância dada 
ao objeto aguardado, a estrutura 
pode parecer vazia de significado. 
Novamente me questiono 
sobre os processos, o fim e os 
meios, e como estes meios são 
destituídos de importância em 
uma sociedade produtivista. Mas 
se o caráter efêmero dessas peças 
desmontáveis lhes impede de 
serem enxergadas em toda sua 

1  GUERRA, Abilio. Do andaime. Crônicas de andarilho 20. Arquiteturismo, São Paulo, ano 
12, n. 134.04, Vitruvius, maio 2018 <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturis-
mo/12.134/6984>.

(26) Pavilhão humanidade, Carla Juaçaba e Bia 
Lessa, 2012

(27) Pavilhão humanidade, Carla Juaçaba e Bia Lessa, 2012
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potencialidade, não deveria também a arquitetura em si ser subjugada? Afinal, 
durando hora mais ou hora menos, sendo templo, casa ou catedral, nenhuma 
arquitetura se mostrou eterna. 

Na obra “ Pavilhão Humanidade”, de 2012, a arquiteta Carla Juaçaba e a diretora 
teatral Bia Lessa imaginam uma composição de andaimes e fechamentos 
leves como um fim, como a própria arquitetura. Tendo como solicitação um 
pavilhão temporário comemorativo do evento Rio+20, um tipo de estrutura 
que poderia facilmente ser montada e desmontada parece ideal. Em meio ao 
forte de Copacabana, conceber uma arquitetura fechada em si como são as 
tendas plásticas e infláveis comumente utilizadas em exposições temporárias 
seria um erro. Para que o vento, o mar e o sol pudessem se manter presentes na 
celebração de um evento em prol da sustentabilidade, a estrutura de andaime 
parece novamente muito adequada. 
 
Outra obra que reinventa o uso de andaimes é o Teatro Oficina, projeto original 
de Joaquim Guedes, reformado por Lina Bo Bardi e Edson Elito em 1994 após 
um incêndio. A área do palco que tem como ideia ser uma extensão da rua, 
fica lado a lado a uma arquibancada composta por estrutura de andaimes. A 
lógica tradicional de plateia e palco é quebrada, os espectadores assistem ao 
espetáculo em nível, para quem está sentado na cota térrea, e de cima, para 
quem está nos níveis superiores. 

Proponho o uso da estrutura de andaimes como forma de transformar em 
lugar o que antes era apenas um vazio entre empenas, potencializando seus 
significados, gerando experiências, vivências e memórias dos indivíduos que 
por lá transitam, e que serão capturados pela estrutura espetacular. Projetar 
o vazio sem a tentativa de lutar contra suas ausências através da ocupação 
e descaracterização total, mas preservando sua essência e enxergando nela 
potenciais. A intervenção tem como intenção ser efêmera, mas no sentido 
de ser mutante, onde cada fim significa um novo começo, com infinitas 
possibilidades de reinvenção em si mesma. Pode ser enxergada também 
como um grande cenário, passível de alteração de acordo com o diretor do 
espetáculo, ou de determinado artista convidado a expor. Como afirma Paulo 
Mendes da Rocha, o objetivo da arquitetura é “amparar a imprevisibilidade da 
vida”1,  e sendo assim, o andaime cumpre perfeitamente essa função.

1  FERREIRA, Fernanda S. Uma conversa com o cenógrafo Paulo Mendes da Rocha.

(28) Teatro Oficina, Lina Bo Bardi e Edson Elito
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desenhos

1 Estrutura de andaime (2,40x2,40x2,40m) 
 2 Treliça metálica  
3 Laje sanduíche em painel OSB com tratamento 
termoacústico (1,20x2,40m)  
4 Perfil metálico tubular para fixação de lajes OSB  
5 Tecido para tela de projeção  
6 Fechamento em placa OSB tratada com 
impermeabilizante (1,20x2,40m) 
 7 Fechamento em placa OSB usinada (1,20x2,40m) 

PERSPECTIVA GENÉRICA EXPLODIDA 
s/ esc.
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1 Treliça metálica  
2 Parafuso  
3 Chapa metálica dobrada 
para conexão com treliça  
4 Tecido para tela de 
projeção  
5 Cabo de wwwaço 

1 Barra horizontal de andaime  
2 Perfil tubular metálico 
parafusado; transpasse de 20cm  
3 Barra vertical de andaime 
 4 Cotovelo em perfil metálico 
tubular parafusado  
5 Treliça metálica  
6 Perfil metálico tubular para 
fixação de lajes OSB  
7 Laje sanduíche em painel OSB 
com tratamento termoacústico 
(1,20x2,40m) 

DETALHE FORRO EM TELA DE PROJEÇÃO 
s/esc.

DETALHE CONEXÃO TRELIÇA X ANDAIME  
s/ esc.

DETALHE CONEXÃO TRELIÇA X 
ANDAIME  
s/ esc.

1 Módulo de andaime reforçado com 
duas diagonais 
2 Módulo de andaime sem barras 
horizontais e diagonais de travamento 
 3 Guarda corpo metálico tubular  
4 Passarela em placas de painel OSB 
com tratamento impermeabilizante 
 5 Viga metálica perfil “I” centralizada   
6 Estrutura metálica secundária para 
apoio da laje  
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