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“A cidade sempre teve relações com a sociedade no seu conjunto, com sua 
composição e seu funcionamento, com seus elementos constituintes (cam-
po e agricultura, poder defensivo, poderes políticos, Estados etc.), com sua 
história. Portanto, ela muda quando muda a sociedade no seu conjunto. 
Entretanto, as transformações da cidade não são os resultados passivos 
da globalidade social, de suas modificações. A cidade depende também e 
não menos essencialmente das relações de imedeatice, das relações dire-
tas entre as pessoas e grupos que compõem a sociedade (família, corpos 
organizados, profissões e corporações etc); ela não se reduz mais à orga-
nização dessas relações imediatas e diretas, nem suas metamorfoses se 
reduzem às mudanças nessas relações. ” (LEFEBVRE, 2010, p.48)
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 A região do Largo da Batata está lo-
calizada no bairro de Pinheiros, consider-
ado o mais antigo de São Paulo. Desde seus 
primórdios até os dias de hoje, o cenário do 
local veio se modificando, podendo-se diz-
er que, de um isolado meio rural, transfor-
mou-se em uma centralidade urbana. 
Diante de todos os processos urbanos que 
decorreram na região, os quais envolveram 
mudanças quanto aos usos do solo, edifi-
cações, fluxos e gentrificação, a área encon-
trava-se muito degradada, chamando assim 
a atenção do poder público. Dada a situação, 
a Prefeitura de São Paulo lançou, em 2002 o 
Concurso de Reconversão Urbana Largo da 
Batata. Este concurso foi considerado algo 
inédito para a cidade de São Paulo, que até 
então só havia vivenciado mudanças quan-
to ao transporte. Ele, por sua vez, tratou não 
apenas de questões deste teor, mas também 
tomou medidas relacionadas à arquitetura, 
cultura e espaço público para lazer da pop-
ulação. 

Introdução É importante destacar que, apesar do local 
parecer desvalorizado, devido à sua deteri-
oração, em contraponto, ele se configurou 
durante os anos como uma centralidade não 
só para o bairro, mas também para a cidade 
inteira, garantindo uma posição notável em 
relação aos fluxos e até mesmo à economia. 
Contudo, quanto mais o transporte era in-
centivado no local, mais era acentuada a car-
acterística de passagem, esquecendo do es-
paço público de direito da população, como 
local para permanência.  Provavelmente 
este foi um dos fatores pelos quais a prefei-
tura foi além das modificações viárias, pro-
movendo também a valorização do espaço 
e da arquitetura, para de certa forma trazer 
novamente usuários e não apenas fluxos.
Desta forma, este local conhecido como Lar-
go da Batata pode ser considerado intrig-
ante, cheio de contrastes e incertezas, que 
acabam levantando a algumas questões 
como: por que uma área tão grande perman-
ece vazia e sem aproveitamento em uma ci-
dade onde há tantos cheios? Por que a falta 
de interesse no local? Seria desinteresse da 
própria população ou também do governo? 
Esta praça não poderia ser considerada um 
resíduo para cidade? E um potencial? Estas, 
assim como outras questões, podem ser le-
vantadas e, ao longo do trabalho, tentarão 
ser esclarecidas.
a cidade inteira, garantindo uma posição 

notável em relação aos fluxos e até mesmo 
à economia. 
 Contudo, quanto mais o transporte 
era incentivado no local, mais era acentuada 
a característica de passagem, esquecendo 
do espaço público de direito da população, 
como local para permanência. Provavel-
mente este foi um dos fatores pelo qual a 
prefeitura foi além das modificações viárias, 
promovendo também a valorização do es-
paço e da arquitetura, para de certa forma 
trazer novamente usuários e não apenas 
fluxos.
 Desta forma, este local conhecido 
como Largo da Batata pode ser considerado 
intrigante, cheio de contrastes e incertezas, 
que acabam levantando a algumas questões 
como: por que uma área tão grande perman-
ece vazia e sem aproveitamento em uma ci-
dade onde há tantos cheios? Por que a falta 
de interesse no local? Seria desinteresse da 
própria população ou também do governo? 
Esta praça não poderia ser considerada um 
resíduo para cidade? E um potencial? Estas, 
assim como outras questões, podem ser le-
vantadas e, ao longo do trabalho, tentarão 
ser esclarecidas.
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1.1. Panorama geral

A história de pinheiros pode ser basica-
mente dividida em três fases, todas 

tratadas mais a fundo ao longo do trabalho, 
sendo a primeira correspondente aos aldea-
mentos; a segunda à fase onde predominou 
a atividade comercial do bairro, com desta-
que para a Cooperativa Agrícola Cotia e, por 
último, a fase mais atual, correspondente ao 
início das operações urbanas e ao Concurso 
de Reconversão do Largo da Batata. 

Iniciando em 1560, com a vinda dos por-
tugueses para o Brasil, foi fundada no local a 
aldeia indígena Nossa Senhora dos Pinheiros 
da Conceição, pelo padre José de Anchieta. 
Naquele período o bairro era caracteristica-
mente rural, e pode-se dizer que começou 
a se desenvolver com a criação de estradas 
que o ligaram ao centro de São Paulo, atrain-
do não apenas fluxos de vários passantes, 
mas também dos que frequentavam o lugar 
devido à Igreja Nossa Senhora do Monte Ser-
rat. Tal situação foi crescendo cada vez mais, 
até que na segunda metade do século XIX as 
características se modificaram significativa-
mente: o bairro deixou de ser um aldeamen-
to indígena e passou a ser um povoamento 
de caipiras.

É próximo ao século XVIII que Pinheiros 
começa a transição para sua segunda fase, a 
qual se destaca principalmente pelo caráter 
comercial que foi tomando conta do bairro. 
Com o surgimento de comerciantes vindos 
de outros países, vendendo principalmente 
batatas, o local dá início à transição de um 
meio rural para um meio urbano. É também 
nesta época que o lugar passa a ser conheci-
do informalmente como “Largo das Batatas”, 
devido ao forte comércio de tal produto no 
local. Em consequência do grande cresci-
mento demográfico evidenciado durante o 
século XIX, a região passa a receber investi-
mentos do poder público, trazendo mudan-
ças no caráter das edificações, gabaritos e 
usos; além de calçamento das ruas, canaliza-
ção, alargamento do largo e a instalação de 
um terminal a céu aberto. Mais à frente, já no 
século XX, foram criados o Mercado dos Cai-
piras (1910) e a Cooperativa Agrícola de Co-
tia (1928), que ajudaram significativamente 
nesta etapa, impulsionando também o co-
mércio. Contudo, se este comércio por um 
lado demonstrava o forte crescimento e po-
tencial da área, por outro foi trazendo cada 
vez mais comerciantes irregulares, em fun-

Foto do terminal de ônibus informal que to-
mou conta do Largo da Batata, em 1991

https://catracalivre.com.br/geral/cidada-
nia/indicacao/festa-ocupa-largo-da-bata-
ta-contra-especulacao-imobiliaria/

ção das pessoas que transitavam por ali, con-
ferindo um caráter mais popular e, de certa 
forma, degradando o local, assim como de-
fendido por Mascarenhas: “O papel de con-
vergência do comércio e de circulação que já 
criara uma centralidade no Largo é reforçado 
com a instalação deste Terminal. (...) A partir 
dessa época, a região passa a concentrar um 
comércio popular, ligado ao trânsito de pas-

sageiros do Terminal. É esse Terminal um dos 
grandes motivos da chamada degradação 
a que o poder público justifica sua atuação. 
Ele que concentrará, cada vez mais, pessoas 
de renda inferior à do restante do bairro, e 
que, por isso, tornará o Largo degradado, se-
gundo esse discurso.” (MASCARENHAS, 2014, 
p. 44).

Tendo em vista a situação em que a área 



1514

1.2. Aldeamentos indígenas

O Bairro de Pinheiros é considerado o 
mais antigo da cidade de São Pau-

lo, situado na zona oeste, estendendo-se ao 
longo do Rio Pinheiros (AMARAL, 1969). Foi 
em aproximadamente 1560, com a chegada 
dos portugueses, que os índios tupis come-
çaram a abandonar Piratininga e se direcio-
nar à região de Pinheiros, onde começaram 
a surgir os primeiros aldeamentos, sendo 
eles: São Miguel, Itaquaquecetuba e Nossa 
Senhora dos Pinheiros. Ao longo dos anos, 
Pinheiros vai se transformando e, até mea-
dos do século XIX, a região deixa de ser um 
aldeamento indígena e dá lugar a um povo-
amento caipira.

O local permaneceu desligado do centro 
de São Paulo até o século XVII, tendo não 
mais que 200 casas ao redor do Largo de Pi-
nheiros. Tal situação foi se modificando ao 
longo desse século, com a criação do cha-
mado “Caminho de Pinheiros” (atual Con-
solação), o qual começava no final da Rua 
Direita, cortando o Anhangabaú e seguindo 

em direção a Pinheiros, até encontrar a Es-
trada de Sorocaba. Mais à frente, em 1750, 
aos poucos foi surgindo um importante 
eixo para ligar Pinheiros ao Sul, passando 
a ser utilizado como rota de ligação entre 
São Paulo e este litoral. Além disto, o sítio foi 
bastante utilizado pelos bandeirantes em 
suas expedições, devido a sua proximidade 
com o Rio Pinheiros. Por fim, contribuindo 
também para intensificar estes caminhos, “a 
antiga igreja, hoje Nossa Senhora do Monte 
Serrat, muito colaborou para o desenvolvi-
mento do bairro. Ele era o polo de atração 
de povoados e passantes e se transformou 
em local de romarias” (SÃO PAULO, 2004). 
Foi deste cenário de fluxos que se viu uma 
oportunidade para progresso da região. 
“Essa localização única fez com que o povo-
ado e seus arredores se tornassem entron-
camento dos muitos caminhos ‘peabirus’ já 
trilhados há séculos pelos indígenas e de-
pois pelos primeiros exploradores brancos, 
os bandeirantes.” (SÃO PAULO, 2004)

chegou, e levando em conta sua importan-
te configuração em meio à cidade e seu pa-
pel de centralidade, Pinheiros entra em uma 
nova fase, marcada pelos processos que vi-
savam a Reconversão e revitalização do lo-

cal. Desta forma foram aplicadas medidas 
como a Operação Urbana Consorciada Faria 
Lima e o Concurso de Reconversão Urbana 
do Largo da Batata.

Mapa de São Paulo 1560, com alguns caminhos Peabirús traçados -  https://saopauloesuas-
ruas.files.wordpress.com/2015/04/mapa-de-sp-1560-cc3b3pia.jpg

Até cerca de 1800, pode-se dizer que este 
espaço era apenas uma pequena vila, mar-
cada pela forte característica de passagem, 
a qual se intensificou cada vez mais. No ano 
de 1822, com a independência do Brasil, o 
café avança no território brasileiro, trazendo 
com ele um grande desenvolvimento para o 
País. Foi então nessa época, da necessidade 

de escoamento dos produtos, que começa-
ram a surgir as ferrovias e estabelecimentos 
comerciais, trazendo com ela a mudança da 
vida rural para a urbana. Desta forma, já no 
ano de 1897, Pinheiros estava pela primeira 
vez inserido no mapa oficial da cidade. 
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Mapa esquemático referente aos caminhos traçados pelas ferrovias que começaram a surgir 
em detrimento do grande desenvolvimento do Café -  http://www.prefeitura.sp.gov.br/cida-
de/secretarias/regionais/upload/pinheiros/pinheiros.pdf

Mapa esquemático referente ao desenvolvimento atingido em 1900, com o início da urbaniza-
ção - http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/regionais/upload/pinheiros/pinhei-
ros.pdf

Até o século seguinte Pinheiros garantiu 
um grande desenvolvimento, conseguindo 
se firmar. Alguns acontecimentos contribu-
íram para esta fase, podendo-se destacar: o 
prolongamento da linha de bonde até o Lar-
go de Pinheiros; a criação do Mercado Caipi-
ra, atual Mercado Municipal de Pinheiros, o 
qual se configurou como um núcleo recep-
tor da produção agrícola; os eixos criados a 
partir de caminhos antigos, assim como os 

caminhos de boiadas, “que ligavam a Lapa à 
Vila Clementino. Esse, ao passar por Pinhei-
ros, compreendia, principalmente a Estrada 
Grande das Boiadas, (atual Av. Diógenes Ri-
beiro de Lima), a Rua Fernão Dias, a própria 
Rua dos Pinheiros, a Rua Groenlândia, a Rua 
das Boiadas (Vila Nova Conceição).” (SÃO 
PAULO, 2004); e, por fim, a criação da Coope-
rativa Agrícola de Cotia.
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1.3. Surgimento / Cooperativa Cotia

Em 1914, a situação de São Paulo 
atraiu muitos imigrantes devido 

à cultura do café, que em virtude do lucro 
com sua exportação colocou a cidade em 
uma importante posição no cenário socio-
econômico do Brasil. Com isto, foi propor-
cionada a esses trabalhadores uma grande 
chance de ascensão social, levando-os a se 
instalarem em Cotia, mais especificamen-
te no bairro Moinho Velho. No decorrer dos 
anos, após contratos em fazendas de café, 
algumas famílias japonesas adquiriram pe-
quenas terras, as quais eram fundamentais 
para sua subsistência, utilizando destas para 
se sustentarem a partir do comércio de pro-
dutos agrícolas. Além disto, pode-se dizer 
que elas contribuíram para a desconstrução 
do sistema latifundiário, no qual a agricultu-
ra se resumia à grande propriedade, provan-
do que a produção nas pequenas e médias 
terras também poderia gerar renda.

  Contudo, havia algumas difi-
culdades em relação a este comércio, o qual 
não tinha um lugar adequado para a estoca-
gem da produção, além da competição en-

tre os produtores e a necessidade de ampliar 
o mercado consumidor. Desta forma, a sede 
do Consulado Geral do Japão em São Pau-
lo começou a estimular essa produção nos 
moldes japoneses, além de oferecer subsí-
dios para a criação de novas cooperativas. 
Somado a estes fatores, havia a situação em 
que a própria cidade se encontrava, passan-
do por um momento favorável de cresci-
mento e, consequentemente, de mudanças 
nos hábitos dos próprios paulistanos. A po-
pulação, devido às atividades que começa-
ram a surgir em seu dia a dia, não tinha mais 
tempo para produzir sua própria comida, 
passando assim a comprar esses produtos. 
Foi neste contexto que as cooperativas co-
meçaram a surgir em São Paulo. No ano de 
1927, os imigrantes trouxeram então a ideia 
de ajuda mútua para o Brasil, já existente no 
Japão, fundando finalmente a Sociedade Co-
operativa de Responsabilidade Limitada dos 
Produtores de Batata, em Cotia, que contava 
com 83 agricultores unindo forças para plan-
tar e comercializar batatas em Cotia.

 Mais à frente seu nome foi trocado 

para Cooperativa Agrícola de Cotia (CAC) e, 
em 1928, sua sede foi transferida para a re-
gião oeste de Pinheiros, tendo seu primeiro 
depósito para abastecimento do mercado 
local no terreno hoje conhecido como Largo 
da Batata. Tal nome foi conferido à área de-
vido ao forte ponto comercial que se conso-
lidou oficialmente destinado às batatas. Foi 
então a partir deste local que começaram a 

surgir os primeiros adensamentos com ca-
racterísticas urbanas, acarretando em consi-
deráveis mudanças na região.

Foto da Cooperativa Agrícola Cotia, em 1920 
- https://spcity.com.br/nome-largo-da-batata/
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Já no final de 1930, a produção começou 
a se expandir por todo o estado de São Pau-
lo e também pelo Rio de Janeiro; Paraná e 
Minas Gerais, criando e ampliando os de-
pósitos regionais de distribuição, abrindo 
o setor de créditos para cooperados e de-
senvolvendo tecnologias para melhoria da 
produção. Com o tempo, sua produção foi 
se modificando, acrescentando assim pro-
dutos como frutas, ovos, grãos, aves, hortali-
ças, chá, algodão e legumes, destacando-se 
entre as demais empresas.

 Durante toda a sua história, a Coo-
perativa recebeu apoio financeiro tanto do 
Consulado Geral do Japão quanto do Con-
selho da região. Contudo, em 1942, com o 

começo da Segunda Guerra Mundial, houve 
a quebra de relações diplomáticas entre Ja-
pão e Brasil, que se posicionaram em grupos 
opostos, mudando o nome, temporariamen-
te, para Cooperativa Agrícola Central de São 
Paulo. Nesta conjuntura, o Brasil passou a ser 
cada vez mais hostil e intolerante com seus 
imigrantes, principalmente os oriundos do 
Japão, Alemanha e Itália, adotando medidas 
de restrição para as empresas estrangeiras. 
Logo, o governo passou a tomar atitudes 
como “proibição de falar a língua japonesa 
em lugares públicos, confisco de rádios e jor-
nais escritos na língua japonesa, fechamen-
to de suas escolas autônomas, vigilância e 
controle.” (TANIGUTI, 2015, p.48). Ademais, 

Mapa referente à distribuição das 
residências em 1962

 -Retirado de: (AMARAL, 1969)

houve uma considerável transformação no 
núcleo das cooperativas, substituindo os 
japoneses dos principais cargos e colocan-
do brasileiros em seu lugar. Deu-se início a 
um novo perfil, com uma miscigenação de 
culturas e valores dentro das cooperativas 
e, enquanto muitas delas permaneciam em 
silêncio frente às pressões governamentais, 
a Cooperativa Agrícola de Cotia se impôs, 
integrando-se à sociedade brasileira e ex-
pandindo suas atividades. No início da dé-

cada de 1950, com o fim da Segunda Guerra 
Mundial e os acordos de paz, foi retomada a 
imigração no Brasil a partir do projeto Cotia 
Seinen, abrindo espaço para a vinda de uma 
segunda leva de japoneses, porém desta vez 
mais jovens e sem família formada. 

Mapa referente ao crescimento de Pinheiros até 1960
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 A partir de então a CAC continuou cres-
cendo substancialmente, até que em 1970, 
em seu cinquentenário, as assembleias ge-
rais já não davam mais conta de tanta gente, 
sendo necessário descentralizar. Dividiram-
-na em oito cooperativas regionais autôno-
mas, que compareciam às assembleias gerais 
em São Paulo. Seu momento mais brilhante 
ocorreu mais à frente, em 1980, destacando-
-se entre uma das 50 maiores empresas não 
só do Brasil, mas também do mundo.

 Porém, esta situação não permaneceu 
favorável por muito tempo. Em 1993, se por 
um lado ela correspondia a 30% do abaste-
cimento do mercado da Grande São Paulo, 
por outro lado estava com uma dívida de 
800 milhões de dólares, resultado de “estra-
tégicas equivocadas, benevolência com as-
sociados que não quitavam seus débitos e a 
cantilena de planos econômicos que se su-
cederam desde o início da Nova República” 
(CRUZ, 2009). A CAC faliu em 30 de setembro 
de 1994, quando foi declarada a extinção da 
sociedade e a liquidação de seu patrimônio 
que, na época, correspondia a 900 milhões 
de dólares, sendo que dois anos antes seu 
faturamento havia sido de 1,1 bilhão de dó-
lares.

1.4. Operação Urbana Faria Lima

Não se pode negar que o Bairro de Pi-
nheiros teve seus anos de prestígio, 

porém as coisas não seguiram sempre bem. 
Com o tempo, mais especificamente no fi-
nal do século XX, a situação foi se deterio-
rando e degradando cada vez mais o local, 
atraindo assim a atenção dos órgãos públi-
cos. Desta forma, as chamadas Operações 
Urbanas começaram a ser implantadas. Tal 
instrumento prevê a parceria entre entida-
des públicas e privadas, em prol de melho-
rias urbanas (tanto no que diz respeito à 
estrutura da cidade, como também em rela-
ção à atração de novos empreendimentos) 
segundo um plano diretor, definido pelo Es-
tatuto da Cidade, em 1985. 

Em março de 1995, foi aprovada a primei-
ra delas, Operação Urbana Faria Lima, (Lei 
11.732) a qual abrangia uma área de 650 
hectares. Segundo o site GestãoUrbanaSP, 
ela propunha um “programa de melhora-
mentos públicos para a área de influência 
definida em função da interligação da Ave-
nida Brigadeiro Faria Lima com a Avenida 
Pedroso de Moraes e com as Avenidas Pre-

sidente Juscelino Kubitschek, Hélio Pellegri-
no, dos Bandeirantes, Engº. Luís Carlos Berri-
ni e Cidade Jardim” (SÃO PAULO, 2018), além 
da construção de um terminal intermodal 
junto à estação da CPTM e metrô. Tendo em 
vista a reurbanização do Largo da Batata e 
do seu perímetro, os principais objetivos 
eram basicamente melhorias nas vias, obras 
e equipamentos; dar atenção à qualidade 
de vida, à paisagem urbana e infraestrutura; 
e incentivar os empreendimentos na região, 
além do maior aproveitamento dos imóveis, 
visando o adensamento. 

Em janeiro de 2004, pela Lei 13.769/04, 
foi revogada a Operação até então em 
questão e dado início à Operação Urbana 
Consorciada Faria Lima, a fim de adequá-la 
ao Estatuto da Cidade. Essa Operação foi di-
vidida em quatro principais setores: Hélio 
Pelegrino, Olimpíadas, Faria Lima e Pinhei-
ros, estando neste último a região foco do 
trabalho, o Largo da Batata. No começo da 
intervenção foram propostas modificações 
no Largo de Pinheiros, com sua requalifica-
ção; o alargamento e prolongamento das 
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Ruas Sumidouro e Av. Faria Lima; e a implan-
tação de um novo terminal de Ônibus na 
Rua Capri, visando desafogar o contingen-
te do próprio Largo (LUIZASCHIPANI, 2016). 
Com o passar dos anos, mais medidas foram 
tomadas, como o deslocamento da Avenida 
Faria Lima; o alargamento das Ruas Capri e 
Eugênio de Medeiros; e a significante troca 
dos usos do solo do entorno imediato, cau-
sando um intenso processo de gentrificação, 
com grandes desapropriações para a insta-

lação de torres empresariais, diminuindo a 
densidade populacional, que por sua vez de-
ram lugar a estabelecimentos voltados para 
o comércio e serviço.

Em se tratando de termos mais técnicos, 
a Operação pretendia atingir Coeficiente de 
Aproveitamento igual a 4; Taxa de Ocupação 
de 70%; e em vias entre 10 e 12m, o gabarito 
máximo poderia ser de 25m; além de ter lo-
tes mínimos correspondentes a 1.000m².

Mapa com a divisão dos setores da OUCFL, indicando os estoques de Áreas de Construção 
Adicional ofertado.
 
 -Retirado do Caderno da prefeitura “Operação Ubrbana Consorciada Faria Lima”
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1.5. Linha do tempo
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1.6. Mapas – crescimento do bairro de pinheiros

Mapa do bairro de pinheiros em 1916  - Retirado de http://www.wikiwand.com/pt/Pinheiros_
(bairro)

- Arruamento do bairro ainda em fase inicial, com ruas nomeadas
- Ainda pouco denso 
- Em azul Rio Pinheiros e em marrom as principais vias

Mapa do bairro de pinheiros em 1954 - Retirado de Geosampa

- Área muito mais densa e consolidada em relação a imagem anterior
- Criação de eixos importantes como Rua dos Pinheiros, Avenida Eusébio Matoso, Rua Car-
deal Arcoverde e Teodoro Sampaio
- Em azul o Rio Pinheiros e em marrom algumas das vias principais
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Mapa do bairro de pinheiros em 2000 -  Retirado de Geosampa

- Expansão do bairro na direção da zona oeste
- Região oeste do largo ainda ocupada com edificações, correspondente ao período ante-
rior às desapropriações
- Em bege a Avenida Brigadeiro Faria Lima e em marrom algumas das vias principais

Mapa do bairro de pinheiros em 2018 -  Retirado de Geosampa

- Presença da Marginal Pinheiros (desde 1970)
- Desvio e prolongamento da Avenida Brigadeiro Faria Lima
- Desapropriação do setor mais a oeste do Largo para a criacao de uma grande praça seca, 
aumentando a região do Largo da Batata e unificando-o ao Largo da Pinheiros, local da 
Igreja Monte Serrat.
- Em azul o Rio Pinheiros, em bege a Avenida Brigadeiro Faria Lima e em marrom algumas 
das vias principais
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2.1. Situação antes do 
concurso: por que houve 
o concurso?

 Apesar do grande crescimento do 
Bairro de Pinheiros, que se deu até meados 
do século XX, a região começou a decair 
no final do mesmo século e sofrer cada vez 
mais com o abandono, tanto do governo 
quanto da população. Visando a revitaliza-
ção e melhoria do local, o qual marca uma 
importante centralidade na cidade de São 
Paulo, o governo começa a tomar iniciati-
vas para ajudar a reerguê-lo, implantando 
inicialmente a Operação Urbana Faria Lima 
e o Concurso de Reconversão Urbana do 
Largo da Batata, ambos tratados mais a fun-
do ao longo do trabalho. 
A situação de Pinheiros momentos antes 
das intervenções era a seguinte: linhas de 
ônibus se apropriando da via pública como 
terminais; comércio irregular ocupando 
calçadas; edifícios abandonados e outros 
com uso indevido; comércio decadente; má 
conservação da infraestrutura e falta de in-
vestimento para a renovação; ausência de 
espaços públicos de qualidade, bem como 
de equipamentos de superestrutura; e o 
baixo investimento da iniciativa privada.
 Sendo assim, o bairro apresentou 
considerável degradação, principalmente 

a partir da instalação do terminal a céu 
aberto, configurando-se como um local 
de entreposto, e concentrando nele um 
nó de transportes. Se por um lado esse ter-
minal acentuou positivamente o caráter 
de centralidade do local, por outro, atraiu 
um número maior de pessoas transitan-
do pelo Largo, reforçando assim os fluxos 
e sua característica de passagem; fatores 
que contribuíram para a popularização da 
região. Consequentemente, em seu en-
torno, começam a surgir vendedores am-
bulantes, junto a um comércio popular, 
ambos motivados pelos transeuntes nas 
conexões. Lamentavelmente, o que seria 
um espaço público destinado à cultura e 
a incentivar a permanência das pessoas 
acabou por virar um território prioritaria-
mente de deslocamentos, podendo ser 
considerado, de certa forma, um resíduo. 
Tem-se aqui alguns dos principais motivos 
para a rReconversão do Largo da Batata 
que, segundo Mascarenhas, 

 “(...) se justifica pelo caráter popular do lugar, já 
que concentra um terminal de ônibus – ponto 

nodal da circulação da metrópole paulistana, 
comércio popular e vendedores ambulantes. (...) 

O Largo da Batata se tornou um espaço residu-
al, um corpo estranho em meio a um bairro de 

classe média alta, que concentrava população e 
serviços que não condiziam com o que se 

esperava do bairro.” 
(MASCARENHAS, 2014, p. 50-51)

 Com o tempo, este espaço foi se tor-
nando caótico, o que reforçou ainda mais 
a falta de interesse tanto do setor público 
quanto da própria população, a qual devi-
do à correria do dia a dia, acaba esquecen-
do do seu direito ao espaço de convivência. 
Tal posicionamento é também defendido 
por Rocha: 

“Essa intervenção que tolhe a permanência e 
evidencia o espaço como um lugar de passagem 

é um exemplo do que propõe Rocha (1992): o 
espaço público se torna um ‘corredor’, e a veloci-
dade rápida das cidades se transpõe para a vida 

urbana. ‘(A cidade) torna se cada vez mais um sim-
ples território de percurso, um grande corredor 

com pontos de partida e de chegada, anulando o 
‘desgaste’ do contato com a paisagem (...)’ (RO-

CHA, 1992, p.10).” (ANASTÁCIO; ROCHA, 2017, p.6).

 Em linhas gerais, o projeto surgiu da 
necessidade de revitalizar o local, que esta-
va visivelmente degradado, em contraposi-
ção à sua importante configuração de cen-
tralidade em relação à cidade e ao próprio 
bairro, sendo considerado um potencial 
para empregos e lazer.

2.2. Edital Concurso

 Tendo em vista a situação em que o 
bairro se encontrava foi proposto um Con-
curso Público, como iniciativa da Prefeitura 
para a revitalização do local.
 Segundo o proposto pelo Edital do 
Concurso, o objetivo geral era a reconver-
são urbana da Área Foco, tendo em vista 
alguns pontos destacados pela prefeitura. 
São eles: a valorização dos espaços públi-
cos como um todo, tanto no que diz respei-
to à circulação, como também às áreas de 
lazer, cultura e acessibilidade, promovendo 
assim o interesse da iniciativa privada para 
empreender no setor. Porém deveria garan-
tir atenção principalmente para os fluxos 
de pedestres, incluindo assim tratamento 
das calçadas e paisagístico, como também 
o desafogamento do tráfego viário, reorga-
nizando as vias e fluxos. E a criação de um 
conjunto urbano de referência, por meio da 
instalação de elementos arquitetônicos e 
escultóricos marcantes, podendo estar em 
algum espaço público já existente ou não. 
“A articulação física e formal dos elementos 
de infraestrutura, parcelamento do solo, 
traçado da malha de circulação, espaços 
abertos e edificações, e hipóteses de nova 
configuração volumétrico-arquitetônica e 
funcional das quadras lindeiras ao Largo” 
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(Edital Concurso, 2002). E, por fim, a im-
plantação da Estação Faria Lima, da linha 4 
do Metrô, juntamente com o realocamen-
to dos terminais de ônibus, conectando-os 
com os trens urbanos da CPTM, de forma 
a garantir uma melhor articulação dos flu-
xos de passageiros e transportes, prevendo 
espaço para transbordo e passagem. Além 
disto, as medidas propostas pelos partici-
pantes deveriam estar de acordo com as 

normas estabelecidas pela Operação Ur-
bana Faria Lima, sem que seja necessário 
alterar a legislação para a implantação. (In-
formações retiradas do Edital do Concur-
so)
 Foram estabelecidas duas áreas de 
intervenção para o projeto. A área Foco, 
que começa aproximadamente na Rua 
Paes Leme, na altura da Rua Padre Carva-
lho, indo ao leste, até a Rua dos Pinheiros, 

Delimitação da área de intervenção 
correspondente à área Foco e à área de Referência - 
Feito pelo próprio aluno, com informações retiradas 

de (LODI, 2008)

e a oeste, até a Rua Coropés. Para esta área 
estava prevista a reurbanização, voltan-
do-se para os espaços públicos, além de 
propostas formais e funcionais para novas 
edificações, sendo a elas destinada a maior 
parte dos recursos disponibilizados para 
as intervenções. A outra área é a denomi-
nada “área de referência”, a qual se inicia na 
Marginal Pinheiros, na altura da Avenida 
Professor Frederico Hermann Júnior, limi-
tando-se a leste pela Avenida Pedroso de 
Morais e ao sul pela Avenida Eusébio Ma-
toso. A segunda, por sua vez, objetivava a 
articulação da área foco com a cidade.
 O resultado do concurso saiu em 
maio de 2002, com a participação de 42 
trabalhos no total. A equipe vencedora 
foi a coordenada pelo arquiteto Tito Lívio 
Frascino, tendo também premiação para 
segundo e terceiro lugares (equipe da ar-
quiteta Maria do Carmo Vilarino e do arqui-
teto Luis Espallargas Gimenez, respectiva-
mente), além de duas menções honrosas 
(para as equipes de Hector Vigliecca e Ma-
rio Ceniquel). Segundo os jurados, 

“A grande qualidade do projeto vencedor é o 
conjunto de soluções e a facilidade de implanta-
ção’. O arquiteto vencedor também aponta este 

como o ponto principal da intervenção proposta, 
visto que segundo ele, o conjunto de propostas 

era claro e coerente. A facilidade de desapropria-
ção das áreas escolhidas, além de sua melhor 

utilização fizeram deste projeto um processo 
simples e imediato para a implantação.” 

(LODI, 2008, p.123)

2.3. Propostas do projeto 
vencedor

 A proposta da equipe vencedora do 
concurso compreendia uma área de inter-
venção de 51 hectares, envolvendo planos 
em vários tópicos, desde escalas mais ge-
rais e urbanas, como o viário, até as meno-
res escalas, como a proposição de edifícios 
culturais. 
Começando pelas interferências de maior 
abrangência, foi previsto um redesenho 
urbano, por sua vez dividido em três par-
tes, sendo elas: Redesenho do Viário Local, 
Empreendimento Público Privado e Inter-
venções no Sistema Viário e de Transporte. 
A respeito do primeiro, pretendia-se criar 
calçadões nas Ruas Teodoro Sampaio e Pe-
dro Cristi, começando no encontro com a 
Rua Cunha Gago e indo até a Avenida Faria 
Lima. Ambas as ruas apresentam atividades 
comerciais intensas, com grande potencial 
de crescimento, recebendo assim atenção 
no projeto. Desta forma “propõe-se trata-
mento de piso, demarcação e balizamento 
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de faixas carroçáveis para carga/descarga 
e acessos preferenciais, reforço da arbori-
zação e núcleos formados por conjuntos 
de mobiliário” (LODI, 2008, p.111). Ainda 
foi proposta uma feira livre permanente, 
que ocorreria na Rua Pedro Cristi e seria 
abastecida pelo Mercado Municipal, recu-
perando a memória deste tipo de ativida-
de comercial presente no Largo desde o 
século passado. Ainda sobre o redesenho 
do Viário, foi apresentada uma modifica-
ção para a Esplanada, deslocando o eixo 
da Avenida Faria Lima e curvando-a, de 
mono a ampliar mais ainda a porção leste 
do Largo da Batata. 
No que diz respeito à segunda parte, o Em-
preendimento Público Privado, procurou-
-se investir na área, dando grande atenção 
para a melhoria, ampliação e promoção do 
espaço público, de modo a atrair também 
o interesse da iniciativa privada, adotando 
para tal medidas como a comercialização 
de áreas vendáveis e retorno proporcional 
ao investimento público e equipamentos 
públicos. 
Por fim, em relação ao Sistema Viário e de 
Transporte, que foi não só o suporte físi-
co para as intervenções, como também o 
ponto  focal do plano geral (LODI, 2008), 
algumas considerações foram feitas. Uma 
delas foi um terminal proposto na Rua 
Capri, com a intenção de reorganizar os 

transportes da região, liberando os espa-
ços antes destinados a pontos de ônibus, 
a fim de auxiliar no desenvolvimento da 
Área Foco. Este novo terminal concentra 
não só linhas de metrô, de ônibus e de 
trem da CPTM, como também contém um 
estacionamento para 460 veículos, sen-
do estabelecido em uma área estratégica, 
entre as Ruas Gilberto Sabino e a Avenida 
das Nações Unidas. Segundo Lodi, “com a 
implantação da linha 4 do Metrô, ocorre-
rá sensível diminuição de circulação e de 
pontos terminais de linhas de ônibus mu-
nicipais e intermunicipais; notadamente 
aquelas provenientes das pontes Eusébio 
Matoso e Bernardo Goldfarb, que deve-
rão ser seccionadas e integradas ao metrô 
nas primeiras estações da linha, a oeste do 
Rio Pinheiros.”. Ao mesmo tempo, ao des-
centralizar os pontos de embarque e de-
sembarque, as aglomerações de terminais 
de ônibus são evitadas, prevenindo, por 
consequência, o surgimento de serviços 
indesejáveis e irregulares. A partir disto, 
para a instalação dos pontos de ônibus 
foi prevista uma distância nunca superior 
a 200m dos acessos da Estação Pinheiros. 
Finalizando, para o viário, na Avenida Faria 
Lima, “espera-se um melhor rendimento 
da avenida, com a eliminação do semá-
foro no cruzamento com a Rua Teodoro 
Sampaio; e a concentração da travessia 

de pedestres em meio de quadra, sem fase 
veicular.” (LODI, 2008, p. 115). Já para a Rua 
Cardeal Arcoverde foi prevista uma ligação 
com a Rua Sumidouro, passando pela Rua 
Baltazar Carrasco, com pequenas desapro-
priações. Com esta implantação, a rota de 
veículos seria induzida através da Rua Su-
midouro e Eugênio de Medeiros, em dire-
ção à Ponte Bernardo Goldfarb. Outra via 
prevista para alterações é a Rua Teodoro 
Sampaio, a qual se beneficiaria da redução 
de ônibus ao longo da Rua Paes Leme e Te-
odoro Sampaio, somada à eliminação do 
cruzamento com a Rua Cardeal Arcoverde, 
garantindo um fluxo melhor de pedestres 
que passam pelo Largo e de veículos.
Em um plano geral do que foi objetivado 
pelo projeto pode-se destacar alguns pon-
tos, como a repavimentação e organização 
do sistema viário, para obter melhor fluidez 
do tráfego; criação de novas vias para ga-
rantir mais permeabilidade ao bairro, além 
de uma ciclovia; tratamento das calçadas, 
incluindo arborização e iluminação públi-
ca redimensionada; acessibilidade para 
portadores de deficiência; e tratamento 
das áreas públicas, com mobiliário público, 
sendo estes pequenos núcleos, configu-
rando uma espécie de centralidade.
Um ponto muito importante do projeto foi 
a implantação de um equipamento cultu-
ral localizado no próprio Largo da Batata, 

mais especificamente no terreno na antiga 
Cooperativa Cotia. Este seria denominado 
Centro de Eventos Culturais e voltar-se-ia 
para exposições e apresentações artís-
ticas, sendo também uma referência de 
moda e design. Contudo, a Prefeitura não 
foi muito adiante com a construção do 
mesmo, desistindo do empreendimento e 
devolvendo o terreno para o antigo dono. 
Mais à frente houve também a intenção 
de construir um shopping no mesmo lo-
cal, mas a proposta também não saiu do 
papel. Assim como este Centro de Eventos, 
ao longo de muitos anos, passando por 
várias trocas quanto aos prefeitos de São 
Paulo, grande parte das propostas não foi 
colocada em prática, apesar de serem fato-
res pedidos no edital da própria Prefeitura. 
Desta forma, pode-se perceber algumas 
vezes o descaso e falta de continuidade 
quanto aos projetos urbanos nas trocas de 
gestão, prejudicando consideravelmente 
o andamento das obras do projeto e, em 
certos momentos, até contradizendo o 
que o próprio edital previa.
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Visão geral da proposta vencedora do Concurso de Reconversão Urbana
Retirado de: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/02.017/2143?page=2 – 
Acesso em 10/11/2018

2.4. O que foi implantado de 
fato
 
 Como previsto pelo Edital, com o fi-
nal do concurso, o projeto vencedor seria 
colocado em prática com a ajuda dos ór-
gãos da Prefeitura. Porém, nem tudo cor-
reu como o esperado, estando o projeto 
inconcluso até os dias de hoje. Segundo o 
Jornal Gazeta de Pinheiros (2016), as obras 
foram divididas em três fases. A primeira 
teve início em 2007 e foi interrompida em 
2009, devido ao descobrimento de um si-
tio arqueológico, no qual foram encontra-
dos artefatos dos séculos 18 e 19. A segun-
da ficou prevista para iniciar no segundo 

Igreja Nossa Senhora do Monte Serrat e a praça unificada que se estende até a Avenida 
Faria Lima - https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/01/1576528-grupo-desa-
fia-prefeitura-e-planta-32-arvores-no-largo-da-batata-em-sp.shtml

semestre de 2011, terminando em 2012. 
Por fim, a última delas, que teve início em 
2015. De fato muitas questões do projeto 
vencedor não foram implementadas, porém 
pode-se destacar algumas das mais impor-
tantes, sendo elas: o Terminal Intermodal na 
Rua Capri, que contribuiu para a organiza-
ção dos fluxos e liberou uma área considerá-
vel no Largo da Batata; a Esplanada, ajudan-
do a unificar o Largo de Pinheiros ao Largo 
da Batata, possibilitando uma praça que se 
inicia na Igreja Nossa Senhora do Monte Ser-
rat e vai até a Avenida Faria Lima; e a reforma 
de calçadas das ruas do entorno.
 Em planos mais gerais, o maior inves-
timento foi voltado ao viário e transportes 
públicos, concluindo, além do citado ante-

riormente, a ciclovia ao longo 
da Avenida Faria Lima; a rea-
dequação do sistema viário, 
juntamente com a criação de 
novas vias para proporcionar 
melhor fluidez do tráfego; e o 
estacionamento agregado ao 
Terminal Pinheiros. 

Não obstante, também é possí-
vel identificar algumas melho-
rias fora da área de transportes 
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e vias, como o ganho de áreas públicas am-
plas e de qualidade; a valorização da paisa-
gem urbana, proporcionando acessibilida-
de para todos a todos os espaços públicos; 
a garantia de condições favoráveis para o 
comércio no bairro; e a ajuda para o suces-
so da Operação Urbana Consorciada Faria 
Lima, quanto à expansão dos usos residen-
ciais e de serviço.

Foto do Largo da Batata demonstrando a situação 
atual, podendo ser observado o paisagismo e 
pavimentação, propostos no projeto. 
- Retirado de https://quantocustaviajar.com/blog/bair-
ro-de-pinheiros-em-sao-paulo/

Foto do Largo da Batata atualmente 
- Retirado de https://www.sobrevivaemsaopaulo.com.

br/2017/12/10/churrasquinho-de-rua/

2.5. Conclusão 
 2.5.1. Situação atual / conse-
quências do que foi executado

 A partir do que foi observado, pode 
se dizer que o cumprimento das propostas 
visando a requalificação da região deixou a 
desejar. Apesar do esforço do governo, so-
mado a algumas iniciativas privadas, mui-
tos pontos importantes do que se previa 
não foram colocados em prática, seja pela 
falta de administração ou até mesmo pela 
falta de interesse do próprio governo e do 
público. De fato ocorreram melhorias, mas 
grande parte do projeto não foi implantado, 
situação que reforça o descaso da Prefeitu-
ra quanto a projetos que envolvem assun-
tos que tratam além do viário e transporte 
público. A praça permanece até hoje sem a 
atenção e importância que deveria receber 
da população, o que acaba se contrapondo 
com seu histórico e posição de centralidade 
que adquiriu no decorrer dos anos.
O Largo da Batata, infelizmente, permanece 
esquecido pela maior parte da população, a 
qual não se dá conta de que aquele espaço 
é deles de direito, devendo ela reivindicar 
seu uso e aproveitar o local para fins pró-
prios, culturais, e atividades que vão além 
dos meros fluxos do dia a dia. Por mais que 
muitos não percebam, esta é uma praça 

seca que apresenta um enorme potencial, 
porém, hoje em dia, ainda permanece “mor-
to”, como um resíduo em meio à cidade de 
São Paulo. 
 A região já teve seus altos e baixos, 
sempre em constantes mudanças, porém 
uma característica se mantém firme até 
hoje: a de passagem. Desde seu surgimen-
to foi um lugar predominantemente de ro-
tas, conexões e grande tráfego de pessoas e 
de transportes, o que de certa forma pode 
ter contribuído para o esquecimento e de-
terioração. Pode então ser observado um 
paradoxo interessante em relação ao local: 
por mais que esteja sempre cheio de gente, 
ele se apresenta como um lugar vazio em 
relação ao uso, já que esta enorme quanti-
dade de pessoas acaba ocupando-o apenas 
como espaço de transição. Esta característi-
ca de fluxos se fixou ao Largo de tal forma, 
e por tanto tempo, que é praticamente algo 
que o define. Por um lado, esta condição de 
passagem pode ser algo positivo, inclusive 
graças a isso garantiu sua importância em 
relação a cidade. Porém, esta situação foi 
boa até certo ponto, o problema é que a po-
pulação acabou atrelando tão fortemente 
a característica à região, de modo que não 
consegue perceber o potencial que o local 
oferece, além de um espaço para conexões, 
sendo inclusive um desperdício atribuí-lo 
esta única função.
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 Contudo, deve-se reconhecer que, 
aos poucos, moradores próximos ao Largo 
e alguns frequentadores vêm dando mais 
atenção, criando inclusive um grupo cha-
mado “A Batata precisa de você”, destinado a 
ocupar o lugar e fazer o que deveria ter sido 
feito há muito tempo: transformá-lo em uma 
área de estar, trazendo atividades e debates. 
O grupo iniciou em 2014 e se propõe a reu-
nir pessoas para atividades variadas todas as 
sextas-feiras, além de contar com uma plata-
forma na internet (http://largodabatata.com.br/a-bata-

ta-precisa-de-voce/),  na qual há tanto publicações 
dos acontecimentos mais recentes, como 
também um calendário no qual qualquer 
um consegue marcar seu próprio evento, 
no dia e hora desejado, possibilitando que 
outros usuários vejam a programação suge-
rida. Segundo os organizadores do grupo, 
“como é comum na cidade de São Paulo, (o 
Largo) era mais um espaço caracterizado 
pelo uso da passagem, e não considerado 
um lugar para se estar. É essa lógica que pro-
pomos reverter, transformando o Largo de 
novo em um espaço vivo, com qualidade de 
convivência. Transformar um não-lugar em 
um lugar.” (A BATATA... 2018). Sendo assim, 
os “objetivos são fortalecer a relação afetiva 
da população local com o Largo da Batata; 
evidenciar o potencial de um espaço hoje 
ainda árido como local de convivência; tes-
tar possibilidades de ocupação e reivindicar 

infraestrutura permanente que melhore a 
qualidade do Largo como espaço público.” 
(A BATATA... 2018). O grupo apresenta-se 
satisfeito em relação ao local, consideran-
do visível a mudança dos acontecimentos e 
dinâmica da praça após o início das ativida-
des. 
 Por fim, apesar da ainda marcante 
característica de passagens observada no 
largo, ultimamente as pessoas, ainda que 
poucas, vêm se dando conta do seu valor 
e, aos poucos, percebendo o potencial que 
ele pode oferecer. Além das ocupações do 
grupo “A Batata precisa de você”, pode-se 
destacar também os carnavais, passeatas e 
atividades, principalmente no período da 
noite, junto aos barzinhos da Rua Martim 
Carrasco, como mais um sinal de ocupação 
e valorização deste espaço público. Mais re-
centemente, principalmente depois da re-
forma da Operação Faria Lima, esse grande 
vazio acabou sendo usado nos últimos anos 
como local de manifestações políticas. Não 
deixa de ser paradoxal um local marcado 
pelo vazio virar um ponto de aglomeração 
marcado por manifestações políticas e so-
ciais. As três mais importantes da história re-
cente de São Paulo ocorreram ali: protestos 
de 2013 contra o aumento de ônibus, contra 
o impeachment da presidente Dilma Rous-
seff (2016) e, este ano, das mulheres contra 
o candidato Jair Bolsonaro (#EleNão).

2.5.1.1. Movimento “A Batata 
precisa de você”

 O movimento “A batata precisa de 
você”, criado com o intuito de atrair as pes-
soas ao Largo e trazer vida novamente ao lo-
cal, tem ganhado grande repercussão desde 
seu início, em 2014, e vem crescendo mais a 
cada ano. 
Após vários acontecimentos e modificações, 
por meio das Operações Urbanas, a dinâ-
mica foi se alterando. Em 2013, o cenário 
da região não era muito positivo:  os 29 mil 
metros quadrados que ocupavam o Largo 
se encontravam abandonado, um enorme 
vazio, sem árvores, bancos, mesas nem o 
Centro de Eventos, projetados pelo arquite-
to Tito Lívio. Transformou-se em um espaço 
de tensão, sem a menor condição que atra-
ísse o convívio social. “À sua imensidão e ari-
dez somou-se um contexto de dramáticas 
transformações no espaço físico da cidade, 
marcado por remoções, deslocamentos e 
especulação imobiliária.” (A BATATA PRECISA 
DE VOCê, 2015, p. 6). Foi a partir deste con-
texto que um grupo de pessoas começou 
a lutar pelo local, passando a ocupá-lo roti-
neiramente, a partir de janeiro de 2014, com 
guarda-sóis, cadeiras de praia e cangas, nas 
sextas-feiras. 

Ocupação organizada na praça - Retirado de:
http://saiananoiteeventos2.blogspot.com/2013/03/ocupa-

cao-do-largo-da-batata-16-marco.html - 
Acesso em 10/11/2018

Ocupação organizada na praça - Retirado de:
http://saiananoiteeventos2.blogspot.com/2013/03/ocupa-

cao-do-largo-da-batata-16-marco.html - 
Acesso em 10/11/2018

Ocupação organizada na praça - Retirado de:
http://saiananoiteeventos2.blogspot.com/2013/03/ocupa-

cao-do-largo-da-batata-16-marco.html - 
Acesso em 10/11/2018
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O coletivo se pautou em alguns conceitos 
para realizar seu processo de ocupação, 
tendo como principal influência o concei-
to cunhado pelo filósofo e sociólogo Henri 
Lefèbvre, denominado “direito à cidade”, o 
qual toma as classes sociais como agentes 
da modificação do espaço público, colocan-
do o mesmo “como protagonista do cená-
rio de encontro para a construção da vida 
coletiva nas cidades. A partir de improvisos 
e gambiarras, o espaço do Largo transfor-
mou-se. Seus bancos de paletes, feitos por 
membros do coletivo e participantes espo-
rádicos, abrigam agora um espaço de diver-
são, cultura, descanso e, principalmente, de 
discussão, tornando esse espaço um verda-
deiro laboratório público a céu aberto.” (A 
BATATA PRECISA DE VOCÊ, 2015, p.7). Além 
deste conceito, o grupo embasou-se em ou-
tros como o denominado “open design”, de 
Van Abel, Evers, Klaassen e Troxler (2011), 
“Research by design”, de Jorgen Hauberg, 
(2011), “DIY – Movimento Maker”, de Gordon 
C. Douglas (2014), e  “Gambiarra” de Rodrigo 
Boufleur (2013), os quais, basicamente, de-
fendem a utilização de materiais e métodos 
simples para a concepção de objetos, como 
por exemplo a utilização de pallets para 
criação de bancos ou mesas. O “Urbanis-
mo Tático”, de Mike Lydon (2012), também 
pode ser destacado. Ele se move a partir de 
ações pequenas, curtas e de baixo custo, 

trazendo sempre a participação e vontades 
da sociedade para as tomadas de decisão 
no espaço público. Ao mesmo tempo, bus-
ca demonstrar o potencial de mudanças de 
larga escala, se feitas a longo prazo. Por fim, 
mantendo certa relação com este último, 
são apresentados também os conceitos de 
“Placemarketing”, de Neal Peirce (1975),  de 
“Inovação social”, de Ezio Manzini (2007), e 
“O comum”, de Michael Hardt e Antonio Ne-
gri (2011), os quais visam também a parti-
cipação da população, priorizando sempre 
um espaço compartilhado, com enfoque no 
interesse da comunidade.
A partir de um estudo e análises elabora-
das por meio da equipe “A Batata precisa 
de você”, algumas medidas foram tomadas, 
como a instalação de mobiliário urbano, 
objetivando “fortalecer a relação afetiva da 
população com o Largo da Batata; eviden-
ciar o potencial de um espaço hoje tão árido 
como local de convivência; testar possibili-
dades de ocupação e prototipar infraestru-
tura permanente que melhore a qualidade 
do Largo como espaço público.” (A BATATA 
PRECISA DE VOCê, 2015, p.36).
Hoje em dia o território evoluiu bastante em 
relação ao ano de 2013. O que antes era um 
espaço disfuncional, fragmentado e ignora-
do pela sociedade, hoje já pode ser verifica-
do um maior afeto e cuidado da população. 
Até 2015 o grupo pôde verificar a ocorrên-

cia de 74 encontros, mais de 300 atividades, 
mais de 13 mil pessoas mobilizadas, mais de 
25 canteiros cuidados, aproximadamente 
60 novos mobiliários urbanos e uma faixa 
de pedestre formalizada. É evidente o avan-
ço positivo que o Largo sofreu, porém ainda 
faltam muitas questões para resolver, ques-
tões também que não dependem apenas 
da iniciativa de grupos como este.

Depoimentos de alguns dos participantes do grupo 
“A batata precisa de você” 

- Retirado de (A BATATA PRECISA DE VOCê, 2015, p.29)

Mapa com levantamento feito a respeito dos 
principais fluxos no largo da Batata. Referente aos 

anos de 2014 e 2015
- Retirado de (A BATATA PRECISA DE VOCê, 2015, 

p.43)
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 Com base no que foi analisado a res-
peito do Largo da Batata, considerando suas 
deficiências e possíveis potencialidades, al-
gumas proposições foram pensadas para 
a melhoria do espaço, buscando principal-
mente trazer a atenção e afeto ao local. Des-
te modo, as propostas procuram equilibrar o 
fluxo intenso de pessoas e veículos, além de 
proporcionar novas permanências, criando 
espaços que possam se conectar entre si e, 
juntos, colaborarem mutuamente.  

Propostas:

- Criação de nichos de diversão. Consiste em 
stands, com cobertura, piso diferenciado e 
alguns mobiliários, para oficinas e ativida-
des como jogos, pintura, conversas...

- Criação de espaços destinados ao delei-
te, como bancos e áreas sombreadas com 
pergolados, proporcionando espaços mais 
aconchegantes e atraentes, que possibili-
tem a permanência

- Requalificar espaços livres públicos – com 

bancos, mesas e árvores

- Revitalização do parquinho que se encon-
tra na porção mais a norte do Largo, entre a 
Avenida Faria Lima e a Rua Cardeal Arcover-
de.

- Feiras livres no próprio Largo em um ou 
dois dias por semana, como uma forma de 
ocupá-lo e ao mesmo tempo trazer um pou-
co do seu histórico novamente para a região.

- Criação de estacionamentos subterrâneos 
embaixo do Largo da Batata, de forma que 
seja interligado com o Metrô Faria Lima. Ele 
visa descongestionar o trânsito, dado que 
os carros, que anteriormente paravam na 
rua, dariam lugar a mais faixas de trânsito ao 
estacionar no subsolo. Além disto, também 
serve como uma opção para quem utiliza o 
metrô, podendo deixar o carro na própria 
estação.

-Valorizar o espaço e edificações que fize-
ram parte da sua história – destacando os 
elementos e edifícios de peso histórico que 
tragam novamente a histórica do local e re-
afirmem sua condição de centralidade na 
cidade 

- Requalificar a parte do Largo próxima à 
Igreja do Monte Serrat, dado que é um ele-

2.5.2. O que poderia ser 
proposto

mento importante de seu desenvolvimento. 
Destacando o edifício e integrando mais ao 
Largo, tendo a praça como uma extensão da 
própria Igreja, possibilitando o acontecimen-
to de eventos, festas, encontros, quermesses...

- Utilizar terreno da cooperativa, que se en-
contra murado até os dias de hoje e represen-
ta uma enorme barreira e desvalorização do 
espaço do Largo. 

- Criar um equipamento público que atraia as 
pessoas para ocupar o local. O equipamento 
cultural pensado, neste caso, foi um Centro 
Cultural.
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3.1. Área de Inserção do Projeto e Objeto de Estudo – Terre-
no e Objeto

A posição que o bairro de Pinheiros 
conquistou ao longo dos anos con-

tribuiu fortemente para seu desenvolvimen-
to e reconhecimento. O Largo da Batata, mais 
especificamente, foi palco para as principais 
atividades que ajudaram a alavancar este 
crescimento, adquirindo a posição de centra-
lidade em relação ao bairro e à cidade. 

O terreno escolhido para estudo foi 
a área que hoje encontra-se murada e 
abandonada, onde, no passado, deu lugar 
à antiga Cooperativa Agrícola de Cotia 
(Ilustrado nas imagens a seguir). Este local 
encontra-se na parte leste do Largo.

O Largo da Batata é um lugar de certa 

Situação da região próxima ao Largo da Batata
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e) Foto aérea do Largo da Batata, onde pode ser observado o terreno da antiga Cooperativa Agrícola 

Cotia ao fundo. Foto tirada após a realização das propostas do Concurso de Reconversão Urbana do 
Largo da Batata.

Retirada de: https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/28116-largo-da-batata-ganha-area-verde-
-em-sp 

forma intrigante, o que ajudou a despertar a 
atenção pelo local. Ele conta com uma enor-
me área vazia, em desuso, de aproximada-
mente 29 mil metros quadrados, em meio aos 
cheios da cidade de São Paulo. A rigor, são co-
muns, na cidade, áreas cheias de construções, 
com prédios enfileirados, casas, comércios, 
shoppings e entre outros, tendo poucos espa-

ços realmente de respiro. Porém, na região do 
Largo da Batata, paradoxalmente a este fator, 
pode ser identificada uma enorme superfície 
em desuso, configurando um vazio signifi-
cante, que se contrasta com os cheios do seu 
entorno. Foi então com base nestas observa-
ções e questões que o local foi escolhido.
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A escolha do objeto de estudo foi emba-
sada nos levantamentos e análises realizadas 
nos capítulos anteriores, levando em conta 
não só o entorno imediato do Largo, mas 
principalmente a praça em si. Devido ao ce-
nário de abandono do local e ao esforço do 
grupo “A Batata precisa de você” para a revi-
talização e reinserção do mesmo na vida da 
população, o objetivo foi criar um objeto, no 
caso um equipamento cultural, que pudesse 
atrair as pessoas e fazer com que elas perce-
bessem o valor enraizado naquela área, hoje 
vazia. Seguindo, ao mesmo tempo, com a 
intenção de adensamento do local, medida 
prevista pelas propostas anteriormente fei-
tas para a região, mas que não foi concreti-
zada, com obras paradas até os dias de hoje.

Para a definição do objeto de projeto foi 
levado também em consideração a centra-
lidade que o Largo representa para o bair-
ro, procurando então enfatizar e concreti-
zar essa situação, criando um equipamento 
que pudesse funcionar e abranger um leque 
grande de atividades e usuários. Este deve 
proporcionar, em um mesmo local, um pro-
grama mais completo possível, o qual possa 
suprir ao máximo as necessidades da po-
pulação próxima e se tornar forte ponto de 
encontro e referência para o bairro e para a 
cidade.

A partir das análises surgiu a opção por 
fazer um Centro Cultural. A escolha deste 
equipamento se deve principalmente para 
apoiar e fortificar a luta que algumas pesso-
as vêm enfrentando para transformar o lugar 
em um espaço público de uso e permanên-
cias. 

3.2. Levantamento de dados 
do terreno

Além do embasamento teórico, relacionado ao histórico e processos que decorreram 
na região para a execução do projeto, foram tomados como base alguns dados téc-

nicos do terreno e seu entorno imediato.

Mapa referente ao levantamento fotográfico, com imagens tiradas 
pela própria aluna, tanto as quadras imediatamente ao lado do Largo, 
quanto vistas dele mesmo.
Mapa base retirado de:  http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/Paginas-
Publicas/_SBC.aspx  - Acesso em 20/10/2018 – fotos tiradas pela própria 
aluna
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Levantamento fotógráfico feito pela aluna.
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Na imagem acima é possível ter a vista aérea da região próxima ao Largo 
da Batata, assim como algumas das potencialidades e pontos de referên-
cia do local.
Imagem base retirada de: Google Earth  - Acesso em 20/11/2018 
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Mapa dos cheios e vazios, no qual fica 
claro o contraste que a praça seca do 
Largo da Batata cria com seu entorno to-
talmente adensado.
Informações e mapa base retirados de: 
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/Pa-
ginasPublicas/_SBC.aspx

Mapa de uso do solo com o des-
taque de alguns equipamentos pú-
blicos na região próxima ao Largo 
da Batata. Pode-se perceber que a 
maioria das quadras são residenciais, 
com casas de médio e alto padrão e, 
no embasamento de algumas delas, 
pode-se verificar comércios e servi-
ços, principalmente no eixo da Rua 
dos Pinheiros e da Avenida Pedroso 
de Morais. 
Informações e mapa base retirados de: 
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
PaginasPublicas/_SBC.aspx

Mapa de gabarito do entorno 
imediato do Largo da Batata. Po-
de-se perceber a predominância 
de 
edificações de 1 a 2 pavimentos, 
em sua grande maioria de uso 
comercial, com alguns residenciais 
e 
poucos empresariais.   
Mapa base retirados de: http://ge-
osampa.prefeitura.sp.gov.br/Pagi-
nasPublicas/_SBC.aspx

Mapa dos Fluxos e acessibilida-
de nas proximidades do Largo. Nele 
também é possível observar o trans-
porte público, como linhas de ônibus, 
metro, além de estações das mesmas. 
Os fluxos destacados foram divididos 
em “principal” e “secundário”, sendo 
o de maior intensidade e menor, res-
pectivamente.
Informações e mapa base retirados 
de: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.
br/PaginasPublicas/_SBC.aspx
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Mapa do terreno destacado em vermelho, com topografia do local e, em verde, no canteiro central da Avenida 
Faria Lima, a ciclovia existente. Mapa elaborado pela própria aluna, com informações retiradas de: http://geo-
sampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx

3.3. Estudos de caso

 Para o processo de reflexão do projeto foram adotadas algumas obras como referên-
cia e inspiração. Cada uma delas apresenta uma particularidade, agregando positivamente 
para a concepção do objeto de estudo. Sendo assim, foram observados diversos pontos, 
como materialidade, partido e conceito, relação que apresenta com entorno, modo como foi 
inserida, disposição do programa ou mesmo a relação histórica que a obra apresenta com 
seu local de inserção.

3.3.1. Centro Cultural São Paulo

Ficha técnica
Arquiteto: Eurico Prado Lopes e Luiz Telles
Locaização: Rua Vergueiro, 1000 – São Paulo - Brasil
Área: 46500.0 m2
Ano: 1979
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 O Centro Cultural de São Paulo é um 
dos principais espaços culturais da cida-
de de São Paulo, reunindo diversas ativi-
dades em uma área de aproximadamente 
46.500m². Teve sua inauguração no ano de 
1982, após muitas mudanças de projeto, 
ocasionadas pelas trocas de governo. Em 
1973, com a chegada do metrô e as desapro-
priações, somados ao desejo de promover a 
urbanização do local, foi idealizado o Projeto 
Vergueiro, pelo então prefeito, Miguel Cola-
suonno. O projeto então contaria com uma 
grande biblioteca pública, hotéis, shopping 
center e edifícios de escritório. No entanto, 
em 1975, com a troca de governos, o novo 
prefeito, Olavo Setúbal, modificou o projeto 
restando, do plano antigo, apenas a bibliote-
ca. Novamente, após mais cinco anos, sob o 
comando de Reynaldo de Barros, houve ou-
tra adaptação do projeto, que foi considera-
do grande demais para abrigar apenas uma 
biblioteca. Sendo assim, Reynaldo de Barros 
pediu que o Centro tivesse uma programa-
ção similar ao recém-inaugurado projeto do 
Centro Georges Pompidou, em Paris. Além 
do enorme terreno disponível, vale destacar 
também a localização, ideal para a implan-
tação de uma obra como esta, privilegiada 
pela região central e pelo sistema de trans-
porte público que havia acabado de ser con-
cluído. Desta forma, o projeto final resultou 

em uma biblioteca, um teatro, salas de cine-
ma, espaço para exibições de música, ateliês 
e espaços para exposições.
 O projeto arquitetônico, realizado pe-
los arquitetos Eurico Prado Lopes e Luiz Tel-
les, é marcado pela fluidez, diversidade de 
acessos, horizontalidade e complexidade 
da estrutura, que mistura concreto armado 
e ferro. Pode-se também destacar o grande 
objetivo da obra: permitir o máximo de con-
tato entre o frequentador e o que esta obra 
oferece, motivo pelo qual foram adotadas di-
mensões amplas, maiores que o usual, além 
de diversas entradas e caminhos. 
 Com um terreno extenso, de 300m de 
comprimento por 70m de largura e 10m de 
desnível, o projeto é percorrido longitudinal-
mente por uma “rua interna”, por onde são 
distribuídos os fluxos. A acessibilidade do 
Centro não deixa a desejar, os acessos para 
pedestre podem ser identificados em quatro 
pontos do projeto, garantindo boa permea-
bilidade.
 Apesar de sua enorme área construí-
da, composta por 4 pavimentos, ele não se 
impõe sobre a paisagem, assumindo uma 
volumetria baixa e discreta, vista da Rua Ver-
gueiro. Internamente, para reforçar a questão 
da permeabilidade e integração dos progra-
mas com o jardim interno, todas as divisórias 
transversais são transparentes.

Interior da biblioteca do Centro, podendo ser observada a presença do vidro
http://www.soulby.com.br/2018/02/26/centro-cultural-sao-paulo-para-conhecer-e-se-apaixonar/ - Acesso em 
20/10/2018

 O Centro Cultural São Paulo pode ser 
considerado um projeto de sucesso, já que, 
assim como esperado, é um espaço demo-
crático, com encontro de várias classes so-
ciais e interesses, sendo uma representação 
fiel de urbanidade e diversidade. Tal situação 
pode ser observada, por exemplo, em seus 
enormes corredores, os quais não tiveram 

necessariamente um uso definido pelo pro-
jeto, mas estão constantemente em uso pela 
população, dando lugar a atividades que 
vão desde ler até dançar. Além disto, o cen-
tro conta com uma programação de shows, 
atividades e até projetos, os quais promovem 
o lugar para a população e atraem diferentes 
pessoas.
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Espaço externo do centro, um dos vaizios ocupados 
pela população pra práticas de dança, leitura e jogos - 
https://guia.melhoresdestinos.com.br/centro-cultural-
-sao-paulo-173-4429-l.html - Acesso em 20/10/2018

 Em meio aos espaços de atividades 
do edifício, não se pode deixar de comen-
tar sobre o pátio no centro da construção, 
coberto por um jardim de 700m², e a co-
bertura verde, que representam um gran-
de respiro em meio ao entorno urbano 
conturbado, abrigando, esta segunda, uma 
horta comunitária.
 Contrapondo-se a esta leveza e li-
berdade das áreas verdes, a estrutura foi se 
adequando ao talude e exigindo técnicas 
muito específicas, tendo o concreto e o aço 
como materiais protagonistas. Como so-
lução para as formas arrojadas do projeto, 
foram também utilizados materiais como 

Cobertura verde do Centro Cultural
https://guia.melhoresdestinos.com.br/centro-cultural-
-sao-paulo-173-4429-l.html - Acesso em 20/10/2018

Cobertura verde e vazio que corta as lajes até o térreo
https://guia.melhoresdestinos.com.br/centro-cultural-
-sao-paulo-173-4429-l.html - Acesso em 20/10/2018

Estrutura do centro cultural, com vigas de concreto e 
pilares metálicos - https://pt.wikipedia.org/wiki/Cen-
tro_Cultural_São_Paulo#/media/File:CCSP_005.jpg 
- Acesso em 20/10/2018

Interior da biblioteca principal do Centro, com as ram-
pas que dão acesso à área de estudos

https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Cultural_
São_Paulo#/media/File:CCSP_005.jpg - Acesso em 

20/10/2018

vidro, acrílico, tijolo e tecido. No interior, pi-
lares metálicos centrais, pintados de azul, 
abrem-se em vários ramos para atingir as vi-
gas, remetendo a troncos de árvores. As vigas 
de concreto, por sua vez, têm seção maior no 
encontro com os pilares, diminuindo ao ca-
minhar em direção ao meio dos vãos, o que 
garante maior dinâmica ao conjunto. Por fim, 
para a cobertura principal, foram adotados 
panos translúcidos, permitindo a entrada de 
luz zenital no edifício.
 Em relação a sua programação e ativi-
dades, atualmente, o Centro conta com cinco 
bibliotecas, abrangendo diferentes temas; es-
paços para cinemas, teatro e atividades edu-
cativas, como cursos, oficinas ou palestras; 
jardins; espaços para estudo e áreas de per-
manência e acolhimento.
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Planta nível Flávio de Carvalho

Desenhos técnicos do Centro Cultural São Paulo

Planta nível Caio Graco

Planta nível Tarsila do Amaral

3.3.2. Centro Cultural Katowice

Ficha técnica
Arquiteto: Rafal Mazur
Locaização: Krzyżowa 1, 40-111 Katowice, 
Polônia
Equipe projeto: Rafal Mazur, Antonina Zyg-
munt, Piotr Glowacki, Krzysztof Mazanek, 
Marta Sacha
Área: 1275.0 m2
Ano: 2013

Centro Katowice visto da rua
https://www.archdaily.com.br/br/601548/centro-
-cultural-em-katowice-slash-rafal-mazur/5321d-

750c07a8042fc000062-cultural-center-in-katowice-ra-
fal-mazur-photo - Acesso em 20/10/2018
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Centro Katowice visto da esquina - https://www.archdaily.com.br/br/601548/centro-cultural-em-katowice-s-
lash-rafal-mazur/5321d7d4c07a8042fc000068-cultural-center-in-katowice-rafal-mazur-photo - Acesso em 
20/10/2018

 O Centro Cultural está localizado em 
Katowice, na Polônia, muito conhecida por 
suas minas e indústrias. O projeto do edifí-
cio está relacionado ao local onde foi inse-
rido, vinculando, em seu conceito, aspectos 
importantes do lugar. Ao analisar o projeto, 
pode ser identificado um eixo de conexão 

de espaços verdes, que se estende desde o 
extremo norte até o extremo sul. Além dis-
to, ele se encontra no caminho entre duas 
partes importantes da cidade, o que aponta 
para um cuidado ainda maior quanto à sua 
permeabilidade. Desta forma, foi planejado 
de modo que o limite entre o edifício e as 

áreas verdes fosse invisível.
 Sua volumetria é, de certa forma, pe-
culiar, podendo-se perceber, na planta de 
cobertura, o formato de um “Z”, o qual se 
eleva dois pavimentos a partir do nível do 
solo. Neste nível, existem duas praças, des-
tinadas a proporcionar um espaço público 
familiar. Tal forma se deve, principalmente, a 
uma necessidade funcional: criar um acesso 
independente para a biblioteca, localizada 
no segundo pavimento. Ela, por sua vez, es-
tende-se até o pavimento de cima, onde há 
a cobertura, com terraços e jardins, garan-
tindo um espaço de deleite e leitura, afas-
tando-se da movimentação ao nível da rua 
e proporcionando maior privacidade. Já o 
hall principal abriga um espaço para galeria, 
podendo ser acessado a qualquer momento 
pelos pedestres, inclusive fora do horário de 
funcionamento do edifício. 
 Durante toda a criação do projeto, 
houve a preocupação em relacioná-lo com 
seu lugar de inserção. Porém isso não se dá 
apenas no que diz respeito à sua integração 
física com o entorno -- aspectos e caracterís-
ticas relacionadas à sua história também fo-
ram colocados em prática. Pode-se perceber 
uma alusão à atividade mineradora, forte ca-
racterística da cidade, na distribuição de seus 
programas, já que os usos de serviços foram 
instalados abaixo do solo, configurando as-
sim um subsolo funcional. Enquanto isso, os 

usos mais públicos, como a galeria, foram 
colocados no pavimento térreo, e os usos 
mais privados, como a biblioteca, podem ser 
encontrados nos pavimentos superiores. 
 Na materialidade também pode ser 
identificada certa correspondência com a 
história do local. Na parte interna foi utili-
zado, principalmente, tijolo e estuque, em 
contraste com os materiais do exterior, feito 
de vidro e aço. Na pele exterior, o aço traz a 
memória da mineração industrial. Já a trans-
parência, proporcionada pelo fechamento 
inteiramente de vidro, ajuda na interação 
dos espaços (externo e interno), convidando 
o público que passa por perto. Além disto, 
essa transparência, juntamente à horizonta-
lidade da volumetria, proporcionara um edi-
fício menos prejudicial à paisagem.

Exterior do Centro Katowice - https://www.archdaily.
com.br/br/601548/centro-cultural-em-katowice-s-

lash-rafal-mazur/5321d7cbc07a8042fc000067-cul-
tural-center-in-katowice-rafal-mazur-photo - Acesso 

em 20/10/2018
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Planta Térreo Planta 1º Pavimento

Planta Cobertura Implantação Cobertura

Desenhos técnicos do Centro Cultural Katowice
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3.3.3. Galeria Metrópole

Ficha técnica
Arquiteto: Gian Carlo Gasperini e Salvador 
Candia
Localização: Av. São Luis (esq. Pça. Dom 
José Gaspar) – São Paulo - Brasil
Área do terreno: 8.000 m²
Área construída: 48.000 m²
Ano projeto: 195
Ano conclusão: 1964 

Galeria metrópole vista da rua
http://www.leonardofinotti.com/projects/gale-

ria-metropole
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O projeto surgiu de forma não exata-
mente convencional: da união de dois 

arquitetos que participaram de um concur-
so e foram, ambos, selecionados pelos or-
ganizadores. Sendo assim, juntaram-se para 
projetar em conjunto um único edifício. Os 
arquitetos Gian Carlo Gasperini e Salvador 
Candia apresentaram propostas diferentes 
e concorrentes, porém nos dois projetos ha-
via a criação de um térreo comercial ligado 
à calçada, interligando os passeios públicos 
das Ruas Basílio da Gama e Dom José Gaspar. 
Segundo Cunha Junior (2007), “o memorial 
descritivo da proposta menciona a impor-
tância de tal acesso para a vitalidade das ati-
vidades comerciais, e seu valor na estrutura-
ção do partido arquitetônico, que originou, 
segundo as próprias palavras do arquiteto, o 
‘centro de gravidade’ de todo o edifício” 

 Foram várias as discussões para a con-
cepção do projeto, dentre elas, a decisão 
quanto a estrutura da torre que viria acima 
do embasamento, a qual foi resolvida anco-
rando-a pelas extremidades e distribuindo os 
pilares no perímetro do edifício, assim como 
defendido por Salvador Candia. Tal estrutura 
acabou intervindo nos elementos de veda-
ção e proteção, para os quais foi adotada a 
mesma modulação. Além disto, os perfis de 
aço que estruturam a caixilharia se prolon-
gam em direção ao embasamento, auxilian-

do também na fixação dos guarda-corpos.

 O projeto focou muito na questão da 
integração urbana do edifício em meio ao 
seu contexto urbano, preocupando-se em 
dar continuidade às edificações já existentes 
no local. Assim, “A análise urbanística tam-
bém compareceu na preocupação do arqui-
teto em dar continuidade à volumetria das 
edificações contiguas e em fazer o arremate 
dos paredões nus; das áreas de serviços; e 
dos fundos dos lotes que se voltavam direta-
mente par ao térreo” (CUNHA JUNIOR, 2007, 
p.121). 

 Houve também a preocupação com a 
integração entre os meios público e privado. 
Seu embasamento foi planejado então com 
corredores amplos rodeando um jardim in-
terno com varandas em suas extremidades, 
promovendo o lugar e deixando-o convida-
tivo. Além disto, o espaço privado do edifício 
foi incorporado ao passeio público, dando a 
sensação de que a Praça Dom João Gaspar faz 
parte da construção. Não apenas isto, mas o 
projeto também procurou eliminar qualquer 
elemento que pudesse marcar alguma dis-
tinção entre o espaço interno e externo, de 
forma que “seu desenho mantém, na espe-
cificação dos materiais e nas proporções de 
suas áreas de circulação, as mesmas relações 
que o indivíduo habitualmente encontra no 

Embasamento com a galeria vista do nível da rua
https://vivernocentro.wordpress.com/2013/11/04/galeria-metropole-uma-relacao-de-amor-e-odio/

ambiente urbano” (CUNHA JUNIOR, 2007, 
p.173). Além disto, as varandas sobrepostas 
que circundam o embasamento “multipli-
cam literalmente em altura algo que naquele 
momento na região central da cidade pode 
ser entendido – tendo como referência inú-
meros relatos da época – como um dos cos-

tumes mais agradáveis que se poderia fazer: 
sentar-se em volta da mesa de um bar, numa 
esquina da região central e de lá ver a cida-
de.” (CUNHA JUNIOR, 2007p.173).
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Vazio central da galeria com torre ao fundo
https://vejasp.abril.com.br/estabelecimento/
galeria-metropole/

Desenhos técnicos da Galeria Metrópole

Todos os desenhos retirados de (CUNHA JUNIOR, 2007p.164-176)
164-176

Planta Térreo Planta 1º pavimento lojas

Planta 2º pavimento lojas Planta 3º pavimento lojas
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Planta pavimento tipo Planta Subsolo

Planta garagem

3.4. Partido Centro Cultural

O projeto do Centro Cultural Largo da 
Batata pretende então trazer as pesso-

as, principalmente os transeuntes da região, 
mostrando o potencial deste enorme espa-
ço ocioso em meio à cidade de São Paulo. A 
intenção é proporcionar maiores e melhores 
espaços para permanências e encontros, nos 
quais a população possa aproveitar a praça 
possibilitando que, com o tempo, seja nova-
mente trazido o sentimento de afeto ao local, 
fazendo com que mais pessoas se importem 
e passem a cuidar do mesmo. Desta forma, 
procurou-se criar um edifício mais permeável 
e horizontal, de modo que fosse possível tran-
sitar por ele, além de não estabelecer uma 
barreira entre a praça e a rua. Outra medida 
também muito levada em consideração foi a 
interação que o interior do edifício teria com 
o exterior, buscando integrá-los e até mesmo 
trazer, ao máximo, as atividades de dentro do 
Edifício para fora dele, de modo que elas se 
expandam e tenham a própria praça como 
extensão do Centro.

Pode-se dizer que o projeto foi dividido 
substancialmente em 3 volumes. Começan-
do pelo principal, onde acontece a maior 
parte das atividades, sendo inteiramente de 
vidro; o café externo, ao norte do anterior; e 
o auditório, inteiramente de concreto, encai-
xando-se no grande volume de vidro do edi-
fício principal. Este último foi basicamente o 
ponto inicial para concepção do projeto, po-
rém tendo sempre como premissa os valores 
e intenções já estabelecidos como partido. 
Por ser implantado na esquina das Ruas Teo-
doro Sampaio e Doutor Manoel Carlos Ferraz 
de Almeida, o auditório recebeu maior aten-
ção, de maneira que aquela não ficasse isola-
da ou esquecida. Sendo assim, foi criado um 
volume mais atrativo e que pudesse oferecer 
maior dinâmica, tanto para quem passa por 
essas ruas, quanto para quem está dentro do 
Centro. Além disto, a forma como esses três 
volumes foram configurados permite que 
haja um fluxo de pessoas entre eles, perme-
ando pelo conjunto da obra. 
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Diagramas representando as intenções de fluxos 
criadas com o projeto
Imagem produzida pela própria aluna

Diagramas representando os volumes do projeto
Imagem produzida pela própria aluna

Outro elemento de certo destaque no 
projeto é a marquise, pensada com base em 
dois motivos. O primeiro seria estabelecer 
um caminho coberto que conectasse o café, 
o edifício principal e o metrô. No entanto, 
como os volumes a serem conectados têm 
formas muito diferentes entre si, houve cer-
ta dificuldade para estabelecer um elemen-
to comum a todos e que pudesse, de forma 
harmônica, concretizar essa união. A solu-
ção formal da marquise consiste então em 
acompanhar o desenho que o volume prin-
cipal faz, prolongando-se em direção ao café 
e ao metrô. A parte da marquise entre o me-
trô e o edifício principal apresenta um vão, 
com um espaço verde em seu centro, confe-
rindo maior leveza e equilíbrio ao todo. Não 
obstante, além da dificuldade encontrada 
com a forma, houve a dificuldade quanto 
ao gabarito de cada um dos edifícios, que 
se diferenciam com uma variação de apro-

ximadamente 2m de altura. Desta forma, a 
marquise foi projetada a 7m do chão, co-
nectando-se ao café e ao metrô por tirantes, 
embaixo e em cima, respectivamente, e à 
entrada do edifício principal através de uma 
cobertura de vidro. 

O segundo motivo para a criação da mar-
quise está diretamente ligado à questão do 
aproveitamento da praça e incentivo à sua 
ocupação. Ela pretende então delimitar um 
espaço, no qual as pessoas possam se abri-
gar embaixo e conferir usos a ele, usos es-
ses não definidos pelo projeto. A intenção 
é proporcionar algo similar ao que ocorre 
na marquise do Ibirapuera ou aos vazios 
do Centro Cultural São Paulo, os quais são 
espaços livres onde as pessoas acabam se 
apropriando e usando para usos diversos, 
como a prática de skate, bicicleta, leitura ou 
mesmo danças. Deste modo este elemento, 
de certa forma, atrai a atenção ao espaço e 

permite que as pessoas tenham livre uso do 
mesmo, ocupando e valorizando-o. 

Imagens da marquise criada para conectar e abrigar 
as pessoas
Imagem produzida pela própria aluna

Marquise vista da face sul

Foto do vão do Centro cultural São Paulo e da marquise 
do Ibirapuera. Pode-se observar a ocupação destes va-
zios pelas pessoas.
https://passeiosbaratosemsp.com.br/centro-cultural-sao-paulo-
-um-espaco-onde-todas-as-tribos-se-encontram/
https://catracalivre.com.br/wp-content/uploads/2012/12/marqui-
se.jpeg
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A respeito do café, este foi pensado se-
paradamente do Centro, de forma que não 
fosse um ambiente fechado dentro de ou-
tro ambiente maior. Tal medida foi tomada 
visando garantir maior interação entre ele e 
a praça, possibilitando maior uso e aprovei-
tamento do próprio espaço que ela oferece. 
Isto ocorre uma vez que o café externaliza 
seu uso, antes restrito ao limite das paredes, 
criando a possibilidade de colocar mesas e 
cadeiras diretamente na praça. 

Além de todas essas possibilidades de 
ocupação do espaço, foram também coloca-
dos alguns mobiliários para compor o Largo. 
Desta forma, pode-se destacar algumas me-
sas para piquenique, um parquinho, já exis-
tente (ao norte), bancos e outras mesas vol-
tadas para jogos de tabuleiro, como xadrez 
e dama. 

Quanto à materialidade, ela também foi 
pensada de forma a garantir maior interação 
entre o exterior e o interior, sendo inteira-

Render com o café (esquerda) e mesas do lado de fora, diretamente na praça
Imagem produzida pela própria aluna

mente de vidro, o que permite maior conta-
to e transparência entre os ambos os lados. 
Além disso, esse edifício leve e transparente 
acaba criando um contraste com o auditório, 
inteiramente de concreto e aparentemente 
pesado, que parece estar encaixado nessa 
pele de vidro. 

A estrutura do centro acompanha a sua 
forma, com os pilares recuados a 3 metros 
das suas extremidades, proporcionando 
maior elegância ao conjunto. Ela foi feita in-
teiramente de concreto, com a utilização de 
lajes nervuradas, atingindo vãos de 14 me-
tros na transversal, variando de 8,5m a 18m 
no outro sentido.
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3.5. Programa

O programa do Centro Cultural foi pen-
sado de maneira a oferecer a maior 

diversidade possível de atividades, podendo 
abrigar diversos tipos de pessoas. Desde crian-
ças, passando por adolescentes, até os adultos 
e idosos. Além disto, tem grande foco nos tran-
seuntes, visando oferecer atividades do dia a 
dia, para que os mesmos possam, no seu per-
curso diário, estabelecer alguma rotina com as 
atividades do Centro.
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Implantação da cobertura, podendo ser 
observada a inserção e relação do equipa-
mento com o terreno e entorno imediato 
 - Imagem produzida pela própria aluna
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PLANTA TÉRREO 
– sem escala

Acesso pelo térreo. No edifício prin-
cipal, entra pelo meio dele, onde en-
contra a circulação vertical. Nos am-
bientes das extremidades estão duas 
áreas para exposição e, atrás das cir-
culações verticais desce uma rampa 
de cada lado, levando ao foyer, o qual 
se encontra 70 centímetros abaixo 
do nível do térreo. Ao entrar no foyer 
há um núcleo com banheiros e um 
café, contando também com mesas. 
Esta área é inteira de vidro e está lo-
calizada abaixo do auditório, ou seja, 
o pedestre que passa no nível da rua 
consegue ver o que acontece dentro 
deste espaço. No foyer podem ser 
identificadas duas “asas” laterais, por 
onde é realizado o acesso ao auditó-
rio, através de rampas. 

Visando a sustentação do auditó-
rio, foram colocados dois pilares e 
duas paredes estruturais, localizadas 
nas extremidades do núcleo de ba-
nheiros, que se ligam à estrutura do 
edifício principal. 
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PLANTA AUDITÓRIO 
– sem escala

Em relação ao térreo, o nível do au-
ditório está 2 metros acima dele. Ele 
conta com a parte de apoio, como 
camarins, coxia, depósito e banheiros 
e tem capacidade para aproximada-
mente 500 pessoas. Além disso, ele 
avança 3 metros sobre o foyer, desco-
lando-se dele e criando uma área co-
berta para quem caminha pela calça-
da. Tal situação pode ser observada, 
em maior escala, na Universidade de 
Bocconi (Itália), na qual o auditório 
também avança sobre a calçada, de 
onde se tem a visão do que acontece 
no foyer, abaixo do auditório.
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PLANTA 1 PAVIMENTO 
– sem escala

No primeiro pavimento as paredes das 
extremidades foram recuadas em relação 
aos demais andares, criando um terraço 
que pode ser acessado pelo restauran-
te que se encontra neste pavimento. Na 
extremidade que se estende a norte foi 
projetada a área da cozinha, com apoio e 
mesas para os clientes. Já na outra extre-
midade, foi colocada uma área de espera, 
juntamente a um bar.



9392

+12,70 m
+12,70 m

+12,70 m

Sala Ginástica

Recepção

Vest Fem.

Vest Masc.

Coordenador

Diretor

Sala Espera

Sala Reunião

Secretária

Brinquedoteca

1 2 3

4

7
8

1' 2'

Sala Ginástica

Sala Ginástica

Espera

WC Fem

PNE

PNE

WC Masc

5

6

14

8,5 8,5
8,

5
8,

5

ELEVAÇÃO S

ELEVAÇÃO
O

EL
EV

AÇ
ÃO
L

ELEVAÇÃO N

ELEVAÇÃO S

ELEVAÇÃO
O

EL
EV

AÇ
ÃO
L

ELEVAÇÃO N

CÉU

S

CORTE B

CO
RTE

A
CO

RTE
A

CORTE B

CORTE C CORTE C

Ar
qu

ivo

Sala Ginástica

PLANTA 2 PAVIMENTO 
– sem escala

Neste pavimento foi colocada a 
área da administração e a brinquedo-
teca em uma das asas e, na outra, foi 
colocada uma área com salas de gi-
nástica e vestiários. 
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PLANTA 3 PAVIMENTO – 
sem escala

No terceiro pavimento foi colocado 
colocada a biblioteca, o mais distante 
possível do barulho e movimentação 
das ruas e transportes que acontecem 
no térreo. Uma das asas foi destinada a 
mesas coletivas com estantes para livros 
e uma área de leitura com sofás e poltro-
nas. Já na outra asa, é onde acontece o 
controle de quem entra, juntamente ao 
guarda-volumes, além de algumas salas 
para estudos e de informática.
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SUBSOLOS 
– sem escala

Os subsolos foram projetados para 
atender os usuários do centro, porém 
sem receber grande foco, dadas as fáceis 
condições de acessibilidade da região 
pelo transporte público (com uma esta-
ção de metrô no próprio Largo, pontos e 
terminais de ônibus perto e uma ciclovia 
que passa na frente). A intenção é tam-
bém incentivar o uso dos transportes 
públicos para as pessoas que se direcio-
nam ao local. 

Estes pavimentos no subsolo foram 
projetados com uma ventilação cruzada. 
A abertura que fica mais ao norte, conse-
quentemente, ficou no meio do terreno, 
então para amenizar a situação, as pare-
des de sua extremidade se prolongam 
até 1 metro acima do nível do térreo, 
criando um banco à sua volta. 

Nos subsolos podem também ser 
identificadas as áreas de serviço, como 
copa, vestiários, sala de estar e depósito, 
para os funcionários. Além disso, contam 
também com as áreas técnicas como re-
servatórios, cabine de força e geradores. 

Corte Ventilação subsolo

TÉRREO
0,00

1 PAV
7,70

2 PAV
12,70

3 PAV
17,70

COB
22,70

SUB
-4,00

AUDITÓRIO
2,00

FOYER
-0,80

SUB 2
-8,00

CORTE AA

TÉRREO
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1 PAV
7,70
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12,70

3 PAV
17,70

COB
22,70
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-4,00

AUDITÓRIO
2,00

FOYER
-0,80

SUB 2
-8,00

CORTE BB
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Renders externos referentes ao projeto do 
Centro Cultural
 -Imagem feita pela própria aluna

Perspectiva com vista para o auditório

Perspectiva com vista para entrada do Edifício

Perspectiva com vista para o café e marquise

Perspectiva com vista do terraço do restaurante

Perspectiva com vista para marquise

Perspectiva com vista para marquise

Render externo visto da praça referente ao 
projeto do Centro Cultural
 -Imagem feita pela própria aluna
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3.5. Conforto - experimentação

Térmico

Foram tomadas algumas preocupa-
ções quanto ao conforto no interior 

do projeto. Devido à materialidade do 
Centro, foi necessária a instalação de brises 
para ajudar no conforto térmico do interior 
da obra. Neste caso, a partir dos cálculos 
realizados, foram projetados brises móveis, 
de alumínio, com 45 centímetros de largu-
ra, protegendo da insolação em um perí-
odo que vai das 9h até as 16h, durante o 
verão. Já no inverno é desejável que haja 
a incidência de luz natural no edifício, aju-
dando a aquecer seu interior.  

Por fim, todos os pavimentos do Centro 
foram feitos com aberturas nos vidros tan-
to embaixo quanto em cima, em todas as 
fachadas, permitindo uma ventilação cru-
zada e melhorando o conforto interno.

Corte esquemático demonstrando a circulação cruzada do edifício, 
assim como os períodos de insolação direta do sol.
 -Imagem feita pela própria aluna
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Detalhamento da fachada, com corte e planta. Pode-se perceber o ritmo criado pelos brises e divisões dos 
vidros pelos caixilhos. Além disto, houve a preocupação em manter a altura mínima entre um pavimento e 
outro, prevenindo a propagação de incêndio.

-Imagem feita pela própria aluna

Acústico

Quanto ao conforto acústico, foi tra-
tado em especial do auditório, já que foi 
implantado em uma situação de esquina, 
cujo local é de grande movimentação, 
com muitos comerciantes, pontos de me-
trô e ônibus, somados ao trafego intenso 
das ruas e avenida. Todo este cenário pro-
duz muitos ruídos, que eventualmente po-
deriam atrapalhar as apresentações do in-
terior. Desta forma, por meio do programa 
“Acústico 3.0” e de medições feitas no lo-
cal, foi possível calcular o quanto do ruído 
externo deveria ser diminuído ao entrar 
no auditório. Na medição feita no local, o 
valor de ruído externo na calçada corres-
ponde a 78 decibéis, porém, ao chegar 
na fachada do auditório, este valor acaba 
caindo para 73 decibéis, devido à distância 
e condições adversas do local. Segundo a 
tabela da ABNT (1987) de níveis de ruídos 

ideais, dentro do auditório, este valor deve 
variar de 30-45 db, dependendo do tipo de 
apresentação. Desta forma, seria necessá-
rio um material que absorvesse em torno 
de 30 decibéis, sendo então adotada uma 
parede de concreto simples. 
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Planta com localização do auditório no projeto. Ambien-
te que será estudado mais a fundo quanto a questão da 
acústica

A escolha dos materiais internos 
do auditório foi feita com base no 
programa chamado “Windor”, que 
ajuda a compor o ambiente com 
base no tempo de reverberação dos 
materiais, aproximando-se assim de 
um ambiente acusticamente mais 
ideal para cada tipo de uso. Para 
um resultado mais fiel, inicialmente 
são inseridos dados relacionados ao 
projeto, como a capacidade de pes-
soas, volume e uso do local.

Após dar entrada aos dados espe-
cíficos, no programa pode ser iden-
tificado um gráfico que representa 
o comportamento dos tempos de 
reverberação. Nele, a linha azul re-
presenta o tempo mínimo de rever-
beração e a linha roxa representa o 
tempo máximo, enquanto a linha 
vermelha corresponde ao tempo 
do ambiente em questão, devendo 
esta estar inteiramente entre as ou-
tras duas linhas. O desenho traçado 
por esta última varia de acordo com 
o tipo de material colocado no am-
biente, ou seja, quanto maior for o 
coeficiente de absorção, mais baixa 
ficará a linha e, quanto menor for o 
coeficiente, mais alta. Desta forma, 

Corte localizando o auditório no projeto

com o auxílio do programa, os materiais ob-
tidos para revestimento do auditório foram 
majoritariamente de baixa absorção, como 
concreto e gesso. Consequentemente, a 
maior absorção ocorrerá nos casos em que o 
mesmo estiver ocupado, através das pesso-
as. Na tabela a seguir é possível ver a descri-
ção de cada um dos materiais utilizados, as-
sim como a área que ocupam e a média dos 
coeficientes de absorção. 

 Em experiência prática, para verificar o 

cálculo acima, foi feita uma analogia com a 
luz, já que o comportamento dela e do som 
se dão de forma semelhante. Sendo assim, 
os tons mais próximos ao branco são equiva-
lentes aos materiais de menor absorção, en-
quanto os tons mais próximos ao preto equi-
valem aos materiais de maior absorção. Para 
o experimento foram feitas três maquetes, a 
primeira inteiramente revestida de branco 
(de baixa absorção), a segunda inteiramente 
revestida de preto (de alta absorção), e a ter-
ceira com tons de cinza, escolhidos com base 
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Implantação esquemática da cobertura destacando os 
níveis de ruído próximo ao auditório

nas médias dos coeficientes de absorção de 
cada material. Com resultado pode-se per-
ceber que o nível de luz refletido na primeira 
maquete foi de 899 lux, na segunda de 6 lux 
e na terceira de 445 lux. Ou seja, com a apli-
cação dos tons de cinza na maquete foi pos-
sível identificar que a absorção da luz não foi 
tão intensa quanto na maquete preta e nem 
tão deficiente quanto na branca, obtendo 
um resultado médio entre as duas situações, 
assim como era previsto pelos cálculos obti-
dos pelo programa.

Tabela com as informações de ruído ideal para cada tipo de ambiente, segun-
do ela os níveis ideias para o auditório variam de 35-45Db. - Tabela retirada de 
http://www.joaopessoa.pb.gov.br/portal/wp-content/uploads/2015/02/NBR_
10152-1987-Conforto-Ac_stico.pdf
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A imagem foi retirada do programa “Acústico 3.0”, que cal-
cula basicamente, a partir de ruídos da calçada, o nível de 
ruído que chega na fachada do edifício. Dados obtidos por 
meio de medições e observações no local.

Tabela e gráfico referentes ao tempo ótimo de reverberação do ambiente.
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Tabelas com a relação dos materiais internos necessários para o auditório, para que o ambiente esteja dentro 
do ideal quanto ao tempo de reverberação. Quanto mais clara a cor da linha, menos a media do coeficiente de 
absorção, crescendo conforme o tom do cinza escurece. Dados utilizados para pintar a maquete física com o tom 
de cinza correspondente ao material escolhido (utilizando para tal uma paleta de cor monocromática que vai do 
branco ao cinza, rebatendo então a média dos coeficientes com a porcentagem da paleta. Por exemplo o concreto 
apresenta valor igual a 0,01, desta forma, nos lugares onde houver concreto, na maquete deverão ser pintados 
com cinza bem claro [equivalente ao 5%])

Fotos do experimento. Primeira fileira de fotos corresponde ao ambiente inteiramente de branco (equivalente a 
um revestimento total de concreto), medindo um valor igual a 899 lux. Segunda fileira com ambiente inteiramente 
preto (equivalente a um revestimento de alta absorção, como borracha ou carpete), chegando ao valor de 6 lux). 
E, por fim, a terceira fileira, que corresponde ao ambiente com escalas de cinza (equivalente ao ambiente ideal), 
medindo 445 lux.

Revestimento intei-
ramente branco
Menor absorção
899 lux

Revestimento intei-
ramente preto
Maior absorção
6 lux

Revestimento em 
tons de cinza

445 lux
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4. Considerações Finais

É evidente o significado e peso histórico que 
a região do Largo da Batata carrega, sendo, 
ao longo dos anos, palco de vários aconteci-
mentos importantes tanto para a cidade de 
São Paulo, quanto para o desenvolvimento 
do próprio bairro. Pode-se dizer que até os 
dias de hoje ele ainda apresenta característi-
cas muito fortes do seu passado, o qual teve 
grande influência para consolidação do Largo 
como se encontra atualmente. Este cenário 
de fluxos e passagens abundante que pode 
ser identificado na praça é resultado princi-
palmente do modo como começou a ser ocu-
pado pelos comerciantes no século passado. 
 O Largo da Batata apresenta contras-
tes interessantes, que merecem ser destaca-
dos. Ao mesmo tempo em que está sempre 
lotado de pessoas, contraditoriamente, é um 
lugar sem usos, sendo usado apenas como 
espaço de deslocamentos no dia a dia. Além 
disso, vale destacar a condição de centralida-
de que ele apresenta, com qualidades ainda 
não exploradas e possível potencial para de-

senvolvimento e consolidação, pontos estes 
que se opõem ao que ocorre de fato no local, 
o qual ainda é um enorme espaço ocioso e, 
paradoxalmente, permanece esquecido pela 
sociedade. Foram principalmente inquieta-
ções como estas que despertaram o interesse 
pela região.
 Outro fator que vale apontar é a falta 
de sucesso quanto à implantação de equipa-
mentos públicos como este Centro Cultural. 
Em São Paulo pode-se destacar apenas o Sesc 
Pompeia como equipamento público de su-
cesso, que realmente conseguiu se configu-
rar como um núcleo cultural para o bairro, 
no qual a população frequenta de fato e se 
envolve com as atividades e a construção. É 
importante então realçar o potencial que o 
Largo da Batata pode oferecer que, somado à 
falta de empreendimentos como este em São 
Paulo, pode apresentar uma ótima oportuni-
dade de investimento, melhorando a dinâmi-
ca da região e proporcionando mais centrali-
dades como o Sesc Pompéia.
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