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A cidade de São Paulo cresceu sobre si mesma
inúmeras vezes. Essa sobreposição de tempos no
mesmo espaço configurou uma área tão importante quanto a dos edifícios: os vazios (ou o espaço
negativo da cidade). Esse constante vazio, quase
que ritmado, de empenas cegas, coberturas, miolos de quadra e outros espaços ociosos de São
Paulo, nos trazem as seguintes questões: como
um edifício afeta o seu entorno? Como a cidade é
construída? Que espaços surgem e sobram entre
essas construções? E, principalmente, como ocupar esses espaços?
É necessário pensar em como projetar obras que
refletem as necessidades atuais e que, ao mesmo
tempo, mantenham o ecletismo e a história de uma
cidade recheada de memórias. Como manter uma
construção relevante para o seu tempo?
Esse trabalho irá procurar novas formas de atuação na cidade por meio de estruturas mutualistas. É necessário procurar ações que permitam
estabelecer pontes entre o passado e o presente.
Como costurar esse excesso de fragmentos?

11

o pa
rasi

Origem do termo

12

Hoje em dia, é comum usar o termo de arquitetura
parasita para nomear qualquer intervenção anexada, fixada ou presa a um edifício existente que
se utiliza dele de uma forma inerente. A palavra
“parasita” é utilizada devido à estreita relação entre duas estruturas que, muitas vezes, têm origens
e finalidades diversas e podem ser contrastantes,
mesmo funcionando como um todo. Essa designação, contudo, pode causar estranheza. Será que
essa é a palavra apropriada para descrever essa
proximidade? Para entender isso, é importante
investigar a gênese desse termo.
Etimologicamente, parasito vem do grego
παρÎ¬σιτος, parasitos (de pará, ao lado, junto de
+ sîtos, alimento). Segundo o dicionário Webster´s
(1977), pode significar uma “pessoa que come
ao lado ou na mesa do outro”. Na Grécia antiga,
parasito era uma pessoa que bajulava outra para
conseguir refeições de graça.
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Segundo dicionários etimológicos franceses,
parasito estaria relacionado a comediantes,
personagens da comédia grega que faziam
papel de parasitos (Bloch e Wartburg, 1950).
Dessa forma, o termo parasito, que se referia
aos cidadãos bem considerados, participantes
de banquetes oficiais, passou a ser depreciativo, designando pessoas que não trabalhavam
e viviam à custa dos outros, os “papa-jantares”
(GURGEL-GONÇALVES; CASTRO; MINUZZI-SOUZA; COSTA-NETO; CUBA CUBA, 2007)

14

O parasita também se refere aos sacerdotes auxiliares em cerimoniais de sacrifício, que verificavam se o alimento não estava envenenado (Webster, 1977). Devido à sua função, os parasitos
não pagavam suas refeições. O termo foi usado
também para descrever pessoas que eram convidadas à jantares para entreter o anfitrião em troca
de comida.
A introdução do termo parasito, em linguagem
científica, é relativamente recente, datando da
primeira metade do século XVIII (Silva, 1813);
usado inicialmente para caracterizar as plantas
que vivem à custa da seiva de outro vegetal de
maior porte, foi, a seguir, aplicado aos animais
que obtêm nutrientes por intermédio de outro
animal, chamado hospedeiro (GURGEL-GONÇALVES; CASTRO; MINUZZI-SOUZA; COSTA-NETO; CUBA CUBA, 2007).

Na biologia
Há diversas formas de interação entre os seres
vivos, entre elas o comensalismo, o mutualismo, a
simbiose e o parasitismo.
O comensalismo é uma associação onde um lado
obtém vantagens sem prejuízo para o outro. Essas vantagens podem ser: proteção (habitação),
transporte (meios de locomoção) e nutrição. Um
pássaro que vive na cavidade de uma árvore é um
exemplo (Figura 1).
O mutualismo é a forma mais positiva de relação,
onde duas espécies se associam para viver e
ambas são beneficiadas. Nessa relação, um organismo normalmente é menor que o outro. Um bom
exemplo é o Pluvianus aegyptius, mais conhecido
como ave-do-crocodilo, que se alimenta da comida que resta nos dentes do crocodilo ao mesmo
tempo que o protege de outros parasitas (Figura
2).
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A simbiose é uma forma mais extrema de mutualismo, de forma que esses seres são incapazes de viver isoladamente. Nessa associação,
as espécies realizam funções complementares,
indispensáveis à vida de cada uma, podendo ser
benéficas ou não. Ao garantir a sua sobrevivência
e reprodução, o ser vivo compreende o funcionamento de seu hospedeiro ao ponto de saber se
utilizar dele e não o mata-lo.
16

Cymothoa exigua, ou “peixe comedor-de-língua”,
por exemplo, come e substitui a língua do peixe,
sendo impossível para o hospedeiro viver sem ele
(Figura 3). O peixe passa a alimentar-se do sangue do parasita, que sobrevive das comidas que
são atraídas para a boca do animal.

1
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Os parasitas são seres vivos que retiram de outros
organismos os recursos necessários para a sua
sobrevivência. Nessa associação, um dos lados
se beneficia, enquanto que o outro se prejudica de
alguma forma. É um fenômeno conhecido há milhares de anos e que só foi possível estudar com a
invenção do microscópio pelo o cientista holandês
Antonie van Leeuwenhoek. Tal instrumento permitiu que os cientistas estudassem os diversos parasitas e como se organizavam. Em outras palavras,
o parasitismo é:

18

Sob o ponto de vista prático, podem diferenciar-se as duas formas de associação - parasitismo
e predação - considerando que um parasita é
mais pequeno, mais débil e menos claramente
diferenciado que o seu hospedeiro (organismo
parasitado que sofre o efeito negativo da associação), vive no seu exterior ou nos tecidos
ou cavidades do corpo do hospedeiro, e se
alimenta à custa de substâncias vitais deste. (...)
(Infopédia, 2012a).

Nas inúmeras formas e desenhos que a arquitetura
parasita pode ter, ela muitas vezes irá procurar ser
uma arquitetura mutualista, onde ambas as partes
se beneficiam. A arquitetura se trata de pessoas
e criação: sua essência não abraça a destruição
nem busca prejudicar o outro lado, como vemos
em muitas associações parasitas.
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Portanto, um relacionamento parasitário não descreve o tipo de relacionamento que essas intervenções normalmente estabelecem com seus
“hospedeiros”. Há uma grande contradição entre
as intenções e o significado individualista desse
termo. Essas intervenções são implantadas como
uma ferramenta arquitetônica para contribuir para
uma escala urbana maior, criando um tipo específico de coexistência entre o novo e o existente.
As formas desses volumes variam drasticamente,
mas as intenções são as mesmas: elas existem
para garantir que a estrutura existente tenha maior
durabilidade.
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Pit, Stellar e Streng substituem o termo parasitismo
por outro termo, o mutualismo, mas qual é a diferença entre essas três associações? O mutualismo
em biologia é a forma mais positiva de simbiose
e a “arquitetura mutualista” pode ser entendida
como uma arquitetura inclusiva, que permite a
diversidade e a integração.
Não apenas a área intervinda se beneficia do
efeito/resultado positivo, mas também a cidade.
Os periódicos de arquitetura costumam se referir a
infestações urbanas como parasitas e os considera como objetos arquitetônicos isolados.

Um entendimento como esse acaba por ser simplista, pois ignora totalmente os impactos que
essas intervenções criam e toda a interelação que
elas estabelecem com o entorno. Essas infestações também têm o potencial de ser mais do que
apenas uma estrutura e podem mudar a forma
como as cidades são densificadas.
Os edifícios são construídos e buscam explorar
os potenciais servidos pela cidade. A arquitetura
parasita, portanto, não é o termo apropriado para
descrever projetos que são feitos para benefícios
mútuos.
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a cidade
enquan
to corpo
Olho o mapa da cidade
Como quem examinasse
A anatomia de um corpo...
(QUINTANA; MARIO, 2005, p.453)
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Minha cidade é onde meu corpo
está
Além de existir a relação física visível, a arquitetura
mutualista também se coloca como uma forma de
provocar um choque no “sistema de imunidade”
das cidades. Segundo os arquitetos holandeses
Merel Pit, Karel Steller e Gerjan Streng, a imagem
da cidade pode ser lida como um corpo vivo,
composto de dois sistemas: o físico e o mental.
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O sistema físico de uma cidade engloba sua infraestrutura, como vias e ambientes construídos e
palpáveis. O sistema mental envolve as expectativas que as pessoas criam com relação ao espaço
físico que habitam — que raramente se contrapõem. Compõe esse sistema tanto as regulamentações jurídicas como a sua política e as “regras
não-escritas”, que abrangem os comportamentos
que as pessoas esperam umas das outras, como,
por exemplo, a velocidade de andar na calçada.

Dessa forma, os autores descrevem o “sistema de
imunidade” da cidade como barreiras que impedem as pessoas de agirem contra o sistema estabelecido, influenciando como seus espaços são
ocupados e utilizados. Essas barreiras podem ser
sutis e ou agressivas, como bancos que são desenhados para afastar moradores de rua e evitar que
eles durmam no mobiliário. É dessa maneira que a
arquitetura mutualista nasce: como uma provocação contra esse sistema de imunidade, que explora e quebra os limites do sistema mental e físico
afim de oferecer novas oportunidades.
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4 Sistema físico da cidade: infraestrutura e paisagem construída
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5 O desenho do banco impede que moradores de rua deite nele

A cidade e meu corpo se complementam
e se definem.
Eu moro na cidade, e a cidade mora em
mim.
(PALLASMAA; JUHANI, 2007, p. 38)
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Podemos ver tal forma de intervenção como um
corpo estranho que invade e ataca o espaço
intimo da cidade. Ao se apropriar desses espaços, provoca reações diversas. O simples fato de
gerar incômodo e discussão é uma forma de ação.
Segundo Merel Pit, Karel Steller e Gerjan Streng,
“o parasita ativa a batalha entre as pessoas que
apoiam a transformação (portanto, o parasita) e as
pessoas que querem manter a cidade como está”.
A arquitetura mutualista é, portanto, uma ação e,
por sua essência, política.
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6 Redesigning Detroit: A New Vision for an Iconic Site

arquite
tura mu
tualista
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“A arquitetura feita pela adição” (Borella, 2008. p. 54, tradução
livre) tem o conhecimento dos limites do cimento, mas também a perícia de acrescentar peças à realidade, tornando-se
um possível meio projetual de manutenção e regeneração da
cidade. (RAMOS; ANA RITA, 2014, p. 61)
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Arquitetura mutualista
Uma associação mutualista é quando um organismo que na sua própria natureza vive de relações positivas e da dependência do outro, sendo
ele o hóspede de outro ser vivo, o hospedeiro. A
tradução deste pensamento para a arquitetura é
exatamente a adição à um edifício preexistente.
Tal intervenção ressignifica e introduz uma nova
camada semântica ao edifício, que, ao mesmo
tempo que o preserva, revela ao olhar do público
uma outra coisa.
34

Portanto, é algo que deriva da aglutinação de
novas interfaces e estruturas a um corpo preexistente. É uma forma que de combater as limitações
existentes, permitindo a reconversão de edifícios
resultantes de uma arquitetura rígida e fechada,
para um desenvolvimento espacial contemporâneo aliado de um novo programa.

Assim como um ser vivo que precisa entender o
funcionamento de seu hospedeiro para sobreviver,
a arquitetura mutualista precisa primeiro identificar
uma lógica arquitetônica de produção para que se
possa, a partir dela, fazer brotar uma nova lógica
que busca questioná-la. A intervenção não visa
eliminar o hospedeiro: é por meio dele que sobreviverá.
A arquitetura mutualista é também uma forma de
ocupar espaços menos óbvios como, por exemplo, empenas cegas ou espaços subutilizados,
como coberturas e miolos de quadras. Atualmente,
as metrópoles pós-industriais enfrentam o desafio
de criar moradias na sua região central a preços
acessíveis e espaços públicos que tragam sentido
de comunidade à sua região central. Essas novas
intervenções são uma forma de evitar a exclusão
de populações economicamente vulneráveis dos
centros mais desenvolvidos e equipados.
A arquitetura deveria existir como uma espécie
de parasita ou vírus. Ela deveria grudar-se, como
uma sanguessuga, em outras arquiteturas, na
cidade já construída. Quando um edifício apresenta um muro cego onde quer que seja, algo
não deveria ser incorporado a esse muro para
que as pessoas impedidas de entrar no edifício
pudessem ter algum espaço para ficar? (ACCONCI; WIEN, 2006, p.147)
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Para Frazer Ward (2002, p.59) tais intervenções
“retém a possibilidade de um novo uso (político)
para um espaço antigo”. No entanto, não se trata
de propor uma substituição de um espaço degradado por um outro melhor, ou um embelezamento
de um local. Isso porque o projeto não deve surgir
como uma resposta que visa solucionar problemas e sim como uma pergunta especulativa: e se
o espaço fosse pensado de outra forma? (SOLFA,
2014). E se as noções de espaço público e privados fossem diluídas? A noção de que o espaço
de intervenção não se restringe a uma localização
pontual específica, mas pode ser generalizado,
faz com que as propostas possam ser levadas por
outras pessoas a outros espaços da cidade, criando uma arquitetura aberta, democrática e plural.
Acho que há um impulso pela desestabilização
ou pela instabilização. A arquitetura é ao mesmo
tempo um tipo de desarquitetura. Nossa expectativa é que as pessoas se libertem ao usarem
nossas coisas. Um espaço que é virado pelo
avesso, de cabeça para baixo, ou que vira para
os lados, talvez faça com que uma pessoa pense que o mundo não é tão fixo quanto parece
(ACCONCI; WIEN, 2006, p. 95-97).

A arquitetura, portanto, torna-se uma ação e ganha vida própria no momento em que possui a
capacidade de se multiplicar. “Queremos que a
arquitetura esteja nas mãos das pessoas”, declarou Acconci. (ACCONCI; WIEN, 2006, p.87-88).
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Classificação
São inúmeras possibilidades de atuação: a cidade
é um campo de possibilidades interpretativas e a
configuração das intervenções é substancialmente
dada pela cidade. Há uma série de leituras possíveis, mas o resultado sempre será uma “constelação” de elementos que tem como ponto comum os
espaços vazios e subutilizados da cidade. Espaços como empenas cegas, coberturas, miolos de
quadras e o espaço aéreo.
38

Pode existir uma série de relações entre o hospedeiro e o hóspede. A relação entre eles pode
ser explicita (quando a estrutura é uma extensão
do edifício), metafórica (quando possui uma base
autônoma), fossilizada (quando a preexistência
perde a função original) e transportável (quando a
estrutura nova é temporária e transportável) (RAMOS, 2014).
Quanto à sua localização, há inúmeras tipologias
mutualistas na arquitetura, como por exemplo
entre empenas, sobre coberturas, anexados,
entrelaçados e aéreos, porém, um projeto pode
pertencer a mais de um grupo, não se fechando,
portanto, a apenas uma tipologia
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Entre e em empenas

8

Esse tipo de ocupação envolve o espaço vazio entre duas empenas cegas. Sua forma é dada pelo
o limite físico do lugar de implantação. Quando
se ocupa apenas uma empena, o projeto torna-se
mais maleável. São como peças de lego que vão
preenchendo vãos e espaços livres da cidade.
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Sobre coberturas

11

Os projetos que se encaixam nessa categoria
ocupam espaços com visões privilegiadas e que
são subutilizados na maioria das vezes. No uso
residencial, os preços dos apartamentos variam
de acordo com o andar: normalmente aquele que
está na cobertura é o mais caro, criando um status
entorno de morar no último andar. E se pudéssemos ocupar as coberturas da cidade com espaços públicos e abertos?
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Anexados
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De certa forma, todos projetos que envolvem
arquitetura mutualista são anexados, entretanto,
estamos falando daqueles que ocupam os espaços mais inesperados, como entre as janelas de
um prédio, postes de luz e em caixas de elevador.
São, de certa forma, os menos convencionais.
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Entrelaçados

17

Esse tipo de ocupação muitas vezes trata-se mais
de passagens e caminhos do que um único e conciso projeto. Contornam ou cruzam a preexistência, ocupando mais de uma fachada. São por sua
natureza projetos mais extensos e mais densos.
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48
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Aéreos

20

Os projetos aéreos ocupam espaços acima das
ruas e utilizam-se de circulações aéreas muitas
vezes. Tratam-se de caminhos e passagens também, como na categoria anterior, no entanto, eles
se relacionam com mais de um edifício.
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estudos
de
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Green Exhibition House
Arquiteto: Korteknie Stulmacher
Localização: Rotterdam, Holanda
Ano: 2001

Em 2001, a cidade de Roterdã recebeu o título de
“Capital Cultural Européia” e, como parte da nomeação, hospedou um conjunto de exposições,
projetos e exibições arquitetônicas e culturais.
Umas das exposições foi o Parasite, que propôs
uma série de projetos em pequena escala para
locais da cidade subutilizados. Um dos projetos foi
instalado no armazém Las Palmas, que foi concebido como um objeto de exposição para ilustrar,
da forma mais clara possível, os objetivos por trás
da exposição, resumidos pela sigla Parasites.
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Parasites: prototypes for advanced ready-made amphibious small-scale individual temporary
ecological dwellings (em tradução livre, protótipos
para habitações sustentáveis individuais, pequenas, temporárias, anfíbias, pré-fabricadas e avançadas)
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Segundo os arquitetos, o Parasite de Las Palmas
foi um protótipo de habitação que visa combinar
as vantagens da tecnologia pré-fabricada e as
qualidades únicas do design personalizado. O
projeto foi desenhado de acordo com o tamanho
do poço do elevador do armazém, que não só
desempenhou um papel estrutural, mas forneceu
serviços como água, eletricidade e esgoto.
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As paredes, o chão e o teto foram construídos
com painéis de madeira maciça laminada. As
peças foram pré-fabricadas, pré-cortadas e entregues no local e a montagem levou apenas alguns
dias - apesar do local difícil e excepcionalmente
ventoso.
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No interior, todas as paredes e tetos foram deixados sem tratamento. O exterior estava revestido
de madeira compensada finlandesa pintada. As
aberturas das janelas foram cortadas da madeira como simples furos, usando ripas de madeira
como molduras. As janelas foram construídas
como vidros fixos em combinação com venezianas
de madeira fechadas e seu desenho variava de
tamanho e posição, comemorando a espetacular
e privilegiada vista de sua localização, cercada
por novos desenvolvimentos urbanos e atividades
portuárias.
O sistema construtivo utilizado foi o CLT (Cross
Laminated Timber), que foi utilizado na Holanda
pela primeira vez, uma descoberta tanto para os
arquitetos quanto para os inúmeros visitantes.

25

57

58

Este material baseia-se no mesmo conceito
de colagem de várias camadas de tábuas
(lamelas) de madeira utilizado na produção
de madeira lamelada colada, mas que, no
caso do CLT, cola camadas sucessivas com
tábuas dispostas ortogonalmente.
Assim, uma das principais inovações do
CLT assenta na produção de elementos em
painel, ao contrário dos comuns elementos
lineares, podendo servir como elementos
quer de parede, quer de laje. Além disso, a
configuração cruzada das lamelas de madeira
permite atingir capacidades de resistência e
rigidez mais elevadas, quer no plano, quer
fora do plano (COSTA; ANA, 2013, p.21).

De acordo com Costa (2013), tal sistema construtivo possui também uma elevada capacidade de
carga, além de ter o peso próprio reduzido, permitindo vãos de grandes dimensões.
Apesar de seu caráter temporário, a estrutura permaneceu em sua localização e foi utilizada para
inúmeras atividades até o verão de 2005, quando
o Parasita teve que ser removido devido à renovação do armazém de Las Palmas. Foi somente em
2014 que encontrou um novo hospedeiro, no Porto
de Roterdã. Segundo os arquitetos, “o Parasita foi
simultaneamente uma declaração sobre a escala
do material e a escala da cidade” (Stuhlmacher;
Korteknie, 2013).
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Esse projeto é o exemplo mais claro de arquitetura
mutualista: toda a sua infraestrutura, como água,
eletricidade e esgoto é fornecida pelo o edifício
hospedeiro, assim como a sua estrutura, que se
utiliza da caixa de elevador para se sustentar. Sua
mobilidade faz com que ela possa ter diversas
localizações, mas no momento em que esteve implantada no galpão Las Palmas, se classifica nos
grupos anexado e sobre cobertura.
60
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Corredor Vasariano
Arquiteto: Giorgio Vasari
Localização: Florença, Itália
Ano: 1565

62

O Corredor Vasariano é uma passagem pedonal
elevada que permitiu a ligação direta entre o Palazzo dela Signoria (1314), mais conhecido como
Palazzo Vecchio, a Galleria/Palazzo degli Uffizi
(Giorgio Vasari, 1560) e o Palazzo Pitti (Filippo Brunelleschi, 1440-72), alguns dos principais edifícios
representativos da renascença florentina. Este
percurso, mandado construir pelo Duque Cosimo
I de’Medici (1519-1574), em 1564, ganhou o seu
nome devido ao arquiteto que o projetou, Giorgio
Vasari (1511-1574).
Essa passagem elevada e privada, foi construída
devido à necessidade dos Grandes Duques de
Medici se deslocarem em segurança entre a sua
residência, o Palazzo Pitti, até ao palácio do Governo, o Pallazio Vecchio. Na época, muitas figuras aristocráticas sofriam vários atentados á sua
integridade física e tornou-se inviável a circulação
pela as ruas.
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Além da ligação direta entre os edifícios, a sua
construção, que foi realizada em apenas 6 meses,
foi uma forma de celebrar e mostrar prestigio na
ocasião do casamento do filho do Duque Cosimo I
de’Medici, Francesco, com Giovanna D’Austria.
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O corredor possui cerca de 1km, ladeia o rio Arno
e passa sobre a Ponte Vecchio. Sua construção é
integrada com os prédios e as torres do entorno,
e, por se tratar de um projeto extenso em uma
área densa, possui inúmeras implantações parasitas. Entre elas, espaços entre edifícios, fachadas
e coberturas, passando também por dentro da
igreja Santa Felicitá, onde possui pequenas aberturas que permitiam os Médici assistissem a missa
sem serem vistos.
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Esse projeto está em todos os grupos anteriormente classificados: entre e em empenas, sobre coberturas, anexados, entrelaçados e aéreos.

30

Ville Spatiale
Arquiteto: Yona Friedman
Localização: Ano: 1956

Yona Friedman é um arquiteto húngaro-francês
nascido em 1923, em Budapeste. Dedicou sua
carreira aos estudos de megaestruturas, movimento que surgiu na época dos anos 50 e 60 e que
foi responsável por produzir uma série de projetos
baseados no crescimento urbano e na produção
da maquinaria em cidades ideais. Friedman desenhou cidades utópicas, invisíveis, que se desdobram e que marcam ritmos e estruturas.
Em um contexto marcado pela rápida urbanização e transformação econômica, social e cultural,
assim como também pela a falta de moradias na
França, Friedman publicou L’Architecture mobile,
que, segundo o arquiteto, é o “habitat definido pelos habitantes” através de “infra-estruturas não-determinadas e não-determinantes”. A Ville Spatiale
nasce como um exemplo dessa ideia.
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Friedman em seu livro “Arquitetura móvel: rumo
a uma cidade projetada por seus habitantes”,
declara os principais pressupostos do conceito
de arquitetura móvel: “trata da possibilidade da
auto-regulação no domínio da arquitetura” (FRIEDMAN, 1977, p.57).
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“[...] arquitetura que engloba as mudanças
em curso necessárias para fornecer “mobilidade social” com base em habitações
e planejamento urbano que possam ser
compostos e re-compostos, em função das
intenções dos seus ocupantes e moradores”
(BRAYER, 2010, tradução livre)
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A Ville Spatiale é uma cidade elevada de 15 a 20m
da existente, sustentada por uma estrutura tridimensional. A estrutura deve ser erguida primeiro
e, as residências, concebidas e construídas pelos
habitantes, inseridas nos vazios da estrutura. O
projeto foi desenhado para a construção em qualquer lugar e destinado a ser adaptado a qualquer
clima.

33

34

35

70

36

37

Segundo o arquiteto, “esta técnica permite um
novo desenvolvimento do urbanismo: a cidade em
três dimensões, objetiva multiplicar a superfície
original da cidade, com planos elevados.” Além
disso, permite que a cidade abaixo não seja demolida, reunindo em um mesmo local uma cidade
industrial, residencial e comercial.
“Os edifícios devem tocar o solo em uma
superfície mínima, podendo ser desmontados
e movidos recriando o que Friedman define
como uma “topografia artificial” onde houver
necessidade. A malha modular permite o
crescimento ilimitado da cidade na megaestrutura e a taxa de ocupação é variável em
uma composição aleatória” (FAGUNDES;
DIEGO, 2012).

A estrutura é suportada por colunas (palafitas) que
estão situadas a um intervalo de 40 a 60 metros,
abrigando os acessos e as redes de instalações.
A modulação do grid é de 6 × 6 metros e os volumes são organizados de forma a não ocupar
mais que 50% do plano. Dessa forma, a luz natural
alcança também a cidade abaixo.
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Habitantes serão livres para decidir como a sua
habitação deve parecer. Quanto à disposição dos
volumes, Friedman inventou um modelo de comunicação para chegar a uma combinação equilibrada, de forma a evitar conflito entre os moradores.
Ele projetou um programa de métodos de escolha
para os futuros habitantes da Ville Spatiale para
capacitá-los a criar e posicionar o espaço que
eles querem, o chamado Flatwriter. Este programa
permite ao habitante ter sucesso no auto-planejamento sem o uso de um arquiteto, tornando, dessa forma, a cidade mais democrática e feita por
todos.
Independentemente da viabilidade de sua construção, a necessidade de se discutir esses projetos hoje é indispensável. São ideias que possuem
um forte embasamento e fazem críticas ao modo
que construímos as nossas cidades.

Trazem, também, novos modos de conceber um
projeto, sendo, portanto, essencial seu estudo.
Friedman procurou expandir a cidade dentro de
seus limites sem demolir os edifícios existentes e,
mesmo que tenha projetado uma estrutura independente, a cidade, aqui, torna-se a hospedeira
de sua mega-estrutura. É um parasita metafórico,
pois sua presença não depende nem faz mal algum ao hospedeiro. Dentro das classificações que
anteriormente levantamos, a Ville Spatiale encaixa-se no grupo aéreos.
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a
cidade
hoje
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A cidade, objeto deste livro, é nele entendida como uma
arquitetura. Ao falar de arquitetura, não pretendo referir-me
apenas à imagem visível da cidade e ao conjunto de suas
arquiteturas, mas antes à arquitetura como construção.
Refiro-me à construção da cidade no tempo. Considero que
esse ponto de vista (...) remete ao dado último e definitivo da
vida da coletividade: a criação do ambiente em que esta vive
(ROSSI; ALDO, 1995, p.2)
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A cidade

76

Aldo Rossi considera a cidade como construção
inseparável da vida civil e da sociedade e é, por
sua natureza, expressão coletiva. A cidade é fato
material e, também, expressão da memória coletiva.

A vida útil dos edifícios deveria ser maior que a
dos habitantes. Se por um lado não é sustentável,
por outro, é também economicamente ruim para
os pequenos comércios que não possuem dinheiro para se instalar em novas construções.

Vista sob esse prisma, como manter o ecletismo e
a história de uma cidade recheada de memórias
e ao mesmo tempo projetar obras que refletem as
necessidades atuais? Como manter uma construção relevante para o seu tempo?

Visto que São Paulo é uma cidade relativamente nova, se faz necessário a sua preservação e
reabilitação. Não somente de seus monumentos,
como igrejas e teatros, mas de suas residências e
pequenos comércios. Portanto, a destruição perde
o seu propósito, visto que a cidade, apesar de ser
um espaço em constante mudança, é um espaço
rico exatamente por agrupar arquiteturas de várias
épocas, que nos levam a conhecer a sua história.

Devemos pensar São Paulo, assim como todas as
outras cidades, como um depositório de experiências, um “ambiente caótico dos cruzamentos,
redes, articulações, mistura de tempos e pessoas,
mas também pela configuração do seu tecido”
(RAMOS; ANA RITA, 2014, p. 59). Um local em
constante conflito.
Para isso, há dois possíveis caminhos projetuais:
a substituição e a reabilitação. É preciso repensar
esse modelo de construção de cidade.

Pensar unicamente na destruição seria a morte do
tecido da cidade e de sua história. Faz-se, portanto, necessário a reabilitação desses edifícios, de
forma a atualizar a cidade com as necessidades
de seus habitantes.
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Se em todas as épocas que passaram pelo mundo o ser
humano não tivesse os seus próprios hábitos e ações, não só
para a constituição da sua vida, mas também numa tentativa
de deixar o seu legado, não existiriam evidências do passado
e, por conseguinte, não existiria o conhecimento histórico
(Appenzeller & Gietema, 2010).
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Pela a nossa cidade viver do conflito e, sobretudo,
da acumulação, o mutualismo arquitetônico torna-se uma opção viável, pois é possível transformar
a pré-existência ao mesmo tempo que a preserva. Entretanto, estamos falando de uma tipologia
arquitetônica de caráter mais radical, pois propõe
uma nova forma de construção. Busca-se, portanto, potencializar os contrastes e conflitos da metrópole. Apesar da complexidade da cidade, é esse
mesmo excesso de fragmentos que faz com que a
nossa cidade seja memorável.
É uma forma também de estabelecer uma nova
ponte entre o passado e o presente, injetando
contemporaneidade em edifícios rígidos e estagnados em seu tempo. A arquitetura mutualista
descontextualiza, intervindo em suas barreiras
estabelecidas.
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São Paulo
e o seu processo de formação
Tendo em mente as novas formas de atuação na
cidade, é preciso primeiro olhar como se deu a
formação da cidade de São Paulo, onde foi tão
recorrente a demolição. Podemos ver a sua história como um palimpsesto, cuja história é “raspada”
de tempos em tempos para receber uma nova. Por
diversas vezes, ao longo dos séculos, a cidade foi
“reconstruída”, mudando consideravelmente suas
feições.
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As cidades brasileiras crescem muito rapidamente, e entre elas, São Paulo mais que que
qualquer outra. A velocidade é tão grande,
a ponto de apagar, no espaço de uma vida
humana, o ambiente de uma geração anterior: os jovens não conhecem a cidade onde,
jovens como eles, viveram os adultos. Assim,
as lembranças são mais duradouras que o
cenário construído, e não encontram nele um
apoio e um reforço. Os estudos históricos
tornam-se, então, duplamente necessários,
para que não se deixem cair no esquecimento os cenários da vida passada, e para restituir profundidade à experiência do ambiente
urbano. (...) Essa sequência de construções
e destruições deve continuar? A cidade é
realmente nova, ou é o resultado distorcido
de um desenvolvimento ditado pela especulação dos lotes para edificações? (BENEVOLO;
Leonardo, p. 1, 1980)
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De acordo com Glória Alves (2004, p. 286), “a
destruição de espaços do passado em nome da
modernização, até pelo pouco poder de mobilização e contestação [da] [...] sociedade brasileira
até meados dos anos 1980, era um fato ‘normal’ e
aceito por boa parcela da população”. Em nome
de um ideal progresso, destruía-se o que era
considerado velho e arquitonicamente ultrapassado, para criar-se o novo e moderno, que, em curto
período de tempo, era substituído novamente.
84

Até a chegada da ferrovia, a cidade de São Paulo
era de barro. Suas casas térreas, sobrados e ruas
eram de barro e taipa de pilão, dando uma feição
característica à cidade. No entanto, no final do
século 19, as suas novas edificações anunciam
uma cidade que começa a enriquecer pela expansão do café e pela chegada das ferrovias. Nesse
momento, a cidade, feita de taipa e pau-a-pique,
foi reconstruída integralmente com influência da
arquitetura europeia de tijolo (TOLEDO, 2007).
Surge aqui uma segunda cidade em menos de um
século.
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Até a chegada da ferrovia, a cidade de São Paulo
era de barro. Suas casas térreas, sobrados e ruas
eram de barro e taipa de pilão, dando uma feição
característica à cidade. No entanto, no final do
século 19, as suas novas edificações anunciam
uma cidade que começa a enriquecer pela expansão do café e pela chegada das ferrovias. Nesse
momento, a cidade, feita de taipa e pau-a-pique,
foi reconstruída integralmente com influência da
arquitetura europeia de tijolo (TOLEDO, 2007).
Surge aqui uma segunda cidade em menos de um
século.
A partir da década de 1920 novas mudanças
acontecem. Com o apogeu das indústrias, a população passa a aumentar e as periferias da cidade
passam a se expandir. A cidade de São Paulo
entra em um processo de verticalização, onde as
edificações mais baixas passam a ser substituídas
por edifícios. Em 1929 o Edifício Martinelli é finalizado e por muito tempo se mantém como o maior
prédio da América Latina, com 30 andares e altura
de 105 metros a 130 metros.
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Foi nessa época que os edifícios da metrópole
do café foram substituídos por edifícios para que
houvesse maior aproveitamento do solo. Em São
Paulo, passou-se a construir em cima em vez de
construir ao lado. Era a terceira cidade que surgia.
Essa foi uma abordagem individualista em relação
à cidade, uma vez que seu novo planejamento
priorizava novos empreendimentos a preservação
de antigos edifícios. Qual será a quarta fase?
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Com esse processo de destruição e reconstrução,
partes significativas da memória e da história da
cidade foram desaparecendo. É preciso repensar
o modelo de construção da cidade, visto que tal
efemeridade acabou criando uma noção de que
tudo é descartável. Com apenas o perímetro preservado, a ocupação do terreno se dá de diversas
formas, dependendo da legislação que está em
vigor. Ora ocupa-se rente ao limite do lote ora com
recuos. A diferença de gabarito e empenas cegas
é também algo que remanesce nesse processo.
Surgem assim os vazios urbanos. Como ocupar
esses vazios que a cidade consolidada oferece?
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A necessidade de prédios antigos
Pela constante reconstrução da cidade, torna-se
fundamental pensar em uma nova de ocupação
da cidade que não implique necessariamente na
substituição de edifícios antigos por novos.
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As preexistências possuem um papel fundamental para a vida urbana. É por meio de edifícios de
diversas épocas que se abriga os mais diferentes
usos e a existência dos prédios antigos, de um
ponto de vista econômico, é um meio de democratização da implantação de empresas na cidade.
Jane Jacobs define essa ideia em seu livro “A
vida e morte de grandes cidades”, publicado pela
primeira vez em 1961 e de onde foi tirado o nome
desse subcapítulo. A escritora define quatro condições para a diversidade urbana: usos principais
combinados, quadras curtas, concentração e, por
fim, prédios antigos.

Quando Jacobs fala sobre prédios antigos ela não
se refere a monumentos nem a prédios que passaram por reformas excelentes e dispendiosas, e
sim daqueles prédios antigos simples, comuns, de
baixo valor, incluindo alguns prédios antigos deteriorados. É por meios deles que se obtém ruas e
distritos vivos.
A necessidade por esses edifícios de idades e
estados de conservação variados se dá pelo o
uso que eles podem oferecer. O custo de uma
construção nova é alto e isso faz com que apenas
empresas grandes e de grande rendimento, como
redes de lojas e restaurantes, bancos e supermercados se instalem nelas. O uso dos prédios antigos é menos formal, como bares de bairro, restaurantes típicos e casas de penhores.
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Teatros líricos e museus de arte instalam-se
em prédios novos, mas os fomentadores das
artes – estúdios, galerias, lojas de instrumentos musicais e de material artístico, salas dos
fundos onde os negócios de fundo de quintal, de baixo rendimento permitem travar uma
conversa prolongada – esses, se instalam em
prédios antigos (JACOBS; JANE, 1961, p.
208).
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Até mesmo as grandes empresas precisam de
construções antigas na vizinhança. Do contrário,
serão atração única em um ambiente único e limitado economicamente, resultando em um ambiente limitado também em seu fluxo de pessoas. Para
o florescimento da diversidade em um local necessita-se de empresas de rendimentos altos, médios
e baixos.
A demolição desses edifícios para dar lugar a
novos agride a vitalidade da cidade, pois a sua
história é contada por meio dessas construções.
Rossi (1995, p. 1) afirma que a cidade cresce sobre si mesma e adquire consciência de si. Não é
sobre manter a cidade petrificada. É sobre estudar
novos modos de construção que não envolvam
necessariamente a destruição, que pode vir acontecer, mas quando feita com objetivos lógicos e
diretos. Algo parecido com uma colagem, uma
sobreposição de edifícios. É a partir desse pensamento que se abre espaço para a arquitetura
mutualista.
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Largo do Paissandu
A área escolhida para a intervenção do projeto
foi a região do Largo do Paissandu. A opção por
estudar essa área deve-se não só ao estado de
degradação em se encontra atualmente, mas,
sobretudo, por sua história, marcada por fases
bastante distintas.
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No último século abrigou usos diversos e presenciou desde acontecimentos culturais a manifestações sociais e políticas. Foi palco do chamado
“boom cinematográfico” e de um processo de esvaziamento que se instalou na área central a partir
dos anos 60, devido à mudança de centralidade
para a região da Paulista. Ao lado de um edifício
histórico, temos uma ocupação. Ao lado de uma
ocupação, temos uma igreja. Ao lado de uma igreja, temos um cinema. É uma síntese da história da
formação de São Paulo.
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43 Cartografia sobre os cinemas de rua realizado na disciplina de Fundamentação e Crítica

Área de intervenção
e metodologia
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Foram escolhidas quatro quadras que contornam
o Largo do Paissandu. O motivo da escolha se dá
pela concentração de diferentes tipos de imóveis
que se tem na área. Igrejas, cinemas, prédios
tombados, praças, becos e ocupação. Vemos um
território com uma série de fragmentos desconexos. O projeto propõe uma costura entre esses
elementos, ocupando vazios, como coberturas
e empenas cegas, miolos de quadra e lotes que
até então eram estacionamento ou galpão. Como
peças de Lego ocupando o espaço negativo da
cidade. Como uma costura urbana.

44 Edifícios tombados na região do Largo do Paissandu, segundo o site
GeoSampa

A metodologia do projeto se organizou em três
ações: identificar, ocupar e conectar.

45 Quadras de intervenção
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Primeiro foram mapeados os vazios. Após o estudo e a identificação de possíveis locais de ação,
veio a fase de ocupação.
Se a proliferação dos muros cegos é parte
inerente desse processo, eles podem ser
atacados por vírus que os transformam ao
mesmo tempo em espaços “de ócio”, de
acesso livre e uso indeterminado. (SOLFA;
MARÍLIA, 2014, p. 7)
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46 Empenas cegas (rosa), coberturas (preto), estacionamentos, galpões e terrenos vazios (cinza) no
entorno do Largo do Paissandu

Nessa fase, a ocupação se dá de diversas formas: ora com uma estrutura independente ora se
apoiando em algum edifício. No segundo caso,
dois prédios tiveram a cobertura ocupada. Foi
necessário estudar a malha estrutural de cada um
e a localização da caixa de elevador, que será o
apoio da nova estrutura.
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47 Coberturas que serão ocupadas
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Após localizar as áreas de intervenção, os volumes foram conectados entre si, costurando o território. A ideia de criar caminhos aéreos é de produzir diferentes modos de locomoção pela cidade.
Quando nos movemos, a percepção do ambiente
se transforma.
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Ser, eu diria, não é estar em um lugar, mas
estar ao longo de caminhos. O caminho, e
não o lugar, é a condição primordial do ser,
ou melhor, do tornar-se (INGOLD; TIM, 2015,
p. 14).
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O resultado final é uma nova topografia para a cidade, que a contempla e ao mesmo tempo propõe
novas formas de ocupá-la por meio de um exercício de ponto e linha.

48 Maquete realizada por meio do exercício ponto e linha.
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49 Conexão dos espaços vazios da cidade. Cartografia realizada na disciplina de Fundamentação e Crítica.

O programa
O projeto foi organizado por meio de três elementos: edifício, passarela e elevador, onde todos
foram pensados como um volume que a noite se
acende. Esses elementos são uma forma de cruzar a cidade no sentido vertical (edifícios e elevadores) e horizontal (passarelas).
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A região do Largo do Paissandu a noite é pouco
convidativa, entretanto, o movimento, a luz e a
ideia de um volume que abraça a cidade torna
a área mais convidativa. Por ser uma região que
predomina serviços e comércios, tornou-se necessário trazer edifícios residenciais. Eles permitem
que o fluxo do dia se estenda para a noite, quando
o comércio já fechou e as pessoas estão voltando para a casa. Eles também funcionam como os
“olhos da rua”, uma forma de vigilância natural sobre o que acontece ao redor. Ou seja, o programa
é uma forma de ocupar o centro das mais diversas
formas, trazendo consigo iluminação, movimentação e, principalmente, segurança.

A diversidade de usos procura refletir a região em
que se encontra: em um edifício residencial, há um
terraço que conecta com uma biblioteca e uma
cobertura com piscina, que por sua vez se conecta com um restaurante e uma midiateca. As passarelas (ou calçadas aéreas) não procuram substituir
o fluxo da rua e sim potencializá-las. Não se tratam
simplesmente de transposições: elas possuem
programas próprios.
Procurou-se a todo momento utilizar o espaço
dado da cidade, mas em alguns momentos foi
preciso reocupar o lote para poder dar um sentido
maior para o projeto. Por meio de pontos e linhas,
essas novas ocupações procuram trazer sentido
para a região e potencializar os seus excessos.
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PROGRAMA

LIGAÇÃO
edifício
número de passarelas que chegam
no edifício
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elevador público/acesso a passarela
+807,00
PROJETO

+792,80
+787,40

LARGO DO
PAISSANDU
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Biblioteca

Mirante
Piscina

Residencial

Exposição

Restaurante
Midiateca
Residencial
Escritórios
Midiateca
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Restaurante
Terraço
Residencial
Serviço

53 Programa geral

Os edifícios
São sete edifícios, sete passarelas e quatro elevadores públicos. São três níveis em comum, além
do térreo.

Biblioteca

Os edifícios se organizam da seguinte maneira:
três habitações, dois de serviços e escritórios,
uma biblioteca e uma midiateca. Sua estrutura é
em concreto moldado in loco.
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2

1

São 372 habitações ao todo (no prédio 1, 98
unidades, no 2, 204 e no 3, 70), que variam entre
34m² e 78m². A cobertura de todos os prédios
são abertas ao público, podendo abrigar restaurante, terraço ou piscina. O acesso às coberturas
se dá por meio dos elevadores públicos e passarelas e o elevador interno será apenas de uso
residencial.

Habitação
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Midiateca

Escritório

3

Habitação
Serviço

54 Edifícios em foco

PÚBLICO
piscina
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jardim

PRIVADO
residencial
226 unidades

PÚBLICO
térreo

55 Diagrama explodido do edifício 2

56 Biblioteca
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57 Escritório

Os edifícios que não são dedicados à habitação
(serviços, escritórios, biblioteca e midiateca) foram
projetados como volumes que contrastam entre
o opaco e o transparente. A transparência, por
meio de vidros, e a opacidade por meio de uma
camada de malha metálica, que funciona como
um brise. Dependendo do ângulo de observação
e dos diversos jogos de luz natural, visualmente
as malhas variam a sua presença estética, criando
efeitos de transparência e opacidade, oferecendo
“dinâmica” na fachada dos edifícios.

123

+807,00

+792,80
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+787,40

+744,00
térreo
58 Diagrama explodido dos andares comuns entre os prédios

As passarelas (ou calçadas aéreas)
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As passarelas possuem vãos de até 30m e são
compostas por uma treliça metálica de 3m em
formato caixão de 20cmx20cm. A sua vedação
varia de acordo com a sua orientação: ora painéis de vidro laminado [face sul e leste], ora uma
malha metálica tipo brise [face norte e oeste]. Os
pisos são em chapa de aço perfurada e contribuem para a ventilação natural e a drenagem e
as coberturas são telhas metálicas com EPS no
miolo para melhor desempenho termo acústico.
As passarelas podem se apoiar de três maneiras:
sobre os edifícios projetados, sobre os elevadores
públicos ou nas caixas de elevadores de prédios
existentes.
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59 Passarelas em foco

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSI

COBERTURA
telha metálica com forro EPS, soldada à estrutura de perfis metálicos

FECHAMENTO
painel de vidro (sul), colado à estrutura de perfis metálicos ou malha metálica (norte) soldada
à estrutura de perfis metálicos

fixação cobertura
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PISO
ESTRUTURA METÁLICA
formato caixão (20x15cm) chapa de aço perfurada, perfurada na
estrutura metálica
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CORRIMÃO
barra de aço soldada ao suporte
do corrimão

60 Corte 3D
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Corte 1:20
Apoio móvel (nos edifícios projetados)

Corte 1:20
Apoio fixo (nos edifícios projetados)

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Apoios das passarelas
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PRODUCED
PRODUCED
BY ANBY
AUTODESK
AN AUTODESK
STUDENT
STUDENT
VERSION
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Corte 1:50
Apoio na caixa de elevador de prédio existente
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Corte 1:50
Apoio nos elevadores públicos projetados
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Uso das passarelas

para ouvir música e usar o
computador...

para parar...
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para exposição...

para observar...
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Os elevadores
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Os elevadores públicos possuem uma estrutura de
treliça semelhante à das passarelas. São quatro
ao todo e um deles possui um mirante no último
andar. Os elevadores e as passarelas permitem
cruzar a cidade vertical e horizontalmente: não
basta ver cidade de um único ponto de vista, é
preciso percorrê-la caminhando. É preciso descobrir seus muros e passar por cima deles. E,
assim, aprendemos continuamente a ver e sentir
a cidade sob novos ângulos ou, nas palavras de
José Saramago em “Janela da Alma”, “para conhecer as coisas, há que dar a volta toda”.
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68 Elevadores em foco

ESTRUTURA
METÁLICA
(20cmx20cm)
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SUPORTE
suporte metálico entre elevador x passarela, localizado nas extremidades do
elevador
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FECHAMENTO
vidro insulado (6mm)

montande vertical em
vidro trilaminado

montande horizontal
69 Corte 3D elevador e passarela
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71 Vista da Galeria do Rock
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Possibilidades de implantação
Pet Architecture, Atelie Bow Wow, 2002

“Se a proliferação dos muros cegos é parte inerente desse
processo, eles podem ser atacados por vírus que os transformam ao mesmo tempo em espaços “de ócio”, de acesso
livre e uso indeterminado.” (ACCONCI, Vito)

72
Mapa conceitual realizado na disciplina de Fundamentação e Crítica
Schools in the Sky / Filipe Magalhaes, Ana Luisa Soares, André Vergueiro, 2010

linha e volumes

Constant Nieuwenhuys, New Babylon/Amsterdam, 1963.

GABRIELA MATTEI

Redesigning Detroit: A New Vision for an Iconic Site, H Architecture, Detroit, 2013

““Uma corda quando atada não só é capaz de traçar linhas, mas também
juntar as coisas. É uma ferramenta flexível que delimita, mas ao mesmo tempo
mantém as diferentes partes juntas” (Serres, 1995 em Lombardero & Gonzalez, 2010, p. 17, tradução livre).

Yona Friedman, Spatial City, project, Perspective, 1958/ 1959, Moma

conexão

cidade como partido e base de desenho

pulverizados

“O parasita ativa a batalha entre as pessoas que apoiam a transformação (portanto, o parasita) e as
pessoas que querem manter a cidade como está” Merel Pit, Karel Steller e Gerjan Streng Em artigo sobre arquitetura parasita

se coloca como um corpo estranho que gera desconforto e,
por isso, tem potencial transformador

Ao ocupar espaços vazios em regiões urbanas já
densamente construídas, a arquitetura parasita

do os arquitetos holandeses Merel Pit, Karel Steller e Gerjan Streng.

car um choque no “sistema de
imunidade” das cidades, segun-

Além de existir a relação física visível de exploração de um corpo original para a existência de
outro, que chegou depois, a arquitetura parasita
também se coloca como uma forma de provo-

A CIDADE ENQUANTO CORPO

“Better home city, better life”, Exposição
Mundial em Xangai, Rico Lins, 2010

PARASITA

2

O mutualismo é a forma
mais positiva de simbiose, onde “duas espécies
se associam para viver e
ambas são beneficiadas”

bora a analogia entre ambas é limitada (o parasita e a arquitetura), seu estudo se
faz necessário para o entendimento das cidades contemporâneas e de que forma
podemos atuar nelas.

Outra forma de simbiose é o comensalismo.
Comensalismo é uma
“associação em que uma
obtém vantagens sem
prejuízo para o outro.
Essas vantagens podem
ser: proteção (habitação),
transporte (meios de locomoção) e nutrição”. Um
pássaro que vive na cavidade de uma árvore é um
exemplo.

O parasita vai além do ato egoísta: para sobreviver, precisa compreender o funcionamento do
hospedeiro e tal relação pode ser idealizada também na arquitetura. Em-

Na simbiose “há uma troca de vantagens em nível
tal que esses seres são
incapazes de viver isoladamente. Nessa associação, as espécies realizam
funções complementares,
indispensáveis à vida de
cada uma”

os parasitas são “seres vivos que retiram de outros organismos os recursos necessários para a sua sobrevivência”.

na biologia,

ARQUITETURA

Pet Architecture, Atelie Bow Wow, 2002

centros mais desenvolvidos e equipados.

evitar a exclusão de populações
economicamente vulneráveis dos

ocupar espaços menos óbvios

do centro da cidade de São Paulo como, por exemplo
empenas cegas ou espaços que subutilizados que
como tantas outras metrópoles pós industriais hoje
enfrenta o desafio de criar moradias na sua região
central a preços acessíveis e espaços públicos que
tragam sentido de comunidade à sua região central.

permitindo a reconversão de edifícios resultantes de
uma arquitetura rígida e fechada, para um desenvolvimento espacial contemporâneo aliado de um novo
programa.

combater as limitações existentes,

Como ocupar esses espaços?

Como chamar atenção
para um problema?

Como a cidade é construída e que espaços surgem e sobram entre essas
construções?

Como um edifício afeta o
seu entorno?

a arquitetura parasita, portanto, é uma forma de:

“A arquitetura deveria existir como uma espécie de parasita ou vírus. Ela deveria grudar-se, como uma sanguessuga, em outras arquiteturas, na cidade já construída. Quando um
edifício apresenta um muro cego onde quer que seja, algo não deveria ser incorporado a
esse muro para que as pessoas impedidas de entrar no edifício pudessem ter algum espaço
para ficar?” (ACCONCI; WIEN, 2006, p.147)

1

surgir as seguintes questões:

empenas cegas
e espaços subutilizados como
coberturas fazem

A presença de

156

157

conside
rações
finais
Ao contemplarmos a cidade, existem dois olhares distintos: aquele cheio de memórias e aquele
sonhador. Ainda que o ser humano viva dessas
duas relações espaciais - a memória e o devaneio - a segunda forma é a qual devemos recorrer
ao intervir na cidade. Devemos fortificar a cidade
como um palco de fenômenos, aberto para novos
caminhos imaginativos, e, consequentemente,
projetuais.
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Por meio desse olhar recheado de sonhos, nasceu o entusiasmo pela arquitetura mutualista, que
procura romper as barreiras físicas e traz consigo
novas formas de apropriar e de criar o seu próprio
lar. É preciso confrontar a arquitetura rígida dos
nossos antepassados.

Arquitetura como processo, questionamento e
ação. No final, um projeto que dá voltas, vira do
avesso e tentar não ser tão fixo como parece.
Afinal, suas entranhas (ou passarelas), são modos
de percorrer e atravessar as barreiras tradicionais
da cidade. Foi um projeto motivado pela a cidade
e pelo o ser humano que lhe atribui todo o significado.
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Arquitetura
mutualista é a
manutenção da
diversidade da
vida urbana.

Arquitetura
mutualista é a
dissolução do uso
público e privado.
161

Arquitetura
mutualista é uma
nova forma de
ocupar cidade.
162
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