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“Assim, os edifícios devem passar a ser considerados 
como um fim em si mesmos para, através da forma 
projetada e arranjo no espaço, se tornar um instrumen-
to para melhorar a vida social na cidade através do es-
paço atraente público, onde muitas atividades sociais 
acontecem e a partir do qual a cidade é percebida.” 
(Gehl, 2009, p. 11)
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Abstract

 This research is a reflection about the urban dimension of architecture 
and an investigation on the interference of certain architectural spaces in the 
quality of life of cities and of those who enjoy them. With the intention to study 
the possibility of reappropriation and extension of the public spaces of the center 
of São Paulo, the research has as guiding argument the study of the articula-
tion between the buildin /street /built environment and its capacity to modify an 
ambience, either in isolation or together. To do so, the research addresses the 
architecture of buildings and the interference of morphology, typology and uses 
in the quality of the urban environment, within the context of contemporary ar-
chitecture and city. The approach to the articulation between building/street/built 
environment covers, in addition to the intention of researching an architecture 
that acts as an extension of the street - regardless of scale, place of insertion or 
consolidated elements - research on the possibility of expanding this articulation 
beyond the exterior and earth environments of the building, resulting in a kind of 
urban web that interconnects horizontally and vertically.
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Resumo
Esta pesquisa é uma reflexão a respeito da dimensão urbana da arquite-

tura e uma investigação sobre a interferência de determinados espaços arquite-
tônicos na qualidade de vida das cidades e daqueles que delas usufruem. Com 
a intenção de estudar a possibilidade de reapropriação e extensão dos espaços 
públicos do centro de São Paulo, a pesquisa tem como argumento norteador o 
estudo da articulação entre edifício/rua/entorno construído e sua capacidade de 
modificar determinada ambiência, seja de forma isolada ou em conjunto. Para 
tanto, a pesquisa se dirige a arquitetura dos edifícios e a interferência da morfolo-
gia, da tipologia e dos usos na qualidade do ambiente urbano, dentro do contexto 
da arquitetura e cidade contemporânea. A abordagem sobre a articulação entre 
edifício/rua/entorno construído abrange, além da intensão de se pesquisar uma 
arquitetura que atue como uma extensão da rua - independentemente de escala, 
local de inserção ou elementos consolidados – a investigação sobre a possibilida-
de de se ampliar essa articulação para além dos ambientes exteriores e térreos 
da edificação, resultando assim uma espécie de teia urbana que se interligue ho-
rizontalmente e verticalmente. 
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Introdução

O centro de São Paulo, apesar de conter atividades econômicas relevantes 
e grande disponibilidade de infraestrutura, vem sofrendo um significativo esva-
ziamento1. Esse esvaziamento resultou na redução dos espaços públicos, per-
manecendo, principalmente, as atividades comerciais que não estimulam a per-
manência de pessoas na região. A Avenida São João é exemplo dessa situação. 
O intenso comércio estimula o fluxo de indivíduos durante o dia, porém, este se 
limita ao tempo de uma relação comercial ou aquele referente ao trajeto cotidiano, 
que atrelado à predominância dos espaços privados em detrimento dos espaços 
públicos de permanência acabam por resultar em um esvaziamento da região e 
consequente ausência de urbanidade. Em seu artigo para o portal Vitruvius, Dou-
glas Aguiar (2012), utiliza a conceituação de Holanda (2003) para discorrer sobre 
urbanidade: 

“Holanda (2003) conceitua urbanidade como uma condi-
ção ‘simultânea ao espaço físico e a comportamentos hu-
manos’ e que se caracterizaria pela ‘minimização de espa-
ços abertos em prol de ocupados”, ou seja, na densidade 
de edificações; na existência ‘do maior número de portas 
para lugares públicos, jamais paredes cegas’, ou seja, na 
constituição do espaço; na ‘minimização dos espaços se-
gregados, guetizados, becos sem saídas [...]’, ou seja na 
busca da condição da integração espacial decorrente do 
posicionamento do espaço no todo maior, ou a condição 
de rede.” (AGUIAR, 2012)

1 Dados coletados da obra O paradoxo dos “bairros centrais”. Disponível em: MEYER, R.; GROSTEIN, M.D. 
O paradoxo dos “bairros centrais”. in revista urbs. São Paulo, associação viva o centro, ano III, set/out 2000.
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Simultaneamente a isso, grande parte dos prédios que ali foram implanta-
dos, apresentam-se vazios ou em mau estado de conservação, além de muitos 
terem sofrido alterações posteriores, como, por exemplo, a inserção de muros e 
gradis ao projeto original, o que, muitas vezes, acaba por configurar extensos “pa-
redões”, além de restringir o uso de marquises para sombreamento, entre outros 
fatores. Situações como estas resultaram em uma configuração urbana por vezes 
não convidativa, e até mesmo fragmentada, onde o espaço público – que se limita 
a apenas vias e calçadas – está excluído pelos edifícios. A falta de diálogo entre 
os elementos que compõem a cidade fica evidente ao se caminhar pelo trecho, e 
pode ser claramente percebida ao longo de grande parte do centro de São Paulo. 

“Os enclaves fortificados [...] são propriedade privada para 
uso coletivo e enfatizam o valor do que é privado e restri-
to, ao mesmo tempo que desvalorizam o que é público e 
aberto na cidade. São voltados para o interior e não em 
direção à rua, cuja vida pública rejeitam explicitamente.” 
(CALDEIRA, 2011, p. 258-9)

Diante disso, a necessidade de estimulo à criação de uma cidade permeá-
vel e conectada, em que o construído se mescle com a rua, torna-se evidente. 
Segundo Guanaes (2012), a criação de edifícios que articulem esses elementos 
possibilita transições suaves e fluidas entre as diferentes categorias de espaços, 
de forma que a permeabilidade, associada a outras condições, favorece a consti-
tuição de novas possibilidades de encontro em diferentes âmbitos e pode incorpo-
rar-se aos esforços para desenvolver e manter os processos sociais.

“Percebe-se que esses edifícios geradores de centralida-
de, concebendo diversos usos, sobrepondo diversos fluxos 
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urbanos e incorporando no seu interior atividades públicas 
estão inseridos numa nova morfologia da cidade. A mor-
fologia da cidade atual não se configura mais em sólidos 
rasgados por vazios e nem por sólidos isolados dentro de 
vazios, e sim por uma sobreposição de tecidos urbanos 
em diversos níveis de complexidade.” (GUANAES, 2012, 
p. 42)

Desenvolveu-se, então, o desejo de aprofundamento nesses aspectos da 
arquitetura dos edifícios urbanos, relacionando-os à morfologia, à tipologia e ao 
uso, de modo associado ao seu papel de humanizar os ambientes que conectam 
o edifício e a cidade, por meio de articulação de espaços e funções. Com essa 
breve discussão, espera-se identificar as características arquitetônicas – sem des-
considerar os elementos do local – que atuam a transformação de um espaço 
que, com o passar do tempo, perdeu suas características sociais, tornando-se, 
puramente, um espaço de passagem. Pretende-se, sugerir uma arquitetura que 
articule de forma mais positiva – priorizando o pedestre – o edifício, a rua e o 
entorno construído, promovendo, assim, a ampliação dos espaços de encontros e 
uma ocupação espontânea desses mesmos locais.

Hertzberger (1999) e Gehl (2009) enfatizam a importância dos edifícios não 
serem pensados como um fim em si mesmos, e sim serem um instrumento para 
potencializar a vida social. Gehl evidencia a importância do que chama “dimensão 
socializante” da arquitetura e do urbanismo e a responsabilidade do urbanista e 
do arquiteto em priorizar a vida social nas cidades. Hertzberger afirma: para ele, 
a arquitetura deve ser projetada de “forma convidativa: a forma que possui mais 
afinidade com as pessoas” (HERTZBERGER, 2009, p. 174).

O trabalho em questão organiza-se em quatro capítulos principais. O pri-
meiro, Arquitetura no centro, é destinado a um panorama histórico do centro de 
São Paulo. Nele, pretende-se estabelecer um panorama histórico sobre os fatos 
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que contribuíram para que a região apresente a configuração atual, tanto no as-
pecto arquitetônico quanto aqueles relacionados às questões sociais. Já no se-
gundo, Arquitetura convida, o capítulo principal desta monografia, os conceitos 
definidos como fundamentais para a pesquisa são discutidos. Nesta parte, procu-
ra-se discorrer sobre diretrizes – permeabilidade e ocupação, espaços de sociabi-
lidade, fluxos e transposições, fachadas e aberturas e relação com pré-existências 
– que poderiam contribuir para a criação de edifícios que emerjam como verda-
deiros catalizadores da apropriação espacial. No capítulo seguinte, denominado 
Arquitetura na prática, são realizados alguns estudos de caso, essenciais para o 
entendimento dos conceitos discutidos. E, por último, Arquitetura com vida, capítu-
lo que contém o projeto arquitetônico desenvolvido paralelamente a este trabalho 
final. Este projeto representa a materialização dos conceitos estudados, de modo 
que suas escolhas projetuais estão fundamentadas nesta discussão.
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Capítulo 1 Arquitetura no centro
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Capítulo 1 | Arquitetura no centro
A relação dos edifícios com a rua e a apropriação dos espaços no 

centro de São Paulo 

1.1. Os edifícios do centro de São Paulo
São Paulo, mais especificamente, o centro, é rico em mudanças econômi-

cas, sociais e culturais. A cidade, que até o final do século XIX, apresentou pouco 
crescimento, mudou completamente de perfil, transformando-se em um dos princi-
pais centros de negócios do país já nas primeiras décadas do século XX. Segundo 
Azevedo (1958), no decorrer da primeira metade do século XIX a área urbana 
muito se assemelhava à dos tempos coloniais, com um aglomerado reduzido, que 
quase não ultrapassava os limites da colina histórica – local onde nasceu – ao 
fundar-se o colégio dos Jesuítas, em 1554.

 A partir da década de 1870, a cidade passou por diversas transforma-
ções, como a expansão da cultura cafeeira, a multiplicação das vias férreas, o 
aumento da imigração e de investimentos estrangeiros, a criação do parque indus-
trial paulista, o êxodo da população rural e o loteamento das grandes proprieda-
des, o que resultou em um significativo crescimento (AZEVEDO, 1958). Com isso, 
até meados do século XX, a cidade havia se expandido bastante tanto no sentindo 
horizontal, quanto vertical. De acordo com o geógrafo Petrone (1955), na medida 
em que as indústrias buscavam terrenos de menores preços e maiores espaços 
em áreas mais afastadas da cidade, seus limites físicos foram se expandindo para 
junto da linha férrea e da linha de bonde.
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“Os tentáculos que acessavam os vários núcleos de ocu-
pação da cidade, em vários sentidos, logo deixariam de ser 
notados, quando os vazios urbanos foram ocupados e con-
solidaram um imenso bloco compacto que se estendia num 
raio de sete a oito quilômetros.” (PETRONE, 1955, p.52)

 Com a força da industrialização que ocorria, a cidade passou por um forte 
processo de crescimento econômico e demográfico que desencadeou o incenti-
vo à construção civil. Em apenas 40 anos, São Paulo havia crescido 14 vezes, 
passando de 65 mil habitantes em 1890, para 900.000 em 1930 (FONTENELE, 
2010), crescimento demográfico (fig. 01) que se refletia na ocupação do território 
paulistano. Para se ter uma ideia do quadro: 

Fig. 01 – 
Diagrama de 

construções anu-
ais em São Paulo 
de 1901 a 1928.
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“A verticalização da cidade também foi alvo de intensa 
especulação imobiliária e, como se viu, iniciada em 1910, 
tomou impulso a partir dos anos 30, mas até o final da 
Segunda Grande Guerra constituiu um fenômeno típico 
da área central. Contudo, o ritmo de construções em ge-
ral acelerou-se e, se em 1932, a cidade tinha 106.327 mil 
edificações, em 1950 esse número chegou a 410 mil.” (PE-
TRONE, 1955, p.46)

Um dos espaços que mais sofreu transformações nesta primeira metade 
do século XX foi o centro da cidade. Seu caráter residencial – marcado pela pre-
sença de chácara e ruas estreitas – alterou-se com os diversos investimentos que 
consolidaram a região como a mais rica, econômica e culturalmente, da cidade. 
O perfil passou a ser outro, agora, haviam edifícios de até 8 andares, e o centro 
de São Paulo desenvolveu de maneira bastante significativa seu processo de ver-
ticalização a partir dos anos 1930, quando o número de construções cresceu. E 
foi neste mesmo período que a importância da arquitetura na região começou a 
mudar. A partir de 1930 algumas obras de grande importância foram executadas, 
o que chamou a atenção para a participação deste tipo de profissional na cons-
trução da cidade. Iniciam-se as transformações oriundas do movimento moderno.

“A partir de meados do anos 40, clientes particulares 
passam a encomendar aos arquitetos modernos projetos 
para empreendimentos imobiliários casas de moradia e 
veraneio. Os arquitetos respondem a demanda, sabendo 
adaptar o estilo moderno às necessidades do programa, 
mostrando ser ele compatível não apenas com fabricas e 
prédios públicos. Consolida-se uma linguagem modernista 
brasileira que aplica os novos conceitos de espaço livre, 
estrutura livre, fachadas independentes a uma forte preo-
cupação em fazer com que os elementos arquitetônicos 
amenizem o calor e excesso de luz típico de um pais tropi-
cal.” (CAVALCANTI, apud. FONTENELE, 2010, p.117)
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Na década de 1940, um fluxo alto e constante de pessoas deslocava-se 
na região do centro de São Paulo, gerando encontros inusitados e inesperados 
entre os mais diversos grupos. Pessoas que trabalhavam, habitavam e se diver-
tiam nos novos edifícios. Muitos destes apresentavam uma característica nova – a 
permeabilidade – que seria a possibilidade de circular e penetrar pelos espaços 
do pavimento térreo. Outro atributo presente em alguns edifícios da região, em 
especial nos edifícios modernos, era a continuidade espacial – a capacidade de 
prolongar para o interior dos edifícios a vida urbana que acontecia fora, nos espa-
ços públicos. Na região do centro, os espaços projetados nos térreos de algumas 
edificações modernas, Cine Paissandu e Marrocos, por exemplo (fig. 02 e 03) – 
como as marquises resultantes do uso das colunatas – funcionavam como área 
de circulação e permanência do público que se deslocava apressado por uma de 
suas diversas ruas. 

“A presença de colunatas era comum nos edifícios do 
Centro Novo. Entre eles, destacam-se os cinemas que 
buscavam atrair o público passante, seja pela presença 
de cartazes e anúncios de filmes em suas entradas, seja 
pela presença de elementos arquitetônicos que tornassem 
agradável sua estadia e permitissem ver o movimento nas 
ruas.” (FONTENELE, 2010, p.131)

Recuos e colunatas pressupõem um projeto de paisagem urbana ao longo 
das novas vias. Bastante relevante, também, para a arquitetura deste período, são 
as galerias. Segundo Hertzberger (1999) “o princípio da galeria voltou a adquirir 
relevância local quando o volume do trânsito nas ruas dos centros das cidades 
tornou-se tão pesado que surgiu a necessidade de áreas exclusivas para pedes-
tres” (HERTZBERGER, 1999). O princípio que se apresenta nesta tipologia, e que 
foi reproduzido em alguns edifícios do centro de São Paulo – como as galerias do 
Rock (1963) e Metrópole (1956) – (fig. 04 e 05), é o da possibilidade de circulação 

Fig. 02 (à direita) 
– A marquise do 
Cine Paissandu, 
inaugurado em 

1957.

Fig. 03 
(página seguinte) 
– A marquise do 
Cine Marrocos, 
inaugurado em 

1951.
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Fig. 04 – 
Galeria do Rock, 
arquiteto Alfredo 
Mathias, inaugu-

rada em 1963.

Fig. 05 – 
Galeria Metró-

pole, arquitetos 
Gian Carlo Ga-

perini e Salvador 
Candia, inaugura-

da em 1956.
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dentro dos prédios, garantindo uma forte dinâmica urbana. Em diversos edifícios 
modernos da região, a permeabilidade possibilitada pelas galerias e pilotis, aliada 
à diversidade de funções presentes nos pavimentos térreos, possibilitaram que 
seus espaços internos se configurassem como espaços da cidade onde pessoas 
circulam, deslocam-se e permanecem. 

 Uma questão fundamental relacionada à atração de pessoas para edifícios 
– e que se mostra presente nas galerias e, assim, no centro de São Paulo – é a 
facilidade de encontrar em um mesmo espaço diversas atividades que facilitem a 
vida do indivíduo e que, ao mesmo tempo, torne interessante a utilização destes 
espaços. A presença de edifícios multifuncionais que apresentam no mesmo es-
paço arquitetônico habitação, comércio, serviço e cultura é recorrente nas ruas do 
centro da cidade. Este atributo era utilizado por muitos investidores da construção 
civil na década de 1940 como uma maneira de garantir o sucesso de seus em-
preendimentos. 

“Nos edifícios multifuncionais modernos, a diversidade de 
funções em seus espaços é bem maior, assim como a es-
cala que essas atividades em um único edifício assume. 
Em geral são edifícios de muitos andares com torres de 
escritório e/ou de habitação que apresentam em seu pa-
vimento térreo (ou em seu embasamento) áreas de lazer, 
comércio e serviço. O fato de agregar diversas funções 
num mesmo edifício relaciona-se diretamente à ideia de 
simultaneidade presente nas sociedade modernas.” (FON-
TENELE, 2010, p.225)

A partir das décadas de 1960/1970, o centro vem deixando de ser um local 
de interesse das classes mais ricas, dentre outras questões devido à Lei de Zo-
neamento de 1972 – que desenhou uma cidade onde o centro não se encaixava 
– e acabou por tornar outros bairros mais atraentes, o que resultou em seu pro-
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gressivo abandono e, como consequência, em pouco tempo, as edificações ali lo-
calizadas começaram a apresentar visível degradação2. Segundo Valter Caldana 
(2018), o desinteresse econômico levou a falta de manutenção dos prédios vazios 
e o acumulo de dívidas do IPTU se traduziram em prejuízo para os proprietários 
que, por sua vez, acabaram abandonando as edificações. 

“A falta de segurança e limpeza da região são muitas vezes 
usada com explicação para o abandono, mas na verdade 
a degradação veio depois que as pessoas saíram, não o 
contrário. [...] Além disso, eles estão em um limbo, pois es-
tão numa região valorizada demais para habitação social, 
mas não considerada nobre o suficiente para dar lucro em 
projetos voltados para classes mais altas.”, (CALDANA, 
2018)

Hoje, é comum encontrar prédios com vidraças e fachadas desbotadas, 
bem como térreos isolados por gradis e/ou muros. Nos dias atuais, as diretrizes 
trazidas para o Brasil pelos arquitetos modernistas, não ficam mais evidentes, com 
exceção de alguns edifícios isolados, o que resulta em um traçado urbano desco-
nexo e que não mais se torna interessante para permanência das pessoas, como 
pode ser percebido nas figuras abaixo (fig. 06 e 07). A necessidade de novos 
locais de encontros e que estimulem a realização de eventos interpessoais é evi-
dente. As pessoas querem habitar o centro. As pessoas tentam habitar o centro. A 
recuperação desses espaços depende de uma ocupação de uso misto – tanto do 
ponto de vista de misturar habitação, comércio e lazer quanto na ideia de abrigar 
diferentes tipos sociais e culturais. Caldana (2018) afirma que “não basta repovoar 
com um único perfil socioeconômico. Reviver o centro não é expulsar as pessoas 
que estão lá. É promover um uso misto que garanta o equilíbrio.” 

2 O esvaziamento do centro de São Paulo será tratado no item 1.2 deste mesmo capítulo.

Fig. 06 (próxima 
página, superior) –

Edifícios da Rua 
José Bonifácio.

Fig. 07 (próxima 
página, inferior) – 

Edifícios no centro 
de São Paulo.
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1.2. O esvaziamento do centro de São Paulo
O centro de São Paulo diferencia-se do restante da cidade por estar posi-

cionado no lugar de maior sobreposição de usos e interesses dos diferentes es-
tágios de desenvolvimento da sociedade brasileira. Por essa razão, é constituída 
de uma infraestrutura irregularmente distribuída, caracterizada pela fragmentação 
do espaço urbano. Durante o período de hegemonia da economia cafeeira (de 
1870 a 1930), o centro (fig. 08 e fig. 09) foi objeto de intervenções, alargando e 
realinhando ruas, criando espaços públicos representativos, estimulando a subs-
tituição de casas de caráter colonial por prédio comerciais, adotando políticas de 
“saneamento” e remodelação para tirar da área central usos e habitantes “inde-
sejáveis”, como cortiços e operários. Segundo Luís Octávio da Silva, as obras, as 
demolições, as normas sanitárias e os policiais promoviam a segregação urbana, 
tornando a área central uma região considerada de prestígio. 

 Conforme a cidade cresceu, a centralidade3 se expandiu, caminhando na 
direção sudoeste, o que se deu, principalmente, em função dos investimentos 
públicos (grandes obras viárias, zoneamento especiais, intervenções urbanísticas, 
etc.) que concentravam-se nestas regiões. Enquanto a infraestrutura necessária 
era fornecida para o desenvolvimento de novas áreas para as classes mais ricas, 
as classes mais pobres ocupavam as demais regiões. Até o final da década de 
1930, grande parte dos edifícios do centro apresentavam caráter comercial, a dé-
cada de 1950 praticamente encerrou o período de apogeu da atividade construtiva 
na região.

“Durante os anos 1920 e 1930, o processo de metropoli-
zação da cidade foi acompanhado por uma calorosa dis-

3 O termo “centralidade” é aqui utilizado com o seguinte significado: local no qual estão posicionados os mais 
modernos investimentos e ações em infraestrutura urbana.
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Fig. 08 (à esquerda) 
– Rua Florêncio de 
Abreu e São Bento, 

em direção ao Viadu-
to Santa Ifigênia, por 

volta de 1920.

Fig. 09 (abaixo) – 
Praça da Sé, entre 
1930 e 1940, e seu 

forte caráter comer-
cial.
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cussão sobre a expansão da área central. A implantação 
da estrutura viária radial-perimetral prevista pelo Plano 
de Avenidas, e efetivado a partir dos anos 1940, abriu 
novos espaços para a expansão do centro e possibilitou 
uma nova articulação deste com o restante da cidade. 
Isso acentuou o deslocamento da cidade rumo Sudoeste, 
acompanhando a direção eleita pelas camadas de maior 
renda.” (SILVA, 2005, p. 03)

O núcleo de formação central inicial da cidade se manteve como principal 
centralidade até 1968, quando passou a ser substituído progressivamente pela 
Avenida Paulista, seguido da Avenida Faria Lima, resultando na substituição sig-
nificativa de usos no local. Ressalta-se, também, neste mesmo período, um au-
mento considerável nas obras de caráter viário, construíram-se tuneis, viadutos e 
vias expressas, o que, em 1960, resultou em um nó de articulação e passagem 
automotiva no centro da cidade, priorizando a circulação de longa distância em 
detrimento das áreas atravessadas. Desse modo, a rede viária se tornou progres-
sivamente saturada e seu acesso por meio de automóveis ficou comprometido 
(RAMOS, 2009, p.27). Além de resultar no deterioramento progressivo dos edifí-
cios do entorno, isso alterou significamente a situação existente e implicou uma 
diminuição da atratividade do centro como um todo. No mapa abaixo (fig. 10), 
pode-se verificar como se deu a expansão urbana da cidade e como aconteceu o 
deslocamento de sua centralidade: 

Segundo a arquiteta Diana Helene Ramos (2009), na década de 1980, 
somando-se à concorrência já estabelecida pela Avenida Paulista e pela Avenida 
Faria Lima, surge um novo polo econômico: Avenida Luiz Carlos Berrini. Essas re-
giões, diferentemente da área central, por serem mais recentes, foram planejadas 
a partir das novas tecnologias, de modo que seus edifícios atendessem melhor às 
condições exigidas por aqueles que buscassem um local para fixar sedes de gran-
des empresas, por exemplo. Ficaram assim colocadas diversas alternativas de 
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Fig. 10 – Mapa da 
expansão urbana 

e centralidade.
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regiões, cada vez mais distantes e relativamente desarticuladas do centro da cida-
de. O mapa a seguir (fig. 11), demonstra a distribuição dos serviços relacionados 
à alta tecnologia na cidade de São Paulo, onde pode-se verificar a concentração 
dos serviços na direção sudoeste:

“No vetor sudoeste, crescem ‘enclaves fortificados’, ‘edi-
fícios-bunkers’ com complexos sistemas de segurança e 
comunicação corporativa, conhecidos como ‘prédios inteli-
gentes’, que incorporam também toda sorte de inovações 
tecnológicas em termos de administração predial, cons-
truindo verdadeiras ilhas do mundo rico e ‘globalizado’ cer-
cadas em meio a grande pobreza urbana de São Paulo.” 
(RAMOS, 2009, p. 29)

Tudo isso, juntamente com o pouco investimento para a manutenção de 
espaços públicos, contribuiu para o abandono de parte da sociedade paulistana 
(elite) do centro da cidade, que aos poucos assumiu um caráter mais popular, 
tornando-se um local com atividades voltadas para o comércio, muitas vezes in-
formais/ilegais/efêmeras. Assim, conforme descreve Ramos em sua tese de dou-
torado, a região passou a ser configurada como “um espaço degradado, marginal, 
‘sujo’ e ‘perigoso’” (RAMOS, 2009, p. 31), em que o tempo de permanência dos 
indivíduos não mais ultrapassava aquele necessário para o deslocamento ou para 
uma transação comercial (fig. 12 e 13). 
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Fig. 11 – Mapa da 
distribuição dos ser-
viços de tecnologia 

em São Paulo.
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Fig. 12 – Viaduto do Chá.



43

Fig. 13 – Rua comercial no centro de São Paulo.
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Capítulo 2 Arquitetura no centro
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Capítulo 2 | Arquitetura convida
A arquitetura como convite à apropriação do espaço 

Jan Gehl (2009) fala sobre o planejamento das cidades e a lacuna que 
existe ao se pensar primeiro nas formas do edifício, no skyline, na cidade vista do 
avião e se esquecer das pessoas e da vida urbana. Segundo o autor as edifica-
ções possuem importante papel como articulador na promoção de um tecido urba-
no mais coeso, podendo-se considerar, assim, que algumas arquiteturas possuem 
características que articulam melhor com o espaço público que as circundam que 
outras. Desta forma, considera-se que as edificações podem contribuir de forma 
negativa ou positiva para o ambiente de transição entre o edifício e seu entorno, 
de forma a diminuir ou aumentar a vitalidade dos mesmos. 

Discorrer sobre as características dos edifícios que compõem a malha ur-
bana e seu impacto na experiência humana em relação à cidade é algo complexo. 
As pessoas habitam a cidade, mas nem sempre usufruem de tudo aquilo que ela 
é capaz de oferecer. Tomando como base o esvaziamento do centro da cidade de 
São Paulo, bem como o argumento de que a arquitetura influencia a vida citadina 
e que, consequentemente, o edifício, em sua forma e uso, pode implicar em trans-
formações no tecido e paisagem urbana, o presente capítulo abordará elementos 
conceituais que, em comum, tem o fato de serem capazes de configurar organis-
mos que abrigam usos públicos e integram-se ao ambiente. 

Esses conceitos mencionados discutem questões essenciais à arquitetu-
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ra de uso público, considerando que estas representam parte de um todo que 
se pretende reapropriar.  Destacam-se: permeabilidade e ocupação do térreo, 
espaços de sociabilidade, fluxos e transposições, fachadas e aberturas e 
relação com pré-existências4. Tratam-se de elementos que, quando dada sua 
devida importância, acabam por interferir de forma positiva na morfologia dos edi-
fícios, originando uma arquitetura propensa à articular com a rua e com o entorno 
construído e tendendo à transformação e reapropriação do espaço.

4 Conceitos elaborados a partir da tese de doutorado Vias de aproximação para uma leitura da condição 
espacial na arquitetura (VIEIRA, 2015).



permeabilidade1 
substantivo

• diz-se do que se pode atravessar; traspassar.

ocupação2

substantivo

• ato de apoderar-se de algo ou de preencher 
um espaço; posse.

1 HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2001;
2 HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2001;
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2.1. Permeabilidade e ocupação 
Em sua tese, Vieira (2015) menciona que para se discutir como a per-

meabilidade espacial constitui um dos elementos que influenciam a relação de 
integração com o entorno imediato, é preciso discutir, primeiro, seu significado 
(VIEIRA, 2015, p.77). Segundo o dicionário Houaiss da língua portuguesa (HOU-
AISS; VILLAR; FRANCO, 2001, p.2192), etimologicamente, o termo permeabilida-
de vem do latim permeabile, derivado de permeabilis. Trata-se de aquilo que “se 
pode ser atravessado, ir até o fim ou até o fundo, penetrar”. É definido, também, 
como “corpos que deixam passar através de seus poros outros corpos (fluídos, 
líquidos, gases etc.)”.

O conceito “permeabilidade” é utilizado em diversas áreas do conhecimen-
to, como, por exemplo, na biologia, em que é definida como “a propriedade da 
membrana celular de agir como uma barreira seletiva entre a célula e o meio, ou 
seja, é a suscetibilidade da célula à penetração de algumas moléculas na mem-
brana celular”5; e na física, em que a permeabilidade corresponde à facilidade com 
que as linhas de campo podem se estabelecer no material6.  Considerando que, 
na arquitetura e no urbanismo, o conceito refere-se ao processo físico e visual de 
entrar e atravessar um espaço, para este trabalho final de graduação a palavra 
“permeabilidade” assume um caráter espacial, significando algo que passa, que 
se move, penetra, transita de um lugar para outro.

Depois de discorrer por um momento sobre os significados que o termo 
em questão assume, torna-se interessante situa-lo na história da arquitetura para 
que se possa analisar sua importância. Desde a Antiguidade pode-se notar a 
necessidade do indivíduo de simbolizar proteção e empoderamento por meio de 

5 DE ROBERTS; DE ROBERTS JR, 2005 apud. DZIURA, 2009, p.15.
6 BOYLESTAD, 2004 apud. DZIURA, 2009, p.15.
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altas e densas construções, que acabaram por resultar em cidades reclusas e 
compartimentadas, em que cada edificação exerce significado somente sobre si 
mesmo. Essas características foram permanecendo com o passar do tempo, e foi 
somente no movimento Moderno, com os ambientes fluídos e contínuos de Mies 
van der Rohe e com o plano livre e os pilotis de Le Corbusier, que novas técnicas 
e princípios passaram a fazer parte da arquitetura, resultando em edifícios e, con-
sequentemente, cidades mais leves, fluídas e abertas. 

Hoje, novos paradigmas alteraram o modo como a arquitetura é percebida 
e concebida. O avanço da tecnologia permitiu que as novas necessidades sociais 
e culturais fossem supridas por meio de softwares e técnicas capazes de gerar 
formas complexas que produzem edifícios cada vez mais permeáveis. 

Ian Bentley (1985) classifica a permeabilidade espacial em três catego-
rias: permeabilidade física, permeabilidade visual e permeabilidade sociopsico-
lógica. Esclarece o autor: “a permeabilidade de qualquer sistema de espaço pú-
blico depende do número de vias alternativas que dispõe de um ponto ao outro” 
(BENTLEY, Ian et al, 1985, p.12). Determinada pelo número de formas dentro do 
espaço, aquela que é definida como física, refere-se à capacidade do indivíduo 
de acessa-lo ou atravessá-lo. A visual, por sua vez, relaciona-se à capacidade 
do transeunte de se conectar com o espaço por meio da visão, podendo ser de-
terminada por vistas de marcos naturais e construídos, pela própria geometria 
das passagens, pela iluminação, entre outros elementos. Há, ainda, uma terceira 
categoria, a sociopsicológica, que se refere ao grau em que as pessoas se sentem 
seguras em usar e acessar um determinado espaço indicando até que ponto é 
possível fazer uma imagem mental clara da área, o que facilita o deslocamento. 
Pode-se assumir que todas possuem um papel de extrema relevância na intera-
ção do edifício com seu entorno.
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“Apenas lugares que são acessíveis ao público podem ofe-
recer alternativas de escolha. A capacidade de um ambien-
te de conceder alternativas de penetração, de um lugar à 
outro, é a medida de sua vitalidade. Chamamos essa quali-
dade de permeabilidade.” (BENTLEY, Ian et al, 1985, p.12)

Estes três tipos de permeabilidade (física, visual e sociopsicológica) são 
igualmente relevantes na determinação de um desenho para os espaços públicos. 
Para justificar seus argumentos, o autor, juntamente com os demais pesquisa-
dores, estabelece um comparativo entre os modos de ocupação “tradicional” e 
“moderno” de quadra, em que é definido como tradicional a ocupação de edifica-
ções em lotes estreitos e alinhadas aos limites frontais do terrenos, possibilitando 
múltiplos acessos, e como moderno aquele tipo de ocupação em que os edifícios 
são implantados, em sua grande maioria, no centro dos terrenos, isolados e com 
acesso limitados. Essas duas formas distintas de implantação podem ser percebi-
das nos croquis de Portzamparc (1997)7, referentes às cidades de primeira e se-
gunda era implantação (fig. 14), é fácil notar a maior distância entre a construção 
e o indivíduo na forma moderna, o que acaba por reduzir a condição de interação 
entre os usuários do espaços internos e a rua e vice versa. 

“A quadra aberta permite reinventar a rua: legível e ao 
mesmo tempo realçada por aberturas visuais e pela luz do 
sol. Os objetos continuam sempre autônomos, mas ligados 
entre eles por regras que impõem vazios e alinhamentos 
parciais. Formas individuais e formas coletivas coexistem. 
Uma arquitetura moderna, isto é, uma arquitetura relativa-
mente livre de convenção, de volumetria, de modenatura, 
pode desabrochar sem ser contida por um exercício de 
fachada imposto entre duas fachadas contíguas” (PORT-
ZAMPARC, 1997, apud. GUERRA, 2011)

7 Informações obtidas no artigo de Abílio Guerra, no portal Vitruvius. Disponível em: <http://www.vitruvius.
com.br/revistas/read/projetos/11.124/3819> Acesso em 05/09/2018.
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Ao estudar os aspectos relacionados à permeabilidade, esbarra-se cons-
tantemente com um outro conceito, a ocupação. Objetivando tornar ainda mais 
clara a discussão sobre a permeabilidade, faz-se necessário discorrer sobre este 
segundo conceito. Neste trabalho, vale ressaltar que ao invés de tentar compreen-
der as características da forma em seus aspectos estéticos (expressão e lingua-
gem), pretende-se explorar suas relações com aquele que deve ser considerado 
o elemento norteador destas análises, o espaço. Deve-se, considerar, também, 
como um fator de extrema relevância para a pesquisa, que forma e espaço devem 
ser compreendidos como partes fundamentais de um todo maior, que não podem 
ser considerados separadamente. Como consequência disso, assume-se que a 
forma oriunda das áreas livres de edificações merece, portanto, a mesma atenção 
que a forma resultante das massas construídas. 

Fig. 14 – 
Croquis referen-
tes à cidades da 

primeira e se-
gunda eras, por 
Christian Port-

zamparc.
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Vieira (2015) argumenta que ao se considerar essa realidade, em que for-
ma e espaço são indivisíveis, o vazio adquire um papel essencial no processo 
de ocupação (VIEIRA, 2015, p.71). Uma forma interessante de se analisar essa 
relação edifício-vazio se dá por meio de diagramas figura-fundo, compostos por 
cheios e vazios que não são capazes de existir isoladamente. Acontece, então, 
que o fundo (ou espaço não edificado) possui também uma forma visual, cuja qua-
lidade, dimensão e escala derivam por completo da definição dos seus limites por 
elementos formais: como afirma Ching, “a forma arquitetônica resulta do encontro 
entre a massa e o espaço” (CHING, 1998, p.95). 

Neste contexto, segundo Christopher Alexander (1977), existem dois tipos 
de espaço exterior: negativo e positivo. Um espaço é negativo quando os edifícios 
estão colocados de tal modo que o espaço resultante é apenas residual. Um espa-
ço exterior é positivo quando possui uma forma distinta e coerente tão importante 
quanto as formas dos edifícios que o rodeiam (ALEXANDER, 1977, p.518). Se-
gundo o autor, estes dois tipos de espaço tem planos geométricos completamente 
distintos. Observando os croquis abaixo (fig. 15), à esquerda, identificamos um 
espaço exterior negativo, porque os edifícios aparecem como figura e o espaço 
exterior como fundo e não existe reverso. Observando a mesma figura, à direita, 
identificarmos um espaço exterior positivo, porque edifícios aparecerem como fi-
guras e o espaço exterior também surge como figura contra o fundo formado pelos 
edifícios. Pode-se dizer, então, que o plano tem reverso figura-fundo. 

“Agora, qual é a relevância funcional da distinção entre 
espaços externos ‘positivos’ e ‘negativos’? Apresentamos 
a seguinte hipótese. As pessoas se sentem confortáveis   
em espaços positivos e usam esses espaços; as pessoas 
se sentem relativamente desconfortáveis em espaços que 
são negativos e tais espaços tendem a permanecer sem 
uso.” (ALEXANDER, 1977, p.519)
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A partir destes estudos de Alexander, pode-se definir que uma das estraté-
gias mais poderosas à disposição do arquiteto e urbanista, ao compor e organizar 
o espaço, é explorar as relações entre espaço edificado e espaço não edificado. 
Tais elementos interconectam-se e interagem de forma complexa para provocar 
significados, sugerir (e não determinar) comportamentos, facilitar ou dificultar al-
guns tipos de interação ou de contato, expor pontos de vistas diferentes, comuni-
car valores, etc. A edificação deve ser implantada no sítio como mais uma peça de 
um grande quebra-cabeças que é a mancha urbana – composta por edificações, 
ruas, vazios, pessoas – assumindo o compromisso de estabelecer relações com 

Fig. 15 – Croquis referente à edifícios que criam espaço exterior negativo e edifícios que 
criam espaço exterior positivo, por Alexander.
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aqueles que a rodeiam, seja seu contexto construído, seus vazios ou seus usuá-
rios, como mostram os croquis de Alexander (fig. 16 e 17).  

“Faça todos os espaços ao ar livre cercarem e ficarem 
entre seus prédios positivos. Dê a cada um certo grau de 
reclusão; cercam cada espaço com alas de edifícios, árvo-
res, sebes, cercas, arcadas e treliças, até se tornar uma 
entidade de qualidade positiva e não derramar indepene-
mente nas esquinas.” (ALEXANDER, 1977, p.522)

Figs. 16 e 17 (à 
direita) – 

Croquis referen-
tes à transforma-

ção da cidade, 
por Alexander.
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A permeabilidade e a ocupação nas arquiteturas brasileiras

Ao observar as fotos da Biblioteca Brasiliana (2013) (fig. 18 e 19), loca-
lizada na cidade de São Paulo e de autoria dos arquitetos Eduardo de Almeida, 
Mindlin Loeb e Dotto Arquitetos percebe-se que a configuração dos volumes que 
compõem o conjunto resulta em uma praça coberta que articula uma passagem 
pública livre com acesso ao auditório, à livraria central e à área de exposições. 
Tudo com o intuito de fazer com que o prédio fosse aberto ao público. Apesar da 
biblioteca estar implantada no centro do terreno e não possuir edificações vizinhas 
próximas, o protagonismo, diferentemente do que se espera, não está na área 
ocupada, e sim na área central livre, que se configura como elemento estruturante 
e fundamental. 

 

Como outro exemplo, pode-se citar o Centro Paula Souza (2013) (fig. 20 e 
21), também localizado em São Paulo e de autoria de Spadoni AA e Pedro Taddei 
Arquitetos Associados. Com uma linguagem clara, o partido do prédio se asseme-
lha, até certo ponto, ao da Biblioteca Brasiliana. Analisando o conjunto é evidente 
o fato da praça se tornar naturalmente protagonista, em vez de ser apenas um 
elemento a serviço das construções do entorno. Apesar da importância dos edifí-
cios, o posicionamento deles valoriza a fluidez dos espaços, e se não fosse devido 
a existência de um gradil implantado posteriormente, a rua e o interior do prédio 
existiriam quase que como um único elemento, quase que se fundindo.

Figs. 18 e 19 (à 
direita) – 

A permeabilidade 
e a ocupação na 
Biblioteca Brasi-

liana.

Figs. 20 e 21 (pá-
ginas seguintes) 
– A permeabilida-
de e a ocupação 
no Centro Paula 

Souza.liana.
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sociabilidade3

substantivo

• prazer de levar vida em comum; inclinação a 
viver em companhia de outros.

3 HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2001;
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2.2. Espaços de sociabilidade
Assim como a organização dos edifícios no terreno influencia a qualidade 

do espaço, o modo como a arquitetura é concebida também pode proporcionar, ou 
não, condições favoráveis ao convívio público e à sociabilidade. Neste trecho do 
trabalho o foco está em discutir as estratégias de planejamento físico e programá-
tico dos espaços, tendo como elemento norteador sua capacidade de influenciar 
progressivamente padrões de atividades e de criar melhores condições para a 
apropriação e vitalização do sítio.

A dinâmica da apropriação da cidade que se vive nos dias de hoje sofre 
uma profunda influência do cenário urbano maior vivido na contemporaneidade, 
em que a velocidade e a efemeridade são características marcantes. Diante disso, 
as pessoas tem deixado o espaço público, seja por temerem a violência, ou mes-
mo pela substituição dos espaços de convívio trazida pela lógica capitalista. As 
ruas e praças já não são ocupadas pelas pessoas, diferentemente de shoppings 
centers, por exemplo, que estão cada vez mais abarrotados8. Diante destas con-
dições, percebe-se a proliferação de edificações que são projetadas de modo a 
proporcionar ambientes que estimulem a permanecia do indivíduo em seu interior, 
isolando-o e distanciando-o do exterior, consequentemente, do espaço público e, 
muitas vezes, dos demais indivíduos.

Em seu livro Cidade para pessoas, o arquiteto dinamarquês Jan Gehl ex-
plora o estudo da forma e função dos espaços públicos, pensado na perspectiva 
das pessoas, incentivando o planejamento e construção de espaços que promo-
vam a integração das pessoas com a arquitetura da cidade, esta assumindo papel 
social como local de encontro, enquanto as ruas passam a ser vistas também 

8 Para maiores informações consultar a dissertação de mestrado Espaço público e sociabilidade urbana – 
Apropriações e significados dos espaços públicos na cidade contemporânea – Yasmine Cerqueira
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como ambiente de convívio e não apenas locais de passagem. 

As cidades devem ser projetadas tendo em consideração a dimensão 
humana. Em projetos de reestruturação de espaços urbanos em que se coloca 
as pessoas como central, constrói-se cidades mais atrativas, moráveis, seguras, 
saudáveis e sustentáveis. Com esta dimensão humana para o planejamento ur-
bano, estimula-se o relacionamento entre moradores, vistos como cidadãos com 
funções sociais e políticas, e assim o momento de lazer passa a ser diretamente 
relacionado à qualidade de vida, dando maior importância aos espaços de per-
manência de pessoas ao invés de espaços de passagem e trânsito de veículos.

“Atividades sociais exigem a presença de outras pessoas 
e incluem todas as formas de comunicação entre as pes-
soas no espaço público. Se há vida e atividade no espaço 
urbano, então também existem muitas trocas sociais. Se 
o espaço da cidade for desolado e vazio, nada acontece.” 
(GEHL, 2015, p.22)

Neste sentido, pode-se dizer que os edifícios são como pequenas cida-
des, de modo que devem ser projetados segundo a mesma lógica estabelecida 
por Jan Gehl para os núcleos urbanos.  Para o autor (2013), os funcionalistas 
modernistas não consideravam aspectos psicológicos e sociais no desenho dos 
edifícios, exaltando somente aqueles relacionados a funcionalidade. Desta forma, 
apesar das habitações esbeltas e distantes umas das outras assegurarem me-
lhores condições de insolação e ventilação, as atividades sociais do pavimento 
térreo, por exemplo, ficavam comprometidas (fig. 22). Com a quase inexistência 
destes locais de encontros, o ponto de contato com o mundo exterior passou a 
ser representado pelos shoppings centers, o que perdura até os dias atuais, como 
citado anteriormente. 
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Fig. 22 – Croqui referente à ênfase na iluminação e na ventilação em detrimento dos espaços públicos.
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“Os funcionalistas não mencionavam os aspectos psicoló-
gicos e sociais do desenho dos edifícios ou dos espaços 
públicos. Esta falta de interesse é evidente também com 
respeito aos espaços públicos. Não levavam em conta que 
o desenho do edifício poderia influenciar os jogos, os mo-
delos de contato e as possibilidades de encontro, para citar 
somente alguns exemplos.” (GEHL, 2013, p. 53)

O planejamento e a organização dos espaços físicos não está relacionado 
somente aos espaços públicos externos, devem ser considerados também para 
espaços internos que apresentam um número significativo de pessoas. Os espa-
ços devem proporcionar as condições necessárias para que as pessoas se sintam 
pertencentes e confortáveis no local em que se encontram. Não se trata de se 
discutir somente sobre o dimensionamento necessário para acomodar um número 
de pessoas, trata-se de discutir a configuração do ambiente e suas características 
físicas para que estimulem as trocas sociais e a permanência. 

Para tanto, Gehl defende que, no momento em que se projeta, deve-se 
considerar edifícios e espaços públicos como um só, como elementos que se fun-
dem. É essencial que sua organização urbana interna seja legível de fora, tornan-
do-o convidativo. Para as áreas internas adota-se o mesmo pensamento, em que 
o sentido de compartimentação cede lugar ao sentido de unidade, de urbanidade. 
Alguns elementos, como representado no diagrama abaixo (fig. 23), podem ser 
considerados recursos espaciais que dramatizam a dinâmica de movimentação 
de pessoas, apresentando-se como verdadeiros catalizadores dessa condição, 
como, por exemplo, abrigos e proteções localizadas junto a espaços ao ar livre 
(marquises, coberturas, avanços); vegetação; ausência de elementos de segre-
gação (muros, gradis, cancelas); distancias curtas; estimulo à comunicação visual 
(mezaninos, pavimentos escalonados); polivalência de espaços, entre outros. 

Fig. 23 (próxima 
página) – 

Diagrama referen-
te aos aspectos 

que inibem ou fo-
mentem o contato 

interpessoal.
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Em Lições de arquitetura (2006), Herman Hertzberger, discorre sobre estas 
questões discutidas por Jan Gehl. Quando se projeta visando facilitar o uso diver-
so dos elementos e do espaço, não estamos criando um espaço flexível, pois este 
termo envolve alteração do caráter básico do projeto. (HERTZBERGER, 2006). 
Cria-se, neste caso, espaços polivalentes, ou seja, espaços que mantém seu ca-
ráter e seguem funcional para sua primeira interação, entretanto, permite outros 
usos que, eventualmente, lhes demande. Como exemplo, pode-se citar o uso da 
escada. Um elemento que é, em sua origem, destinado à transposições pode, 
dependendo do modo como é idealizado, tornar-se um novo local para encontros 
e permanências. As imagens da Presikhaven School Arnhen (2009) (fig. 24 e 25), 
do próprio Hertzberger, evidenciam essa polivalência. 

Outro fator bastante discutido pelo autor relaciona-se à mediação entre as 
áreas externas e internas dos edifícios. Este espaço intermediário é caracterizado 
por meio do uso das coberturas e pode ser exemplificado, entre outras situações, 
por meio das varandas. Pode-se notar, na imagem abaixo (fig. 26) que cada varan-
da torna-se o teto da inferior, mas nunca completamente. Essa alternância, além 
de proporcionar condições confortáveis para permanência – sombreamento, por 
ex. – permite o contato entre as pessoas dos diferentes pavimentos, incentivando 
a interação. Marquises (fig. 27) também se enquadram, uma vez que representam 
o “estar dentro e fora ao mesmo tempo” e acabam por valorizar as áreas externas, 
constituindo-se, mais uma vez, em uma alternativa para o encontro. Em suma, é 
de extrema relevância que o usuário compreenda claramente o edifício que utiliza, 
bem como tenha a possibilidade de se relacionar com ele e com os demais usuá-
rios, de forma à se apropriar cada vez mais do sítio.   
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“Pois o que precisamos é de uma expansão das possibi-
lidades de todas as coisas que projetamos, para torna-las 
mais úteis, mais aplicáveis e, portanto, mais adequadas a 
seus objetivos, ou adequadas a mais objetivos [..] e dessa 
maneira, tornar o espaço mais receptivo a diferentes situa-
ções.” (HERTZBERGER, 2006, p.176)
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Figs. 24 e 25 – Esca-
daria da Presikhaven 

School Arnhem.
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Fig. 26 – Varan-
das estimulando 
a permanência 

na Lindenstrasse 
Markgrafenstras-

se housing.

Fig. 27 – Marqui-
ses estimulando 
a permanência 

na Lindenstrasse 
Markgrafenstras-

se housing.
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 Os espaços de sociabilidade nas arquiteturas brasileiras

 O edifício Corujas (2014), localizado na Vila Madalena e de autoria do 
escritório FGMF, tem como proposta criar um espaço mais humanizado para o 
trabalho. Analisando brevemente as imagens (fig. 28 e 29) nota-se o intuito de 
reforçar essa questão. São muitas áreas de convívio, como o grande pátio central, 
composto por diversos tipos de assentos; arquibancadas que estimulam ainda 
mais a permanência; coberturas que vez ou outra saltam afim de criar marquises 
para sombreamento; além da vegetação. É interessante perceber como a arqui-
tetura se posicionou frente às atividades relacionadas à sociabilidade, uma vez 
que, por se tratar de um edifício corporativo, mesmo que haja o fluxo intenso de 
pessoas, essas atividades não são estimuladas.  

 A proposta central do projeto que resultou na edificação que abriga as ati-
vidades da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
(1961), de Vilanova Artigas, (fig. 30 e 31) reside na ideia de continuidade espacial, 
explicitada pelo grade vazio central. Os espaços do prédio encontram-se fisica-
mente interligados: as divisões utilizadas para separá-los não os seccionam de 
fato, apenas marcam diferenças de usos e funções. Os amplos espaços abertos, 
a comunicação entre os diferentes setores e a marquise resultante do recuo do 
pavimento térreo intensificam a necessidade de convivência e o ideal de um modo 
de vida comunitário. 
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Figs. 28 e 29 
(abaixo e à direi-
ta) – Espaços de 
sociabilidade no 
Edifício Corujas.
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Figs. 30 e 31 
(abaixo e à direita) – 
Espaços de sociabi-
lidade na FAUUSP.
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fluxo4 
substantivo

• escoamento ou movimento de algo que se-
gue um curso.

transposição5

substantivo

• diz-se do que pode passar além de; mudar; 
ultrapassar.

4 HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2001;
5 HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2001;
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2.3. Fluxos e transposições

“O homem o cria com o seu movimento, com os seus sen-
timentos. Uma arquitetura é criada, ‘inventada de novo’ 
por cada homem que nela anda, percorre o espaço, sobe 
uma escada, se debruça sobre uma balaustrada, levanta a 
cabeça para olhar; abrir, fechar uma porta, sentar e se le-
vantar é um tomar contato íntimo e ao mesmo tempo criar 
‘formas’ no espaço, expressar sentimento.”  (BO BARDI, 
apud. OLIVEIRA, 2014, p. 358)

Essa definição de arquitetura liga a existência da edificação à nossa apro-
priação dela. A citação acima, da arquiteta Lina Bo Bardi, exemplifica, de maneira 
sucinta, como o ato de transitar por um espaço é capaz de contribuir para sua con-
figuração e composição, interferindo no modo como o edifício se apresenta para 
aqueles que o utilizam e para tudo aquilo que o circunda. Mas, em grande parte da 
linha do tempo da história da arquitetura, conceitos como este foram deixados de 
lado no ato de projetar, de forma que o corpo humano não era considerado uma 
prioridade, perdendo espaço para conceitos e questões mais ligadas à forma, à 
arte abstrata. 

Influenciado pela arquitetura árabe, Le Corbusier desenvolveu o conceito 
da “promenade architectural”, ou o passeio arquitetural, e deu início a um proces-
so de mudança na arquitetura ocidental. A valorização do percurso como uma es-
tratégia conceitual, a ordenar tanto interna como externamente o edifício se torna 
evidente pela primeira vez em seu projeto da residência Villa Savoye, em que o 
trajeto é evidenciado desde a chegada, pontuando a experiência de percorrer o 
objeto com surpresas constantes. O conceito se realiza através de um conjunto de 
propriedades materiais, trabalhando conscientemente com o objetivo de propor-
cionar a ideia de variação do percurso e “obrigando” a experiência do indivíduo na 
edificação em diferentes ângulos e posições. 
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“A arquitetura árabe nos dá um ensinamento precioso. Ela 
é apreciada no percurso a pé; é caminhando, se deslocan-
do que se vê desenvolverem as ordenações da arquitetu-
ra. Trata-se de um princípio contrário à arquitetura barroca 
que é concebida sobre o papel, ao redor de um ponto teóri-
co fixo. Eu prefiro o ensinamento da arquitetura árabe.” (LE 
CORBUSIER, apud. HERTZBERGER, 2006, p.24)

A importância do fluxo constante de pessoas, de transpor espaços, de se 
movimentar dentro da arquitetura é analisada, também, pelo arquiteto Bernard 
Tschumi. A arquitetura não deve ser considerada estática como um objeto, e sim 
dinâmica, uma vez que é resultado do movimento de corpos no espaço e está em 
constante redefinição (TSCHUMI, 1996). Afirmando ser a arquitetura a materiali-
zação de um conceito - associado à escolha dos materiais a serem utilizados - o 
arquiteto contrapôs à definição estática da “arquitetura como forma” a concepção 
dinâmica da “arquitetura como evento”, cujos espaços são pensados a partir do 
movimento. A tríade ação - espaço - movimento possibilita a construção e so-
breposição de camadas dinâmicas distintas atuantes nos sítios e, por meio da 
demarcação de “pontos de intensidade”9 destacados do programa (tais como ca-
fés, play-grounds e galerias), o movimento das pessoas por estes lugares resulta 
em uma edificação que está em constante transformação, onde coisas ao acaso 
podem ocorrer.

Essa abordagem foi aplicada no Parc de la Villette (fig. 32 e 33), projeto em 
que, segundo o autor, em momento algum a arquitetura teria sido tomada como um 
tipo de composição, mas como montagem de partes e pontos - como as “folies”10 

, estruturas cujas configurações são dadas pelo percurso e pelo movimento. Com-
plementando tais aspectos, Tschumi enfatiza a dimensão do contexto no qual a 

9 Conceito abordado pelo autor em: Achitecture and disjunction, 1996
10 Nome dado por Bernard Tschumi aos volumes que compõem o Parc de la Villette.

Fig. 32 
(acima, à direita) 
– Passarela para 
transposição no 
Parc de la Villet.

Fig. 33 
(abaixo, à direita) 
– Marquise para 
transposição no 
Parc de la Villet.
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arquitetura se desenvolve, afirmando que ela está sempre se relacionando com 
algo, não existindo como algo isolado. Cada um de seus projetos é sempre con-
siderado como um projeto urbano sujeito à múltiplas interpretações e transforma-
ções, mesmo quando se refere a um edifício único. 

“...o espaço não é simples a projeção tridimensional de 
uma representação mental, mas é algo que se ouve e no 
qual se age. E é o olho que enquadra – a janela, a porta, 
o ritual efêmero da passagem...Espaços de movimento – 
corredores, escadas, rampas, passagens, soleiras; é aí 
que começa a articulação entre os espaços dos sentidos 
e o espaço da sociedade, as danças e os gestos que com-
binam a representação do espaço e o espaço da repre-
sentação. Os corpos não somente se movem para seu in-
terior, mas produzem espaços por meio e através de seus 
movimentos. Movimentos – de dança, esporte, guerra- são 
a intromissão dos eventos nos espaços arquitetônicos.” 
(TSCHUMI, 1996, p.181)

Então, essa descrição implica na visualização da edificação ou meio ur-
bano como um sistema de percursos, sendo o percurso uma porção dinâmica de 
espaço. Edifícios ou cidades são sistemas espaciais ordenados na essência pelo 
posicionamento de barreiras e passagens. O posicionamento das barreiras define 
a disposição das passagens e, em consequência, o sistema de percursos que 
permeia e nutre os espaços. E, nesse contexto, “os corpos não apenas se movem 
adiante mas também criam espaços produzidos por e através de seus movimen-
tos” (TSCHUMI, 1996). Esse movimento é a vida espacial das pessoas e constitui 
a essência espacial da arquitetura. O fenômeno é idêntico tanto na escala da 
edificação, onde a partir do posicionamento de paredes e mobiliário – as barreiras 
– resulta naturalmente um sistema de rotas, quanto na escala urbana onde o posi-
cionamento da forma edificada – os quarteirões – determina o posicionamento do 
sistema de percursos – as ruas. Em síntese, toda e qualquer organização espacial 
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corresponderá a um sistema de percursos ou rotas que dá suporte aos eventos 
que constituem a vida humana. 

O conceito de acessibilidade é central nesse tipo de análise. Pelo ponto 
de vista arquitetônico, acessibilidade é o potencial ou capacidade que os espaços 
tem de serem alcançados pelas pessoas em decorrência de seu posicionamento 
relativo dentro de um sistema de rotas qualquer, edifício ou cidade. O modo de 
arranjo em planta, qualquer que seja, determina um sistema de percursos natural-
mente dotado de gradações de acessibilidade. Os espaços dotados de maior grau 
de acessibilidade tendem a abrigar atividades dotadas de maior grau de coletivi-
zação ou união. Ao contrário, espaços dotados de menos acessibilidade tendem 
a propiciar um maior grau de privacidade ou segregação. Nessa linha Hertzberger 
sugere:

 “Marcando as gradações de acessibilidade pública das di-
ferentes áreas e partes do andar térreo de uma edificação, 
uma variedade de mapas mostrando as diferenciações ter-
ritoriais serão obtidos. Esses mapas mostrarão claramente 
que aspectos da acessibilidade existem na arquitetura e 
que demandas ocorrem com relação à áreas específicas”. 
(HERTZBERGER, 2006, p.121)

Além de analisar as questões voltadas aos fluxos e acessibilidade é inte-
ressante, neste momento da discussão, discorrer, também, mais especificamente 
sobre as transposições. Na arquitetura, transposição refere-se aos elementos res-
ponsáveis pela conexão entre os diferentes espaços, e podem ser categorizados 
como aqueles que facilitam a circulação horizontal, como corredores e passarelas, 
e aqueles que facilitam a circulação vertical, como escadas e rampas. As circu-
lações são, muitas vezes, vistas como “espaços entre os espaços”, tendo uma 
função meramente conectiva, mas podem ser muito mais do que isso. 

Arquitetos costumam se atentar aos espaços onde o tempo de permanên-
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cia é maior, deixando aqueles que são destinados a circulação em um segundo 
plano. Embora o sistema conectivo esteja sempre atado ao sistema dos espaços, 
ele pode ser entendido segundo suas próprias características. Dependendo de 
como a estrutura das circulações for projetada, os deslocamentos podem ocorrer 
de forma mais objetiva ou mais contemplativa, uma vez que o ato de adentrar um 
edifício pode se dar de muitas maneiras, definindo padrões distintos de comporta-
mento, estimulando ou não aproximação e penetração da edificação.

“Conceber os espaços de circulação como uma sequência 
espacial pressupõe reconhecer a existência de momentos 
distintos dentro de um percurso que, tomados em conjunto, 
construirão uma experiência perceptiva para o caminhan-
te.” (VIEIRA, 2015, p.109)

Tendo em mente o desejo e a necessidade de se estabelecer uma relação 
de pertencimento entre o prédio e aquele que o utiliza, considerar as soluções 
pensadas para a circulação da edificação como elementos polivalentes, se mos-
tra uma estratégia positiva. Herman Hertzberger, como mencionado anteriormen-
te, argumenta que os componentes do edifício podem extrapolar suas funções 
básicas, convertendo-se ao encontro e à interação social. Escadas (fig. 34), por 
exemplo, podem ser projetadas conciliando a necessidade de vencer um desnível 
especifico e o interesse em proporcionar áreas extraordinárias para sociabilização 
e contemplação, como acontece nessa localizada na Alemanha.

Fig. 34 – 
As escadas no 

Rheinuferprome-
nade.
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Figs. 35  e 36 
(à direita) – Os 

fluxos e transpo-
sições na Marqui-

se Ibirapuera.

Os fluxos e transposições nas arquiteturas brasileiras

Apesar de ter sido pensada como uma grande cobertura para as pessoas 
que circulam de um prédio ao outro, a Marquise que interliga o conjunto de edifí-
cios do Parque do Ibirapuera (1952) (fig.35 e 36), de autoria de Oscar Niemeyer, 
não é simplesmente um elemento conector desses outros espaços adjacentes. 
Ao mesmo tempo em que ela depende e se justifica pela presença das demais 
construções, a marquise é capaz de transcender sua condição de conexão ao 
registrar e abrigar diversas ações e eventos, transformando-se, assim, em um 
espaço suplementar não somente do conjunto edificado do qual faz parte, mas do 
parque. Percebe-se, então, a ampliação de sua condição previamente determina-
da de mero complemento e de mero suporte ao “bom” funcionamento do conjunto 
edificado. 

 De autoria do arquiteto Álvaro Siza, a Fundação Iberê Camargo (2008) 
(fig. 37 e 38) possui uma estrutura circulatória que vai muito além dos seus limites. 
O edifício conduz o visitante, ao chegar, a subir de elevador até o último andar. 
A partir daí, ele é induzido a percorrer todos os ambientes por meio de um con-
junto que rampas contínuas que percorrem a edificação de cima a baixo e que 
foram projetadas com o propósito de estimular momentos de contemplação e de 
reconhecimento dos espaços, principalmente por se tratar de um local destinado 
à exposições. O arquiteto fez da circulação um elemento definidor da forma, da 
ligação dos ambientes e da percepção do edifício como um todo.
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Figs. 37 e 38 – Os fluxos e transposições na Fundação Iberê Camargo.
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fachada6

substantivo

•  qualquer dos lados de um edifício, o exterior. 

abertura7

substantivo

• espaço vazio numa superfície qualquer; bu-
raco, fresta.

6 HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2001;
7 HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2001;
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2.4. Fachadas e aberturas
Ainda em seu livro Lições de Arquitetura, Hertzberger afirma que devemos 

procurar sempre o equilíbrio entre visão e reclusão, ou seja, buscar uma organi-
zação espacial que torne qualquer um, em qualquer situação, capaz de escolher 
sua posição em relação aos outros. Embora, muitas vezes, seja inevitável e até 
mesmo necessário segregar determinados espaços, a abertura dos diversos luga-
res mostra-se tão fundamental quanto sua separação, de modo que fechamento 
e abertura só existem graças um ao outro. Pode-se dizer que eles se relacionam 
de forma dialética e que são os arquitetos os responsáveis por determinar de que 
modo e com qual intensidade os lugares serão separados ou abertos em relação 
aos demais.

Neste momento da discussão é extremamente importante entender que to-
das as ações do arquiteto, inclusive e principalmente aquelas ligadas à articulação 
de aberturas e isolamentos, sempre irão influenciar as relações sociais, mesmo 
que estas interações não dependam somente destes fatores espaciais. Segundo 
o autor: “Ignorar este potencial da arquitetura equivale a limitar a liberdade do in-
divíduo” (HERTZBERGER, 2006, p.214).  O cálculo das dimensões, a articulação 
correta e as proporções ideais de aberturas são os pontos de partida para estimu-
lar essas relações interpessoais através das construções. 

“A mera escolha entre uma porta que se abre para fora ou 
para dentro é em si mesma uma indicação desta respon-
sabilidade inevitável – pois a direção para a qual a porta se 
abre decidirá se tudo quanto acontece no interior pode ser 
visto de um relance no momento em que se entra, ou se os 
que estão dentro tem tempo de preparar-se para a entrada 
de alguém.” (HERTZBERGER, 2006, p.214)

Para a obtenção destes resultados, dar a devida importância ao sentido 
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da visão é fundamental. Ao longo da história as questões relacionadas ao abrigo 
receberam atenção especial dos profissionais da arquitetura, na medida em que 
adquiriu gradativamente uma forma cada vez mais articulada, da cabana até a 
casa, ao longo da história humana e do surgimento da cidade. A história da visão 
é tão importante quanto a do abrigo. Com visão, entende-se, além de se conectar 
visualmente com o outro, conectar-se com o mundo exterior. Assim como influen-
ciam as relações pessoais, as relações espaciais também determinam a maneira 
como nos relacionamos com o ambiente. Mas, deve-se assumir que interior-ex-
terior são conceitos relativos, que dependem da localização do indivíduo e para 
onde ele olha. 

Não é por acaso que nos dias de hoje o caráter da arquitetura é bem mais 
aberto do que foi no passado. Não somente a evolução técnica e tecnológica que 
possibilitou meios para realizá-la deste modo, como também, pode-se dizer, que 
houve maior necessidade de abertura. Em seu livro, o autor classifica a Holanda 
(fig. 39) como principal exemplo de integração entre os espaços interiores e exte-
riores. Ele cita o país como sendo formado por uma população que não foi atingida 
pelo medo do que acontece no mundo exterior, diferentemente das pessoas de 
outros países, onde a propriedade privada tende a se isolar do mundo exterior. 
Também faz menção ao clima da região, que por ser mais ameno que os demais 
países europeus, bem como o sentimento de mútua dependência de seus habi-
tantes, possibilitou o uso excepcionalmente amplo do vidro. 

“Olhar diretamente para dentro de uma sala de estar holan-
desa e quase que tomar parte do que acontece lá dentro 
é uma tradição que sempre surpreende os que visitam o 
país, e isso mostra que os holandeses são os menos atin-
gidos pelo medo do que acontece no mundo exterior que 
as pessoas de muitos outros países, onde a propriedade 
privada e as casas tendem a se isolar do mundo exterior.” 
(HERTZBERGER, 2006, p. 216)
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“Se a Holanda é um país de abertura e de dimensões pe-
quenas, então esta é a expressão, em termos de forma 
e espaço, da maneira como nos relacionamos uns com 
os outros, da maneira como tratamos o outro e de como 
conseguimos, dentro e fora, manter um ambiente social ra-
zoavelmente harmonioso, na soma e nas partes!” (HERT-
ZBERGER, 2006, p. 217)

A ideia da utilização do vidro como solução para fechamentos passou a ser 
disseminada no Modernismo. Um dos aspectos sempre associados à arquitetura 
moderna é a busca de transparência, cujo objetivo principal é criar uma possibili-
dade maior de integração visual com o meio circundante. A obtenção de transpa-
rência implica uma alteração significativa das superfícies verticais das edificações, 
antes maciças e pouco vazadas, cada vez mais abertas e expostas a partir das 
primeiras décadas do século XX, com a consequente ampliação das superfícies 
envidraçadas e das experiências interespaciais e interpessoais.

Dependendo da posição e dos objetivos, experimenta-se uma realidade 
estratificada, cabendo a arquitetura revelar mais, ou seja, tornar transparentes 
os diferentes níveis da experiência e, desta forma, evidenciar o funcionamento 
e a interligação das coisas. Independente de qual for o significado atribuído à 
experiência do espaço, no século XX, ela certamente compreende mais do que 
uma percepção puramente visual. Como já foi mencionado anteriormente, o de-
senvolvimento da ciência e também da arte, mudou a maneira de ver e, portanto, 
a maneira de sentir. O mundo mudou, de modo que as coisas são vistas de um 
jeito que não era visto antes. 

A partir das análises estabelecidas até o momento nesta discussão, consta-
ta-se que as aparências superficialmente agradáveis e com arquitetura decorativa 
não são mais suficientes. As fachadas das construções não devem ser projetadas 
apenas para complementar uma arquitetura já consolidada, precisam ser trabalha-
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das de forma conjunta ao restante da edificação, considerando os diversos fatores 
de influência, sejam eles os sentimentos e os desejos dos vários tipos de usuários, 
sejam as inevitabilidades impostas por cada tipo de uso ou, até mesmo, as neces-
sidades do contexto em que o edifício está inserido. Em suma, o projeto final deve 
harmonizar com todos os dados intelectuais e emocionais que o arquiteto possa 
imaginar, bem como se relacionar com todas as percepções sensoriais do espaço.

“Nossa arquitetura deve ser capaz de acomodar todas 
essas diversas situações que afetam a maneira como um 
edifício é entendido e usado. Ela não só deve ser capaz de 
adaptar-se às condições mutáveis do tempo e às diversas 
estações, como deve também adequar-se para ser usada 
tanto durante o dia quanto durante a noite; deve ser delibe-
radamente projetada para responder todos esses fenôme-
nos.” (HERTZBERGER, 2006, p.229)

Fig. 39 – 
Fachadas de 

edifícios holande-
ses.



93

“Desta maneira, a arquitetura também é capaz de mostrar 
o que não é realmente visível, e despertar associações de 
que não tínhamos consciência antes. Se conseguirmos 
produzir uma arquitetura que seja capaz de incorporar 
diferentes níveis e espaços, de tal modo que as diversas 
realidades, tal como encontradas nas diversas camadas 
da consciência, possam ser refletidas no projeto, então o 
ambiente arquitetônico poderá visualizar essas realidades 
e dizer algo ‘sobre o mundo’ aos usuários.” (HERTZBER-
GER, 2006, p. 230)

Herman Hertzberger (2006) utiliza em seu livro diversas referências arqui-
tetônicas para exemplificar suas colocações relacionadas à fachadas, entre elas 
a fábrica de tabaco Van Nelle (1920) (fig. 40 e 41), de M. Brinkman e J.C. van der 
Vlugt, em Rotterdam. A fábrica, que inevitavelmente apresentaria grandes dimen-
sões, foi projetada com o objetivo de minimizar seu impacto visual no entorno, de 
forma que, por meio de enormes paredes envidraçadas, o edifício não só mostra 
o que está acontecendo lá dentro, como também é pensado para que pessoas em 
seu interior tenham a visão mais ampla possível, não somente do mundo exte-
rior, mas também de seus companheiros de trabalho. A edificação como um todo, 
originando-se de uma espécie de abordagem racional e aberta, significou uma 
clara ruptura com o passado, estabelecendo melhores relações entre pessoas e 
espaços.

“O vidro começa no nível da calçada ou do gramado e con-
tinua subindo sem interrupções até alcançar a linha límpida 
do céu. A serenidade do luar é total. Tudo está aberto para 
os lados. E isto tem uma significação enorme para aqueles 
todos aqueles que estão trabalhando dentro do edifício, 
em todos os oito andares. Porque dentro encontramos um 
poema de luz. Um lirismo imaculado. Uma deslumbrante 
visão de ordem. A própria atmosfera da honestidade. Tudo 
é transparente, cada um pode ver e ser visto enquanto tra-
balha.” (LE CORBUSIER, apud. HERTZBERGER, 2006, p. 
218)

Figs. 40 e 41 
(próxima página) – 
Fabrica Van Nelle.
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As fachadas e aberturas nas arquiteturas brasileiras

De autoria do escritório de arquitetura FGMF, o projeto da Escola Várzea 
Paulista (2008) (fig. 42 e 43), fruto do programa FDE11, desde o princípio, ti-
nha como intenção criar uma grande integração entre o espaço interno e o ex-
terno. Por meio de elementos vazados de concreto localizados na parte frontal, 
agrupados de modo a formar um grande mosaico, são proporcionadas interes-
santes visuais, tanto pelo lado de dentro, emoldurando a paisagem, quanto do 
lado de fora, assemelhando-se a um gigantesco painel. Na porção posterior, o 
sombreamento é feito por telhas perfuradas de alumínio. No térreo, ele fica to-
talmente aberto para o espaço exterior, uma vez que as telhas perfuradas são 
aplicadas mais ao alto, assim como o mosaico. As telhas permitem que du-
rante o dia a luz entre de tal forma que elas fiquem praticamente transparente 
para quem está dentro do galpão, aumentando a sensação de que não há um 
limite claro entre o exterior e interior do prédio. Durante a noite, com a ilumina-
ção interna, essa sensação se inverte, e o observador que está no jardim ex-
terno tem a sensação de que a escola está toda aberta para a comunidade.12 

 

11 Fundação para o Desenvolvimento do Ensino. Para maiores informações: https://www.fde.sp.gov.
br/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
12 Informações retiradas do site ArchDaily.
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Figs. 42 e 43 – 
A fachada e aber-
turas da Escola 
Várzea Paulista.
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O MASP (1947) (fig. 44 e 45), Museu de Arte de São Paulo, da arquiteta 
Lina Bo Bardi, é materializado como um grande volume que se suspende para 
deixar o térreo livre, estruturando-se em dois grandes pórticos. O volume elevado 
foi projetado a fim de proporcionar a maior integração possível entre o museu e 
o espaço que o circunda e, em conjunto com a escolha dos elementos que com-
põem as fachadas, proporciona a sensação de continuidade espacial e de proxi-
midade entre os indivíduos que o utilizam e que o observam. Suas fachadas são 
configuradas a partir de extensas paredes envidraçadas, que apesar das modifi-
cações e adaptações sofridas ao longo do tempo, ainda representam aquilo que 
foi proposto inicialmente: conectar espaços, pessoas e visuais. A transparência 
dos vidros não é evidente, o que pode ser explicado pela necessidade de controle 
de iluminação imposta pelo principal uso da edificação – museu – mas, indepen-
dentemente disso, o reflexo do entorno nas grandes paredes que a compõem 
resultam na sensação de unidade espacial.
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Figs. 44 e 45 – 
A fachada do 

MASP.



relação8

substantivo 

• consideração que resulta da comparação de 
dois ou mais objetos.

preexistência9

substantivo

• existência anterior.

8 HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2001;
9 HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2001;
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2.5. Relação com preexistências

“O fenômeno da arquitetura não se dá no vazio absoluto, 
em circunstancias livres de interferências e fatores preexis-
tentes. Além dos fatores sociais, econômicos e culturais 
que compõem o universo de toda arquitetura que se obser-
ve, esta estará em permanente interação com o ambiente 
físico que a cerca e determina, seja ele natural como uma 
paisagem rural ou litorânea, ou artificial, como é o caso das 
áreas urbanas das cidades.” (VIEIRA, 2015, p.52)

 Como já foi tratado nesta discussão, a arquitetura é determinada por di-
versos fatores indiretos, sejam eles sociais, econômicos ou culturais. Mas, tam-
bém é preciso ressaltar a existência de fatores mais diretos, como o ambiente, por 
exemplo, seja ele natural ou construído, que exercem forte influência sobre ela. 
Diante disso, cabe ao profissional de arquitetura e urbanismo se posicionar em 
meio a um cenário repleto de embates teóricos que agita a produção crítica de 
arquitetura desde o século XX, abstendo-se de radicalismos e certezas que, em 
muitos casos, impede-o de enxergar toda a complexidade que envolve o tema.

 Neste trabalho final de graduação, o conceito de preexistência associa-
-se ao conceito de contexto que, por sua vez, em arquitetura se refere ao lugar 
no qual as edificações se localizam. O contexto é especifico e afeta de forma 
significativa a geração das ideias relacionadas à arquitetura. Muitos arquitetos e 
urbanistas usam a contextualização para estabelecer uma conexão clara do terre-
no com o conceito proposto, de forma que a edificação resultante esteja integrada 
e praticamente camuflada em seu ambiente. Outras propostas reagem ao meio, 
fazendo com que a construção seja claramente distinta e desconectada do entor-
no. Em ambos os casos, a questão fundamental é que as preexistências tenham 
sido estudadas, analisadas e consideradas de maneira deliberada e clara.
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 Mas, diferente do que muitos acreditam, a complexidade que envolve as 
análises do contexto vai além de aspectos relacionados à estética e à forma. Em 
seu livro A análise da arquitetura (2003), Simon Unwin defende que fatores como 
reconhecimento, memória, escolha, compartilhamento e aquisição de significação 
contribuem para o processo arquitetônico. Para ele é evidente que a arquitetura 
também envolve a construção, isto é, a alteração física de parte do mundo com 
o intuito de destacar ou reforçar sua função de lugar. Mas, apesar da arquitetu-
ra fazer mais diferença quando sugere mudanças físicas no tecido, não se deve 
desconsiderar todo o processo analítico e de desenvolvimento que resultou na 
construção final, pois o ambiente exerceu mais influência sobre ela do que se 
pode imaginar.

“Ao longo da história, os construtores de castelos fizeram 
fortificações em terrenos que, apesar de extremamente 
exuberantes, eram escolhidos principalmente em função 
da facilidade de defesa. Mesmo quando reconstruídas de 
maneira idêntica em outro local, essas edificações nunca 
conseguiram ser exatamente iguais em termos de arquite-
tura” (UNWIN, 2003, p.63)

 A arquitetura sempre depende de elementos preexistentes. Unwin (2003) 
caracteriza aqueles relacionados ao ambiente natural e ao ambiente construído. 
Praticamente toda arquitetura depende da topografia do terreno usado como base, 
assim como da interferência solar, dos cursos de água, dos ventos, etc. Lidar com 
questões como essas envolvem desafios importantes, aproveitá-los, amenizar 
seus efeitos e explorar suas características. São inúmeras as maneiras como os 
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elementos naturais podem contribuir para a arquitetura. O autor acrescenta ainda 
que eles “podem ser estética ou intelectualmente interessantes devido à maneira 
como simbolizam uma relação simbiótica entre as pessoas e suas condições.” 
(UNWIN, 2003). Os exemplos ao longo da história são inúmeros, dentre eles é 
interessante destacar a acrópole ateniense (fig. 46), em que a configuração dos 
grandes edifícios tira partido de uma condição territorial preestabelecida, relacio-
nando o posicionamento das construções com a declividade do terreno.13

13 Para entender sobre a configuração da acrópole grega consultar o livro: A análise da arquitetura, de Simon 
Unwin.
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Fig. 46 – croqui 
referente à confi-
guração dos edifí-
cios na Acrópole 

Ateniense. 
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 A utilização de coisas naturais preexistentes faz parte daquilo que Cris-
topher Alexander (1977) chama de “maneira atemporal de edificar”. Isso continua 
sendo relevante até hoje, ainda que seja menos provável que se tenha que con-
siderar características e elementos naturais, mas mais provável que se tenha que 
estabelecer relações com edificações já existentes.  Simon Unwin (2003) inicia 
sua discussão sobre a relação entre as novas arquiteturas e os ambientes cons-
truídos afirmando que nas cidades é fundamental interagir com o que já estava 
ali antes. Essa conversa entre arquiteturas pode acontecer de diferentes formas. 
Em alguns casos, pode-se considerar uma conexão direta entre as construções, 
interligando-as fisicamente. Em outros momentos, essa conexão pode ocorrer de 
forma mais sutil. São inúmeras as maneiras de conectar um edifício novo a um 
lugar. Entre os diversos exemplos de Unwin (2003), está o Museu de Arte da 
Lousiana14 (fig. 47), de Jorgen Bo e Vilhelm Wohlert, que conecta um prédio novo 
a uma casa antiga. Para este projeto os itens e condições preexistentes eram tão 
importantes quanto os novos. 

 As ideias do autor em questão não devem ser recebidas como únicas, 
pois fazem parte uma extensa discussão teórica. Mas, desse posicionamento é 
valido destacar que o arquiteto precisa estar atento aos sinais dados pelo contex-
to, que apresentam potencial, como fontes de sentido e significado, para justificar 
qualquer interferência na paisagem.  Deste modo, ele passa a entender a neces-
sidade de enxergar as construções como um “meio” e não como um “fim”, como 
parte de um todo maior interligado e interdependente. Segundo Vieira (2015), dis-
cutir o edifício a partir de seu contexto “significa discutir não apenas as relações 
da parte como o todo mas também a relação entre as partes. Significa discutir a 
relação espacial que os edifícios estabelecem entre si e suas possibilidades de 
transcendência enquanto espaços públicos vitalizados.” (VIEIRA, 2015, p.60)

14 Detalhes do projeto disponíveis em: Análise da arquitetura (2003), de Simon Unwin.
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Fig. 47 – Cro-
qui referente à 
relação com as 

preexistências no 
Museu de Arte da 

Louisiana. 
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“No entanto, quando invertemos as prioridades e pas-
samos a ver o edifício como o ‘meio’ e mão como o ‘fim’ 
primordial da arquitetura, a apreciação do contexto, não 
apenas do que ele representa em termos espaciais, torna-
-se fundamental para a formulação do ‘problema’, uma vez 
que, na tarefa de identificar ‘lugares’, o arquiteto precisará 
debruçar-se sobre as camadas de informação de que se 
constitui qualquer contexto dado.” (VIEIRA, 2015, p.56)

Embora se perceba um consenso consolidado quanto à importância da 
observação e consideração das preexistências como partida para qualquer in-
tervenção arquitetônica na cidade, não se pode dizer o mesmo sobre os critérios 
de interpretação do ambiente e, consequentemente das premissas que orientam 
os projetos urbanos. Vieira (2015) explica que não são só os fatores de ordem 
técnica, econômica, social e cultural que irão determinar como uma cidade é de-
senvolvida no ponto de vista arquitetônico, como também as ideias dominantes 
em arquitetura e urbanismo no momento em questão, com todas suas nuances, 
contradições e variações, uma vez que delas advirão os conceitos espaciais apli-
cáveis no projeto. 

“Ou seja, se por um lado sabe-se da importância de se 
considerar o contexto nos projetos das ‘arquiteturas’, por 
outro não há muita clareza sobre como o contexto deter-
mina a condição espacial dessas arquitetura. Se o modus 
operandi varia de acordo com as interpretações que se faz 
do contexto, os procedimentos adotados serão tão diver-
sificados quanto forem as interpretações que se faz dele.” 
(VIEIRA, 2015, p.60)

 A complexidade do contexto é indiscutível, a impossibilidade de com-
preende-lo por completo também, seja ele formado por elementos naturais ou 
artificiais, por isso deve-se sempre buscar estabelecer um diálogo com ele, cons-
truindo constantemente pontes que justifiquem as escolhas projetuais e reforcem 
a percepção de continuidade entre arquitetura e entorno. 
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A relação com as pré-existências nas arquiteturas brasileiras

Idealizado pelo escritório Brasil Arquitetura, o Museu do Pão (2007) (fig. 48 
e 49), localizado em Ilópolis, reflete por meio de seus dois volumes uma profun-
da análise contextual. Observando as imagens da obra em questão, de imediato 
percebe-se a tentativa bem sucedida de integrar a edificação à paisagem preexis-
tente. Por meio da escolha dos materiais, um novo bloco se conecta de forma 
sutil a uma antiga casa, de modo que, apesar de suas características claramente 
contemporâneas, as duas construções parecem se complementar. A escolha do 
gabarito também exerce influência sobre esse resultado, uma vez que ele parece 
se mesclar com as árvores e com as demais casas do entorno imediato.  Nesta 
composição, mais interessante do que visualizar a forma edificada final, é poder 
enxergar, de pronto, que ela emerge como um “meio” e não como um “fim”. Po-
de-se dizer que a arquitetura cumpre seu papel de renovação cultural, protago-
nizando o reencontro da comunidade local com sua história e, ao mesmo tempo, 
introduzindo o novo. Como consequência, o estimulo à sua reocupação. 

O mesmo pode ser dito do Sesc Pompéia (1986) (fig. 50 e 51), de Lina 
Bo Bardi. Localizado em São Paulo, o complexo é configurado a partir de três 
volumes mais recentes e dois antigos galpões industriais. Apesar dos edifícios 
novos romperem com algumas das características dos galpões, principalmente 
com relação à escala, é inegável que sua linguagem arquitetônica reforça o lado 
fabril e industrial do conjunto. Ao observá-lo, mesmo que rapidamente, é fácil per-
ceber sua conexão com o entorno em que se insere, principalmente por meio das 
escolhas relacionas a sua inserção no terreno. Entender a carência do contexto de 
locais para encontros e fluxos de pedestres foi fundamental. Mais importante que 
o mimetismo foi priorizar a conexão entre o espaço criado e a rua, de modo que o 
conjunto se comporta como uma extensão do traçado viário. 
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Figs. 48 e 49 – A 
relação com as 

preexistências no 
Museu do Pão.
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Figs. 50 e 51 (pá-
ginas seguintes) 
– A relação com 

as preexistências 
no Sesc Pompéia.
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A abordagem tipológica da arquitetura foi disseminada a partir da déca-
da de 1960, especialmente por Aldo Rossi e Giulio Carlo Argan. Segundo Rossi 
(1995) “o modelo, entendido como a execução prática da arte, é um objeto que 
deve se repetir tal como é; o tipo ‘é’, pelo contrário, um objeto segundo o qual 
um pode conceber obras, que não se assemelharão entre sim” (ROSSI, 1995, p. 
25). Argan (2001) define tipologia como sendo o estudo dos tipos. Segundo ele, 
na arquitetura, a caracterização de um tipo está relacionada a diversos fatores, 
como articulação entre espaço livre e construído, investigando suas variações, 
hierarquias e sua relação com o contexto urbano, período histórico e a sociedade 
que o produziu, entre outros.

Considerando a análise anterior, assume-se que os tipos a qual interessam 
a abordagem nesse trabalho, diz respeito, em especial, àqueles que apresen-
tam aspectos relacionados à dimensão urbana. Diante disso, para maior apro-
fundamento, neste capitulo três edifícios foram elencados, com a condição de 
que todos apresentassem caráter evidentemente urbano, que diz respeito àqueles 
localizados em áreas centrais e consolidadas, inseridos, portanto, em locais com 
intensa atividade humana; que possuíssem uma condição pública bem definida 
e que fossem obras de grande relevância da cultura arquitetônica nacional e/ou 
internacional. Outro aspecto que influenciou na escolha foi a conexão à edifícios 

Capítulo 3 | Arquitetura na 
prática

Os estudos de caso
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preexistentes, estando estes diretamente conectados à nova edificação ou, ape-
nas, localizados em um entorno denso e significativo.  

Definiu-se, portanto, que as arquiteturas seriam analisadas em função dos 
conceitos anteriormente preestabelecidos: permeabilidade e ocupação do tér-
reo, espaços de sociabilidade, fluxos e transposições, fachadas e aberturas 
e relação com pré-existências. 

1º Estudo de Caso | Praça das Artes (2012) –  
Brasil Arquitetura + Marcos Cartum 
Av. São João, 281 – São Paulo, Brasil 

Apresentação

O conjunto arquitetônico denominado Praça das Artes pode ser conside-
rado um edifício extremamente relevante para a cidade em diversos aspectos. 
Solicitado pela Secretaria Municipal da Cultura, inicialmente, o complexo foi con-
cebido para atender à necessidade de espaço das unidades ligadas ao Teatro 
Municipal, como Orquestra Sinfônica, Escolas de Bailado e de Música e Coral 
Lírico que, durante anos, ocuparam espaços precários em pontos espalhados pelo 
centro da cidade. Diante disso, como primeira ideia, pensava-se apenas em um 
edifício anexo ao teatro. No entanto, a localização da edificação - ao lado do Vale 
do Anhangabaú e perto do teatro -, somada ao uso intenso que se projetava para 
o equipamento público, transformou a escala do projeto, que se expandiu para um 
amplo programa de requalificação urbana.

O terreno escolhido, localizado próximo ao teatro e que vinha sendo utili-
zado como área de depósito de lixo, foi ocupado, até o início da década de 1970 
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Fig. 52 – Facha-
da avenida São 

João.

Fig. 53 – Fachada 
rua Conselheiro 

Crispiniano.
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pelo exército brasileiro, em um prédio demolido anteriormente à aquisição do local 
pelo município – segundo o secretário municipal da Cultura na gestão 2009/2012, 
Carlos Augusto Calil, o Exército se recusou a transferir para a prefeitura o terre-
no com a construção, preferindo derrubá-la. Com parte da área necessária para 
implantação do projeto disponível, optou-se, ainda, pela desapropriação de cinco 
imóveis adjacentes, inclusive o conservatório tombado, que encontrava-se em si-
tuação precária apesar de já ter sofrido diversas intervenções. 

Após essas ações, o escritório Brasil Arquitetura é convidado a participar 
do projeto devido à notória especialização em obras de caráter semelhante, ten-
do sido avaliado por uma comissão responsável por emitir um parecer técnico 
de aprovação. Formada a equipe, o projeto desenvolveu-se em conformidade ao 
Código de Edificações e dentro da Operação Urbana Centro que, como forma de 
incentivo ao adensamento construtivo no centro da cidade de São Paulo, funciona 
como uma zona de exceção às regras relacionadas à construção.

Em um segundo momento do projeto, já com a primeira etapa do processo 
concluída em 2012, alguns edifícios da esquina da rua Formosa com a aveni-
da São João também passaram por um processo de demolição, liberando outros 
lotes para a construção de novos blocos que objetivam liberar mais espaço na 
cota das calçadas para a livre circulação dos transeuntes, reforçando o caráter 
público e de vida urbana do interior da quadra. O novo bloco a ser construído no 
terreno lateral abrigará o acervo artístico e os arquivos históricos, com acesso pela 
rua Conselheiro Crispiniano e saída na rua Formosa. 
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Fig. 55 – Planta térreo.

Fig. 56 – Planta 1º pavimento.Fig. 54 – Planta situação.

Fig. 58 – Corte B-B.

Fig. 59 – Corte C-C. Fig. 60 – Corte A-A.

Fig. 57 – Planta 2º pavimento.
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Permeabilidade e Ocupação do Térreo

A análise da implantação da obra em questão permite constatar uma série 
de escolhas projetuais relacionadas a sua ocupação no térreo que contribuíram 
para que o edifício emergisse como uma extensão da rua e que, juntamente com 
outros elementos que serão relacionados a seguir, elevaram seu desempenho 
para além de sua função programática, transformando-o em um indutor estratégi-
co na requalificação da área central da cidade de São Paulo.  

Como foi tratado anteriormente, o projeto se utiliza do instrumento urbanís-
tico legal “Operação Urbana Centro”, que abrange as áreas chamadas de Centro 
Velho e Centro Novo de São Paulo, incluindo bairros históricos como Glicério, 
Brás, Bexiga, Vila Buarque e Santa Ifigênia. Com o objetivo de promover a recu-
peração da área central da cidade e atrair investimentos imobiliários, comerciais, 
turísticos e culturais, são realizadas algumas concessões quanto às leis relaciona-
das ao processo construtivo. No caso, o projeto da praça aproveitou-se da possibi-
lidade de se construir sem recuos frontal, de fundos e lateral, já que seu potencial 
construtivo estava dentro do padrão da região.      
 A partir disso, os volumes que conformam a Praça das Artes aproveitam-
-se da ausência de recuos, grudando-se em empenas cegas e deixando áreas 
vazias para o estar e a circulação pública. Por meio do térreo livre, pode-se cruzar 
o quarteirão de lado a lado e em três direções, a céu aberto ou protegidos por mar-
quises, como se fosse uma grande praça que cria conexões urbanas que unificam 
quadra e rua. É como se a cidade entrasse por essas conexões. Segundo infor-
mações retiradas do site do próprio escritório, ainda desfrutando das concessões 
concebidas a partir da operação urbana, os arquitetos aproveitaram para reduzir 
a porcentagem de área permeável, que deveria ser de, no mínimo, 20% da área 
do lote - em troca do replantio em outras áreas pré-determinadas – o que permitiu 
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que toda a extensão do terreno pudesse ser utilizada para construção. Porém, ao 
visitar o local, a escassez de área verdes no térreo é nítida, o que torna o percurso 
menos atraente.

No projeto inicial, foi prevista para o térreo, a implantação de comércios, 
bancas e restaurantes com o objetivo de atrair o movimento das ruas do entorno. 
Porém, hoje, nele se localizam, somente, os acessos aos edifícios, com blocos 
de circulação vertical, banheiros e recepções com pequenas áreas expositivas, 
mantendo a maior parte do pavimento livre. Após a finalização da primeira etapa 
do processo construtivo, pode se dizer que estes usos futuros darão suporte a 
uma arquitetura que, através de seus elementos, mudou o tecido urbano, e não 
o contrário. Nos diagramas a seguir (fig. 61, 62 e 63) é possível perceber como 
ocorre essa ocupação e permeabilidade do térreo. 

Fig. 61 – Diagrama 
de permeabilidade e 

acessos.
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Fig. 62 – Diagrama 
figura-fundo - 

vazios.

Fig. 63 – Diagrama 
figura-fundo – 

ocupação.
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Espaços de Sociabilidade

O estudo das plantas do conjunto de edifícios, bem como as visitas, mostra 
que os espaços de encontros assumiram grande importância nas instalações da 
Praça das Artes, dada a significativa escala das áreas públicas externas, frequen-
temente utilizadas para apresentações ao ar livre, arte de rua e conversas, além 
da presença marcante da grande praça que, por si só, já determina a indiscutível 
vocação da Praça à sociabilidade. Entretanto, busca-se, por meio desse trabalho, 
identificar os elementos relacionados à arquitetura e sua espacialidade que aca-
baram por contribuir para a realização dessas atividades que representam encon-
tros espontâneos e não estimulados por eventos que visam essas experiências. 
Nesse sentido, constata-se que as áreas externas possuam qualidades singulares 
que favorecem a ocupação espontânea por transeuntes e usuários eventuais. O 
modo com que os volumes ocupam o lote, como já analisado, resulta em um gran-
de espaço desprotegido, porém, a escolha do térreo quase em sua totalidade livre, 
gera marquises que contribuem para condição de abrigo. 

Além disso, a Praça das Artes conta com um mobiliário planejado que se 
espalha por todo o térreo e algumas áreas nos demais pavimentos, visando dar 
suporte a esse tipo de atividade. Os bancos, em madeira, convidam os pedestre 
a permanecerem no local, assim como a grande escadaria, rampas e passarelas 
que foram projetadas para assumirem mais que a função padrão de transposição 
de níveis, sendo utilizadas, também, como locais para encontros e permanências. 
No primeiro diagrama de espaços de sociabilidade (fig.64), pode-se perceber a 
grande quantidade de espaços livres – conformados pelos limites das construções 
– aptos para os encontros. Já as áreas de abrigo (fig. 65), resultantes do térreo 
livre dos blocos de edifício, estão representadas no segundo diagrama. Nele é 
possível constatar os locais onde as escolhas projetuais poderiam indicar estímu-
los convincentes à permanência e ao encontro.
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Fig. 64 – Diagrama 
áreas descobertas 
para sociabilidade.

Fig. 65 – Diagrama 
áreas cobertas para 

sociabilidade.
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Fluxos e Transposições

O acesso do público ao conjunto pode ser realizado igualmente por três 
dos quatro lados, uma vez que, pelas características do lote – com três frentes 
disponíveis – e da arquitetura, o edifício não apresenta fundos ou afastamentos 
laterais, como dito anteriormente. As três fachadas, localizadas na avenida São 
João e nas ruas Conselheiro Crispiniano e Formosa, são consideradas frontais, 
umas vez que todas se voltam para vias de alguma relevância, seja devido ao 
fluxo de automóveis ou de pessoas, de forma que as três se mostram aptas para 
realizar a transição entre a rua e o conjunto e, consequentemente, desempenhar 
o papel de acesso para o interior do edifício.

As vias em questão apresentam diferentes cotas de nível que exigiram 
transposições para que as ruas Conselheiro Crispiniano e Formosa atingissem o 
nível da avenida São João, localizada na cota intermediária em relação as demais. 
O desnível entre a rua Conselheiro Crispiniano e Avenida São João foi soluciona-
do por meio de uma grande escadaria que foi projetada para assumir mais que 
sua função de transposição, atuando, também, como um espaço de permanência 
e sociabilidade. O mesmo ocorre com a rampa que tem origem na rua Formosa e 
que, devido sua inclinação suave e sua largura que coincide com a testada do lote, 
exerce o papel, também, de espaço de encontros até atingir a cota da avenida 
São João. 

No nível 738 – onde se localiza a avenida São João – a partir do saguão 
do edifício principal, partem as escadas e elevadores que conduzem aos demais 
espaços do conjunto. Com exceção de uma única escadaria em vidro configura-
da triangularmente, localizada fora do edifício e logo à esquerda de quem chega 
pela São João e que interliga somente o térreo ao primeiro pavimento, todas as 
demais circulações verticais são configuradas com maior rigidez e de forma con-
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tínua, conformando núcleos rígidos que se espalham pelos edifícios do conjunto. 
Existem, também, pequenas circulações que possuem funções específicas, inter-
ligando pequenas áreas e poucos pavimentos. Além disso, as transposições entre 
os diferentes edifícios ocorrem por meio de passarelas que, em determinados 
casos, atuam como rampas que conectam além de edifícios, pavimentos. Essas 
passarelas, assim como a escadaria e a rampa que solucionam os desníveis do 
térreo, foram projetadas para além de suas funções pré-determinadas, uma vez 
que possuem dimensões que extrapolam aquelas convencionais para simples 
transposições, além de janelas para contemplação do exterior. O diagrama abaixo 
evidencia essa situação (fig.66).

Diante desses aspectos, é possível perceber que o sistema de circulação 
da Praça das Artes tem uma importância significativa na singularidade da expe-
riência vivida dentro de seus espaços, principalmente porque, além de atuarem 

Fig. 66 – Fluxos e 
Transposições
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como circulações, a maioria delas atua como uma espécie de agente incentivador 
da sociabilidade e da contemplação do entorno, o que acaba por interferir posi-
tivamente na forma como o conjunto se relaciona com a rua e com o contexto 
construído, estimulando a ocupação espontânea do espaço e sua consequente 
transformação. 

Fachadas e Aberturas

É possível notar, de imediato, como as escolhas projetuais relacionadas a 
fachadas e aberturas contribuíram de forma positiva para que a Praça das Artes 
se destacasse como um edifício catalisador da reapropriação do centro de São 
Paulo. Em um primeiro momento, destacam-se nas três frentes que dão acesso ao 
conjunto, as extensas áreas livres resultantes das composição volumétrica que, 
por meio da apropriação de algumas empenas adjacentes, elimina áreas residuais 
e expande o espaço destinado à grande praça. Nas fachadas das ruas Formosa 
e Conselheiro Crispiniano somente uma pequena parte da testada é efetivamente 
edificada – cerca de 1/2 na rua Formosa e 1/3 na rua Conselheiro Crispiniano – 
mantendo uma ampla área descoberta para fluxos e permanências. Já na fachada 
da avenida São João, toda extensão da frente do lote é ocupada, sem recuos 
laterais e frontais, mas, as paredes autoportantes em concreto permitiram que o 
térreo permanecesse totalmente livre e que não houvesse nenhum tipo de sepa-
ração entre a rua e o edifício.      
 Por se tratar de um programa voltado pra música, houve a necessidade 
de considerar o isolamento acústico na escolha dos materiais das fachadas. O 
concreto divide espaço nas superfícies com vidros fixos adesivados em caixilhos 
especiais, que colaboram para manter o conjunto silencioso. As aberturas (fig.67) 
que, de acordo com os arquitetos responsáveis, foram feitas em um ritmo aleató-
rio para quebrar a crueza do concreto e para emoldurar pontos da paisagem, se 
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espalham por todo edifício, contribuindo para que o pedestre se sinta conectado 
com o interior da edificação e para que os ocupantes mantenham-se, sempre, 
em contato com o exterior e, assim, os ambientes de tornem menos opressivos e 
isolados do contexto. 

Relação com Pré-existências 

Um dos elementos de maior relevância no projeto da Praça das Artes é 
a relação que a edificação estabelece com as pré-existências. Além dos novos 
edifícios projetados para receber salas de música e dança, além de auditório, área 
expositiva e biblioteca, o complexo estabelece um diálogo com a vizinhança e com 
os edifícios históricos que se incorporam ao conjunto abrigando parte do programa 
solicitado. Essas construções antigas, antes de serem aproveitadas na obra, fo-
ram restauradas, como aconteceu com a fachada do Cine Cairo que, embora não 

Fig. 67 – 
A fachada da Pra-

ça das Artes.



129

seja tombada, foi mantida como memória e testemunho de outra época vivenciada 
pela cidade. Já o edifício do centenário Conservatório Dramático e Musical, além 
de ganhar uma nova personalidade, deixa de ser um objeto isolado na cidade para 
se tornar parte da Praça das Artes, abrigando uma sala de concertos, música de 
câmara e auditório com grande qualidade acústica. 

A relação com a pré-existência não ocorreu somente de forma direta como 
nos casos do Cine Cairo e do Conservatório Dramático e Musical (fig.68) que 
tiveram parte ou a totalidade de sua construção original integrada ao novo edifício, 
ocorrendo, também, de forma indireta, por meio da tentativa de reproduzir em 
escala menor todas as condições técnicas e de ambientação existentes no Teatro 
Municipal – ao qual a obra da suporte – com condições acústicas excepcionais. 
Para isso foram utilizados até mesmo amortecedores para absorver ruídos e vibra-
ções que pudessem repercutir nos ensaios. São características como essas que 
fazem com que a Praça das Artes atue como um anexo do Teatro mesmo que não 
esteja diretamente conectada a ele.  

A partir disso, os arquitetos demonstram por meio de suas escolhas 
projetuais – que abordam desde o partido arquitetônico adotado até o deta-
lhamento da materialidade – que há a preferência por dar continuidade às ca-
racterísticas do entorno construído, respeitando gabaritos e materialidades, 
o que faz com que o conjunto surja no lote como o preenchimento de um va-
zio até então esquecido pela população, emergindo como um todo urbano e 
não como um objeto isolado, como pode ser percebido na imagem (fig.69). 
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Fig. 68 – 
A relação entre a 
nova arquitetura 
e a pré-existên-

cia.

Fig. 69 – 
A relação entre a 
nova arquitetura 
e seu entorno.
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Considerações sobre a obra

 Por meio da análise realizada nesse trabalho referente a Praça das Artes, 
pode-se perceber que a implantação desse equipamento cultural, além de atender 
à questão da carência de espaços para o funcionamento do Teatro Municipal, 
desempenha papel indutor estratégico na requalificação e ressignificação da área 
central da cidade, uma vez que o conveniente e complexo programa de uso, foca-
do nas atividades profissionais e educacionais de música e dança, está fortemente 
marcado por funções de caráter público, convivência e vida urbana.
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2º Estudo de Caso| Timmerhuis (2015) –  
OMA   
Meent 119, 3011 JH – Rotterdam, Holanda

Apresentação

Situado no bairro Laurenskwartier da cidade de Rotterdam, na Holanda, o 
complexo multiuso Timmerhuis foi construído para abrigar, além de serviços muni-
cipais, unidades residenciais, comerciais e culturais, como o museu de Rotterdam. 
Além disso, a nova construção se conecta diretamente ao Stadstimmerhuis, 
um edifício municipal, de 1953, que o rodeia em dois lados. 

O novo edifício é resultado de um concurso organizado pela prefeitura da 
cidade em 2009, e consagrou o projeto realizado pelo escritório holandês OMA 
como vencedor. O objetivo da proposta em questão era que, ao invés da obra 
emergir como mais um edifício em que se destaca a composição não harmônica 
dos estilos arquitetônicos, evidenciando a história conturbada da criação da cida-
de de Rotterdam, o novo conjunto tentasse relacionar de forma positiva a arquite-
tura contemporânea com o entorno construído histórico existente.  A composição 
sem forma rígida e aparentemente improvisada do edifício de 45 mil m²  acaba por 
criar a possibilidade de experiências diferentes para os visitantes: quando obser-
vado da Coolsingel – uma das principais ruas do centro de Rotterdam – visto entre 
a Câmara Municipal e o Correio, o conjunto parece quase simétrico, adquirindo 
um caráter monumental. Por outro lado, quando se observa a relação estabelecida 
com a construção existente, o mesmo edifício parece delicado e acolhedor.

Finalizado em 2015, o Timmerhuis é, hoje, mais uma das grandes obras do 
país, destacando-se por sua composição arquitetônica pouco convencional, por 
seu sistema estrutural inovador e por ser considerado o edifício mais sustentável 
da Holanda, sendo a única edificação de uso misto no país a ter alcançado o nível 
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Fig. 70 – 
Composição 
volumétrica.

Fig. 71 – 
Térreo do edifício.
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de excelência do BREEAM, um dos mais importantes da categoria. Estes e outros 
aspectos serão abordados a seguir. 

Fig. 72 – Planta de situação. Fig. 73 – Planta pavimento térreo.

Fig. 75 – Planta 2º pavimento.Fig. 74 – Planta 1º pavimento.
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Fig. 76 – Planta 3º pavimento.

Fig. 78 – Planta 5º pavimento.

Fig. 80 – Corte longitudinal.

Fig. 77 – Planta 4º pavimento.

Fig. 79 – Planta 6º pavimento.

Fig. 81 – Corte transversal.
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Permeabilidade e Ocupação do Térreo

 A projeção da nova construção configura no terreno uma forma que, ape-
sar de respeitar uma clara modulação estrutural, mostra-se assimétrica e trian-
gular e que se funde ao edifício remanescente por dois lados, quase como se 
recebesse um abraço do antigo prédio, como pode ser percebido nos diagrama de 
ocupação do térreo (fig.83 e 84). Percebe-se, também, uma evidente disparidade 
entre área ocupada e não ocupada, uma vez que as áreas ao ar livre são mínimas, 
concentrando-se no lado esquerdo do terreno – no ângulo mais agudo do triân-
gulo – e correspondendo a, aproximadamente, 15% da área do terreno, enquanto 
aquelas cobertas correspondem a cerca de 85% do terreno.  

 Entretanto, apesar de constituir uma massa densa, o novo edifício possui 
um pavimento térreo que foi planejado para sugerir uma relação aberta e ativa 
com a cidade. A suspensão dos módulo metálicos estruturais cria uma pavimento, 
praticamente, livre, composto, somente, pelos halls e caixas de circulações, além 
de uma grande escadaria, projetada para atuar como uma espécie de arquibanca-
da, em que os degraus exercem o papel de pequenos pavimentos. É no térreo do 
edifício novo que também está localizada a área administrativa, que se concentra 
no lado esquerdo do piso para que o centro permaneça livre. Já o térreo da cons-
trução existente foi adaptado para receber usos como cafés, lojas de souvenires 
e conveniência e o novo museu de Rotterdam, o que resultou na retirada de algu-
mas paredes antigas pré-existentes. A estrutura, por sua vez, manteve-se inalte-
rada. A escolha do térreo para implantação desses programas mostra-se eficiente, 
já que estimula a entrada e permanência dos indivíduos.

 É possível cruzar o terreno por algumas aberturas localizadas na antiga 
fachada da edificação remanescente, que sugere um ambiente, ao mesmo tem-
po, recluso e aberto para os pedestres, como pode ser verificado no diagrama a 
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seguir (fig. 82). Mas, com o avançar das obras, foi incorporado à parte nova, um 
fechamento em vidro que se estende por toda a fachada principal, e que condicio-
nou a acessibilidade do conjunto à duas aberturas específicas, comprometendo 
a permeabilidade e, consequentemente, a boa articulação que o projeto inicial 
objetivava estabelecer com a cidade. Dessa forma, a permeabilidade permaneceu 
somente no campo da visão, uma vez que a imensa parede translucida permite 
que o olhar cruze o edifício por toda sua extensão, mas, ao mesmo tempo, impe-
de o visitante de atravessá-lo por onde desejar, direcionando-o para um acesso 
pré-determinado.

Fig. 82 – Diagrama 
de permeabilidade e 

acessos.
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Fig. 83 – Diagrama 
figura-fundo - vazios.

Fig. 84 – Diagrama 
figura-fundo - ocupa-

ção.
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Espaços de Sociabilidade

 A implantação  mostra uma clara separação entre os espaços cober-
tos e descobertos (fig.85). A esquerda, percebe-se uma praça ao ar livre que está, 
por excelência, dedicada ao social por sua condição de pública. Entretanto, a 
análise permite perceber que essa praça atua de forma independente, sem es-
tabelecer conexões ou qualquer tipo de relação com a massa construída, o que 
faz com que as atividades externas e as atividades internas não se misturem em 
nenhum momento.

 Com exceção do térreo e do primeiro pavimento, pode-se dizer que o 
Timmerhuis não apresenta espaços de sociabilidade tão significativos ao longo 
de seus níveis. Por se tratar de um edifício que conta com um programa, em sua 
maioria, residencial e corporativo, grande parte da área construída é privativa e 
projetada para receber uma função programática específica, sem a existência de 
espaços consideráveis para a realização de encontros e atividades destinadas à 
sociabilidade. Apesar de, ao analisar as plantas do segundo ao sexto pavimento, 
ser possível perceber algumas poucas áreas livres que seriam, em teoria, utiliza-
das para esse fim social, mesmo que direcionadas a um público especifico – tra-
balhadores e moradores do edifício –, a discrepância entre as dimensões, quando 
comparadas aos grandes espaços corporativos, por exemplo, é grande. 

 Mas, quando se analisa o térreo, percebe-se que houve a intensão de 
criar um espaço de “transição” que fosse livre, com vocação ao movimento e que 
realizasse a passagem entre a área externa – pública por essência – e o espaço 
estático e privado de forma sutil, como pode ser percebido no diagrama seguinte 
(fig. 86). Nele, com exceção das caixas de circulação e pequenas áreas técnicas, 
os espaços não se mostram compartimentados, “fundindo-se” um ao outro, o que 
acaba por estimular os encontros e as atividades em conjunto. Além disso, a gran-
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Fig. 85 – Diagrama 
áreas descobertas 
para sociabilidade.

Fig. 86 – Diagrama 
áreas cobertas para 

sociabilidade.
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de escadaria que nivela as entradas do edifício remanescente e da nova constru-
ção extrapola suas funções “básicas” de circulação vertical, seus largos degraus 
surgem como pequenos “pavimentos intermediários”, convertendo a escada em 
uma área apta para o encontro e à interação social. O mesmo pode ser dito sobre 
o primeiro pavimento que, por possuir um programa de caráter ainda institucio-
nal permite uma maior flexibilidade que os demais pavimentos. Um grande vazio 
permite que o indivíduo se conecte as atividades realizadas no térreo mesmo que 
somente de forma visual e sonora.

Fluxos e Transposições

 A chegada ao conjunto ocorre por quatro aberturas modestas localizadas 
nas fachadas norte e sul e, analisando os desenhos técnicos, fica evidente que 
esses acessos são pequenos em relação a proporção do edifício como um todo, o 
que o torna menos convidativo à aproximação. 

 O sistema de circulação que organiza a distribuição dos espaços inter-
nos, por sua vez, pode ser facilmente identificado no Timmerhuis, uma vez que 
estão concentrados em dois únicos grandes blocos, mantendo-se formalmente 
regular e rígido em todos os vários pisos. A maior caixa de circulação, localizada 
à direita de quem chega pelo novo edifício, possui, além do hall residencial, o hall 
corporativo, contando com mais elevadores, já que o fluxo desse tipo de progra-
ma se mostra mais intenso ao longo do dia. A menor caixa, por sua vez, possui 
somente o hall residencial, entretanto, as duas caixas possuem elevadores que 
podem atender tanto à parte residencial quanto à parte corporativa se necessário, 
de forma que em ambas eles se intercalam nos pavimentos para que os fluxos não 
se misturem. 

 Diante disso, percebe-se que a organização dos fluxos e transposições 
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ocorre de forma um tanto quanto convencional no conjunto, já que as circulações, 
com exceção da escadaria já descrita nos itens anteriores, exercem somente 
a função de distribuição de pessoas nos pavimentos, sem qualquer estimulo a 
interação social e sem emergir como mais um elemento arquitetônico da obra 
que pudesse ser um convite a ocupação. Ressalta-se, também, que em nenhum 
momento as transposições são utilizadas como um incentivo a contemplação e, 
consequente, articulação com o entorno em que a edificação está inserida, limi-
tando-se a caixas herméticas de escadas e elevadores.

Fig. 87 – Diagrama 
fluxos e transposi-

ções.
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Fachadas e Aberturas  

 Ao analisar a relação que o Timmerhuis estabelece com a rua e com 
o entorno construído por meio das fachadas e aberturas, tona-se evidente que 
houve a intenção de relacionar e conectar o ambiente externo e o ambiente in-
terno. Os fechamentos escolhidos são translúcidos, o que permite os indivíduos 
de se mantenham conectados com o exterior em todos os pavimentos. No nível 
do térreo, foi adicionada uma caixilharia em formato ondulado, o que apesar de 
evidenciar o caráter privado do edifício, mantém uma aparente conexão entre os 
ambientes. Nos demais pisos, residenciais e corporativos, as aberturas são gene-
rosas e padronizadas, e se intercalam entre portas de varandas e janelas. 

  Como foi tratado anteriormente, o edifício em questão é marcado pela 
ausência de simetria em sua volumetria, resultado da sobreposição dos módulos 
estruturais. Essa aleatoriedade proporciona fachadas dinâmicas que produzem 
percepções distintas do conjunto dependendo do ângulo em que é observado. É 
interessante constatar que assim como a volumetria, a escolha dos materiais das 
fachadas se tornou um dos elementos que mais contribuíram para a peculiaridade 
do Timmerhuis e, dessa forma, faz com que ele se torne atrativo e interessante 
para a apropriação. 



144

Figs. 88 e 89 – 
A fachada do 
Timmerhuis.
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Relação com Pré-existências 

 A relação com o entorno construído ocorre de forma muito interessante 
no conjunto. A escolha do sistema estrutural metálico modular, com dimensões 
de 7,2 x 7,2 x 3,6 metros, possibilitou que esses cubos formados por vigas e pila-
res se encaixassem quase que perfeitamente ao edifício remanescente. O Tim-
merhuis se integra ao Stadtimmerhuis respeitando as mesmas alturas do 
piso, de forma que a dimensão de 20 metros do embasamento é mantida, o que 
está de acordo com as características das demais edificações do bairro de Lau-
renskwartier, onde está inserido.  Entretanto, a partir desses 20 metros, os 
cubos, que continuam sendo sobrepostos, passam a ser posicionados de forma 
mais dispersa, o que deixa o aspecto de embasamento-torre mais evidente. 

 Além disso, o escritório responsável pelo projeto buscou manter o edifí-
cios de 1953 com suas características originais, sem mudanças na estrutura e nas 
fachadas que se mantiveram voltadas para a rua. As antigas paredes externas 
nas quais o novo edifício se conecta receberam alterações para que a articulação 
entre ambos edifícios pudesse ocorrer de forma eficiente. Nelas, foram realizadas 
mais aberturas, bem como a o acréscimo de elementos estruturais necessários 
para que a conexão ocorresse. 

 Quanto à linguagem plástica do conjunto, é possível perceber que op-
tou-se por produzir um contraste agressivo entre as duas arquiteturas envolvidas, 
criando uma “massa ambígua” que levou em consideração a escolha dos ma-
teriais, onde a leveza do metal se opõe à alvenaria pesada, a caixilharia quase 
imperceptível em alumínio destoa das grandes janelas pré-existentes, assim como 
as novas aberturas extensas contrastam com as estreitas e ritmadas do edifício 
remanescente; considerou-se, também, a oposição volumétrica, umas vez que 
grande parte das construções do entorno apresentam uma simetria, formal, sem 
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Fig. 90 – A rela-
ção entre a nova 
arquitetura e a 
pré-existência.

Fig. 91 – A rela-
ção entre a nova 
arquitetura e seu 

entorno.
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grandes ‘devaneios”, enquanto o Timmerhuis se mostra autentico e desapegado 
de convenções formais.  

Considerações finais sobre a obra

 A análise realizada evidencia que o complexo multifuncional Timmerhuis, 
a princípio, foi projetado levando em consideração aspectos de uma articulação 
positiva com a rua e com o entorno edificado, para que, assim, fosse possível 
uma ocupação espontânea do espaço. No entanto, alguns elementos incorpora-
dos posteriormente realçam o domínio do privado em relação público, o que torna 
o conjunto menos atrativo do ponto de vista da pesquisa. O grande chamariz do 
Timmerhuis é, com certeza, a relação estabelecida com a pré-existência. A so-
breposição dos cubos metálicos reincorpora o antigo edifício municipal à cidade, 
ressignificando-o e reapropriando-o.
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3º Estudo de Caso| Instituto Moreira Salles – Andrade Mo-
rettin Arquitetura   
Av. Paulista – São Paulo, Brasil

          
Apresentação

 O Instituto Moreira Salles é uma organização sem fins lucrativos fundada 
por Walther Moreira Salles em 1990. É administrada pela família Moreira Salles e 
tem por finalidade exclusiva a promoção e o desenvolvimento de programas cultu-
rais, atuando, principalmente, nas áreas de fotografia, literatura, biblioteca, artes 
plásticas e música.  A ideia de Walther Moreira Salles de criar uma instituição cul-
tural sem fins lucrativos germinou e tomou corpo em relativamente pouco tempo. 
Instalado primeiro em Poços de Caldas, desde 1999 o IMS ocupa a casa que foi 
residência da família Moreira Salles na Gávea, Rio de Janeiro. 

Entretanto, construir um amplo centro cultural em São Paulo era uma anti-
ga aspiração do Instituto Moreira Salles. Desde 1996, o Instituto possui uma gale-
ria na rua Piauí, em Higienópolis, com espaço insuficiente para abrigar as grandes 
exposições de fotografia e artes plásticas que promove. Nos últimos anos, gran-
des exposições chegaram a São Paulo devido a parcerias do instituto com o Sesi/
Fiesp, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Sesc, a Faap, entre outros. Esse 
aumento do número de eventos culturais acabou incentivando a concretização de 
uma ideia que, até então, não havia saído do papel.  Com um novo museu, torna-
ria-se possível, também, promover mostras de cinema, palestras, cursos e even-
tos musicais, como os que o IMS já realiza em seu centro cultural do Rio Janeiro.

O novo edifício do Instituto Moreira Salles conta com um programa 

Fig. 92 
(à direita) - 

Composição 
volumétrica.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_sem_fins_lucrativos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Walther_Moreira_Salles
https://pt.wikipedia.org/wiki/1990
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
http://www.archdaily.com.br/br/tag/museu
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Fig. 93 – Composição volumétrica
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voltado exclusivamente à cultura. Trata-se de biblioteca, galerias, salas de 
aula, auditório, midiateca e restaurante distribuídos em uma única torre com 
nove pavimentos. O projeto é resultado de um concurso do qual participa-
ram seis escritórios brasileiros, consagrando a proposta do escritório Andra-
de Morettin Arquitetos como vencedor. Localizado no final da Avenida Pau-
lista, próximo à edificações notáveis como o Conjunto nacional e o MASP e 
bem em frente de onde se abre uma ampla visual para o vale do Pacaembu, 
o lote, com 20 x 50 metros é plano e cercado por edifícios de 13 a 18 andares 
por todos os lados: uma fenda na sequência de volumes ao longo da avenida.  
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Fig. 95 – Planta térreo.

Fig. 96 – Planta 1º pavimento.

Fig. 98 – Planta 3º pavimento.

Fig. 97 – Planta 2º pavimento.

Fig. 99 – Planta 4º pavimento.

Fig. 94 – Planta de situação.
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Fig. 101 – Planta 6º pavimento.Fig. 100 – Planta 5º pavimento.

Fig. 102 – Planta 7º pavimento.

Fig. 104 – Corte longitudinal 1.

Fig. 103 – Planta 8º pavimento.

Fig. 105 – Corte longitudinal 2.
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Permeabilidade e Ocupação do Térreo

 Como foi dito anteriormente, o terreno no qual seria implantado o Insti-
tuto Moreira Salles era estreito e cercado por construções nas laterais e fundos. 
Diante dessa situação, o escritório responsável – Andrade e Morettin Arquitetura 
– o considerava claustrofóbico, o que acabou por resultar na decisão projetual de 
transferir os usos que normalmente estariam localizados na base do museu para 
o centro do edifício, quinze metros acima do nível da Av. Paulista, criando uma 
relação totalmente nova e aberta entre o museu, a cidade e seus habitantes. Com 
esse deslocamento, o térreo, no nível da rua, passou a abrigar somente as caixas 
de circulação, as escadas rolantes e o restaurante, como pode ser verificado nos 
diagramas (fig. 106, 107 e 108). Já o quinto pavimento, interligado ao térreo por 
meio de uma escada rolante direta, passou a conter a recepção, um café, loja e a 
distribuição dos fluxos como um todo, atuando como principal elemento articulador 
do museu.   

 Essa operação teve como consequência, segundo os arquitetos, a libe-
ração do nível da Avenida Paulista para que ela funcionasse em conjunto com o 
primeiro subsolo, como uma plataforma de distribuição das diversas circulações 
que alimentam o edifício. Assim, o térreo passou a funcionar como um grande 
hall urbano, convertendo-se em uma extensão da calçada que conduz o visitante 
através de escadas rolantes e de elevadores até o pavimento responsável pela 
distribuição dos fluxos do edifício. Nesta transferência, é como se o térreo se mul-
tiplicasse. O que antes seria localizado em um único nível, com ambientes de 
dimensões reduzidas e com menos permeabilidade, passou a ocupar dois níveis, 
emergindo de maneira menos compacta.   

O “térreo elevado”, de frente para a cidade, se abre numa perspectiva total-
mente nova. Liberado do confronto demasiadamente próximo e direto com a rua, 
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Fig. 106 – Diagrama de permeabilidade e acessos.

Fig. 107 – Diagrama figura-fundo - vazios.
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tornou-se possível criar um espaço, mas ajustado à intensidade e aos ambiente 
desejados para o museu. Como foi mencionado, com essa transferência, foi pos-
sível aproximar os principais programas dos usos do térreo, uma vez que, agora, 
ele está localizado no centro de gravidade do edifício.  

Espaços de Sociabilidade 

 Após a análise dos desenhos e imagens do novo Instituto Moreira Salles, 
fica evidente a tentativa de projetar espaços que, de alguma forma, fossem capaz 
de estimular as interações sociais. Para isso, além da transferência dos usos do 
térreo para o quinto pavimento, o que acabou por liberar o nível da Avenida Pau-
lista e, assim, resultar em uma espécie de ampliação do espaço público que é, por 
natureza, propenso à sociabilidade, os arquitetos responsáveis, mesmo diante de 

Fig. 108 – Diagrama figura-fundo - ocupação.
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um terreno com restrições de espaço, sobrepuseram lajes pouco compartimenta-
das, fazendo com que os espaços direcionados a usos específicos pudessem se 
mesclar aos espaços de encontros e sociabilidade. 

 Outro aspecto que também pode incentivar esse tipo de interação, é a 
utilização dos vazios. Em alguns pavimentos, com restrição daqueles com neces-
sidades de reclusão, a existência de recortes nas lajes possibilita que os indiví-
duos se mantenham conectados sonora e visualmente. Essa intenção pode ser 
percebida, também, nas escadas metálicas localizadas juto à fachada. Por serem 
“soltas” dos pisos, elas mantém um pé direito contínuo e acabam estimulando 
encontros visuais e mantendo uma certa atividade social. Entretanto, o restante 
das circulações, que estão localizadas em um grande bloco que abrange quase 
toda extensão do edifício, foram projetadas para exercer a função de um grande 
pilar, de forma que não exercem nenhum outro tipo de função que não sua função 
de origem.

 Entretanto, um elemento que chama a atenção na implantação do Ins-
tituto Moreira Salles é a existência de poucas áreas descobertas que pudessem 
ser utilizadas como praças de encontros ao ar livre. Mas, diante das possiblidades 
impostas pelas dimensões do terreno, o jardim ao fundo do terreno, juntamente 
com a praça coberta no térreo consegue exercer a função de proporcionar esse 
tipo de interação de forma satisfatória (fig.109 e 110). 



158

Fig. 109 – Diagrama áreas descobertas para sociabilidade.

Fig. 110 – Diagrama áreas cobertas para sociabilidade.
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Fluxos e Transposições

 O acesso ao edifício se faz por uma extensa caixa de circulação locali-
zada na lateral esquerda do lote, como pode ser observado no diagrama (fig.111). 
Nela, estão localizados duas escadas de emergência, cinco elevadores, sendo um 
deles de carga e dois de serviço, além de sanitários que, em alguns pavimentos, 
funcionam como depósito. O bloco atua como um grande pilar, possuindo paredes 
estruturais em seus quatro lados. 

 Um outro acesso, de caráter mais arquitetônico por apresentar algum 
apelo estético, está localizado junto à fachada principal, seguindo o mesmo alinha-
mento do grande bloco de circulação. Trata-se de uma escadaria metálica “solta” 
dos pavimento que tem início no primeiro nível, de forma que acaba por limitar 
seu fluxo a, somente, quem já estiver dentro da edificação. Para acessar o primei-
ro andar e, assim, ter acesso à escadaria metálica, foram introduzidas escadas 
rolantes que interligam o térreo ao primeiro pavimento, assim como interligam o 
primeiro andar ao quinto, direcionando o fluxo para onde estão localizados os usos 
relacionados à recepção.  

 Como foi dito, no Instituto Moreira Salles, o núcleo e a escadaria solta 
são alinhados entre sim e concentram as áreas destinadas à circulação assim 
como os sanitários e salas de equipamentos e serviços, procurando otimizar ao 
máximo os espaços destinados aos usos do museus. Para potencializar ainda 
mais esses espaços, as áreas destinadas à circulação horizontal não se mostram 
bem definidas, os espaços de uso se “fundem” aos de circulação tornando-se 
quase uma unidade. 
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Fig. 111 – Diagrama fluxos e transposições.

Fachadas e Aberturas

 Assim coma espacialidade do museu é dada e percebida sobretudo a 
partir dos vazios do edifício, que são os espaços de circulação e encontro que se 
espalham entre os volumes de programa, ela ganha força, também, por meio da 
fachada do edifício. A materialidade da fachada – feita com um vidro translúcido 
autoportante – confere uma qualidade de luz que remete o ambiente a um espaço 
tranquilo e acolhedor, que, por outro lado, mantém viva a energia da Avenida Pau-
lista, na qual está inserido, reforçando o desejo de construir relações significativas 
com a cidade. A solução adotada tende, então, ao equilíbrio, já que a pele translú-
cida e homogênea da fachada permite preservar os espectros do funcionamento 
interno da edificação sem excluir os contornos e movimentos da cidade.

Por fim, existe a questão de como o edifício se coloca na cidade, aspecto 
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Fig. 112 – 
A fachada do IMS.
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Fig. 113 
(à esquerda) – 

A fachada do IMS.

valorizado pelo escritório responsável. O uso do vidro translúcido como segunda 
pele faz com que o museu seja percebido como um volume bem definido, íntegro, 
com a força necessária para estabelecer o seu lugar em meio aos vizinhos e aos 
demais edifícios da Av. Paulista. Por outro lado, as suas propriedades de luz e 
de translucidez criam para o edifício a possibilidade de mutabilidade, podendo 
se transformar em função da natureza do ambiente e da posição do observador. 
Como resultado, o interior do museu se manifesta de forma sutil no espaço urbano.

Relação com Pré-existências

Em contrapartida as outras leituras de caso aqui relacionadas, o Instituto 
Moreira Salles não se apropria de nenhuma edificação remanescente. Entretanto, 
as escolhas projetuais mostram o desejo do escritório de produzir uma arquitetura 
única que se tornasse um destaque e que, ao mesmo tempo, não negasse as 
características de seu entorno, o que evidencia as reflexões a respeito das pré-
-existências. 

Localizado em um lote cercado por altos edifícios de diferentes momentos 
da história, sendo a maioria com caráter corporativo, o edifício do IMS surge como 
um ponto de luz em meio a construções opacas, uma vez que as escolhas tanto 
em relação as fachadas, quanto ao sistema estrutural adotado, o diferenciam dos 
demais que acabam por sugerir escolhas mais convencionais. 

Mas, simultaneamente, percebe-se que o edifício se insere no terreno 
quase que como uma peça de um quebra-cabeças, preservando as dimensões 
pré-estabelecidas pelas edificações existentes. Cria-se uma relação ambígua, em 
que apesar do instituto possuir fortes características arquitetônicas que o dão um 
caráter muito particular, ao mesmo tempo ele se mostra pertencente à Avenida 
Paulista, e não o contrário.   
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Figs. 114 e 115 – 
A relação entre a 
nova arquitetura 
e seu entorno.
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Considerações finais sobre a obra

O Instituto Moreira Salles demonstra que a ocupação espontânea do espa-
ço por meio da relação amigável do edifico com a rua e com seu entorno construí-
do pode ocorrer independente das restrições impostas pelo terreno. Com um lote 
estreito e cercado por construções de grande porte, o IMS, através de escolhas 
projetuais como a elevação dos usos do térreo, criação de uma praça coberta 
e conexões visuais entre interior e exterior, consegue atrair o indivíduo sem o 
inserir em um “mundo” completamente isolado. Pode-se dizer que o edifício em 
questão conquista qualidades espaciais por meio de elementos arquitetônicos 
contemporâneos, como sua fachada e estrutura, sem abandonar conceitos de 
articulação entre o público e o privado iniciados no modernismo.  



Capítulo 4 Arquitetura com vida
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Capítulo 4 | Arquitetura com vida

O Centro de Cultura e Convivência Urbana
Para corroborar a pesquisa, optou-se por iniciar o projeto prático com um 

ensaio na Avenida São João. Não é de hoje que se discute o detrimento dos 
espaços públicos nas grandes cidades, por esta razão, se torna uma diretriz e 
característica essencial do projeto conectar os espaços internos e externos, inte-
grando-os à paisagem e, consequentemente, à cidade. As soluções de transição 
e ligação, são verdadeiros pontos de encontro, estar e lazer, que aprimoram as 
experiências sociais da população. Propõe-se que o edifício organize na avenida 
uma diversidade funcional que, aliada à dinâmica destes equipamentos na cida-
de, busque um funcionamento 24 horas/dia e uma amplitude de público cada vez 
maior, assim como uma nova experiência aos percursos urbanos no trecho. O 
que se busca é uma organização linear de programas, promovendo um grande 
catalisador urbano horizontal e vertical que instigue a ressignificação, a ampliação 
e a reapropriação urbana dos espaços públicos daquele trecho do centro de São 
Paulo, o que acabaria por representar parte de um projeto que poderia se estender 
por todo centro e culminar em um grande teia urbana. 
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Fig. 116 – 
Fachada avenida 

Ipiranga.
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4.1. A escolha do lugar
O terreno escolhido conecta a Avenida São João, a Rua do Boticário e a 

Avenida Ipiranga. A escolha se deu devido a relação que o lote estabelece com 
a quadra e pelo fato de se conectar a uma edificação existente, o que reafirma 
as necessidades e possibilidades de articulação entre edifício/rua/entorno cons-
truído o que acabaria por representar, em pequena escala, o que se espera para 
o trecho escolhido, para o centro de São Paulo e, posteriormente, para a cidade. 
A hipótese de um equipamento que ordene espaços do cotidiano, acoplados a 
possibilidades de encontro e acontecimento confirma o processo projetual de um 
edifício cujos limites já não se destinam aos espaços internos, fechados e privados 
do edifício, e sim de uma participação constante da rua e dos pedestres fazendo 
uso dele na busca de propor novos percursos onde os programas se alternam e se 
complementam. Trata-se de um Centro de Cultura e Convivência Urbana, que 
objetiva articular os espaços internos e externos, tanto horizontalmente quanto 
verticalmente, instigando as intenções de apropriação e, assim, ressignificando 
um espaço. 
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Fig. 117 – Situação.
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4.2. O partido

Fig. 118 – Planta térreo – nível 0.00.
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Fig. 118 – Planta térreo – nível -4.00.
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 O partido fundamentou-se nos conceitos já discutidos ao longo deste tra-
balho final de graduação. Procurou-se trabalhar as cotas do terreno da forma mais 
natural possível, mantendo acessos pelas três frentes, Av. Ipiranga, Av. São João 
e Rua do Boticário. Os desníveis, inevitáveis por conta das diferentes cotas, foram 
solucionados por meio de escadarias e rampas que priorizam a permeabilidade 
pela quadra, além de funcionar como espaços polivalentes15, ou seja, exercem 

15 Conceito discutido no item 2.2 desta monografia.

Fig. 119 – Corte a-a.
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Fig. 120 – Corte b-b

sua função pré-determinada de conectar os níveis e, ao mesmo tempo, emergem 
como amplos espaços de sociabilidade. Para manter os térreos permeáveis, os 
usos que, naturalmente, estariam neles contidos, foram deslocados para o primei-
ro pavimento, criando um “novo térreo elevado”. Manter o diálogo entre o interior e 
o exterior também era uma premissa projetual, assim como estabelecer conexão 
entre a edificação pré-existente e a nova construção.  
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4.3. O programa
 O processo de reapropriação da área em questão não depende, somen-

te, das escolhas associadas à forma da edificação. É necessário, também, que 
as pessoas se sintam atraídas por seus usos e por tudo aquilo que eles podem 
proporcionar. Diante disso, foi criado um programa que unisse lazer e cultura, de 
modo que as trocas sociais fossem estimuladas e se tornassem constantes, bem 
como a permanência do indivíduo. O programa do centro de cultura e convivência 
está dividido em dois blocos principais que se interligam por meio de três passare-
las para que possa ser criado um fluxo entre os edifícios e que haja uma unidade 
tanto formal como programática.

 O piso térreo está dividido em dois níveis em função da determinação 
topográfica do local. Neles foram destinados uma grande área de acessos e cir-
culação bem como áreas de permanência e convívio estimulando as atividades 
sociais dentro do lote. Além disso, foram destinados espaços que atraem as pes-
soas para dentro da quadra através da prática cultural e comercial como cinemas, 
áreas expositivas e café. Elevadores e escadas rolantes conectam o térreo com 
o primeiro pavimento em que se destinam, em um dos blocos, o restaurante (uso 
de fácil acesso e de alto fluxo de pessoas) e, no outro bloco, o uso de recepção 
e distribuição. Este último foi retirado do nível da rua justamente para separar a 
ocupação lúdica do térreo das funções do programa do edifício.

 Nos pavimentos seguintes foram destinados usos que acarretam atração 
de pessoas para a permanência dentro do edifício como os espaços de estudos, 
bibliotecas, auditório, galerias, salas multiuso, etc. Além destes, foram criados in-
tervalos no volume de um dos blocos para estabelecer um ritmo na forma do edi-
fício e que resultaram em praças elevadas que priorizam as vistas das ruas e das 
praças internas mais uma vez reforçando a ideia da experiência do usuário com o 
espaço público através das atividades de sociabilidade e convivência.
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Fig. 121 – Planta 1º 
pavimento.
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Fig. 122 – Planta 2º 
pavimento.
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Fig. 123 – Planta 3º 
pavimento.
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Fig. 124 – Planta 4º 
pavimento.
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Fig. 125 – Planta 5º 
pavimento.
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Fig. 126 – Planta 6º 
pavimento.
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Fig. 127 – Planta 7º 
pavimento.
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Fig. 128 – Planta 8º 
pavimento.
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4.4. A estrutura e materialidade
 O conjunto é estruturado por meio de vigas e pilares metálicos modula-

dos em vãos que variam entre 12 e 15 m. As lajes são alveolares pré-fabricadas 
de 16 cm de altura e 1,25 m de largura.

A escolha do material se deu, principalmente, pelo interesse em criar um 
contraste entre a nova arquitetura e seu entorno já consolidado, já que a estrutura 
metálica delimita a nova construção e evidencia a materialidade do concreto dos 
edifícios pré-existentes do entorno inclusive o que se encontra dentro do terreno 
do projeto. 

Fig. 129 – Detalhe 
estrutural.
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 A essa escolha estrutural se vinculam os elementos escolhidos para as 
fachadas. Um dos blocos recebe como elemento de fachada primeiramente uma 
camada transparente de vidro e, em segundo plano, deslocado da estrutura, mó-
dulos de PVC fabricados digitalmente seguindo o sistema geométrico Voronoi e 
executados com auxílio de máquinas industriais de impressão 3D. Estes se estru-
turam por meio de uma malha metálica intermediária que suporta duas camadas 
dos módulos e é fixada na estrutura principal. Desta forma, a experiência do pe-
destre que visualiza o edifício do nível da rua é a mesma de quem está dentro do 
prédio. Esse elemento reforça a ideia de apresentar o contraste da nova com a 
arquitetura existente, onde se evidenciam tanto a materialidade dos edifícios his-
tóricos, como as novas possibilidades construtivas resultadas do desenvolvimento 
tecnológico das últimas décadas.

 No outro bloco do edifício, também foi designada uma primeira camada 
de vidros para manter a conexão visual do interior com exterior, porém foi aplicada 
uma tela metálica perfurada com a intenção de se criar uma superfície com aspec-
to neutro evitando um conflito de texturas entre os dois blocos.
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DETALHE - CORTE E ELEVAÇÃO DE FACHADA

Fig. 130 – Detalhamento de fachada – planta/corte/elevação.
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4.5. A relação com a pré-existência
 Como já mencionado anteriormente, o Centro de Cultura e Convivência 

Urbana é composto por uma edificação nova; configurada por dois blocos prin-
cipais interligados, em diferentes níveis, por três passarelas; e por um edifício 
pré-existente. Trata-se do antigo Hotel Columbia Palace, de Ramos de Azevedo, 
construído por volta da década de 1920 na Av. São João. A fachada tombada do 
hotel foi mantida, assim como sua estrutura, uma vez que se considerou pertinen-
te manter parte de suas características originais devido sua relevância histórica 
e arquitetônica para a região. A junção entre as construções ocorre por meio das 
lajes, que são empilhadas seguindo o mesmo pé direito. 

 Além disso, mesmo que os elementos escolhidos para as fachadas se-
jam contrastantes com o entorno, procurou-se estabelecer certo diálogo com as 
demais edificações vizinhas, na medida em que o centro de cultura se apropria 
de algumas das diversas empenas adjacentes e respeita o gabarito previamente 
estabelecido por elas.

Fig. 131 – Eleva-
ção avenida São 

João.
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Fig. 132 – Elevação avenida Ipiranga.

Fig. 133 – Elevação rua do Boticário.
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193Fig. 134 – Entrada avenida Ipiranga.
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Fig. 135 – Fachada rua do Boticário.
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Fig. 136 – Passarelas 
que conectam os 

blocos.
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Fig. 137 – Entrada da rua do Boticário.
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“Se você acha que não pode melhorar o mundo com seu 
trabalho, pelo menos não o piore. A arte da arquitetura não 
consiste apenas em fazer coisas belas – nem em fazer coi-
sas úteis, mas em fazer ambas ao mesmo tempo.” (HERT-
ZBERGER, 2012)
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Considerações finais
 Se as grandes metrópoles apresentam uma morfologia que na grande 

maioria das vezes segregam os espaços públicos e privados refletindo em uma 
desvalorização qualitativa do espaço para o pedestre, a criação de edifícios que 
estabeleçam novas formas de abordar as relações entre o indivíduo e a cidade 
surge como uma alternativa espacial. O lote pode deixar de ser um simples instru-
mento de demarcação territorial e ser entendido como um espaço disponível para 
a extensão da cidade, de modo que os edifícios deixem de ser elementos que 
delimitam o espaço, e passem a funcionar como verdadeiros pulmões urbanos. 
Desta forma, torna-se interessante estimular a criação de fluxos e permanências 
por dentro das quadras, que incentivem encontros e consequentes trocas sociais 
inesperadas e sucessivas. 

 Ao direcionar essa pesquisa para o centro de São Paulo, percebeu-se 
que a região, que vem passando por um continuo processo de esvaziamento nas 
últimas décadas, apresenta algumas características morfológicas – em sua gran-
de maioria resultantes dos diversos processos de transformações sócio econômi-
cos – que acabam por manter ou até mesmo estimular esse abandono. A região, 
que já foi um dos principais polos econômicos do país, é repleta de edificações 
abandonadas, cercadas por muros, com fachadas sujas e desconectadas de seu 
entorno, além de ter poucos prédios com usos destinados a lazer e/ou cultura, o 
que limita a permanência do indivíduo ao tempo de percurso entre um local e outro 
ou à uma transação comercial. 

 A partir disso, e com base no estudo de alguns exemplares já construí-
dos, como a Praça das Artes e o Instituto Moreira Salles, é possível verificar que 
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este conceito de articulação de espaços – fundamentado em diretrizes como 
permeabilidade, sociabilidade, conexão entre interior e exterior, entre outros – é 
capaz de impactar positivamente no modo como o edifício se relaciona com seu 
entorno e com a cidade e, consequentemente, em como as pessoas se relacio-
nam e se apropriam deste edifício e da própria cidade. Assim, torna-se interessan-
te trazer essa discussão para o contexto do centro de São Paulo, uma vez que 
arquiteturas que unam estes conceitos aqui mencionados à usos que estimulem a 
permanência das pessoas, poderiam funcionar como uma espécie de catalizado-
res da reapropriação da área.

 Desenvolver no indivíduo o sentimento de pertencimento ao lugar em 
que vive, assim como a consciência da importância das relações interpessoais, se 
faz extremamente necessário para a melhoria da qualidade de vida nos centros 
urbanos, principalmente em um mundo em que, cada vez mais, estimula-se o 
isolamento e o individualismo. 
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Figuras
CAPÍTULO 1 – Arquitetura no centro

1.1. Os edifícios do centro de São Paulo

Fig.01 – Diagrama de construções anuais em São Paulo de 1901 a 1928 – Fonte: 
MAIA 1930, apud STUDART 2010.

Fig. 02 – A marquise do Cine Paissandu, inaugurado em 1957 – Fonte: SANTO-
RO, 2004.

Fig. 03 – A marquise do Cine Marrocos, inaugurado em 1951 – Fonte: SANTORO, 
2004.

Fig. 04 – Galeria do Rock, arquiteto Alfredo Mathias, inaugurada em 1963 – Fonte: 
Acervo pessoal.

Fig. 05 – Galeria Metrópole, arquitetos Gian Carlo Gaperini e Salvador Candia, 
inaugurada em 1956 – Fonte: Acervo pessoal.

Fig. 06 – Edifícios da Rua José Bonifácio – Fonte: Acervo pessoal.

Fig. 07 – Edifícios no centro de São Paulo – Fonte: Acervo pessoal.

1.2. O esvaziamento do centro de São Paulo

Fig. 08 – Rua Florêncio de Abreu e São Bento, em direção ao Viaduto Santa Ifigê-
nia, por volta de 1920 – Fonte:  http://www.saopauloantiga.com.br/
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Fig. 09 – Praça da Sé, entre 1930 e 1940, e seu forte caráter comercial – Fonte: 
http://www.saopauloantiga.com.br/

Fig. 10 – Mapa da expansão urbana e centralidade – Fonte: Emplasa e SEMPLA.

Fig. 11 – Mapa da distribuição dos serviços de tecnologia em São Paulo – Fonte: 
SEMPLA.

Fig. 12 – Viaduto do Chá – Fonte: Site acervo do site da cidade de São Paulo.

Fig. 13 – Rua comercial no centro de São Paulo – Fonte: Acervo pessoal.

CAPÍTULO 2 – Arquitetura convida

2.1. Permeabilidade e ocupação 

Fig. 14 – Croqui referente à cidades da primeira e segunda eras, por Portzamparc 
– Fonte: PORTZAMPARC, 1997.

Fig. 15 – Croqui referente à edifícios que criam espaço exterior negativo e edifícios 
que criam espaço exterior positivo – Fonte: Alexander, 1977.

Fig. 16 – Croqui referente à transformação da cidade – Fonte: ALEXANDER, 1977.

Fig. 17 – Croqui referente à transformação da cidade – Fonte: ALEXANDER, 1977.

Fig. 18 – A permeabilidade na Biblioteca Brasiliana – Fonte: https://www.archdaily.
com.br/ 

Fig. 19 – A permeabilidade na Biblioteca Brasiliana – Fonte: https://www.archdaily.
com.br/ 

Fig. 20 – A permeabilidade no Centro Paula Souza – Fonte: https://www.archdaily.
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com.br/

Fig. 21 – A permeabilidade no Centro Paula Souza – Fonte: https://www.archdaily.
com.br/

2.2. Espaços de sociabilidade 

Fig. 22 – Croqui referente à ênfase na iluminação e na ventilação em detrimento 
dos espaços públicos – Fonte:  GEHL, 2013.

Fig. 23 – Diagrama referente ao aspectos que inibem ou fomentem o contato inter-
pessoal – Fonte: GHEL, 2009.

Fig. 24 – Escadaria da Presikhaven School Arnhen – Fonte: https://www.e-archi-
tect.co.uk/ 

Fig. 25 – Escadaria da Presikhaven School Arnhen – Fonte: https://www.e-archi-
tect.co.uk/ 

Fig. 26 – Varandas estimulando a permanência na Lindenstrasse/Markgrafens-
trasse housing – Fonte: https://www.ahh.nl/

Fig. 27 – Marquises estimulando a permanência na Lindenstrasse/Markgrafens-
trasse housing – Fonte: https://www.ahh.nl/

Fig. 28 – Espaços de sociabilidade no Edifício Corujas – Fonte: https://www.arch-
daily.com/

Fig. 29 – Espaços de sociabilidade no Edifício Corujas – Fonte: https://www.arch-
daily.com/

Fig. 30: Espaços de sociabilidade no Edifício da Faculdade de Arquitetura e Urba-
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nismo da Universidade de São Paulo – Fonte: https://www.archdaily.com/

Fig. 31: Espaços de sociabilidade no edifício da Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo da Universidade de São Paulo – Fonte: https://www.archdaily.com/

2.3. Fluxos e transposições 

Fig. 32 – Passarela para transposição no Parc de la Villete – Fonte: https://www.
archdaily.com/

Fig. 33 – Marquise para transposição no Parc de la Villete – Fonte: https://www.
archdaily.com/

Fig. 34 – As escadas no Rheinuferpromenade – Fonte: https://www.duesseldorf-
-tourismus.de/ 

Fig. 35 – Os fluxos e transposições na Marquise Ibirapuera – Fonte: http://www.
vitruvius.com.br/

Fig. 36 – Os fluxos e transposições na Marquise Ibirapuera – Fonte: http://www.
vitruvius.com.br/

Fig. 37 – Os fluxos e transposições na Fundação Iberê Camargo – Fonte: http://
au17.pini.com.br/

Fig. 38 – Os fluxos e transposições na Fundação Iberê Camargo – Fonte: http://
au17.pini.com.br/
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2.4. Fachadas e aberturas 

Fig. 39 – Fachadas de edifícios holandeses – Fonte: https://nl.dreamstime.com/ 

Fig. 40 – Fábrica Van Nelle – Fonte: https://www.holland.com/br/turismo/ 

Fig. 41 – Fábrica Van Nelle – Fonte: https://www.holland.com/br/turismo/ 

Fig. 42 – A fachada e aberturas da Escola Várzea Paulista – Fonte: https://www.
archdaily.com.br/

Fig. 43 – As fachadas e aberturas da Escola Várzea Paulista – Fonte: https://www.
archdaily.com.br/

Fig. 44 – A fachada do Museu de Arte São Paulo – Fonte: https://www.archdaily.
com.br/

Fig. 45 – A fachada do Museu de Arte São Paulo – Fonte: https://www.archdaily.
com.br/

2.5. Relação com preexistências

Fig. 46 – Croqui referente à configuração dos edifícios na Acrópole Ateniense. 
Fonte: UNWIN, 2003.

Fig. 47 – Croqui referente à relação com as preexistências no Museu de Arte da 
Louisiana: UNWIN, 2003.

Fig. 48 – A relação com as preexistências no Museu do Pão – Fonte: https://www.
archdaily.com.br/ 
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Fig. 49 – A relação com as preexistências no Museu do Pão – Fonte: https://www.
archdaily.com.br/ 

Fig. 50 – A relação com as preexistências no Sesc Pompéia – Fonte: https://www.
archdaily.com.br/

Fig. 51 – A relação com as preexistências no Sesc Pompéia – Fonte: https://www.
archdaily.com.br/

CAPÍTULO 3 – Arquitetura na prática

3.1. Praça das Artes

Fig. 52 – Fachada avenida São João – Fonte: https://www.archdaily.com.br/

Fig. 53 – Fachada rua Conselheiro Crispiniano – Fonte: https://www.archdaily.
com.br/

Fig. 54 – 60 – Desenhos técnicos Praça das Artes – Fonte: https://www.archdaily.
com.br/

Fig. 61 – Diagrama de permeabilidade e acessos – Fonte: Autoria própria.

Fig. 62 – Diagrama figura-fundo – vazios – Fonte: Autoria própria.

Fig. 63 – Diagrama figura-fundo – ocupação – Fonte: Autoria própria.

Fig. 64 – Diagrama áreas descobertas para sociabilidade – Fonte: Autoria própria.

Fig. 65 – Diagrama áreas cobertas para sociabilidade – Fonte: Autoria própria.

Fig. 66 – Diagrama fluxos e transposições – Fonte: Autoria própria.



217

Fig. 67 – A fachada da Praça das Artes – Fonte: https://www.archdaily.com.br/

Fig. 68 – A relação entre a nova arquitetura e a pré-existência – Fonte: https://
www.archdaily.com.br/

Fig. 69 – A relação entre a nova arquitetura e seu entorno – Fonte: https://www.
archdaily.com.br/

3.2. Timmerhuis

Fig. 70 – Composição volumétrica – Fonte: https://www.archdaily.com.br/

Fig. 72-81 – Desenhos técnicos Timmerhuis – Fonte: https://www.archdaily.com.
br/

Fig. 82 – Diagrama de permeabilidade e acessos – Fonte: Autoria própria.

Fig. 83 – Diagrama figura-fundo – vazios – Fonte: Autoria própria.

Fig. 84 – Diagrama figura-fundo - ocupação – Fonte: Autoria própria.

 Fig. 85 – Diagrama áreas descobertas para sociabilidade – Fonte: Autoria própria.

Fig. 86 – Diagrama áreas cobertas para sociabilidade – Fonte: Autoria própria.

Fig. 87 – Diagrama fluxos e transposições – Fonte: Autoria própria.

Fig. 88 – A fachada do Timmerhuis – Fonte: https://www.archdaily.com.br/

Fig. 89 – A fachada do Timmerhuis – Fonte: https://www.archdaily.com.br/

Fig. 90 – A relação entre a nova arquitetura e a pré-existência – Fonte: https://
www.archdaily.com.br/
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Fig. 91 – A relação entre a nova arquitetura e seu entorno – Fonte: https://www.
archdaily.com.br/

3.3. Instituto Moreira Salles

Fig. 92 – Composição volumétrica – Fonte: https://www.archdaily.com.br/      

Fig. 93 – Composição volumétrica – Fonte: https://www.archdaily.com.br/                                                       

Fig. 94 - 105 – Desenhos técnicos Instituto Moreira Salles – Fonte: https://www.
archdaily.com.br/

Fig. 106 – Diagrama de permeabilidade e acessos – Fonte: Autoria própria.

Fig. 107 – Diagrama figura-fundo – vazios – Fonte: Autoria própria.

Fig. 108 – Diagrama figura-fundo – ocupação – Fonte: Autoria própria.

Fig. 109 – Diagrama áreas descobertas para sociabilidade – Fonte: Autoria pró-
pria.

Fig. 110 – Diagrama áreas cobertas para sociabilidade – Fonte: Autoria própria.

Fig. 111 – Diagrama fluxos e transposições – Fonte: Autoria própria.

Fig. 112 – A fachada do IMS – Fonte: https://www.archdaily.com.br/

Fig. 113 – A fachada do IMS – Fonte: https://www.archdaily.com.br/

Fig. 114 – A relação entre a nova arquitetura e seu entorno – Fonte: https://www.
archdaily.com.br/

Fig. 115 – A relação entre a nova arquitetura e seu entorno– Fonte: https://www.
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CAPÍTULO 4 – Arquitetura com vida

Fig. 116 – Fachada avenida Ipiranga – Fonte: Allu Studio.

Fig. 117 - 133 – Desenhos técnicos Centro de Cultura e Convivência Urbana – 
Fonte: Autoria própria.

Fig. 134 – Entrada avenida Ipiranga – Fonte: Allu Studio.

Fig. 135 – Fachada rua do Boticário – Fonte: Allu Studio.

Fig. 136 – Passarelas de conexão entre os blocos – Fonte: Allu Studio.

archdaily.com.br/

Fig. 137 – Entrada rua do Boticário – Fonte: Allu Studio.
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