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esvaziar
verbo

1. transitivo direto
retirar o conteúdo de alguma coisa; descarregar.
“e. uma caixa”
2. transitivo direto e pronominal
deixar ficar ou ficar vazio; desocupar.
“a chuva esvaziou as ruas”
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01. propósito

Este trabalho tem como ponto de partida minha afinidade pessoal com a região central da
cidade de São Paulo. Devido a esta formação
na faculdade de arquitetura que concluo através
deste trabalho, e a localização da Faculdade
Presbiteriana Mackenzie, morei e trabalhei por
alguns anos no centro. Pude assim, criar laços
com essa região tão rica e conflituosa de nossa
cidade. Dentro de uma rotina onde usava como
forma de deslocamento basicamente meus
pés, e para maiores deslocamentos, o transporte público, consegui obter uma opinião mais sincera e próxima das questões que a centralidade
paulistana traz. O esvaziamento populacional, a
falta de políticas de revitalização urbana, a moradia popular são alguns aspectos que serão
abordados no decorrer desta monografia. As
tentativas de ocupação, apropriações culturais
e a retomada de interesse pelo centro, também.
Muitas vezes caracterizada como uma região
abandonada e perigosa, a região central traz
diversas potencialidades consigo, como é re-

dundante citar. Seu valor histórico, arquitetônico
e cultural vem se reinventando de acordo com
o possível. Além de ser uma área de acesso
bastante democrático, articulando as principais
linhas de metrô da cidade, como a vermelha,
a azul, e a mais recente das três, a amarela,
além de linhas de trem da CPTM, sem esquecer
também das linhas de ônibus e das ciclofaixas.
Segundo a autora Glória Alves em sua tese “O
uso do centro da cidade de São Paulo e sua
possibilidade de apropriação” (1999) o centro
possui formas e atividades que compõem a representação de cidade, abrigando usos tão múltiplos e diversos, sem deixar de ter espaços de
referência, de duração, que permitem a criação
de uma identidade para com a cidade. O centro
se constitui como uma área de inúmeras possibilidades para a vida urbana, e assim, coloca-se
como área de estudos para esse ensaio.
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Edifício Copan, localizado na Av. Ipiranga,
Centro. 2013. Foto: autoria própria
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02. esvaziamento

Entre as décadas de 60 e 70, inicia-se no centro
de São Paulo o processo de dispersão populacional, “ligado tanto à evasão de empresas rumo
ao “quadrante sudoeste”, quanto à incapacidade do poder público de reverter tal degradação,
apesar de periódicos investimentos em infraestrutura na região” de acordo com Heitor Frúgoli
Junior, em seu livro Centralidade em São Paulo:
trajetórias, conflitos e negociações na metrópole. Fatores como o espraiamento da cidade e a
periferização, juntos a descentralização econômica, foram de grande importância para o esvaziamento do centro.
Surge, inicialmente, a nova centralidade econômica da Avenida Paulista, que depois migra
para a região da Avenida Faria Lima, e finalmente, chega na região da Avenida Engenheiro
Carlos Luis Berrini, (ALVES, 1999).
De acordo com dados da Sempla (Secretaria
Municipal de Planejamento), entre 1990 e 2001,
os distritos República e Sé perderam cerca de
20 mil habitantes, passando de 82 mil para cer14

ca de 62 mil habitantes. Ampliando assim a deteriorização e uma desvalorização dos espaços
contruídos.

02.1 breve histórico
A cidade de São Paulo sofreu uma descentralização e uma dispersão física, o que viria a acarretar um abando de estruturas pré existentes e
de sua importância na dinâmica da cidade. esta,
que vem se desenvolvendo cada vez mais de
forma periférica.
A densidade habitacional da região central entrou em queda após a década de 1960, momento em que intervenções municipais e estaduais
na ampliação do sistema viário da cidade assumiram um novo patamar e novas centralidades
econômicas viriam a surgir. (SANDRONI, 2004).
Ocorre também em São Paulo, capital e estado,
na década de 1960 e 70 o crescimento do setor
terciário (comércio, telecomunicações, serviços
em geral) em detrimento da indústria e da agri-

cultura. Ocorre também dentro do setor industrial a separação entre os espaços de produção
e os espaços de administração e representação, resultando assim na migração dos espaços
físicos de produção para o interior, muitos motivados por incentivos fiscais e preços baixos.
“O início do séc. XXI revela-se para
o Brasil como um período de grandes desafios. Após ter superado o
impacto de um década de adequação ao modelo neoliberal de desenvolvimento, com uma total reestruturação das relações capital, força
de trabalho, estado e mercado, o
Brasil desponta com um novo perfil.
Por um lado, a reestruturação econômica das últimas década vem
expressando manifestações particulares na Região Metropolitana
de São Paulo, não só econômicas
como espaciais. Paralelamente à

queda da produção industrial e ao
esvaziamento do seu parque, a região consolida-se como centro terciário nacional.”
(DEVECCHI, 2010)
Estas causas, além da necessidade criada por
este novo setor terciário por espaços que atendessem a demanda empresarial - com lajes
comerciais e novas infraestruturas prediais, em
contrapartida dos edifícios antigos do centro,
fez com que surgisse em um primeiro momento
a centralidade da Avenida Paulista, agora alargada e remodelada.
A partir da década de 1990, a Avenida Paulista
chega a sua “saturação”, completamente adensada e verticalizada já mesmo em 1980. De
acordo com Sandroni, estas construções consideravelmente recentes, já apresentavam para o
mercado sinais de atraso, como elevadores lentos, lajes comerciais pequenas para a demanda, entre outros. Um exemplo desta situação foi
15

o edifício ocupado atualmente pelo Unibanco,
ao lado da FIESP, que ao buscar ser o edifício
mais alto da Avenida Paulista, teve sua taxa de
ocupação reduzida e assim, o edifício ficou bastante comprometido em relação a sua valorização econômica.

Edifício da FIESP e o Edificio do Unibanco (mais
alto e esbelto, à direita da FIESP) - Avenida Paulista.
Fonte: FIESP
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Como consequência desta saturação da Avenida Paulista, criam-se os eixos Faria Lima e Berrini-Marginal, estes porém, bastante carentes
de infraestrutura urbana, além dos altíssimos
preços de locação e venda.
Nos anos 1990, de acordo com DEVECCHI
(2010), o Banco Mundial lança um documento
chamado “Urban Policy and Economic Development: An agenda for the 90’s” (WORLD BANK,
1991), onde colocam as cidades como força
motriz de desenvolvimento nacional, e pedem
uma visão mais ampla por parte do Estado sobre questões urbanas, não focados apenas habitação e infraestrutura. A consequência desta
agenda é a impulsão da valorização da imagem
das cidades e seu funcionamento, e é imposta
aos países em desenvolvimento a cada renovação de empréstimos internacionais. Um dos
pontos do documento é a revitalização das áreas centrais antigas e de parques industriais, por
seu valor cultural e histórico.

Assim, o território central, antes inviável para o
uso das elites e do setor terciário por sua obsolescência, ressurge como ponto de interesse
para investimentos. Uma vez que seu custo pós
esvaziamento é reduzido e sua posição estratégica e boa infraestrutura se tornam novamente
atrativos.
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03. o centro como potencialidade
apropriações e possibilidades

O centro de São Paulo caracteriza-se por sua
infraestrutura consolidada, conectando-se à
todas as demais regiões da cidade através de
transportes públicos diversos. Caracteriza-se
também por sua importância histórica e conjunto arquitetônico. Entretando, neste capítulo, o
foco se dará na potencialidade que o centro traz
em relação ao uso público, à apropriação dos
espaços pelas pessoas.
“o centro de São Paulo é expressão
das diversas formas sociais de ação e
de dinâmica social existente, que estabelece relações entre os diferentes
grupos e interesses. Ainda que nossa
sociedade possua e desenvolva relações baseadas na hierarquia social
que se espacializa, o centro, por sua
própria funcionalidade, tende a reunir
as diferenças, assumindo, ao longo de
sua construção, o papel de lugar das
possibilidades.” ALVES, (2010)
18

Além da funcionalidade, a vida na cidades se dá
pelo uso informal, pelo espontâneo. A urbanista
americana Jane Jacobs (1961) defende a diversidade de usos e pessoas como uma forma de
se tornar uma cidade mais viva.
É possível notar na última década um interesse
pelas áreas centrais de São Paulo como palco
para possibilidades populares. Espaços como a
Praça Roosevelt, o Elevado João Goulart (popularmente conhecido como Minhocão), a Praça da República são alguns dos espaços que
vem recebendo um uso mais diverso, efêmero.
Um exemplo deste tipo de uso foi o Festival
“Existe amor em SP”, que ocorreu no ano de
2012 ocupando a praça Roosevelt com shows,
debates e protestos como uma forma de manifestação frente às eleições que viriam a ocorrer
naquele ano. Um dos principais pontos levantados no ato foi a da necessidade de uma maior
atenção para a disseminação da cultura na cidade, e a vontade de expor a possibilidade de
se levar cultura de maneira colaborativa e de-

mocrática para as ruas da cidade.
O próprio ressurgimento do carnaval de rua de
São Paulo pode ser considerado como parte
deste movimento de ocupação e reinvindicação
das ruas (tanto do centro, quanto de outras regiões da cidade) de maneira popular e acessível. Em 2014, 172 blocos fizeram cadastro na
Prefeitura de São Paulo (ROLNIK, 2014). Já em
2018, esse número subiu para 491 blocos pela
cidade. O apoio por parte da prefeitura, inicial-

Pessoas em bloco de rua na Vila Madalena, 2014.
Foto: Raquel Rolnik.

mente pela gestão de Fernando Hadddad, teve
uma grande importância ao organizar o evento
e oferecer banheiros públicos, vias fechadas e
outras formas de apoio.
Esta resposta por parte da prefeitura às diversas manifestações de anseio pelo uso público
pode ser notada através da criação da plataforma Gestão Urbana SP, em 2013, onde é possível encontrar informações sobre políticas e
projetos em andamento e participar de maneira
presencial ou digital nas mesmas.
Um exemplo disso é o projeto “Centro Diálogo
Aberto”, que permite a participação popular
através da “elaboração coletiva de ações que
contribuam para a requalificação dos espaços
públicos do centro de São Paulo” (GESTÃO
URBANA, 2018) visando a ampliação da comunicação com a população oferecendo “ferramentas de participação para o projeto conceitual para o Vale do Anhangabaú e para os quatro
projetos piloto da Área Central” (GESTÃO URBANA, 2018). Podemos citar também o progra19

Imagem retirada do caderno “Centro, Diálogo
Aberto. Workshop desenvolvido pela prefeitura
de São Paulo em 2014.
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ma Centro Aberto, que por definição, seria uma
forma de, através dos espaços públicos e suas
estruturas existentes no centro, fazer novas propostas de usos através de renovações e intervenções sobre os mesmos. As intervenções no
geral são de pequena escala, como instalação
de decks, iluminação pontual, cadeiras, mesas
de ping pong, entre outras de maior abrangência, como o WiFi Livre SP (que atende outras
regiões da cidade). Ocorre também o incentivo
a atividades como pequenos shows, pontos de
comida de rua, apresentação de filmes ao ar livre, implantação de pontos de aluguél de bicicletas compartilhadas e centro de informações.
Antes de se consolidarem as intervenções, foram feitas pesquisas sobre as localidades escolhidas, para levantar questões comportamentais
dos usuários ou transeuntes. Estas mesmas
pesquisas viriam a ser feitas após a implantação das primeiras unidades para avaliar as mudanças efetivas trazidas por essas intervenções.
Essas avaliações buscavam recolher dados sob

dois aspectos: os aspectos urbanos, referente
à infraestruturas e melhorias do espaço em si;
e aspectos relativos à qualidade da experiência
do usuário.
Os primeitos pontos implantados pelo programa
foram os do Largo de São Francisco e Praça
Ouvidor Pacheco e Silva e do Largo do Paissandu e Avenida São João, de modo a funcionar
como projetos piloto em escala 1:1. Passado um
ano, após a certificação de que os espaços estavam sendo utilizados de fato, foram implantadas mais três unidades: Largo São Bento, Rua
Galvão Bueno e Largo General Osório.
Este incentivo à apropriação dos espaços remanescentes da cidade é de grande importância
na dinâmica do centro, e possibilita um uso em
horários diferentes ao comercial (onde um número expressivo de pessoas chega e parte da
região, como em um movimento pendular, de
suas casas para seus empregos) e também em
dias como os finais de semana e feriados, trazendo mais segurança e diversidade.
21
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Localização dos pontos de intervenção do Programa Centro Aberto.
Fonte: GESTÃO URBANA
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04. pré-existências

Ao olharmos para a paisagem urbana do centro de São Paulo, vemos as marcas e consequências de um desenvolvimento acelerado,
marcado principalmente por “construções de

cinco pavimentos, geralmente empreendidos na
metade do século vinte com a vanguarda tecnológica da época, que por diversas razões seus
proprietários preferiram fechar” (DEVECCHI,
2010). Sua densidade construtiva versus seus
vazios demográficos, chamam atenção. E assim, se fazem necessários projetos que levem
em consideração o que existe, na contramão da
demolição generalizada, como se faz em demasia atualmente. Neste capítulo, como forma de
ilustrar tal pensamento e embasar o projeto que
se desenvolve junto à esta monografia, exponho alguns projetos em pré-existências. Alguns
exemplos são locados em São Paulo, principalmente no centro, e outros são exemplos espalhados pelo mundo.
Quando falo projetos em pré existências me
reservo à selecionar projetos que assimilem a
24

ideia do aproveitamento do que já existe construído, não estando necessariamente relacionados à um fator histórico. Muitas vezes o conceito de patrimônio é relacionado a algum espaço
que teve valor no passado, e que por conta disso, deveria ser conservado. Entretando, muitas
vezes, não se leva em consideração o estado
de conservação em que se encontra o edifício e
se existe ou não algum uso na atualidade.
De acordo com o Iphan (Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional), o tombamento
é um instrumento que reconhece e protege o
patrimônio cultural mais conhecido, e pode ser
feito pela administração federal, estadual e municipal, e é instituído pelo Decreto-Lei número
25, de 30 de novembro de 1937.
“É definido como um conjunto de bens
móveis e imóveis existentes no País e
cuja conservação é de interesse público, quer por sua vinculação a fatos
memoráveis da história do Brasil, quer
por seu excepcional valor arqueológi-

co ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. São também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, sítios
e paisagens que importe conservar e
proteger pela feição notável com que
tenham sido dotados pela natureza ou
criados pela indústria humana.”
(IPHAN, 2018)
Entretanto, para que seja possível qualquer tipo
de intervenção em um imóvel tombado, se faz
necessária a autorização prévia do orgão, até
mesmo para reformas simplificadas ou como
pintura de fachadas, e troca de telhas. O ponto aqui não é a diminuição da importância da
história dentro da cidade, porém, valorizar sua
continuidade. Uma vez que muitos edifícios vazios do centro são também edifícios tombados,
isso se torna um entrave e dificulta bastante sua
manutenção, o que muitas vezes faz com que
seus proprietários se desinteressem ainda mais
pelos imóveis.

Como exemplo desta situação, temos o Edifício
Wilton Paes de Almeida, que desabou após um
incêndio na madrugada do dia 01 de maio deste
ano (2018), ocasionando a morte de pessoas
que ali habitavam irregularmente. O edifício era
tombado desde 1992, considerado “bem de interesse histórico, arquitetônico e paisagístico”,
tendo sido sede da polícia federal e do INSS,
até ser tomado tido sua posse revogada devido
à dívidas, e assim, se tornar posse da União em
2002. O edifício estava ocupado irregularmente,
e abrigava cerca de 150 famílias.
Whitaker (2018), em seu texto “A culpa
é de muita gente, só não é das vítimas”, cita alguns pontos que deveriam ser elucidados como
causas diretas e indiretas da tragédia. Alguns
deles são:
1) a quantidade de edifícios vazios no centro de
São Paulo que estão descumprindo o Estatuto
da Cidade, Lei Federal de 2001, ao não excercerem sua função social, principalmente por es25

tarem servidos de grande infraestrutura urbana
e custarem caro à sociedade;
2) consequentemente, o descaso da gestão
atual em notificar tais proprietários destes imóveis (ver gráfico anexo), e se utilizarem de instrumentos de lei, como a PEUC (Parcelamento,
Edificação e Uso Compulsórios), que permite
que, uma vez notificado pela Prefeitura, o imóvel possa desapropriado caso não seja lhe dado
nenhum uso em 5 anos;
3) a burocratização por parte dos órgãos de preservação do patrimônio arquitetônico, para que
sejam possíveis intervenções, gerando custos
elevados e cobrando níveis de manutenção da
originalidade, que acabam por inviabilizar a manutenção dos mesmos;
4) o valor alto atribuido aos imóveis pela Justiça, para que ocorra uma desapropriação, mesmo que isso signifique a manutenção do edifício
vazio;
5) a manutenção de imóveis ociosos de forma
proposital, visando maiores lucros, ou de forma
26

mais simples, a especulação imobiliária; e finalmente, 6) a falta de políticas públicas relacionadas à habitação que supram de fato o deficit
brasileiro.

Relação entre número de imóveis notificados entre a
gestão de Fernando Haddad (PT) e gestão de João
Dória (PSDB) até abril de 2018.
Fonte: Mariana Zylberkan, Revista Folha, maio de
2018, números retirados da Secretaria Municipal de
Urbanismo e Licenciamento.

Edifício Wilton Paes de Almeida, Largo do Paissandu. Foto: Javam Alves/
Fotos Públicas-CC
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Apesar de que, claramente, o empecilho gerado
por orgãos como o IPHAN não seja a maior das
causas para situações como a do Edifício Wilton
Paes de Almeida, não podemos deixar de citá-la e de questioná-la. Para Rossi (1966) o que
enriquece a cidade é sua contínua transformação, onde relacionam-se os diferentes tempos
em um mesmo núcleo urbano. A obsolescência
e o passar do tempo é marcado na arquitetura
não apenas quanto sua materialidade e estética, mas quanto aos usos que se faz dos edifícios, sua circulação, segurança, acessos, além
de questões de infraestrutura e tecnologia.
Desta forma, as intervenções podem ser as melhores alternativas para a manutenção destes
espaços em detrimento da conservação histórica apenas, uma vez que os relacione com seu
tempo presente. Sem deixar de valorizar o passado e suas ruínas, mas, de acordo com DEVECCHI (2010), as intervenções são também
uma forma de evitar um novo abandono e osbsolecência, devido a sua necessária atualiza28

ção de usos e infraestruturas.
De acordo com DEVECCHI (2010), a estrutura
de um edifício, ou construção-base (termo criado pelo SAR - Stichting Architecture Research,
fundação holandesa de pesquisas sobre arquitetura criado em 1965, para organizar o conceito de support-infill ) tem uma vida média de 200
anos, e seu interior, ou infill, uma vida média de
20 a 30 anos. Dentro deste conceito, podemos
pensar o edifício como detentor de duas esferas, uma sólida e outra efêmera, recorrente ao
seu tempo.

04.1 projetos em préexistências
Levando em consideração os aspectos até aqui
citados, sobressaem nesta lista de projetos aspectos relacionados ao reaproveitamento de estruturas existentes, questões sustentáveis que
envolvem a não demolição de um edifício, questões de viabilidade econômica, além de novas
estratégias de usos à edifícios subutilizados,
como é o exemplo do SESC 24 de Maio e outros tantos.
“A pergunta fundamental e o consenso
são: o que preservar e como o fazer.
Mas também se deve pensar o que
destruir e como o fazer. E ainda cabe
uma pergunta mais: o que construir e
como o fazer.”
(GREMENTIERI, 2018)

Como forma de analisar os casos específicos
relacionando-os entre si, penso que podemos
pensar em duas categorias de intervenções:
1) intervenções de adição, que podemos chamar também de intervenções de superposição,
de acordo com DIEZ (2018). Vamos chamar de
projetos de adição aqueles onde o que sobressai projetualmente são os anexos e novas estruturas como forma de intervir em pré existências.
2) intervenções de subtração, por consequência, será um apanhado de projetos que ressaltem em suas entratégias os processos de
demolições ocorridas para possibilitar as renovações dos edifícios, como forma de melhorar o
ambiente construído.
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intervenções de adição
museu de arte do rio - bernardes + jacobsen arquitetura
local: praça mauá, rio de janeiro - rj
data do projeto: 2013
área: 11.240,00m²
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Fachada do Museu de Arte do Rio, e na imagem
ao lado, cobertura. Fotos: Leonardo Finotti.
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O projeto do Museu de Arte do Rio, ou MAR,
como é conhecido, elaborado pelo escritório
Bernardes + Jacobsen Arquitetura, foi escolhido para estar nessa seleção por alguns motivos
específicos. Primeiro, por conta das pré existências que foram englobadas neste projeto, o Palacete Dom João, o prédio da Polícia e a antiga
rodoviária do Rio de Janeiro, todas tombadas
e com diferentes exigências no que se refere à
preservação. E pelo processo de intervenção
que passaram para, em conjunto, abrigarem o
MAR e a Escola do Olhar, espaço voltado para
cursos e atividades relacionadas à arte e fotografia.
De acordo com Bernardes e Jacobsen, devido
à planta livre e grandes pés direitos, o Palacete
Dom João foi escolhido para receber as salas
de exposição principais do museu. O prédio da
Polícia se tornou a Escola do Olhar, abrigando
auditorio, áreas administrativas e de funcionários, e espaços multimidia. Para equilibrar o volume do edifício em comparação ao volume do
32

Palacete, foi demolido o último andar , além da
subtituição das alvenarias de fechamento por
perfis de vidro translucidos, fazendo possível a
visualização do sistema estrutural e dos pilotis,
o que tornou o térreo um foyer para complexo.
Este processo é o que traz mais interesse dentro
do contexto das obras selecionadas aqui, onde
se aproveita a estrutura existente para criar
algo contemporâneo provido de um novo uso e
contexto. A marquise da Rodoviária, elemento
tombado pelo patrimônio da cidade, é utilizada
para áreas de apoio, com banheiros, loja e região de carga e descarga. Finalmente, a circulação também sofreu mudanças, como na maioria
das obras em pré-existências, para se adequar
e também para criar novos caminhos. Foi construída uma passarela que conecta a cobertura dos dois edifícios, esta que agora funciona
como praça suspensa e é coberta por uma laje
de concreto armado com formato orgânico, que
destaca a intervenção e possibilita a visibilidade
de diversos locais da cidade.

3

2

1

Palacete Dom João

2

Prédio da Polícia Militar do Rio de Janeiro

3

antiga Rodoviária do Rio de Janeiro

1

Implantação - sem escala.
Adaptado de: Bernardes + Jacobsen Arquitetura.
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Esquema cobertura fluida.
Fonte: Bernardes + Jacobsen Arquitetura.

Diagrama de usos.
Fonte: Bernardes + Jacobsen Arquitetura.
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Cobertura em laje de concreto armada.
Foto: autoria própria
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intervenções de adição
pinacoteca do estado de são paulo - paulo mendes da rocha
local: praça da luz, são paulo - sp
data do projeto: 1998
área: 10.815,00m²

Pinacoteca e Avenida Tiradentes, e detalhe do pátio interno.
Fotos: Nelson Kon
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A Pinacoteca do Estado de São Paulo, ou Pina,
teve sua obra por parte do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, concluída em 1998. De acordo
com RIOS (2013), antes da ocupação pela Pinacoteca, o edifício havia sido ocupado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo (FEBASP)
por longos anos, passando por diversas obras e
acrescimos. O edifício neoclássico, inicialmente
projetado por Ramos de Azevedo em 1905, para
o Liceu de Artes e Ofícios, nunca teve sua obra
realmente finalizada de acordo com o projeto.
Os tijolos não deveriam ser à vista, e portanto, não receberam o revestimento previsto e a
cúpula do octógono também não foi executada.
Assim, quando a equipe responsável pelo projeto iniciou o processo de levantamento de dados,
encontraram marcas de tempos distintos.
A escolha por este projeto dentro desta seleção
também foi feita, assim como a do MAR, por
conta de sua préexistência carregar uma história, entretanto, sua intervenção não ter sido vinculada à um conservacionismo, e sim, à criação
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de novas ambiências e novos usos.
Desta forma, uma das principais decisões projetuais foi a de alterar o acesso principal ao
edifício, que inicialmente era feita através de
uma imponenete escadaria que dava em uma
pequena calçada da Avenida Tiradentes, que
se caracteriza como uma avenida voltada para
a conexão viária norte e sul da cidade de São
Paulo, e desta forma, não valorizava os pedestres que ali acessavam. Outra grande intervenção, responsável por criar duas praças cobertas foi a instalação de duas coberturas de aço
e vidro, que se apoiam nas paredes de tijolos
à vista. Com isso, se fez possível a colocação
de passarelas metálicas que interligam os lados
opostos dos pavimentos superiores, atravessando os pátios internos, e a retirada dos caixilhos de vedação voltados aos pátios. Assim,
através destas novas conexões, se fez um eixo
de circulação transversal ao projetado por Ramos de Azevedo, criando novos percursos através do existente. Além destas adições, o edifício

recebeu elementos de infraestrutura técnica, e
um auditório, que se tornou possível através da
construção de uma laje no vazio central do octógono (ver planta anexa).
Este projeto foi responsável por conceder à
Paulo Mendes da Rocha o prêmio Mies Van
Der Rohe para América Latina em 2000, e é de
grande importância para a cidade de São Paulo.

Projeto original de Ramos de Azevedo com a
cúpula que nunca foi executada. Fonte: Maira
Rios, 2013, APUD, Araujo, M.M. 2007 pag. 59.
Passarelas e interior do pátio central. Foto: Nelson Kon.
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intervenções de adição
elbphilharmonic hall - herzog & de meuron
local: hamburgo, alemanha
data do projeto: 2012
área: 10.540,00 m²

Foto da fachada do Elbphilharmonic Hall, e a relação entre o “novo” e o “velho”. Foto do
edifício e o entorno de Hamburgo. Fotos: Iwan Baan.
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Este projeto de Herzog e De Meuron localiza-se em Hamburgo, Alemanha. De acordo com
DEVECCHI (2010), projetos de intervenção em
préexistências representam cerca de 50% da
construção civil na Europa. Desta forma, este
projeto foi selecionado por representar uma intervenção radical de adição, e fazer um contraponto aos projetos brasileiros selecionados.
De acordo com DIEZ (2018), buscando abrigar
um complexo cultural para a nova Filarmônica
da cidade, esta intervenção se apoia sobre a
préexistência de um antigo depósito, Kaispecher A, projetado por Werner Kallmongen, entre
1963 e 1966. O interesse por este edifício se
fez não apenas por sua estrutura, mas também,
por sua arquitetura que, apesar de parecer fundir-se com o entorno pela cor e materialidade,
se destacava pela austeridade. Os demais edifícios do entorno, assim como o Kaispecher A,
eram depósitos inabitados, porém eram pensados para dialogar com o restante da cidade por
conta de suas fachadas, o que não ocorre no
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mesmo. Assim, se tornou a base para a nova
Filarmônica, que se destaca fortemente do edifício preexistente. O novo bloco superior mimetiza o volume do Kaispecher, e é identico em
planta, entretanto, na parte superior e inferior,
sua forma orgânica constrasta fortemente à forma ortogonal do edifício antigo. Além da forma,
o uso de uma fachada envidraçada e sua forte verticalidade, faz com que o este novo bloco
seja visivel a longas distâncias.
Entre os dois blocos, cria-se uma praça, que
separa e ao mesmo tempo cria uma transição
entre o velho e o novo. Esta, funciona também
como um térreo elevado (assim como se faz no
edifício do Instito Moreira Salles, projeto do escritório Andrade Morettin, na Avenida Paulista,
em São Paulo) que se acessa através de grandes escadas rolantes.
O projeto é marcado por formas e volumes orgânicos, além de materiais e encaixes de grande complexidade construtiva.

Acesso ao térreo elevado através de escadas rolantes.
Foto: Iwan Baan.
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intervenções de subtração
NAVE - smiljan radic
local: santiago, chile
data do projeto: 2015
área: 2.000,00 m²
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Foto da cobertura do edifíco com a estrutura de circo armada
para apresentações. Foto: Nico Saieh e Maria Gonzalez
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Este projeto, desenvolvido pelo arquiteto chileno Smiljan Radic e localizado na região metropolitana de Santiago, inicia a seleção de projetos de subtração.
A préexistência, de acordo com Radic, se encontrava em alto grau de deterioração por conta de
diversas normas municipais que imobilizaram a
renovação do edifício, que posteriormente veio
a sofrer com incêndios decorrentes do terremoto de 2010. Desta forma, a fachada da construção foi a única estrutura que permaneceu e foi
conservada em sua totalidade, e a intervenção
reestruturou todo o interior do edifício.
Anteriormente voltado ao uso habitacional, o
projeto foi feito para abrigar uma sala de artes
cênicas experimental, salas de ensaios e uma
residência artística. No primeiro pavimento, apenas o elevador, uma escada e a parede de apoio
à arquibancada enconstam no chão. O trajeto
do público é feito por uma passarela pendurada
por uma viga e os leva à cobertura do edifício,
que abriga de tempos em tempos uma estrutura
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para receber circos à preços populares.
O projeto se divide em dois eixos principais,
além da cobertura, residência artística e apoio
técnico. São eles:
1) O eixo da Sala Escura, espaço principal, abriga o espaço de apresentações com arquibancadas retráteis com capacidade para 146 espectadores.
2) O eixo da Sala Branca, que abriga o espaço
de ensaio.
A Sala Escura e a Sala Branca podem se conectar através de uma grande porta de correr.

Sala Escura e passarela de acesso à cobertura.
Foto: Nico Saieh e Maria Gonzalez
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Sala Branca, e cobertura para apresentações de circo.
Fotos: Nico Saieh e Maria Gonzalez
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intervenções de subtração
student housing in arcueil, FR - TVK architects
local: arcuieil, frança
data do projeto: 2010
área: 3.800,00 m²

Varanda (anexo novo) e detalhe dos caixilhos de madeira; fachada principal.
Fotos: Julien Hourcade
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Localizado na cidade de Arcueil, França, este
projeto foi escolhido por sua estratégia simples
porém efetiva para a transformação de um edifício corporativo em uma residência estudantil.
Os responsáveis pela transformação são os
arquitetos do escritório francês TVK Architects,
cujos projetos são voltados em grande parte
para intervenções, renovações e projetos urbanos, como o projeto de renovação da Place de
la Rèpublique em Paris.
A pré-existência neste caso era um edifício corporativo dividido basicamente em dois blocos
desalinhados (ver planta anexa), e um bloco
de circulação vertical localizado entre os dois.
O edifício continha uma estrutura de concreto
armado bastante regular, com pilares de seções
relativamente pequenas. Assim, a estratégia escolhida pelos arquitetos foi a de demolir o bloco
de circulação vertical existente e toda a conexão
entre os dois blocos, responsável pela circulação, “rasgando-o” de fora a fora (ver diagrama
anexo). Assim, possibilitou a transformação do
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interior de cada bloco individualmente, propondo as divisões necessárias para as unidades da
residência estudantil. Após o processo de demolição, foi proposta a construção de varandas,
por onde agora se desenvolve a circulação entre cada unidade. Estas, foram construídas através de uma estrutura composta de pilares vigas
em “L” de concreto armado, que trazem ritmo a
nova fachada. Os novos caixilhos de madeira
seguem a sequência da estrutura e vão do piso
ao teto, permitindo a incidência solar para cada
apartamento.

59

intervenções de subtração
centro cultural sesi no edifício da fiesp - paulo mendes da rocha + mmbb
local: avenida paulista, são paulo - sp
data do projeto: 1996
área: - m²
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Meios pisos e relação com o passeio público.
Foto: Nelson Kon
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Localizado na Avenida Paulista, o edifício da
FIESP (Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo) foi inaugurado em 1979, projeto do
escritório Rino Levi de 1969, e de autoria dos
arquitetos Roberto Cerqueira César e Luiz Roberto Carvalho Franco (RIOS, 2013). O escritório foi vencedor de um concurso para o edifício,
onde a idéia central era a de criar um marco
referencial para a Avenida Paulista, e assim, é
possível compreender a escolha da forma piramidal por parte dos arquitetos, além da adequação às leis construtivas vigentes na época
(GUATELLI, 2006).
Entretanto, em 1998, é proposto pelo arquiteto
Paulo Mendes da Rocha uma intervenção para
o térreo do edifício. O térreo de uso público proposto pelo projeto inicial haviam sofrido em dois
momentos:
Inicialmente, o escritório havia proposto em térreo composto por dois pisos em meios níveis. O
inferior, que abrigava teatro, biblioteca e galeria
de artes, e o superior, uma praça coberta localizada a 1,5m do nível da Av. Paulista. Entretanto,
durante a execução do projeto, fez-se necessária a construção de uma nova linha de pilares no
centro da proposta praça, o que a prejudicou,
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de certa maneira. O segundo momento seria
em 1972, antes mesmo da finalização da obra,
quando a prefeitura da cidade de São Paulo inicio as obras de alargamento das vias da avenida, que resultaram numa diminuição das calçadas e do espaço entre a escadaria que levava
aos meios pisos (GUATELLI, 2006).
Assim, a intervenção proposta por Paulo Mendes da Rocha foi a de demolir parte da laje da
praça elevada, para poder ampliar o passeio
público em frente ao edifício (de 7 para 20m) e
reorganizar os usos do térreo. Essa demolição
possibilitou todas as ações tomadas posteriormente para reorganizar os usos e acessos do
térreo. De acordo com ZEIN (2016), “Se na Pinacoteca nada é modificado, mas tudo é transformado, na FIESP demolir foi tão importante
quanto construir, e ambos os fatos se deram
com precisão cirúrgica”.
Através de uma caixa metálica branca construída no nível da antiga praça, se desenvovem as
áreas expositivas e a recepção, e abaixo dela,
no meio piso inferior, biblioteca e teatro, que tem
seus acessos através de escadas que se conectam com o passeio público que avança dentro do limite de lote. A caixa metálica se apoia
na estrutura de concreto existente, fazendo uso

de seu vão. Outro ponto de interesse nesta intervenção foi a escolha pela estrutura metálica
por conta de sua leveza, que facilitaria a intervenção em questões executivas e estruturais,
mas também por se diferenciar visualmente do
construído. Esta estratégia expõe a preocupação do arquiteto em não desvalorizar o que já
existia alí, um edifício conhecido e marcante da
Avenida Paulista. Mas também acentua a marca
de seu próprio tempo, através de sua linguagem
e técnica, e da escolha de cor e formas que se
diferem do original.

Cortes do edifício original.
Fonte: Maira Rios.
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05. edifício marrocos - JB
cine marrocos

05.1 histórico e situação territorial
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Localizado na rua Conselheiro Crispiniano, 344,
entre o Teatro Municipal e a Praça das Artes, o
edifício, construído em os anos 1951 e 1954,
é composto de um térreo + 12 andares subdivididos em quatro blocos. Projetado pelo arquiteto João Bernardes Ribeiro e construido pela
Construtora Brasília S.A. - Nelson P. Scurachio
Eng., o Marrocos conta com uma das primeiras
salas de cinema da cidade de São Paulo, o Cine
Marrocos. Seu uso inicial já era misto, com uso
cultural e comercial nos primeiros pavimentos e
corporativo nos pavimentos superiores.

1870 pessoas e, em 1954, ano do IV Centenário
de São Paulo, foi escolhido como a sala oficial
do Festival Internacional de Cinema que se realizou na cidade (BÉLEM, 2016). Com o declínio
da era dos cinemas de rua, o Cine Marrocos é
desativado em 1972. Reflexo de fatores como o
esvaziamento do centro (afastando as elites das
salas de cinema), da disseminação da televisão
na casas brasileiras e da economia. Assim, com
a desativação do cinema, o edifício passou a
não ter uso algum, ficando vazio por cerca de
20 anos (BÉLEM, 2016).

O Cine Marrocos surgiu dentro do contexto da
chamada Cinelândia Paulistana, sendo apontado com um dos cinemas mais luxuosos da
America Latina. Dentre os cinemas da época,
encontravam-se o Art Palacio, Broadway, Comodoro, Marabá, entre outros. A sala de exibição do Cine Marrocos tinha a capacidade para

Em 2011, a Prefeitura de São Paulo torna-se
proprietaria do edifício e anuncia que este abrigaria a Secretaria Municipal de Educação, projeto que até hoje ainda não saiu do papel.
Em 2013, ocorre a ocupação do edifício por parte do MSTS (Movimento dos Sem-Teto do Sacomã), cerca de 3 mil pessoas originárias de 25
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Antigas moradoras da ocupação no Edifício Marrocos.
Foto: Coletivo Gringo
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05.2 análise arquitetônica
países diferentes. Os moradores estrangeiros
vinham de países como Haiti, Serra Leoa, Cabo
Verde, entre outros. Na foto ao lado, vê-se uma
avó e suas duas netas, antigas moradoras da
ocupação do edifício. Iniciou-se assim o entrave com a prefeitura, que visava a reintegração
de posse do edifício, que veio a ocorrer apenas
em 2016. “Em 2010, o edifício como um todo foi
declarado, pelo Prefeito Gilberto Kassab, de utilidade pública, com vistas à sua desapropriação
e futura utilização por órgãos públicos” (DPH,
2018). Durante a gestão Haddad temia-se que
tal reintegração pudesse gerar conflitos como
os ocorridos na reintegração de posse da Ocupação Sã o João, em 2014, que gerou uma batalha nas ruas do centro da cidade. Assim, em
2015, através de um acordo, prevê-se a desocupação para 2016. Desde então, o edifício continua vazio, deteriorado, e não compre nenhuma
função social para a cidade.

De acordo com o Relatório de Bens Protegidos produzido pela FUPAM - Fundação Para a
Pesquisa em Arquitetura e Ambiente (Departamento do Patrimônio Histórico, 2018), o edifício
tem sua estrutura em concreto armado e sua
vedação em alvenaria. O edifício possue linguagem moderna e térreo com pé direito de 9m
de altura, onde se encontra a sala de cinema
de maior porte. Nos pavimentos acima, encontra-se a sala de cinema de menor porte. Anteriormente, as duas formavam uma das maiores
salas de cinema de São Paulo, com capacidade para aproximadamente 1870 pessoas (BELÉM, 2016). No térreo e no primeiro pavimento,
a fachada, assim como o piso, é revestido de
mármore. Nos demais pavimentos, a fachada é
revestida de pastilhas, exceto as duas fachadas
cegas, que são apenas pintadas, e encontram-se pixadas em partes. Os caixilhos do edifício
como um todo são de ferro, e encontram-se
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bastante deterioradas. O hall de entrada do edifício foi projetado com inspiração no Marrocos
e é bastante rebuscado, com piso de mármore
preto e travertino, paredes pintadas na cor vermelha, muitos espelhos e forro com sancas de
iluminação. No vestíbulo, o piso é de mosaico
de pastilhas cerâmicas e em uma das paredes,
encontra-se um painél de gesso com motivos
também inspirados no Marrocos.
O hall como um todo encontra-se deteriorado,
porém algum detalhes continuam intactos. É
uma ambiência bastante excêntrica, que marcou o acesso ao cinema em seus anos de atividade. O cinema como um todo é tombado pela
resolução 37/92-295 NP 1.
Os pavimentos superiores, onde se desenvolviam atividades corporativas, antes de ser
desativado, encontram-se muito degradados,
tanto pelo abandono, quanto pela ocupação. É
possível notar sinais de infiltração nas alevarias,
muitos caixilhos quebrados ou enferrujados, entre outras situações.
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Entretanto, além do estado de conservação atual, outro fator negativo é a compartimentação
das alvenarias existentes na planta tipo destes
pavimentos (ver plantas anexas). Cada pavimento se subdivide em pequenos ambientes,
alguns de 3,00m x 4,50m, outros com 5,00m x
5,00m, com baixa incidência solar e ventilação.
Além da proximidade entre os blocos, que se
distanciam entre si cerca de 5,00m e se conectam apenas por um corredor de 1,20m. O que faz
com que estes pavimentos tenham baixa qualidade arquitetônica e propiciem uma experiência
de pouca qualidade para aqueles que possivelmente poderiam utilizar do edifício. Somado a
estes fatores, o edifício possui apenas um eixo
de circulação vertical, com quatro elevadores
de pequeno porte e uma escada de emergência, estando seu desenho bastante defasado
da legislação atual do corpo de bombeiros para
escadas de emergência para um edifício deste
porte (NBR 9077, 2017).

Estado de conservação atual do forro e piso, pós ocupação.
Foto: Coletivo Gringo

Estado de conservação do piso do hall, pós ocupação.
Foto: Facundo Guerra
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Edifício Marrocos. Serie fotográfica produzida pelo Coletivo Gringo,
que veio a se tornar o livro “Marrocos”, lançado em 2017.
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Planta Térreo e Pavimento Inferior.
Fonte: Departamento de Patrimônio Histórico,
2018.
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Planta primeiro e segundo pavimento - Cinema
Marrocos. Fonte: Departamento de Patrimônio
Histórico, 2018.
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Corte AA - Cinema Marrocos. Fonte: Departamento de Patrimônio Histórico, 2018.
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DESENHOS TÉCNICOS
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4º ANDAR AO 10º ANDAR

4o ao 10o pavimento - Edificio JB (Marrocos).
Fonte: BÉLEM, apud Departamento de Patrimônio Histórico, 2016.
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Estado de conservação atual da entrada do edifício, e estado de conservação
de alvenarias (pavimentos superiores). Fotos: Coletivo Gringo
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06. proposta

06.1 análise do entorno imediato
O terreno localiza-se na esquina entre a Rua
Conselheiro Crispiniano e a Praca Ramos de
Azevedo, no bairro da República. Ao lado, encontra-se o Edificio Marrocos, como já citado
nesta monografia, há muitos anos desativado
e atualmente um bem tombado. Esta area está
inserida, dentro do Plano Diretor Estratégico de
2014, na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, caracterizada como Macro Area
de Estruturação Metropolitana - Setor Central.
Assim, os objetivos específicos desta área são,
resumidamente, fortalecimento do caráter de
centralidade municipal, aumentando a densidade demográfica e a oferta habitacional,a valorização do patrimônio cultural, com a proteção e
recuperação de imóveis e locais de referência
da população da cidade, além de promover a
qualificação paisagística e dos espaços públicos. No que se refere à quadra em questão escolhida, esta se caracteriza como uma ZC, ou
seja, uma Zona de Centralidade. Assim, seu Co
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eficiente de Aproveitamento máximo é igual à 2,
sua Taxa de Ocupação é de 70%, seu Gabarito
máximo é de 28m, e deverá possuir recuo frontal de 5m, e no fundo e lateirais de 3,0, caso seu
gabarito ultrapasse 10m de altura.

06.2 programa
O programa a ser desenvolvido na área será o
de um edificio de uso misto, abrigando atividades voltadas ao lazer e cultura, educação e hospedagem (residência artística), caracterizando-se assim como um lugar plural, e buscando a
potencialidade que um ambiente com diversos
horários de funcionamento traz para a cidade.
Utilizando os primeiros andares do Edifício Marrocos, e o terreno escolhido onde se desenvolve
o anexo, encontram-se as áreas de lazer. Em
suas torres, encontram-se as áreas voltadas
para residência artística e o setor educacional.

diagnóstico da área
mapa de uso do solo

mapa de

comércio e serviços

ZC

equipamento público

praça // c
ZEIS-3
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mapa de zoneamento

mapa de

ZC
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BIR - ben

praça // cateiros

1

Teatro M

ZEIS-3

2

Igreja No

3

Agência

mapa de patrimônio histórico

mapa de

2

3

1

BIR - bens imóveis representativos
1

Teatro Municipal de São Paulo

2

Igreja Nossa Sra. do Rosário

3

Agência Central dos Correios

ruas
tráfe
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06.3 projeto
O projeto consiste em uma renovação do edifício Marrocos através da atribuição de um novo
uso e a adequação necessária para que este
se torne um edifício ativo novamente, visto que
encontra-se subutilizado desde 2016 (pós reintegração de posse).
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Assim, primeiro, propõe-se demolições parciais,
através do método de descontrução controlada.
Visando uma melhoria nos fatores de iluminação e ventilação natural, demoliria-se dois blocos intercalados do edificio de escritórios, uma
vez que os blocos do edificio existente se dis-

tanciam apenas 5m uns dos outros.
Além da demolição dos blocos (de acordo com
o diagrama de proposta de intervenção, abaixo),
demoliria-se a laje de conexão entre subsolo e
térreo, visando uma conexão entre o edifício e a

Praça das Artes, e com isso, uma permeabilidade dentro da quadra (ver corte BB).
Posterior à demolição, se planeja a construção
de novos eixos de circulação vertical, atendendo às leis atuantes atualmente e a construção
de um anexo de suporte ao programa proposto
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no terreno localizado ao lado do Edifício Marrocos, voltado para o Theatro Municipal (ver diagrama de implantação).
O projeto busca, além da melhoria do edifício
existente e de seu entorno, valorizar a fruição
pública. A quadra escolhida (QUADRA 027, SETOR 006) abriga diversos equipamentos culturais, entre eles, o complexo cultural da Praça
das Artes, projeto do escritório Brasil Arquitetura que ocupa alguns terrenos que se conectam
e cria um percurso para pedestres através da
quadra (que será finalizado na segunda etapa de obra, que está em andamento), ligando
a Rua Conselheiro Crispiniano com o Vale do
Anhangabaú.
Desta forma, dentro deste mesmo pensamento,
e através da compreensão de que o Teatro Municipal e a Praça das Artes são equipamentos
que funcionam em conjunto, o projeto pretende
possibilitar a permeabilidade através do seu térreo de caráter público. Pelo térreo, é possível se
conectar do Teatro Municipal à Praça das Artes,

percorrendo o acesso do anexo (na esquina da
Rua Conselheiro Crispiniano com a Praça Ramos), adentrando no Edifício Marrocos, e descendo através de uma escada (ou da rampa),
para o subsolo, que encontra-se na mesma cota
interna da Praça das Artes. A partir daí, com a
conclusão da segunda etapa das obras da Praça das Artes, será possível chegar até o Vale do
Anhangabaú.
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PLANTA SUBSOLO
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PLANTA TÉRREO

PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO

PLANTA SEGUNDO PAVIMENTO
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PLANTA TERCEIRO PAVIMENTO
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PLANTA QUARTO PAVIMENTO

PLANTA QUINTO PAVIMENTO

PLANTA SEXTO AO DÉCIMEMO PRIMEIRO
PAVIMENTO
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CORTE AA

CORTE CC

CORTE BB
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CORTE DD
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CORTE EE
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ELEVAÇÃO 01
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ELEVAÇÃO 02
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