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O trabalho faz uma análise que procura entender 
como o comércio se mostra como um elemento vital 
para as cidade e para as relações coletivas desde 
a antiguidade. Assim, a pesquisa vai em busca do 
desenvolvimento e da história do comércio ao longo 
dos anos e da sua conexão direta com a transformação 
do espaço público. Também é discutida a modalidade 
comercial das feiras, que ainda se perpetuam pela 
cidade ganhando novas vertentes como, por exemplo, 
o artesanato contemporâneo, ligado diretamente à 
economia criativa, gerando novos produtos a partir do 
trabalho manual original e da criatividade. Por fim, é 
proposta uma intervenção no bairro de Pinheiros, São 
Paulo, que procura sintetizar aspectos estudados ao 
longo desta pesquisa em relação ao espaço urbano e 
ao espaço criativo.

Palavras chave: espaço público, comércio, artesanato 
contemporâneo, economia criativa.
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A existência de relações baseadas na troca, um dos 
grandes princícipios do comércio existente inclusive 
antes da criação da moeda, foi fundamental para 
a formação, crescimento e desenvolvimento das 
cidades. Dessa maneira, ele se apropria do espaço 
público e se mostra capaz de atrair um grande fluxo 
de pessoas, resultando em transformar aquele local 
em uma área potencialmente viva e de interesse, 
inserindo nela uma série de relações sociais e 
culturais, gerando um espaço de livre apropriação 
do cidadão e evidenciando o sentido peatonal e os 
espaços de permanência. 

Todas essas questões são essenciais para entendermos 
como a cidade se molda ao produto e vice-versa, mas 
principalmente sobre como os espaços públicos, 
antes tão ativos, foram negligenciados e perderam 
sua importância, sendo considerados como o espaço 
residual entre as construções privadas, tendo, agora, 
uma nova retomada no fazer uma arquitetura que o 
valorize e o reconquiste e que traga, novamente, 
o cidadão de volta para as ruas, o encorajando a 
também fazer parte da coletividade do espaço. Assim, 
existe uma discussão constante atualmente sobre 
como fazer isso acontecer e quais os elementos 
são fundamentais para que o espaço público urbano 
seja considerado de qualidade para a cidade e seus 
cidadãos, levando à verdadeira concretização do 
caráter e essência do que pode ser considerado 
como lugar.

“o espaço deixa de ser objeto quando 
se transforma em espaço habitado, que 
passa a fazer parte da memória do lugar”. 
(FONTES, 2013, p.15)

Assim, haverá exatamente a busca na compreensão 
desses elementos, sendo o comércio, em seus 
diversos tipos, um dos principais envolvidos para que 
isso se torne possível. É por isso que a análise histórica 
dele é importante para o desenvolvimento dos 

INTRODUÇÃO conceitos mais importantes. Esse aprofundamento 
ainda tem como objetivo entender o porquê das feiras 
terem sido uma modalidade que foi capaz de resistir 
ao longo dos anos e como ela, atualmente, ganhou 
novos tipos, como é o caso das feiras de artesanato 
contemporâneo, que ocupam a cidade cada vez mais 
constantemente. Essa vertente contemporânea do 
artesanato ainda é muito nova, mas tem crescido 
graças à valorização que os trabalhos manuais 
acompanhados do design e da criatividade vem 
ganhando. A economia criativa que envolve esse 
trabalho surgiu apenas nesse século e ainda tem 
muito a se desenvolver. Ela se fundamenta na 
criatividade como matéria prima para a realização de 
produtos que, com certeza, ganharão cada vez mais 
espaço na sociedade futura.

Dessa maneira, o trabalho tem como objetivo geral 
criar o Centro de Artesanato Contemporâneo, um 
espaço que seja capaz de unir pequenos produtores 
e empreendedores para produzir e comercializar 
seus produtos e que sintetize vários dos conceitos 
previamente discutidos. E assim, como objetivos 
específicos, fortalecer o espaço público da região 
onde ele está inserido, criar uma união com os 
edifícios do entorno, gerar um espaço capaz de 
sediar uma feira, promover um maior convívio social 
e cultural e valorizar a economia criativa e o trabalho 
manual e local dos artesãos.



1. CONCEITUAÇÃO
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1.1
TERMOS

Artesanato: 1. Arte e técnica do trabalho manual 
realizado por um artesão; método de trabalho do 
artesão que alia utilitarismo à arte 2. O conjunto 
de artesãos de um lugar, região, época etc. 3. Peça 
de artesão 4. Conjunto de peças de determinada 
produção artesanal. (MICHAELIS, 2018)

Criatividade: 1. Qualidade ou estado de ser criativo 
2. Capacidade de criar ou inventar; engenho, 
engenhosidade, inventiva. (MICHAELIS, 2018)

Comércio: 1. Prática mercantil que se fundamenta 
em venda, permuta ou compra de produtos, com 
fins lucrativos 2. Permuta de produtos por outros 
produtos, por valores ou por serviços, com fins 
lucrativos 3. A classe dos comerciantes 4. A profissão 
daquele que comercia 5. Povoado em que acontecem 
feiras semanais 6.  rua, acepção 7. Relação próxima 8. 
Conjunto de estabelecimentos que exercem a prática 
mercantil. (MICHAELIS, 2018)

Feira: 1. Lugar público e descoberto em que, em dias 
e épocas fixas, se expõem e vendem mercadorias 2. 
Evento destinado a promover e vender novos produtos 
e serviços, voltado para compradores potenciais de 
determinado ramo comercial ou industrial ou aberto 
ao público em geral 3. Grande desordem e barulho; 
algazarra, baderna, balbúrdia. (MICHAELIS, 2018)

Mercado: 1. Local de comércio, fechado ou ao ar livre, 
de alimentos e outras mercadorias 2. Ponto onde 
se comercializam determinados artigos 3. Grupo de 
comerciantes e a relação entre eles 4. Conjunto de 
atividades comerciais em certa região 5. Sistema 
por meio do qual as pessoas compram, vendem ou 
realizam trocas, geralmente seguindo uma demanda 
6. Local determinado para se realizar a oferta e procura 
de determinados itens e/ou serviços 7. Qualquer 
transação comercial entre países ou dentro de um 
país 8. Esfera das relações econômicas de compra 
e venda, de cujo ajuste resulta o preço 9. Meio onde 
certos produtos são aceitos. (MICHAELIS, 2018)

Troca: 1. Ato ou efeito de trocar(-se) 2. V troco, acepção 
3. Permutação de uma coisa por outra 4. Transmissão 
simultânea de coisas ou bens entre seus respectivos 
proprietários 5. V substituição, acepção (MICHAELIS, 
2018)

1.2
COMÉRCIO: 
ORIGEM E 
ESPAÇOS 
COMERCIAIS

O surgimento do comércio está diretamente 
relacionado com uma relação ainda mais antiga: as 
trocas. Ao que tudo indica, as trocas iniciaram-se 
ainda no período paleolítico superior, representado 
pela troca de artigos de luxo como conchas. Graças a 
esse conhecimento, sabe-se que estes grupos não se 
encontravam completamente isolados, e que também 
existia uma certa troca de ideias entre eles. (VARGAS, 
2001)

Mas o comércio só viria a surgir com o desenvolvimento 
da propriedade privada dos produtos, que passam de 
meros excedentes de troca para bens de produção, 
e que vem acompanhado da possibilidade de 
acumulação de riquezas. 

Na Idade Média, quando as peregrinações 
religiosas propagavam a fé cristã, o 
mercado ganhava uma característica 
distinta: as peregrinações e as Cruzadas 
ganhavam a cada dia mais acompanhantes 
e isso fez com que surgisse um tipo de 
mercado ambulante, que as acompanhava. 
(COSTA, 1989, p.29)

No entanto, a acumulação de riquezas produzida por 
esse comércio foi responsável por tornar a atividade 
comercial extremamente condenada e desprezada 
no período da Idade Média pela religião cristã, 
quando o auge do Cristianismo recriminou a cobiça 
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e a ambição da nova sociedade acreditando ser ela a 
causa da miséria e que por isso, a vida deveria seguir 
os princípios divinos onde não se deveria buscar por 
lucros. 

Ao final da Idade Média, quando o capital 
gerado pela atividade comercial fez 
frente ao capital proveniente da produção 
agrícola, as leis – no início severas e 
discriminatórias – foram gradativamente 
revistas, de modo a incorporar de forma 
lícita o novo segmento da sociedade 
medieval: a classe dos mercadores 
(COSTA, 1989, p.30)

Porém, essa incorporação social teve de passar 
por um grande período de resistência, já que para 
a nobreza os mercadores eram meros “arrivistas”, 
subitamente enriquecidos, e para o clero, pecadores 
por cometerem o lucro. A imagem do comércio só 
se transforma em atividade digna através de fatores 
como o fortalecimento das comunidades nacionais, a 
quebra do universalismo da Igreja devido à Reforma 
Protestante e pelas descobertas marítimas. Assim, 
emerge uma nova classe social, a burguesia, que ganha 
importância no processo produtivo e na riqueza dos 
“Estados nacionais em formação”, responsável por 
gerar uma grande discussão a respeito do trabalho x 
ócio na época, que fundamentou o início da ideologia 
do capitalismo presente até os dias de hoje. (VARGAS, 
2001)

O espaço de troca comercial surge a partir da 
necessidade de um local neutro que permitisse o 
encontro entre os indivíduos. Dessa maneira, tem 
origem o mercado: ponto de encontro entre os fluxos 
dos indivíduos. Tanto os mercados quanto as feiras 
(que aparecem posteriormente), se tornam espaços 
muito além da relação mercadoria x consumidor, 
oferecendo também distração e divertimento, 
elevando o local de troca a um papel importante, 

desde a atividade econômica envolvida até a vida 
social. 

A categoria de mercado define-se como um espaço 
público, aberto, coberto ou semicoberto, que varia 
seu nome e espaço pelo mundo, mas que sempre 
mantém seu foco principal englobando a vida social.

Entre eles, podemos citar: o bazar, a 
ágora, o fórum, o cardo, os mercados 
periódicos, as praças e as feiras, a basílica, 
alguns templos e igrejas, os mercados 
cobertos. Outros com características 
de espaços semipúblicos vão surgir em 
cena a partir do final do século XVIII: as 
galerias ou arcadas comerciais, os grand 
magasins e lojas de departamento com 
todos os seus desdobramentos, o super 
e o hipermercado, os centros de compras 
planejados e os shopping centers. 
(VARGAS, 2001, p. 96)

Os espaços comerciais se desenvolveram muito ao 
longo da história e de diferentes maneiras de acordo 
com cada povo, muitas vezes misturando fatores 
políticos e religiosos. 

No Oriente Médio, desde os tempo pré-islâmicos 
o comércio já desenvolvia um papel essencial na 
sociedade, onde os chamados bazaars (também 
conhecidos como souks) sempre simbolizaram locais 
neutros responsáveis por reunir diversas classes 
sociais, se mostrando como o espaço público mais 
importante da cidade, tornando-se também locais 
muito seguros. Sua arquitetura se volta para dentro de 
pátios e ruas internas, por conta do clima das cidades 
islâmicas. 

Já na Grécia, o comércio varejista se desenvolveu na 
Ágora, que possui forma em U, envolta por colunatas 
onde se localizavam as lojas com uma área central 
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bem permeável. Mais tarde, passa a adquirir formato 
retangular, criando um espaço público completamente 
fechado em seu interior, pensando-se que assim 
este espaço seria dotado de tranquilidade, uma vez 
isolado do ambiente da cidade.

Para os italianos, o comércio varejista se desenvolvia 
nos Fóruns: monumentais edifícios que também 
combinavam funções religiosas e políticas, unindo-
se aos templos, basílicas e ao senado. O Forum de 
Trajano, por exemplo, contava com mais de 100 lojas, 
onde as do andar térreo se abriam diretamente para 
a rua, com comerciantes que armavam suas barracas 
nos grandes vazios centrais.

Durante a Idade Média ainda surgiram as Praças de 
Mercado: tratavam-se de praças que surgiam no 
meio de vazios entre áreas construídas, tornando-
se áreas de grande integração onde aconteciam 
eventos religiosos e governamentais e também os 
mercados, tornando-se espaços pertencentes ao 
tecido urbano e importantes para a vida das cidades. 
Não requeriam nenhum edifício, considerando que 
elas o representavam, necessitando apenas do fluxo 
de pessoas para existir. Muitas mantiveram sua 
configuração por anos, e algumas ainda sobrevivem 
até hoje (como aconteceu com a Grand-Place, 
Bruxelas).

As feiras surgem representando o encontro de 
mercadores vindos de muito longe, e funcionavam 
como uma espécie de mercado, montadas com uma 
série de tendas e barracas para expor as mercadorias. 
Muitas feiras acabaram por se especializar em 
determinados artigos e se tornaram recintos 
animados que aglomeravam todo o tipo de gente 
de variados locais das cidades. Ainda hoje, as feiras 
representam a imagem de tempos antigos, podendo 
ser encontradas em todo o mundo, mostrando a 
troca não apenas comercial, mas também de ideias 
e culturas. FIGURA 01. Planta do 

Forum de Trajano, Roma.  
Fonte:  VARGAS, 2001, 
p.124.

►
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O comércio se altera muito com o desenvolvimento do 
comércio varejista no século XIX, as feiras e praças de 
mercado tendem a perder importância, dando espaço 
aos mercados cobertos, que surgem da necessidade 
de espaços mais reservados e cobertos (com 
estrutura permanente) e com controle sanitário. Por 
exemplo, em Paris, foram criadas 53 ruas de mercado 
com o programa de renovação urbana implantado por 
Haussmann. Já em Londres, o Covent Garden Market, 
surgiu com a intenção de organizar uma confusa 
feira já existente, e devido ao seu grande sucesso, 
o arquiteto responsável, Charles Fowler, ainda foi 
convidado a projetar outros mercados cobertos. Esses 
mercados possuíam uma estrutura de perímetro 
sólido fechado por lojas que se voltavam para um 
vazio central, e eram espaços públicos.

A iniciativa privada também não ficou para trás, e 
assim nasceram as galerias ou arcadas comerciais. A 
ideia central da arcada surge no Palais-Royal, quando 
Philippe d’Orléans decide dividir a periferia de seu 
jardim em lotes de boutiques com um pátio coberto, 
servindo como rua de compras e com acesso noturno. 
Mas a primeira arcada verdadeiramente coberta é 
de 1800, a Passage Panoramas. As arcadas, assim, 
passaram a surgir no interior ocioso dos quarteirões, 
tentando seduzir os novos e ricos clientes, com uma 
grande preocupação com a decoração do espaço de 
compra, onde ela deve funcionar como uma atração. 
A evolução do ferro e do vidro ainda contribuiu para 
a transformação da arquitetura (como os tetos em 
vidro), e as arcadas tornaram-se locais importantes 
e com uma vida noturna muito ativa. Além disso, 
a utilização do vidro apagava limites entre a rua 
pública e o espaço interior privado, e, como um dos 
poucos lugares realmente iluminados à noite, acaba 
por representar um espetáculo de luzes no meio da 
cidade. Como exemplos ainda existentes até hoje em 
Paris, temos as galerias Vivienne, a Colbert, a Choiseul 
e a du Grand-Cerf. Outra também muito conhecida é a 
Vittorio Emanuele, construída em 1867, em Milão. Esta 
última, é um dos exemplos do esgotamento do modelo FIGURA 02. Mercado 

público no Império Romano. 
Fonte: VARGAS, 2001, p.129.

►
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FIGURA 03.                    
Covent Garden 
Market atualmente.                          
Fonte: autora, 2014.

◄

das passagens após tantas imitações, e demonstra 
muito bem a fase monumental que passaram anterior 
ao seu declínio. (VARGAS, 2001)

Uma espécie de evolução das galerias/arcadas, 
mas que aparecem quase ao mesmo tempo, são as 
magasins de nouveautés (as “lojas de novidades”), 
que vendiam itens considerados novidades ao 
público e que também se preocupam com a 
decoração como atração e aparecem em grande 
quantidade em Paris a partir de 1830. Já a primeira 
loja de departamento de Paris, responsável por 
vender toda a sorte de produtos, aparece apenas em 
1852, o Bon Marché. As lojas de departamento ainda 
demonstraram um grande crescimento nos Estados 
Unidos entre os anos 1879 e 1910. Essas grandes 
lojas visavam atrair os clientes e transformar aquele 
espaço em uma espécie de amostra da cidade, onde 
era possível fazer muito além de compras, contando 
com salões de cabelereiro, espaço para descanso, 
restaurantes e cafés e até atrações para crianças. Ou 
seja, não deveria haver motivo para deixar o interior 
da loja. Após atingir seu pico, em 1929, essas lojas 
começaram a decair, principalmente por pressões 
das lojas em cadeia (com múltiplas unidades), e que 
muitas vezes apresentavam produtos mais baratos e 
com menos luxo.

A evolução dessas lojas e das galerias é clara: os 
conhecidos shoppings centers, fechados em si 
mesmos sem qualquer relação com o exterior de 
maneira proposital, onde a atenção deve se voltar 
exclusivamente para o consumo, não muito diferente 
do que já era visto anteriormente.

Aqui no Brasil, a primeira loja de departamentos 
aparece em 1913, a Mappin & Web, e se tornou uma 
verdadeira atração, que trouxe mudanças para a 
cidade até em relação ao modo de organização das 
vitrines. A loja teve de se adaptar à concorrência 
e à outras lojas de departamento, como a Clipper 
(inaugurada em 1944), Isnard (aberta em 1944) e 
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Sears (final de 1949). Tornou-se uma das principais 
lojas de departamentos da cidade e posicionou-se da 
mesma maneira do que as já vistas na Europa, e com 
a mesma variedade de serviços que a tornavam muito 
mais do que um centro de compras. Encerrou suas 
atividades em 1999, juntamente com outras lojas do 
grupo, como as lojas Mesbla.

Porém, o legado para a história do comércio da cidade 
de São Paulo foi significativo, e sua loja no centro 
causou tantas alterações na área, que levou inclusive 
ao aparecimento das galerias e passagens comerciais 
na época. Claro que esse surgimento foi muito tardio, 
ainda mais se comparado com as galerias europeias, 
e nem contava com todo o requinte das vistas lá fora. 
Muito se relacionam com o conceito das surgidas no 
exterior, principalmente com a cultura metropolitana 
da cidade de São Paulo nos anos 1950. Elas passam 
a existir em edifícios de diferentes usos como uma 
oportunidade de uni-los e de aumentar as áreas 
“rentáveis” dos edifícios, além de se mostrarem como 
polos da cultura elitista da cidade, e acabaram por se 
especializar no tipo de produto de venda.

Um destaque deve ser dado, porém, à Galeria de 
Cristal, um caso à parte na história das galerias 
da cidade. Apesar da pouca referência existente a 
respeito desse projeto, sabe-se que a ideia inicial 
para a construção de uma galeria partiu de Jules 
Martin, que faria uma parceria com o poder público, 
e que, inicialmente, em 1890, apresentou um projeto 
muito ambicioso, mas que com novos desenhos, em 
1896, previa uma galeria mais realista, com apenas 
duas passagens, como se observa em desenhos 
reproduzidos por Hugo Segawa. Após muitos atrasos 
para o início da construção e prorrogações de prazos, 
esta galeria não se concretizou. (BARBUY, 2006)

Tratava-se de um projeto avançado tanto 
na concepção arquitetônica como na ideia 
de uso. No final do século XIX, os únicos 

FIGURA 04. Palais-Royal, 
Galeries du Bois, 1786 - 1788. 
Fonte: VARGAS, 2001, p.172.

FIGURA 05.                                     
Galeria Vittoro Emanuele.                                   
Fonte: nl.dreamstime.com,  
2016.

►

►
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FIGURA 06.                                    
Mappin & Web, na Rua 
15 de Novembro. Fonte: 
DEAECTO, 2002, p. 108.

▼

estabelecimentos de comércio que se 
abrigavam sob uma cobertura ou se 
concentravam em um espaço físico eram 
os mercados públicos, como foram as 
famosas “sete casinhas” próximo ao Páto 
do Colégio ou mercado da rua São João, 
citando-se dois exemplos. [...] Tratava-se 
de um precursor das galerias que seriam 
construídas na década de 1950 [...]. 
(SEGAWA, 2000, p. 30-31)

Não foi o caso, porém, de outra galeria que viria 
a ser construída, que se tornou um emblema do 
cosmopolitismo na cidade de São Paulo. Desta vez, 
sem parcerias com o poder público, o comerciante 
Christiano Webendoerfer encomenda um projeto para 
uma galeria com o arquiteto Max Hehl. Inaugurada em 
1900, a passagem para pedestres com cúpula em ferro 
e vidro e pisos de mármore buscava se assemelhar às 
galerias europeias. 

Trata-se de um projeto do arquiteto 
Max Hehl, elaborado para o comerciante 
alemão Christiano Webendoerfer. [...]
Webendoerfer, [...] no n. 56-A da rua 15 
de Novembro, resolveu utilizar o lote que 
ocupava, somado ao de n.56 e àquele 
da rua da Boa Vista que com ele fazia 
fundos, todos de sua propriedade, para 
a construção de uma galeria comercial. 
Teria 19,3m de frente para a rua 15 de 
Novembro e 18,8m para a rua da Boa 
Vista, e a passagem destinada ao trânsito 
de pedestres seria relativamente estreita, 
com 4,5m de largura. (BARBUY, 2006, p. 
206)

Apesar da vontade do proprietário em que a galeria 
se chamasse “Galeria Webendoerfer”, ela acabou 
conhecida por todos como “Galeria de Cristal” e 
também não recebeu o mesmo conjunto de lojas 
requintadas visto nas galerias europeias: acabou 
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por se tornar um centro de serviços, com barbeiros, 
sapateiros, engraxates, alfaiatarias e botequins. 
(BARBUY, 2006)

Em 1957, a construção de galerias passou a se tornar 
obrigatória em algumas edificações na área central, 
o que levou muitas delas a não terem um conjunto 
de lojas exatamente pensados e com uma lógica 
espacial correta, correspondendo a uma desocupação 
constante das lojas. Por volta de 1960, o desinteresse 
crescente pelo centro as levou à deterioração, já 
que cada vez mais ele deixava de ser o local cultural 
frequentado pelas pessoas mais abastadas e 
deixando de receber investimentos.

Mesmo após seu declínio, algumas galerias ainda 
podem ser observadas no Conjunto Nacional (1955, 
David Libeskind), reunindo diversas atividades, em 
grandes galerias como a Galeria Metrópole (1956, 
Gian Carlo Gasperini e Salvador Candia) e também em 
galerias de passagem como a Galeria Itapetininga.

“Era a São Paulo dos grandes edifícios, 
que se pretendiam pequenas cidades 
dentro da cidade, mas que, muito ao 
contrário dos condomínios recentes 
com seus muros e barreiras, abriam-se 
generosamente em seus espaços térreos, 
tornando-se extensões das calçadas, 
convidando todo tipo de passantes, sem 
controle ou catracas. É a São Paulo do 
Copan, do Conjunto Metrópole, do Edifício 
Esther, da Galeria Califórnia.” (OLIVEIRA, 
2016)

As galerias são também capazes de atrair os 
pedestres, gerando movimento e fluxo de pessoas, 
mesmo que muitos deles tenham apenas a intenção 
de cortar caminho cruzando as galerias pelo interior 
das quadras. Dessa forma, muito além de seus 
produtos, criaram uma importante relação entre 
espaço público e privado, mas que sofreram com o 

FIGURA 07. A Galeria de 
Cristal projetada por Jules 
Martin. Fonte: SEGAWA, 
2000, p. 31.

◄
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abandono ao longo dos anos pela alteração na forma 
de consumo da sociedade, substituída pelos famosos 
shoppings já citados.

1.3
ESPAÇO PÚBLICO 

COMO LUGAR

O conceito de espaço público muito se relaciona 
com a vida na cidade e é o ponto crucial para 
se caracterizar potencialmente as cidades com 
vitalidade e segurança, onde as atividades rotineiras 
se tornam atração urbana. Luiz Guilherme Rivera de 
Castro (2013) acredita que este espaço “compreende 
os lugares urbanos que, em conjunto com 
infraestruturas e equipamentos coletivos, dão suporte 
à vida em comum: ruas, avenidas, praças, parques. 
Nessa acepção, são bens públicos, carregados de 
significados, palco de disputas e conflitos, mas 
também de festas e celebrações.”

Pela história, o espaço urbano significou o ponto 
de encontro dos moradores da cidade, onde tudo 
acontecia: os pequenos e grandes eventos, as festas, 
os divertimentos de artistas de rua, as compras e 
vendas de mercadorias. Gehl (2015) entende a perda 
gradual da importância do espaço urbano tendo como 
os principais fatores os triunfos do planejamento 
modernista e invasão dos automóveis no século XX, 
com a vida na cidade sendo negligenciada. É por 
isso que, mesmo atualmente, podemos compreender 
melhor esses fatos com a comparação-conceito 
entre cidades italianas e cidades americanas feita 
por Schumacher (1971), ainda no século XX, palco 
onde ocorreram essas mudanças, e porquê ela se 
mostra tão válida para compreendermos a relação de 
um bom espaço urbano com uma boa vida na cidade 
atualmente.

No século passado, as cidades americanas 

FIGURA 08. Foto da 
Rua XV de Novembro 
em 1902, com uma 
das entradas da 
Galeria de Cristal de 
Webendoerfer (segundo 
edifício à esquerda).                                        
Fonte: BARBUY, 2006, p. 
207.

►
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representaram o auge da arquitetura moderna, com 
automóveis passando a ser prioridade ao invés dos 
pedestres, responsável por inverter a proporção 
entre espaço livre e espaço construído existentes 
anteriormente, sem levar em conta a história e cultura 
do lugar (o genius loci, que representa a essência 
e caráter do lugar) resultando em desastrosas 
áreas sem vida, onde os espaços se mostram 
pouco humanizados, com vazios dispersivos, que 
levam a sensações de insegurança. Aqui, a malha 
urbana também não favorece a localização do 
indivíduo no espaço, “não há nenhum sentido de 
‘lugar’, porque nenhum lugar é diferente do outro” 
(SCHUMACHER, 1971). Enquanto isso, no mesmo 
século, a cidade italiana se mostra completamente 
oposta e sedutora com sua certa desordem (muito 
mais próxima da natureza dos seres humanos), 
tornando-se responsável por acolher as pessoas no 
espaço urbano, onde as construções representam 
cenários para as atividades humanas e a malha 
urbana se mostra como labirinto para a descoberta de 
novidades (por oposição às cidades americanas, todo 
lugar é diferente do outro). Logo, conclui-se, desde o 
século passado, quando ocorreram essas mudanças, 
que as pessoas desde sempre tendem a se sentir 
melhores, mais habituadas e mais seguras quando 
são seduzidas por uma cidade dotada de caráter. 
Ainda que hoje as cidades italianas também tenham 
se distanciado desse conceito já ultrapassado, ele é 
válido pela análise e interpretação que faz da relação 
entre o espaço e o ser humano.

Assim, trazendo essa reflexão para nossos dias atuais, 
observamos hoje em nossa cidade um crescimento 
de espaços privados com demarcações de limites 
cada vez mais evidentes, seguido por um abandono 
do espaço público. A rua, movimentada e caminhável, 
que guiava o pedestre e dava acesso a todos os 
espaços urbanos uma vez pontos de encontro 
da cidade, torna-se mera passagem, substituída 
pelos carros que levam aos centros segregadores 
de espaços da cidade, como os shopping centers, 

criados e idealizados como locais “protegidos” da 
rua, já que essa é sinônimo de um local violento e 
inseguro. Na verdade, muros e barreiras segregadoras 
do espaço público x espaço privado, nada mais são 
que os próprios agentes causadores dos problemas 
os quais visam proteger os cidadãos, estes que 
adquirem o “direito” de estarem do lado de dentro 
(MACHADO, 2008). Desse modo, a desvalorização do 
espaço coletivo leva este a cada vez uma perda maior 
da característica do “lugar”, conceito tão explorado 
pelo arquiteto Christian Norberg-Schulz já em 1960, 
em que a qualidade de elementos simbólicos e 
históricos representa a identidade.

Claramente, os shopping centers, por exemplo, são 
“não-lugares”, não criam identidade alguma com 
o usuário frequentador e nem possui variações 
significativas entre todos os existentes. São locais 
intra-muros, sem relações com a cidade, e nem os 
interessa as ter. A partir disso, convém compará-los 
com as galerias e comércios de rua, que valorizam o 
espaço público ao convidar os cidadãos a caminharem 
pela cidade. O comércio que se dá diretamente para 
as ruas insere na cidade características as quais esta 
não poderia viver sem desde a antiguidade. 

Os elementos arquitetônicos empregados nos 
comércios de rua são os responsáveis por delimitar 
o dentro e o fora, o público e o privado, gerando 
permeabilidade visual e de acessos e criando espaços 
transitórios entre eles que disfarçam os limites 
entre os espaços. É possível ver o espaço transitório 
aplicado no papel das marquises, principalmente 
nas bordas de edifícios, em que acolhe do sol e da 
chuva quem passa pela rua e gera uma transição 
entre espaços a partir da mudança de microclima 
ao propor uma sombra e convida o pedestre a 
entrar (GHIRARDELLO, 2003). Esses espaços deixam 
claro que aquele espaço, apesar de privado, pode 
ser livremente adentrado por qualquer um: são os 
espaços semipúblicos.
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FIGURA 09. O vão livre 
do MASP: exemplo de 
espaço de transição entre 
a Avenida Paulita e o 
museu e entre a calçada e 
o mirante, além de sediar 
movimentadas feirinhas.                                                            
Fonte: autora, 2018.                                                                                                                 

▼

O tratamento dos espaços de transição 
da cidade, em especial, os andares mais 
baixos dos edifícios, tem influência 
decisiva na vida do espaço urbano. Trata-
se da zona onde se caminha quando se 
está na cidade; são fachadas que se vê 
e se experimenta de perto, portanto mais 
intensamente. É o local onde se entra e sai 
dos edifícios, onde pode haver interação 
da vida dentro das edificações e da vida 
ao ar livre. É o local onde a cidade encontra 
as edificações.

Os espaços de transição da cidade limitam 
o campo visual e definem o espaço 
individual. Essas transições contribuem 
de forma crucial para a experiência 
espacial e para a consciência do espaço 
individual como lugar.

[...] As transições proporcionam uma 
oportunidade para a vida, dentro das 
edificações ou bem em frente a elas, 
interagir com a vida na cidade. É a zona 
onde as atividades realizadas dentro das 
edificações podem ser levadas para fora, 
para o espaço comum da cidade. (GEHL, 
2015, p. 75)

É por isso que o comércio nas ruas torna a cidade 
mais viva devido ao maior movimento de pessoas e 
o caminhar tão rico e atraente, onde as fachadas de 
lojas (desde que não tão extensas), cafés com mesas 
nas ruas e barracas em feirinhas propõem novas 
atividades e atrações a quem passa, com escala, 
ritmo e transparências que dialogam com o caminhar 
tornando as distâncias mais curtas e interessantes. 
Assim, as famosas fachadas ativas atraem um grande 
número de pedestres que se sentem mais seguros no 
ambiente mais movimentado, gerando vida essencial 
para a cidade.
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A união de todos esses elementos é responsável por 
compor a cidade e a imagem dela, definindo-a como 
ela é, o que Campos (1969) explica como sendo o 
“contexto urbano”:

A interação permanente entre o físico 
e o sócio-cultural torna a tentativa de 
percepção urbana complexa e implica, 
obrigatoriamente, na consideração do 
espaço como um processo contextual, 
onde contexto urbano pode ser definido 
como um “conjunto de circunstâncias 
físicas e sociais que interferem num uso, 
e, à maneira de um enunciado de uma 
frase, caracterizam um ambiente urbano”. 
Nesse sentido, ruas, praças, edificações, 
equipamentos e seres humanos não 
existem como elementos isolados, e sim, 
como fatores de um conjunto, sendo a 
cidade resultante da inter-relação ativa 
entre tais fatores.” (p.15)

1.4 
A INFLUÊNCIA 

COMERCIAL NA 
CIDADE

Segundo Alves (2006) “as cidades são como os seres 
humanos: têm um corpo e têm uma alma. Talvez 
muitas almas, porque, o corpo é um albergue onde 
moram muitas almas, todas diferentes em ideias e 
sentimentos, todas com a mesma cara. O corpo das 
cidades são as ruas, as praças, carros, lojas, bancos, 
escritórios, fábricas, coisas materiais. A alma, ao 
contrário, são os pensamentos e sentimentos dos que 
nela moram. (…) Onde se pode encontrar as almas da 
cidade? Eu encontro-as bonitas nas feiras, nas bancas 
de legumes e frutas, no mercadão, no sacolão. Esses 
são lugares onde acontecem reencontros felizes.” 

Se por um lado os shoppings centers são grandes 
responsáveis por ocultar os cidadãos das ruas, 
vimos que o comércio que se desenvolve nelas exibe 

FIGURA 10. O contato 
visual entre dentro e fora 
do edifício e vice-versa.           
Fonte: GEHL, 2015, p.149.

▲ 
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FIGURA 11. Feirinha do vão 
do MASP. Fonte: autora, 
2018.

▼

justamente o oposto: eles são os grandes responsáveis 
pelo fluxo de pessoas que se desenvolve próximo a 
eles e pontos vivos de convívio e trocas pelas ruas.

O comércio é condicionado a diversos fatores que 
envolvem a cidade. Para disponibilizar um produto 
que atenda às necessidades da população ele deve 
levar em conta o sistema de produção e as mudanças 
de estilo de vida da sociedade, como, por exemplo, 
os hábitos de consumo, os sistemas de mobilidade 
e a localização a qual deve ocupar. Mas da mesma 
maneira que ele se molda através da cidade, sua 
influência sobre ela é muito mais expressiva. 

Por exemplo, na segunda metade do século 
XIX, as cidades sofrem grandes transformações 
influenciadas pela industrialização e o capitalismo 
industrial acaba por converter tudo em mercadoria, 
com uma produção em larga escala que visa uma 
necessidade de rápida venda.  Assim, esse século 
demonstra uma expansão significativa de mercados, 
levando ao desenvolvimento de uma sociedade de 
consumo, que, por sua vez, desencadeia uma série de 
outras mudanças como o crescimento da publicidade, 
surgimento de outras indústrias e novos tipos de 
estabelecimentos, expansão das áreas urbanas, 
maior quantidade de trabalhadores assalariados, 
aumento do poder de compra, etc. Ou seja, todo o 
consumo proporcionado pela industrialização e pela 
venda de produtos, evidencia-se nas cidades seja 
pela publicidade que aparece nas ruas, seja pelas 
novas lojas ou pelo agito crescente da população em 
consumir a modernidade.

O comércio faz parte da razão de ser 
da cidade. Viabiliza a sua existência, 
explica a sua organização e justifica 
muito do movimento e animação que 
nesta acontece. Através do comércio 
e dos lugares onde este se exerce, as 
pessoas satisfazem necessidades, 
realizam desejos, veicula-se informação, 



42



44 45

difundem-se inovações, criam-se laços de 
sociabilidade.” (CACHINHO; SALGUEIRO, 
2009,  p.9-10)

Ainda temos o comércio ambulante, essencial na 
alteração da paisagem urbana. O comércio ambulante 
pode surgir tanto em regiões da cidade onde existe 
uma menor oferta de equipamentos e serviços, como 
também em nível de eventos. Ao sediar um evento 
de qualquer proporção, e, mesmo que muitos deles 
sejam efêmeros, o espaço em que ele ocorre ganha 
uma imagem provisória, onde todo o conjunto de 
equipamentos existentes para aquele momento, 
criam esse cenário momentâneo. Assim, o comércio 
ambulante se mostra como uma interferência, que 
somadas a todas as outras, como, por exemplo, as 
alterações de fluxos e demarcações de áreas para 
estacionar, e ainda com as características particulares 
de cada evento, contribuem para a formação da 
imagem deste novo espaço. O comércio ambulante 
também se mostra tão constante no contexto 
urbano, que passa a ser um elemento essencial a ser 
observado na formação dos espaços. De qualquer 
maneira, esse comércio torna-se uma característica 
também responsável por definir o espaço público 
que ocupa como lugar. De acordo com Costa (1969, 
p.111) “o comércio ambulante, em alguns casos, 
reproduz como um ponto de abastecimento, a loja, 
o supermercado, o ‘shopping-center’, diluindo o 
comércio oficial com toda espécie de produtos [...]”.

Em questões econômicas, o comércio ambulante 
significa a chamada “economia invisível”, ou seja, é 
uma economia paralela à oficial e não é computável. 
Sua produção e distribuição se insere de forma 
adversa ao capitalismo, de maneira primitiva e com 
uma relação muito direta com o consumidor. Essa 
modalidade de comércio dribla as barreiras da ordem 
do planejamento urbano e se mostra vivo no espaço 
público da cidade. A verdade é que o comércio 
ambulante se torna uma representação da grande 
desigualdade social vivenciada no desenvolvimento 
de nossa cidade. 

FIGURA 12. PÁGINA 
ANTERIOR. A constante 
troca entre vendedor e 
consumidor. Fonte: autora, 
2018.

►

FIGURA 13. Comércio 
ambulante da Rua 25 de 
Março. Fonte: spcity.com.br

▼
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FIGURA 14. A Feira Rede 
Manual no Museu da Casa 
Brasileira Fonte: Rede 
Manual.

▼

Tendo sido discutida a origem do comércio e a relação 
existente entre ele e a cidade, um caso chama a 
atenção. Foi vista a ascensão e declíneo pelo mundo 
de formas de comércio como as galerias, as passagens 
e as grandes lojas de departamentos. Porém, uma 
delas, mesmo que muito simples e aparentemente 
primitiva, ainda segue muito ativa pela nossa cidade 
e, provavelmente, se trata da forma de comércio que 
mais é capaz de se relacionar com o espaço urbano. 
Esse comércio são as feiras.

A maioria delas existe há anos e atrai fielmente 
compradores da região onde se instalam ao mínimo 
uma vez por semana. Se impõem fechando as ruas e 
levando o pedestre a utilizar um espaço só permitido 
aos carros. Logo, se apresentam como uma vitória 
do pedestre sobre o automóvel e, mais do que isso, 
demonstra claramente como esse fluxo de pessoas 
a pé é capaz de fortalecer uma área e fortalecer o 
comércio. Assim, esse comércio leva as pessoas para 
a rua e faz com que elas interajam com o espaço 
público, aproximando diretamente o cidadão e a 
cidade, onde ele se sente acolhido e protegido pelo 
movimento de pessoas, levando a uma sensação de 
vizinhança. E é graças a isso, que essa ação se torna 
extremamente importante, pois é ela que vai fazer 
com que exista o sentimento de lugar.

Dessa maneira, as feiras seguem resistindo ao tempo 
e às mudanças do modo de consumo. Continuam 
a propor o convívio físico entre as pessoas e a 
perpetuar as trocas. Mas também se modernizam, 
ganham novos ramos e conquistam novas pessoas. 
Feiras como as de antiguidades, sendo a da Praça 
Benedito Calixto um bom exemplo na nossa cidade, é 
famosa e se tornou uma espécie de ponto turístico da 
cidade de São Paulo, atraindo uma sorte de turistas 
curiosos em conhecê-la. Um passeio por ela aos fins 
de semana revela todo o tipo de público interessado 
em se envolver pelo que as barracas espalhadas pela 
praça podem oferecer.

1.5 
O EXEMPLO DA 
FEIRA
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Compreendida a vitalidade das feiras na cidade e 
sendo as feiras de artesanato contemporâneo uma 
das vertentes desse tipo de comércio, vale a pena um 
maior aprofundamento sobre o que seria exatamente 
o artesanato contemporâneo.

As definições de artesanato e a arte que o cerca não 
se tratam de uma novidade. Porém, sua junção com 
o design busca uma aproximação entre artesãos 
e designers e vem crescendo ao longo dos anos 
a partir da união dos produtos, isso é, os artesãos 
se posicionam como fornecedores dos elementos 
artesanais que serão utilizados em peças com um 
determinado desenho criado pelo designer. (BORGES, 
2011)

Mas, se cria uma diferenciação quando surge o 
artesanato contemporâneo, uma vez que aqui, o 
artesão e o designer se tornam a mesma pessoa. 

►
FIGURA 15. Atrações nas 
feiras. Fonte: Rede Manual.

Outra feira, que inclusive tem crescido pela cidade, 
é a feira do artesanato contemporâneo. Elas não 
costumam ser constantes, e nem sempre ocupam 
o mesmo local determinado. Como bons exemplos 
vale a pena citar a Rede Manual, responsável por 
reunir uma série de artesãos contemporâneos e 
pequenos empreendedores de maneira a incentivá-
los e que já realizou festivais de artesãos, o chamado 
Mercado Manual, que nada mais é que uma feira de 
artesanato contemporâneo em locais como o Museu 
da Casa Brasileira e a Pinacoteca. Outro exemplo é a 
Feira Jardim Secreto, que já organizou edições com 
diversos artesãos em praças, como na Praça Dom 
Orione no bairro do Bixiga. Essas feiras são muito 
ricas, e possuem a alma das feiras conhecidas na 
antiguidade: reúne os comerciantes com gastronomia, 
música, entretenimento, aprendizado e um grande 
movimento de pessoas que dura o dia todo.

1.6
O ARTESANATO 
CONTEMPORÂNEO 
E A ECONOMIA 
CRIATIVA
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Ou seja, não existe um fornecedor que não opina 
no resultado final do produto como o caso citado 
anteriormente. O artesanato contemporâneo é 
realizado por artistas, designers e pequenos 
produtores que prezam pela autoria do produto, pelo 
consumo ético e o empreendedorismo criativo, que 
visam perpetuar a cultura feita à mão. Assim, criam 
seus produtos em pequenas escalas, levando em 
conta a estética, o design e as novas tecnologias da 
cultura contemporânea. A valorização pelo trabalho 
do artesão e o crescimento da chamada Economia 
Criativa, impulsionam cada vez mais esse comércio, 
que se amplia como resposta à toda onda de consumo 
e industrialização que a sociedade do consumo 
passou, onde renasce uma busca pelo original e único.

A economia criativa trata de uma produção que 
valoriza a singularidade e criatividade, que aqui 
é a matéria prima da atividade e que recebe valor 
econômico, com produtos dotados de criatividade e 
conhecimento. Assim, a economia criativa é resultado 
de uma soma entre consumo, cultura, mídias e 
tecnologia, onde todos abrangem a criatividade como 
princípio. De acordo com John Howkins, citado por 
Madeira (2014, p.54), a economia criativa se define 
como uma economia onde as pessoas passam tendo 
ideias, mas ideias essas responsáveis por se tornarem 
produtos. 

Essa nova economia é refletida nos espaços, que, 
de acordo com Monfré (2015, p.18) podem ser 
sintetizados através de princípios de Carlos Leite, 
Charles Landry e Jane Jacobs, sendo então os 
espaços criativos sustentados pelos seguintes 
fatores: tolerância, pessoas na rua, diversidade 
cultural, cooperação e coletividade e concentração 
de equipamentos e eventos. Todos esses princípios 
e conceitos relacionadosà industria criativa e ao 
artesanato contemporâneo, serão utilizados como 
elementos norteadores do processo de projeto 
do objeto escolhido: O Centro de Artesanato 
Contemporâneo.

FIGURA 16. Artesanato 
Contemporâneo da Barini 
Design. Fonte: Rede Manual.

FIGURA 17. Personalização 
de peças de artesanato 
durante as feiras. Fonte: 
Rede Manual.

◄

◄
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Amaral (1969) escreve sobre a origem do bairro de 
Pinheiros no século XVI, com o assentamento de 
indígenas tupis do campo na região (especificamente 
no trecho mais estreito do rio chamado Jeribatuba, 
entre as atuais ruas Butantã, Paes Leme e Teodoro 
Sampaio), e que, mais tarde, passam a ser aldeados 
por padres jesuítas. Desde o início, se apresenta como 
uma localização de passagem dos fluxos de quem 
entrava ou saída da cidade para o Sul do país, como 
explica Ponciano (2002, p.171): “Por volta de 1600, o 
Caminho dos Pinheiros era um dos principais da vila 
de São Paulo – hoje é a Rua da Consolação. Esse era 
o único acesso à aldeia indígena e a outras terras que 
ficavam além.”

A aldeia começa e se despovoar e se extinguir devido 
à má administração de seus governantes, que exigiam 
muitos dos indígenas, além de muitos acabarem 
sendo levados para trabalhar como escravos. Com 
isso, e por se tratar de terras distantes, Pinheiros 
permaneceu inabitado até o fim o século XVI, quando 
alguns homens decidem comprar terras ao longo do 
Caminho dos Pinheiros (que se torna uma estrada 
em constante má conservação), até que aos poucos 
as terras deste bairro passam a ser povoadas com a 
implantação de sítios dispersos. A demanda de terras 
na região tem início no começo do século XIX, com 
a reedificação do Caminho, que torna Pinheiros, até 
o fim deste século, em um dos bairros da Capital da 
Província, mas que segue estagnado e em profundo 
abandono pela administração pública. 

É apenas no século XX, com a expansão de áreas 
residenciais dos bairros em direção a Pinheiros, que 
o bairro começa um lento progresso graças à fatores 
como: transportes (o bonde, por exemplo, aparece 
aqui apenas em 1908), luz e água. Outro importante 
fator, foi a inauguração do “Mercado dos Caipiras”, 
onde pessoas de regiões ainda mais distantes, como 
Cotia e Itapecerica, vendiam suas mercadorias. 
O mercado se caracteriza pela redistribuição de 
produtos agrícolas, principalmente de batatas, e 

2. 
HISTÓRICO: 
BAIRRO DE 
PINHEIROS

o comércio se torna tão forte que a Cooperativa 
Agrícola de Cotia (CAC) se encarregou de comprar um 
terreno em frente ao mercado para instalar sua sede e 
depósito. Assim, Pinheiros cresce demograficamente 
e passa a se desenvolver independentemente como 
uma cidade satélite, que tem as cidades para além do 
rio, por sua vez, satélites suas. (AMARAL,1969)

Na década de 20, a região entrou em evidência por 
abrigar a Sociedade Hípica Paulista, que promovia 
diversos eventos prestigiados na época (saiu de lá em 
1939, e hoje dá lugar a um conjunto de 21 pequenos 
prédios e 14 sobrados). Em 1960, Pinheiros já está 
incorporado às áreas de expansão das classes médias 
e altas, e vai ganhando fôlego para se tornar um típico 
bairro de classe média até o fim do século XX, com 
muitas casas na tipologia de sobrado e um estável 
comércio local nos arredores do Largo de Pinheiros. 
Além disso, o antigo “Mercado dos Caipiras” é 
demolido para dar lugar às obras de prolongamento 
da Faria Lima, sendo reinaugurado em 1971 como o 
Mercado Municipal de Pinheiros, no local que se 
mantém ativo até hoje.

O bairro ainda passa por uma grande expansão de 
transporte coletivo, e recebe muitas linhas de ônibus, 
incluindo ainda inter-municipais e inter-estaduais, e 
com a abertura da Faria Lima e criação do terminal 
que reunia algumas das linhas, favoreceu-se o 
surgimento de vendedores ambulantes e camelôs. 
O terminal foi desativado com as obras da estação 
Faria Lima da Linha 4 - Amarela, e os pontos ainda 
se mantém espalhados desordenadamente ao redor 
do Largo da Batata entre as ruas Teodoro Sampaio e 
Cardeal Arcoverde, marcando ainda mais a área pelo 
comércio popular. (CALDEIRA, 2015)

[...] o Largo da Batata [...] está próximo 
de centros abastecedores de alimentos: 
o Mercado de Pinheiros e a Cooperativa 
Agrícola de Cotia. A ocupação nesse 
largo, porém, diverge da do Largo Treze de 

FIGURA 18. PÁGINA 
SEGUINTE. A vila de 
Pinheiros, em 1897, 
destacada no canto inferior 
esquerdo do mapa, ainda 
muito pequena e afastada 
da cidade.  Fonte: http://
objdigital.bn.br/. Acesso em 
07 jun. 2018

◄
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Maio na medida em que são utilizadas as 
calçadas e as ilhas de travessia, e nunca 
o espaço dos automóveis. Nessas áreas 
exclusivas do pedestre, o agrupamento 
de barracas define micro-ambientes 
que supõem uma certa ‘proteção’ ao 
movimento das avenidas. Ao longo 
das coberturas dos pontos de ônibus, 
instalam-se barracas cuja formação 
acompanha as filas de espera dos ônibus. 
Semelhantes às barracas encontradas nas 
feiras livres, elas oferecem produtos ‘in 
natura’, cumprindo a função de extensão 
dos mercados próximos. (COSTA, 1989, 
p.91-92)

Mesmo que o projeto inicial de requalificação do Largo 
da Batata (realizado através de um concurso vencido 
em 2002 por Tito Lívio Frascino) visasse a criação 
de uma esplanada que ligasse visualmente a igreja 
existente no Largo com um empreendimento que 
poderia ser realizado no terreno residual da antiga 
Cooperativa Agrícola de Cotia, e itens interessantes 
como estrutura para feiras de arte e artesanato na 
área, o Largo acabou sofrendo muito com as obras e 
diversos atrasos e hoje mostra-se degradada. Apesar 
disso, movimentos de expressão cultural como “A 
Batata Precisa de Você” vêm atuando para promover 
eventos e ocupação deste espaço público. Segundo a 
idealizadora do movimento, Laura Sobral, 

Antes um ponto de comércio intenso, 
o Largo transformou-se em um local 
apenas de passagem, em um enorme 
espaço desértico, desconfortável e 
nada atrativo. Para chamar a atenção 
para a situação do Largo e ativar o lugar, 
restabelecendo o espaço público como 
um espaço de encontro, todas as sextas-
feiras no final do dia há um encontro no 
Largo chamado A Batata Precisa de Você. 
É uma manifestação cidadã propositiva. 

FIGURA 19. Mercado de 
Pinheiros, década de 1910. 
Fonte: CALDEIRA, 2015, p. 17.

FIGURA 20. Depósito e 
sede comercial da CAC. 
Fonte: CALDEIRA, 2015, p. 18.

►

►
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A ideia é ocupar o Largo com o que se 
tem à mão, nada de megaestruturas ou 
superproduções. [...] Transforma-se o que 
se tem acesso ao que se precisa naquele 
momento. (2014, sem página)

Assim, cada vez mais com a ajuda do movimento 
engajado, o Largo tenta resistir a um esquecimento, 
sendo cada vez mais ocupado pela população que 
espera uma reação positiva desta área a favor da 
sociedade. Em um conjunto, atualmente o bairro de 
Pinheiros mostra-se como um bairro muito vivo e bem 
valorizado na cidade de São Paulo.

FIGURA 21. Exemplo de 
mobiliário urbano criado 
pelos frequentadores do 
movimento da A Batata 
Precisa de Você. Fonte: 
Catraca Livre, 2017.

▼
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3.1
CENTRO 

INTERNACIONAL 
PARA AS 

ARTES JOSÉ DE 
GUIMARÃES

FICHA TÉCNICA

Autor: Pitagoras Group.

Ano: 2012.

Local: Guimarães, Portugal.

Área: Não consta.

IMPLANTAÇÃO

O edifício do Centro Internacional para as Artes, 
localiza-se muito próximo ao centro histórico da 
pequena cidade de Guimarães, no interior de Portugal. 
O edifício se insere  na praça gerada pelos edifícios 
do antigo mercado, parcialmente no miolo da quadra, 
e graças ao desnível do terreno (equivalente a um 
pavimento do Centro) e de seu gabarito praticamente 
igual aos edifícios que os rodeia, ele torna-se 
praticamente invisível ao dar uma volta pela sua 
quadra, exceto por sua fachada sul, completamente 
exposta para a rua e sem recuos. Assim, praça e 
quadra antes descaracterizadas, transformam-se 
em um espaço espaço multifuncional, dedicado à 
atividade artística, cultural e economica-social. O 
acesso de pedestres e também de automóveis é 
feito por diversas passagens já existentes, que antes 
davam acesso à praça do mercado, espalhadas por 
duas ruas. Sua implantação é nordeste-suldoeste, 
marcado pelas fachadas quase que totalmente cegas.

FIGURA 22. Foto de 
inserção do projeto no 
contexto urbano.  Fonte: 
ArchDaily.

FIGURA 23. Situação. 
Fonte: ArchDaily.

◄

◄
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ASPECTOS FUNCIONAIS

O programa do edifício divide-se em três grandes áreas 
através de seus três pavimentos: a primeira, o Centro 
de Artes, que abriga uma coleção permanete, um 
área de exposições temporárias, um espaço multiuso 
para atividades adicionais, performances e shows, 
além de uma série de serviços complementares; a 
segunda, que consta em laboratórios criativos, para 
atividades da indústria criativa, permitindo a criação 
de programas de negócios, e a terceira, que são as 
oficinas para apoiar a criatividade emergente, que 
seriam espaços para jovens desenvolverem projetos. 
Como era desejado que todos os usos pudessem 
funcionar simultaneamente e independentemente, 
vários acessos diferentes foram criados. Tudo fica 
claro nas imagens a seguir, onde a circulação vertical 
do edifício foi destacada em vermelho.

FIGURA 24. Implantação.  
Fonte: ArchDaily.

FIGURA 25. Planta térrea. 
Fonte: ArchDaily.

◄

◄
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FIGURA 26. Planta do 1º 
subsolo. Fonte: ArchDaily.

▲

FIGURA 27. Planta do 2º 
subsolo. Fonte: ArchDaily.

▼
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ASPECTOS CONSTRUTIVOS

A estutura do edifício é toda em concreto, desde 
os pilares até as lajes, incluindo as escadas, com 
aparência maciça e pesada. Os revestimentos 
externos se contituem de uma grade de perfis 
metálicos e superfícies de vidro e metal cromado 
para as fachadas ventiladas, mais densas e opacas 
, e transparente nas superfícies de vidro para as 
poucas aberturas que o edifício compreende. Já nas 
áreas internas o minimalismo das superfícies brancas 
chama a atenção.

FIGURA 28. Corte X2. Fonte: 
ArchDaily.

FIGURA 29. Corte X3. Fonte: 
ArchDaily.

►

►
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ASPECTOS PLÁSTICOS

O edifício assume uma linguagem completamente 
oposta de seu entorno em vários aspectos: escala, 
volumetria e cores. Possui ortogonalidade acentuada, 
linguagem discreta e ao mesmo tempo repetitiva 
com volumes cheios e vazios contrastantes onde os 
revestimentos brilhantes do metal e as superfícies 
em vidro demostram uma variedade de texturas e 
contrapõe os edifícios do entorno. Assim, o edifício 
do Centro das Artes assume uma forte relação com 
a praça criada, já que seu desenho se acentua e 
se destaca perante à simplicidade da explanada 
revestida por grandes lajes de concreto. Aqui, o 
mobiliário móvel visa a interação e a possibilidade 
de modificar o espaço de acordo com a atividade 
proposta.

FIGURA 30. Foto da 
circulação vertical interna. 
Fonte: ArchDaily.

FIGURA 31. Foto da praça 
externa. Fonte: ArchDaily.

▼

◄
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3.2
SEDE DA 

EDINBURGH 
SCULPTURE 
WORKSHOP

FICHA TÉCNICA

Autor: Sutherland Hussey Harris.

 Ano: 2015.

Local: 25 Hawthornvale, Edimburgo, Edimburgo, EH6 
4JT, Reino Unido.

Área: 2900 m².

IMPLANTAÇÃO

O Edinburgh Sculpture Workshop, criado em 1986, é 
responsável por oferecer oficinas, estúdios, salas de 
exposição e alojamentos para apoiar artistas. Antes de 
se mudar para o novo edifício, a organização ocupava 
um antigo galpão ferroviário, situado no mesmo local 
atual, quando em 2003 decidiu arrecadar dinheiro para 
projetar um edifício capaz de atender as necessidades 
dos artistas contemporâneos e os integrar com seu 
público. O terreno se localiza no distrito de Newhaven 
próximo às margens da antiga ferrovia e seu entorno 
é majoritariamente residencial, com prédios de até 
4 pavimentos. A maior parte do terreno é plana, mas 
possui um desnível acentuado próximo à unica rua 
de acesso (onde também não há recuos), o que foi 
resolvido através do acesso pelo pavimento superior 
e um pavimento parcialmente enterrado, além de 
taludes. O projeto foi feito junto aos artistas, para que 
o desenho final resultasse na melhor funcionalidade 
possível para eles, os verdadeiros usuários do centro. 
(Uma vez que não foi encontrada a implantação do 
projeto, ver Figura 33 para a planta térrea).

FIGURA 32. Fotografia do 
edifício . Fonte: ArchDaily.

FIGURA 33. Situação. O 
edifício dentro da área 
azul representa a fase 
1, e o vermelho, a fase 2.                   
Fonte: ArchDaily.

◄

◄
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ASPECTOS FUNCIONAIS

Para a construção do novo edifício, a obra foi dividida 
em duas fases, também responsáveis por setorizar 
o projeto: a primeira, concluída em 2012, é o Centro 
de Escultura Bill Scott, onde se fabrica a arte, logo, o 
lado mais prático e rústico do processo artístico, e a 
segunda, iniciada no ano seguinte da conclusão da 
primeira e concluída em 2014, que são os laboratórios 
criativos, acessíveis e abertos ao público.  O edifício 
da fase 1 abriga oficinas de metal, pedra, madeira e 
técnicas mistas, com 30 estúdios disponíveis, que 
ficam voltados para o lado oposto da rua, 2 alojamentos 
para artistas e professores visitantes além de outras 
comodidades. Já o edifício da segunda fase se mostra 
muito distinto do primeiro, ele possui um claustro 
central que possibilita exibições e eventos rodeado 
pelos laboratórios criativos, que se abrem para o 
centro. A passagem resultante entre os dois edifícios 
criados permite uma conexão entre a rua e a ciclovia 
existente no local da antiga ferrovia e também visa 
convidar quem passa para visitar.

FIGURA 34. Planta térrea. 
Fonte: ArchDaily.

FIGURA 35. Planta do 1º 
pavimento. Fonte: ArchDaily.

►

►
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ASPECTOS CONSTRUTIVOS

Toda sua estrutura foi feita em concreto com muitos 
revestimentos em tijolos como referência aos edifícios 
do entorno e também ao patrimônio industrial da 
região, além de ser um material de fácil manutenção. 
Tirantes metálicos também foram utilizados no 
projeto. A fachada voltada para a ciclovia é revestida 
de telas metálicas, que permite a permeabilidade do 
olhar entre a ciclovia e o pátio central.

FIGURA 36. Corte pela 
escada que dá acesso à 
ciclovia. Fonte: ArchDaily.

FIGURA 37. Corte pelas 
salas de workshop e 
pela pátio central. Fonte: 
ArchDaily.

►

►
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ASPECTOS PLÁSTICOS

 O edifício é de arquitetura robusta devido 
aos materiais empregados. Esses materiais trazem 
uma discreta simplicidade ao edifício através da cor 
branca, dos tijolos e dos elementos metálicos. Existe 
um ritmo marcante no pátio central pelos pilares que 
o rodeiam e pelos painéis gradeados metálicos. Mas, 
o elemento o qual mais se destaca é o campanário de 
28m todo revestido de tijolos que se ilumina para a 
cidade como um farol e que também já serviu como 
espaço para uma instalação sonora.

FIGURA 38. Fotografia 
do pátio central. Fonte: 
Sutherlans Hussey Harris.

FIGURA 39. Fotografia da 
passagem entre os dois 
edifícios e o campanário. 
Fonte: Dezeen.

▼

◄
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Desde a escolha inicial do tema e do objeto de 
projeto, havia um desejo grande de que a área se 
relacionasse intensamente com o projeto. Assim, um 
grande fluxo de pessoas e facilidade de acesso ao 
transporte público seriam essenciais na escolha. E, 
dessa maneira, um terreno localizado em Pinheiros, 
que atualmente sedia um estacionamento chamou 
a atenção. Sua proximidade com o Largo da Batata 
e com a estação de metrô Faria Lima, bem como o 
terminal de ônibus, representaria o fluxo de pedestres 
desejado; os novos prédios comerciais e restaurantes 
que surgem nas proximidades ajudariam a área a 
receber tranquilamente mais uma nova arquitetura; 
e a localização, em frente ao Mercado Municipal de 
Pinheiros, seria uma conexão perfeita com o projeto, 
tratando-se do ponto de vista comercial, feirante, das 
relações socio-culturais que poderiam ser geradas, 
ainda mais partindo do princípio em que o Mercado 
Municipal trata-se do antigo Mercado dos Caipiras, 
que já existiu na área em espécie de feira. 

4.1
ESCOLHA DO 
TERRENO

CENTRO DE ARTESANATO CONTEMPORÂNEO

4.2
ENTORNO

O entorno da área tem uso predominante de comércios 
e serviços, com grande parte dos térreos comerciais, 
sendo uma área bem consolidada. A grande maioria dos 
lotes é ocupada por sobrados, tendo, recentemente, 
alguns prédios comerciais com gabarito bem alto, 
sido implantados no entorno imediato do projeto. 
Chamam a atenção alguns lotes subutilizados, como 

FIGURA 40. Mapa com 
o terreno escolhido em 
destaque. Fonte: autora, 
2018.

►
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os estacionamentos (inclusive o que foi escolhido 
para a implantação do projeto), alguns galpões e um 
edifício de 2 pavimentos abandonado. Os grandes 
pontos de referência na área são claros: o Mercado 
Municipal de Pinheiros, o Largo da Batata e a Avenida 
Faria Lima. O edifício do Instituto Tomie Ohtake 
também se destaca na paisagem ao fundo. A área é 
muito bem servida de transporte, contando com a 
estação de metrô Faria Lima (linha amarela) e com 
faixas de ônibus e ciclovias na própria Avenida Faria 
Lima, muito próxima do terreno do projeto. (Para fotos 
do entorno, ver apêndice - página 54).

O terreno escolhido é predominantemente plano e 
possui uma área equivalente a 3488,80m², e localiza-
se em uma quadra entre as ruas Pedro Cristi, Cardeal 
Arcoverde, Cunha Gago e Dr. Manoel Carlos Ferraz de 
Almeida, tendo acesso às 3 primeiras ruas. Além disso, 
o terreno está inserido em uma ZM, logo, uma Zona 
Mista da Macrozona de Estruturação e Qualificação 
Urbana. A partir disso, o projeto deveria se enquadrar 
nos parâmetros da legislação em relação aos usos 
permitidos por zona e à ocupação do lote.

Assim, o objeto de projeto possui o seu uso 
regularizado de acordo com a sua zona (ZM) e ainda 
deveria respeitar os recuos permitidos: 5m de frente 
e 3m para os fundos e laterais, sendo este último 
dispensado mesmo quando a edificação for superior 
a 10m e o lote vizinho estiver encostado na divisa 
do lote (vide inciso II do artigo 66 da lei nº 16.402). 
Além disso, a mesma legislação exige uma taxa de 
ocupação máxima equivalente a 0,70 (para lotes 
superiores a 500m², como é o caso) e um coeficiente 
de aproveitamento que esteja entre 0,3 (C.A. mínimo) 
e 2 (C.A. máximo) (vide quadro 3 integrante da lei nº 
16.402).

FIGURA 41. Ortofoto da 
área de 2004 com edições 
da autora . Fonte: Geosampa 
e Google Earth. 

▼



FIGURA 42. Mapa de uso do 
solo. Fonte: autora, 2018.

▲ FIGURA 43. Mapa do 
gabarito das edificações. 
Fonte: autora, 2018.

FIGURA 44. Corte urbano 
pela Rua Pedro Cristi, com 
o projeto inserido. Fonte: 
autora, 2018.

▲

▼
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O programa se divide em dois blocos: o bloco 
denominado como “Criação” e o bloco “Eventos”. 
O objetivo dessa separação programática visa 
uma maior funcionalidade para cada tarefa a ser 
exercida. Assim, o bloco Criação é responsável por 
abrigar todo a estrutura para o processo criativo que 
resultará em um produto final, com ateliês e oficinas, 
além das áreas de apoio como: depósitos, gráfica, 
administração e área de funcionários. A organização 
de todo o programa é bem simples, já que as oficinas 
e os ateliês são espaços amplos, mas, ao mesmo 
tempo, são dotados de flexibilidade, o que torna a 
simplicidade muito interessante. Esse bloco carece 
de um controle de acesso maior, mas isso não o 
impede de ser um edifício vivo e transparente para a 
cidade.

Já o bloco Eventos, permite que todas as atividades 
a serem realizadas aqui ocorram em dias e horários 
bem distintos do bloco Criação, uma vez que ele 
abriga um auditório e salas de workshop, que devem 
ser abertos para o público, garantindo a relação entre 
o Centro e a população. O térreo da praça conta ainda 
com uma loja e um café/restaurante.

Dessa maneira, a área total dos edifícios resultou 
em um projeto com 4620,40m² de área construída, 
respeitando a taxa de ocupação, sendo equivalente 
a 0,36 e ao coeficiente de aproveitamento, de 1,32. 
(Para a tabela de áreas completa, consultar  apêndice, 
página 112).

4.3
PROGRAMA DE 
NECESSIDADES

4.4
PARTIDO 
ARQUITETÔNICO

O artesanato contemporâneo vem ganhando seu 
lugar em feiras que se espalham pela cidade, mas que 
nem sempre são constantes. O projeto busca estar 
relacionado diretamente com o trabalho manual e a 
relação dessa arte com a cidade,e, assim, visa reunir 
diversos artesãos em um espaço onde possam criar 

FIGURA 45. Perspectiva 
explodida do edifício. Fonte: 
autora, 2018.

►
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e produzir seus produtos, além de comercializá-los. 
Para isso, o projeto vai possuir uma estrutura capaz 
de viabilizar todo este processo através de ateliês 
e oficinas além do próprio terreno que servirá como 
uma praça e que dará lugar às feiras.

Durante a decisão de implantação do projeto, ficou 
claro que o térreo deveria ser muito livre, já que o 
terreno interliga três ruas, e, por isso, os edifícios se 
deslocam dele. Ao mesmo tempo em que esta decisão 
seria muito importante e interessante, a criação de 
uma grande explanada não faria sentido, uma vez que 
o Largo da Batata localiza-se no quarteirão ao lado e 
trata-se exatamente disso. Dessa maneira, foi criada 
uma espécie de praça, com algumas áreas rebaixadas, 
representando uma novidade para o percurso 
de quem cruza pelo terreno e, ao mesmo tempo, 
providenciando áreas menores e mais agradáveis, 
parcialmente cobertas e mais reservadas, dotadas de 
escadas-arquibancada, gerando uma diversificação 
de usos e maior permanência no local. Além disso, 
a Rua Pedro Cristi foi parcialmente fechada (com 
excessão de uma saída de carros do Mercado), 
tornando-se um caminho arborizado, com o objetivo 
de intensificar a relação com o Mercado Municipal e 
encorajar o percurso de um edifício para o outro, e 
ainda seria responsável por abrigar grande parte da 
feira desejada.

Pensando que as pessoas que ocuparão o edifício 
sãp profissionais da indústria criativa, com oficinas 
e ateliês, uma das ideias era que a arquitetura se 
mostrasse relativamente crua. Assim, foi essencial 
a decisão de manter a estrutura e instalações bem 
aparentes e que o concreto se destacasse. Outro 
material que simbolizou essa decisão foi a madeira 
dos brises das fachadas.

 No bloco Criação várias áreas de convivência foram 
criadas pelo prédio, além das varandas e de um ateliê 
colaborativo, com o objetivo de reunir todos em prol 
da integração entre eles e a troca de ideias, além 

FIGURA 46. Perspectiva 
isométrica demonstrando 
o partido do projeto. Fonte: 
autora, 2018.

▼



FIGURA 47. Diretrizes do 
projeto e inserção urbana. 
Fonte: autora, 2018.

▲
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de possibilitar pequenas reuniões informais em um 
ambiente mais descontraído. As fachadas dessas 
áreas buscam grande transparência para trazer mais 
movimento e deixar evidente o fluxo e pessoas pelo 
edifício. Em se tratando das fachadas, as fachadas 
norte, leste e oeste são dotadas de brises móveis em 
madeira tratada para que toda a claridade possa ser 
controlada, já que as oficinas possuem muitas mesas 
e equipamentos e o sol em excesso pode provocar 
grande incômodo nas atividades. Já a fachada sul, 
possui abertura completa para receber a maior 
claridade possível. Do lado de fora, os brises geram 
movimento na fachada e os requadros em algumas 
delas geram um destaque ao edifício e, juntamente 
com as varandas, minimizam a quina da fachada para 
a rua. 

Os cores dos edifícios se localizam juntos das 
fachadas que não se voltam para a praça em ambos 
os edifícios, e uma larga faixa em elementos vazados 
é responsável por esconder um vazio de ventilação 
para o qual estão as janelas dos banheiros. A fachada 
do edifício Eventos é transparente nos foyers e nas 
salas de workshop, mas fica marcado pelo volume 
do auditório, que ao gerar uma grande empena cega 
voltada para o Mercado Municipal de Pinheiros, foi 
resolvida com um jardim vertical, que, ao mesmo 
tempo que destacado pelos requadros brancos, 
também busca sumir entre as árvores da praça. Outro 
elemento importante para a estética dos edifícios foi 
realçar o bloco de circulação vertical dos elevadores 
na cor laranja, tendo sido este o local escolhido 
para inserir um ponto de cor no projeto, já que em 
sua totalidade ele se mostra muito neutro, mas que 
ganhou certa “vida” com essa decisão, além de 
personalidade.

FIGURA 48. Corte 
esquemático (alterado) 
demonstrando o partido do 
projeto. Fonte: autora, 2018.

▼
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O trabalho propôs um aprofundamento em questões 
que envolvem as cidades incluindo a história do 
comércio, que foi essencial para a expansão de 
limites territoriais, crescimento e desenvolvimento 
das cidades e demonstração de suas virtudes (ou o 
contrário, como no caso dos shoppings centers) para o 
espaço público, como agente capaz de atrair pessoas 
e mudar a paisagem local de diferentes formas 
dependendo de sua espécie de comercialização.

O crescimento da industrialização e as maravilhas 
da modernidade podem ter alterado as maneiras de 
consumo e enfraquecido espaços importantes nas 
cidades, mas hoje há uma busca pela reconquista 
desses espaços e um maior envolvimento da 
população para que eles se tornem grandes vitórias 
em meio ao caos (da mesma maneira que ocorre 
uma revalorização por trabalhos manuais dotados 
de originalidade). E é por isso que as feiras foram um 
grande exemplo para esse estudo, pois sobrevivem 
até hoje ocupando a cidade de forma simples mas 
muito ativa. Concluiu-se que um espaço de qualidade 
deve buscar as escalas mais humanas, elementos 
arquitetônicos que permitam maiores possibilidades, 
que o caminhar seja priorizado e que faça com que 
o cidadão se sinta acolhido e como parte dele, o que 
fará com que se sinta seguro e, só assim, é possível 
que o espaço reflita a identidade do lugar.

A intervenção projetual do Centro de Artesanato 
Contemporâneo visou aplicar os diversos conceitos 
compreendidos, principalmente na sua inserção no 
contexto urbano buscando criar um espaço público 
livre, aberto e de qualidade para a região, ao propor 
prioridade ao pedestre, liberdade do caminhar, 
espaços para se relacionar coletivamente através 
das praças térreas e ainda para receber uma feira, tão 
discutida nessa pesquisa, além de valorizar o trabalho 
manual e local, incentivando a indústria e economia 
criativa.

CONCLUSÃO

A cidade é uma máquina de possibilidades. Há 
lugares para se reunir, conversar, misturar, permutar 
e brincar. Há cor, diversidade multicultural, uma vez 
que isso significa uma característica distintiva e 
percepções variadas. é um local ‘intercultural’, onde 
o foco é misturar culturas e experiências diferentes e 
compartilhar juntos ideias e projetos. (LANDRY, 2013) 
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