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O presente estudo propõe uma investigação teórica e 

projetual acerca da relevância e da viabilidade, no contexto das 

cidades contemporâneas, da fragmentação de programas de 

arquitetura com grande demanda de áreas, que usualmente estão 

concentrados em uma única edificação, por meio da dispersão 

de suas partes em edificações e lotes menores, buscando a 

transformação de uma área urbana já consolidada, assim como a 

incorporação de novos elementos ao espaço público das cidades 

a partir das possíveis conexões desses edifícios distintos, porém 

interdependentes.  

A partir da observação da cidade em busca de um lugar 

de intervenção onde suas potencialidades possam ser reveladas, 

assim como as reflexões sobre a construção do espaço e do 

tempo na metrópole, pretende-se explorar as relações que podem 

ocorrer entre um percurso criado por meio de um programa 

distribuído em fragmentos conectados pelo nível da rua, dotado 

de novos significados, e o percurso de um transeunte habitual 

da cidade, em seu ritmo acelerado e que percebe apenas o que 

é necessário para a sua locomoção. Além de tentar identificar 

elementos capazes de caracterizar um percurso próprio entre os 

edifícios e que colidam diretamente com o ritmo recorrente da 

zona central da cidade de São Paulo, em seus diferentes cenários 

e horários. 

Introdução



Cidade

CAP 01
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A cidade, em especial a de São Paulo, é o ponto de partida 

deste trabalho, que tem como mote o desejo de investigar métodos 

alternativos de construção dos seus espaços arquitetônicos, guiado 

pelo processo de reconhecimento das dinâmicas responsáveis 

pelas formas que a configuram atualmente. O ambiente em 

discussão é o espaço público da cidade, o qual, segundo Oskar 

Negt (2002), sempre foi fundamental para a existência da vida 

urbana, pois é nele que se desenvolve o contato com tudo aquilo 

que é diferente, sendo o lugar no qual uma determinada cultura 

encontra a sua maior expressão. Mauro Calliari (2016) acredita 

que os espaços públicos de uma cidade, de acordo com as 

características que apresentam, são uma importante manifestação 

física do valor atribuído por aquela sociedade, no decorrer de sua 

história, à convivência, ao encontro e ao ato de se manifestar, 

individual ou coletivamente.

Entre maio e julho de 2012, a instalação Event Horizon, 

idealizada pelo artista britânico Antony Gormley, reuniu no entorno 

do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Centro de São 

Paulo, 31 esculturas de corpos nus em tamanho real no topo 

de diversos edifícios e em espaços públicos. Ao apresentar o 

trabalho, o artista revelou que o seu maior interesse estaria além 

das esculturas, as quais ele não enxergava como estátuas e sim 

como uma representação do espaço ocupado por qualquer corpo. 

Sua atenção estaria voltada para os observadores, para a forma 

como eles as perceberiam e apontariam no horizonte, sendo esse 

comportamento do observador, diante daquela realidade até então 

desconhecida, a resposta buscada pela intervenção artística nas 

diferentes cidades e culturas em que foi instalada. Durante o 

Cidade

CAP 01

 “O essencial é que a cidade ensaia a convivência com 
aquele que eu não conheço, que me é estranho, e 
que, no entanto, não é excluído. Com outras palavras, 
essas formas de desenvolvimento urbano em que surge 
também uma espécie de direitos civis estão intimamente 
ligadas ao lugar em que as pessoas podem encontrar-se 
sem se estranhar pelo fato de serem estranhos”

Oskar Negt



15

14

tempo necessário para que as esculturas fossem identificadas, 

o fluxo da vida diária era momentaneamente parado. A instalação 

buscou ativar o horizonte a fim de incentivar as pessoas a olharem 

ao redor.

[1-2] Esculturas do artista britânico 
Antony Gormley espalhadas pelo 
Centro de São Paulo como parte da 
mostra Corpos Presentes, sediada 
no CCBB em 2012. 
Fonte – Leonardo Finotti, 2018.
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Segundo Nelson Brissac Peixoto (2009), o tempo tornou-se 

imperceptível na cidade contemporânea devido à adoção de um 

modo de vida baseado na rapidez, no instantâneo, o qual fez com 

que os habitantes das metrópoles ficassem alienados em relação 

aos fenômenos que ocorrem ao seu redor. As imagens produzidas 

atualmente são de rápida compreensão e de curta duração, 

pois não possuem detalhes que necessitem de uma percepção 

prolongada. A paisagem urbana, assim como as imagens, não 

se fixam na memória do observador, pois está em constante e 

acelerada transformação. A falta do tempo de apreensão e 

contemplação, que faz com que se tenha uma visão superficial 

e pouco estruturada da cidade, gera um certo distanciamento 

da impressão da passagem do tempo, fazendo com que o 

desenvolvimento das ações no espaço não seja percebido e que 

ocorra uma desvalorização dos ambientes públicos, que perdem 

a sua relevância para a sociedade. “As noções de cidadania e 

de democracia são inseparáveis da noção de espaço público. 

É exatamente na degradação do espaço público onde primeiro, 

ou mais facilmente, se sente frustrar o sentido que se esperava 

encontrar na cidade” (BUCCI, 2010, p.21-22). Não há mais uma 

percepção total dos espaços percorridos, sempre em ritmo 

apressado, provocando o surgimento de lacunas na memória, os 

não lugares, que servem apenas como infraestrutura de passagem. 

A cidade – os sistemas de comunicação e transporte – impõem 
ganhar tempo. Andar depressa é esquecer rápido, reter apenas 
a informação útil no momento. Seria a anamnese o antípoda 
da pressa, da velocidade? Em vez de acelerar cada vez mais, 
diferenciar: conservar várias temporalidades no mesmo tempo, 

simultaneidade de passado e presente, presente e futuro. 
Introduzir um intervalo – uma diferença no ritmo das coisas, 
provocando uma sobreposição de andamentos. Retardar o fluxo, 
criando um espaço vazio no qual outra coisa pode se instalar. Um 
mundo da lentidão, que se dá tempo. Devagar: sem destinação 
precisa, desacelerado. É o que permite que o passado, o tempo 
perdido, seja presente, como uma alusão como uma brisa que 
sopra suavemente (PEIXOTO, 2009, p.213). 

Os lugares e momentos fragmentados que caracterizam as 

grandes cidades atualmente são capazes de resumir a vivência 

humana a “uma brevidade praticamente reciclável, capaz de 

substituir, evento a evento, a suposta memória da imagem 

anterior”. O risco de ter o tempo anulado ameaça a própria razão 

da memória, “fazendo com que a permanência do ser humano 

não encontre mais significado ou ocasião para a sua expressão 

verdadeira”. As cidades perdem sua densidade e profundidade 

ao acumularem camadas inconsistentes, numa sobreposição que 

não permite a manutenção, e nem a criação, de significados. “Não 

há tempo para a pausa, o vazio, o silêncio, ou mesmo para um 

despertar momentâneo da consciência de nossa presença, onde 

encontremos nossa própria essência” (CORSI, 2010).

Lévi-Strauss já dizia em Tristes trópicos, publicado 

originalmente em 1955, que as cidades do Novo Mundo sofriam pela 

falta de dimensão temporal, elas continham o tempo comprimido. 

Eram cidades novas, mas que passavam da juventude à velhice 

sem conhecer a idade da sabedoria. 

Para as cidades europeias, a passagem dos séculos constitui 
uma promoção; para as americanas, a passagem dos anos é uma 

 1.1

Correria: como a 
cidade deixou de ser 

percebida
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decadência. Pois não são apenas construídas recentemente; são 
construídas para se renovarem com a mesma rapidez com que 
foram erguidas, quer dizer, mal. No momento em que surgem, os 
novos bairros nem sequer são elementos urbanos: são brilhantes 
demais, novos demais, alegres demais para tanto. Mais se pensaria 
numa feira, numa exposição internacional construída para poucos 
meses. Após esse prazo, a festa termina, e esses grandes bibelôs 
fenecem: as fachadas descascam, a chuva e a fuligem traçam seus 
sulcos, o estilo sai de moda, o ordenamento primitivo desaparece 
sob as demolições exigidas, ao lado, por outra impaciência. Não 
são cidades novas contrastando com cidades velhas; mas cidades 
com ciclo de evolução curtíssimo, comparadas com cidades de 
ciclo lento. Certas cidades da Europa adormecem suavemente na 
morte; as do Novo Mundo vivem febrilmente uma doença crônica; 
eternamente jovens, jamais saudáveis, porém (LÉVI-STRAUSS, 
1996, p.91-92).

Em seu livro Ver a cidade: cidade, imagem, leitura (1988), 

Lucrécia Ferrara diz que a assimilação da paisagem da cidade é 

feita a partir do caminhar, que hoje acontece de maneira imediata e 

veloz. A cidade é composta por signos que definem como os seus 

habitantes a interpretam, de forma ativa a produzir informação. 

Compreender determinado ambiente urbano implica em encontrar 

coerência nesse conjunto de signos dispersos no território.  

Aqueles signos dispersos são concentrados e produzidos como 
texto pela leitura que, de um lado, os organiza e, de outro, 
empresta-lhes o movimento do próprio leitor que, no seu trabalho 
e interação do que se lhe apresenta disperso, é obrigado a operar 
com rapidez para não perder informação e para acompanhar o 
ritmo acelerado de sua própria locomoção urbana (FERRARA, 
1988, p.15).

Nesse contexto, surge uma necessidade de 

reestabelecimento da conexão entre o indivíduo e a cidade e, 

consequentemente, entre indivíduos. São buscadas, então, 

maneiras de se romper com esse ritmo já estabelecido das 

cidades contemporâneas, as quais possibilitem diferentes formas 

de interação durante os percursos realizados diariamente. Um 

gesto arquitetônico marcante no espaço público de São Paulo 

com essa finalidade é a estrutura projetada por Paulo Mendes da 

Rocha na Praça do Patriarca para proteger o acesso superior à 

Galeria Prestes Maia, parte da conexão entre o Centro Velho e 

o Centro Novo. Composta por um pórtico que vence um vão de 

40 metros e sustenta uma cobertura em casca, a estrutura em 

aço, além de exercer sua função básica de impedir que o acesso 

à galeria, no subsolo, ficasse exposto às variações climáticas, 

possibilitou a criação de uma ampla área sombreada, um espaço 

vazio, ou uma pausa, para quem cruza a região central da cidade, 

nas bordas do triângulo histórico. 

[3-4] Cobertura projetada por Paulo 
Mendes da Rocha, entre 1992 e 
2002, sobre o acesso à Galeria 
Prestes Maia na Praça do Patriarca.
Fonte – Leonardo Finotti, 2018.
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Desde o movimento Pós-moderno, tem se reconhecido a 

necessidade de uma revisão dos métodos já explorados da atividade 

projetual no âmbito dos espaços públicos e suas relações com a 

escala humana. Novas formas de apropriação desses espaços 

têm ganhado força na contemporaneidade, abrindo espaço para a 

experimentação, com a participação e valorização das culturas de 

massa em processos, além de projetos, mais descentralizados. 

(...) a importância do destino aberto do projeto urbano, em que 
o espaço físico está pensado de forma a criar oportunidades, 
por meio de suportes indefinidos, para que as pessoas, que 
deveriam ser a finalidade de todo e qualquer projeto, sejam as 
responsáveis pelo seu destino. O compromisso do arquiteto se 
junta ao da sociedade no intuito de promover a transformação do 
lugar (FONTES, 2013, p.102).

Nos últimos anos, podemos observar um crescente desejo 

por parte da população de ocupar os espaços públicos das regiões 

mais centrais de São Paulo. Compostos em sua maioria por um 

público mais jovem, esses movimentos de retomada das ruas 

para usufruto da população têm conquistado resultados icônicos 

para a cidade, como o Parque Minhocão, a Paulista fechada para 

os carros aos domingos, a requalificação da Praça Roosevelt e 

diversas intervenções de menor porte espalhadas por algumas 

praças e largos do Centro da cidade. No entanto, nem sempre 

essas intervenções vêm acompanhadas de uma infraestrutura que 

lhes permita explorar todo o potencial que essas regiões oferecem, 

acontecendo na maioria dos casos de forma improvisada e por 

iniciativa dos usuários.

Esse fenômeno pode ser vivenciado em uma visita ao 

Minhocão (Elevado João Goulart) nos horários em que está fechado 

para os carros. Parte desse processo atual de ressignificação de 

lugares simbólicos da cidade pela população, sua estrutura vem 

abrigando novos usos, que podem ser considerados opostos à 

sua função original, por valorizarem o espaço público do encontro 

em detrimento de um modelo urbano rodoviarista, sem que tenha 

ocorrido nenhuma mudança na forma do viaduto desde a sua 

construção. 

 1.2

Embate: como a 
cidade pode voltar a 

ser percebida
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Os conflitos que hoje marcam a vida urbana no Centro 

de São Paulo, como a criminalidade, dependência de drogas, 

prostituição, população em situação de rua, e descaso com o 

patrimônio de grande interesse histórico e cultural, já estiveram 

presentes em diversas metrópoles da Europa, Estados Unidos 

e da América do Sul. Tais cidades, através de políticas públicas 

de recuperação e renovação dessas áreas, tiveram seus centros 

históricos transformados nas últimas décadas ao reconhecerem o 

valor simbólico do conjunto de soluções arquitetônicas e urbanas 

que apresentam e o importante papel que desenvolvem no 

imaginário coletivo. Nesse contexto, a retomada desses espaços 

públicos pela população, acompanhada de políticas públicas, 

mostra-se bastante relevante, pois, ao devolver esses espaços 

aos moradores e visitantes, a vida urbana é ativada e com isso há 

mais segurança.  

Dentre todos os elementos urbanos que caracterizam a 

região central de São Paulo e que comprovaram, durante a história 

da cidade, seu potencial de estabelecer lugares genuínos para o 

convívio da população e o exercício da cidadania, este trabalho 

dedicou maior atenção aos largos e praças ali localizados e como 

eles estão configurados formalmente e articulados entre si pelas 

quadras que os definem. Esses lugares históricos, cheios de 

significados, foram sendo fragmentados com o passar dos anos 

devido ao predomínio dos fluxos sobre os espaços (CALLIARI, 

2016), acompanhado do abandono por parte da população. 

A proposta de ocupação dos espaços intersticiais ao redor 

de praças e largos do Centro de São Paulo, aplicando o conceito 

[5-6] Apropriações do espaço público 
do Minhocão nos horários em que o 
viaduto está fechado para os carros.
Fonte – Leonardo Finotti, 2018. 
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de dissolução do edifício (BUCCI, 2010) nesses meios urbanos 

característicos, visa a reestruturação desses espaços públicos, 

desqualificados com o passar dos anos, a partir da descentralização 

de programas públicos de educação, cultura, esporte e lazer em 

lotes desocupados ou subutilizados dentro de seus perímetros, 

atribuindo a este novo edifício desfeito a dupla função de reforçar 

os limites desses espaços genuinamente públicos e criar costuras 

com seus entornos. Busca-se ocupar esses terrenos de forma 

a articulá-los entre si e também às pré-existências de grande 

valor histórico e patrimonial, desenhando novos caminhos nesses 

vazios que sejam sobreposições aos caminhos já convencionais 

e pouco contemplativos que ali existem, buscando um novo ritmo 

de percepção do Centro.

O edifício desfeito, que corresponde ao edifício de funções 
explodidas, disperso em vários edifícios ou, melhor dizendo, 
edifícios desfeitos para constituírem cidade. (...) Desfeitos. Não é 
que os edifícios tenham acabado ou que eles já não interessem. 
Quero dizer apenas que é impensável, atualmente, tratá-los de 
modo isolado, por mais que sejam ainda construídos cada um à 
sua vez (BUCCI, 2010, p.40-41).

Os edifícios dissolvidos no ambiente urbano tendem a 

se afastar da noção de forma em si, como forma fechada, para 

ganharem sentido no seu conjunto, onde cada um deles participa 

como forma aberta. Individualmente, eles já não se bastam, pois 

o sentido de cada um deles não pode prescindir do conjunto em 

que se dissolveram. Ao explodir como “forma-aberta”, a dissolução 

irradia a sua própria ordem para o ambiente, que é transformado 

pela ação desse novo componente.

Portanto, a dissolução do edifício, ao contrário do que se poderia 
supor numa primeira impressão, multiplica o seu interesse 
arquitetônico e a sua potência discursiva, porque ele agora “fala” 
através de cada coisa que compõe o ambiente no qual ele se 
insere. Tudo o que se apresentava em desordem pode passar a 
expressar a concisão intrínseca desse novo componente, se ele 
tiver sido formulado com a devida nitidez. Por isso, é possível intervir 
num recorte urbano fazendo com que aquilo que ali já existia passe 
a expressar valores opostos àqueles que o originaram. A nova 
proposição produz uma nova totalidade, o edifício resulta maior 
do que a soma das partes que o compõem. Nesse contexto, o 
efeito de uma obra pode ser maravilhosamente desproporcional 
ao que foi empenhado, como recursos inclusive, na sua realização 
(BUCCI, 2010, p.131)

Em uma primeira tentativa de espacialização desses 

conceitos no território em discussão, foi realizada uma cartografia 

que inclui toda a região central da cidade de São Paulo, 

destacando os largos e praças da área e seus entornos. Também 

foram destacados todos os lotes ociosos nos perímetros, entorno 

imediato, desses espaços públicos, criando uma rede de relações 

possíveis para apropriação e recuperação dessas regiões, 

individualmente ou articuladas em grupos (com uma possível 

alteração na escala dessa rede).
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O projeto de um edifício que tem suas funções explodidas, 

que virá a ser a soma de diversos edifícios menores espalhados 

por um território coerente com suas atividades, em demanda e 

dimensões, também leva em consideração outras questões 

importantes das cidades em que vivemos atualmente. A crescente 

falta de espaço para grandes construções em regiões mais 

centrais das cidades aliada aos danos ambientais causados por 

grandes demolições são pontos importantes para se analisar ao 

viabilizar projetos que apresentam programas extensos e com 

grandes demandas de espaço e fluxos. 

Em termos funcionais, talvez a maior preocupação ao 

propor esse edifício “explodido” seja que, a partir de suas partes, 

o todo seja facilmente compreendido e buscado pelos usuários. 

Cada segmento do programa espalhado deve ter sua autonomia 

sem que a busca por uma vivência do todo seja prejudicada e, 

sim, estimulada em cada um de seus momentos, como uma 

história contada em capítulos. Essa integração de todas as partes 

pode ser conquistada por diferentes gestos, desde os referentes 

à linguagem arquitetônica e à materialidade, que devem ser 

mantidas ainda que reinterpretadas a cada momento, até a ligação 

que ocorre de fato entre os edifícios. Como o usuário chega de 

um até o outro e o que diferencia os percursos usuais da cidade 

daquele proposto como conexão. 

Considerando todas essas questões já citadas, o foco 

principal do trabalho deve estar na questão do espaço (público) 

de conexão desses edifícios, que é, ao mesmo tempo, justificativa 

(nós precisamos parar para observar a cidade além do ritmo ditado 

[7] Cartografia: possibilidades de 
aplicação do conceito de edifício 
desfeito ao redor dos vazios da área 
central de São Paulo. 
Fonte – Elaborada pelo autor, 2018.
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pelos modos de locomoção) e problematização (como propor um 

novo ritmo?) desta pesquisa.

Num breve afastamento do Centro de São Paulo, o projeto 

Les Folies (As Loucuras) de Bernard Tschumi para o Parque de La 

Villete, em Paris, expressa, em diversos aspectos, os temas que 

serão investigados no decorrer deste trabalho. A intervenção do 

arquiteto no parque, com a finalidade inicial de reforçar a conexão 

dos diversos equipamentos maiores ali presentes, foi imaginada 

como um espaço para apropriações e atuações espontâneas, 

que evocassem uma sensação de liberdade, numa organização 

sobreposta que daria pontos de referência aos visitantes.  A 

natureza repetitiva de cada ponto que compõe a matriz cartesiana 

proposta, mesmo havendo particularidades, permite que os 

visitantes mantenham uma percepção uniforme do conjunto. 

Ao realizar um estudo da intervenção em seu livro Arquitetura 

dos entre-lugares (2012), o professor Igor Guatelli, a partir das 

teorias pós-estruturalistas de Jacques Derrida e Gilles Deleuze, 

destaca o protagonismo dos espaços vazios entre os edifícios e a 

relação que estabelecem com os volumes novos e existentes, em 

detrimento dos próprios volumes vistos de forma isolada.

Com o intuito de promover uma fusão e, portanto, desestabilização, 
de pares de conceitos como forma-função, programa-contexto, 
estrutura-significado e síntese-harmonia, o arquiteto utiliza-se de 
processos como a sobreposição e a fragmentação (o que implica 
que em nenhum momento uma parte pode tornar-se uma síntese 
do todo ou uma totalidade autossuficiente), intencionando a 
rejeição da noção de síntese em favor da ideia de dissociação 
e análise disjuntiva do edificado, sobretudo quanto aos binômios 

forma-uso, forma-função, signo-significado (GUATELLI, 2012, 
p.42).

[8] Os três sistemas autônomos e 
superpostos do Parque de La Villete: 
linhas, pontos e superfícies.
Fonte – Bernard Tschumi Architects, 
2018. 
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Nos próximos capítulos, serão realizadas aproximações 

tanto da área de intervenção quanto do programa definidos no 

decorrer da pesquisa, com o intuito de reforçar a aplicação dos 

conceitos até então apresentados em uma proposição espacial 

descentralizada, que tenha o espaço público como seu elemento 

articulador e principal intermediador.

Território:
Largo do Arouche

CAP 02
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Território:
Largo do Arouche

CAP 02

“Podem as formas, durante muito tempo, permanecer 
as mesmas, mas como a sociedade está sempre em 
movimento, a mesma paisagem, a mesma configuração 
territorial, nos oferecem, no transcurso histórico, espaços 
diferentes”

Milton Santos

O interesse pelo Centro, que conduz este trabalho, esteve 

presente desde os primeiros anos como estudante de arquitetura 

e urbanismo em São Paulo, e foi sendo transformado no decorrer 

do curso, ao mesmo tempo em que a tensão de caminhar por 

suas ruas foi se tornando irrelevante perto do potencial descoberto 

a cada caminhada. Ao iniciar o trabalho final de graduação, o 

Centro de São Paulo já era a área de intervenção a ser discutida. 

Novas leituras seriam então realizadas para definir um recorte 

mais preciso, sem que isso limitasse a sua percepção como 

um todo marcante, e buscando atender as especificidades do 

novo recorte com tamanho empenho que estimulasse o debate 

acerca de possíveis soluções semelhantes para áreas adjacentes, 

reestruturando a ideia de dissolução proposta.

Após o levantamento dos principais largos e praças da 

região central, e dos lotes subutilizados que se encontram em 

seus perímetros, notou-se uma certa regularidade no estado 

de conservação que esses espaços públicos apresentam, 

tendo os mesmos problemas pontuais de falta de manutenção 

e deterioração do mobiliário urbano (quando presente), da 

pavimentação e dos seus jardins. Outra questão recorrente 

foram os conflitos existentes entre as diferentes formas de uso 

desses espaços, cujas dinâmicas se caracterizam atualmente 

pela disputa do território por diferentes grupos de frequentadores. 

Tais aspectos, somados a memória coletiva despertada por essas 

praças e largos, revelam uma certa tensão em relação ao passado 

“mais elegante” que tiveram. 

Diante desse quadro de certa homogeneidade dos vazios 
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mapeados em relação aos critérios citados acima, uma nova 

escala foi proposta para análise desses espaços públicos a fim 

de se estabelecer o local de intervenção com maior precisão. 

Houve, então, um distanciamento provisório das escalas humana 

e dos lotes/edificações para a escala urbana, com o objetivo 

de se realizar uma leitura da morfologia desses lugares, ou seja, 

como eles estão configurados formalmente, e da maneira como 

se relacionam com seus entornos e articulam-se entre si, desde o 

nível do bairro até o metropolitano.

A partir desse critério, e da diretriz inicial de “valorização do 

espaço público como o espaço essencial do desenvolvimento 

urbano e imobiliário”, tendo “consciência de que as transformações 

urbanas se dão por seleção e acumulação, num processo 

evolucionário”¹, o território escolhido para uma possível intervenção 

foi o Largo do Arouche, considerando seu desenho desde as 

primeiras divisões de terra que viriam a formar a “Cidade Nova” no 

início do século XIX, a partir da transposição do Vale do Anhangabaú, 

até sua configuração atual, e as dinâmicas socioeconômicas que 

ali ocorrem e encontram representatividade. 

Buscou-se, então, conhecer a área de intervenção de 

modo que os fluxos já consolidados pelos processos históricos 

contribuíssem para a definição de um novo percurso, sobreposto 

aos demais, e para a seleção simultânea dos terrenos que 

abrigariam seus diferentes momentos.

1. Ações discutidas por Philip Yang, 
fundador do Urbem, em artigo na 
publicação Arquitetura do Centro de 
São Paulo, organizada por Fernando 
Serapião. São Paulo: Editora 
Monolito, 2017.

[9] Diagrama de localização do Largo 
do Arouche.
Fonte – Elaborado pelo autor, 2018.
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 2.1

Formação

No livro em que conta a história do bairro Santa Cecília, um 

dos volumes da série História dos bairros de São Paulo, realizada 

pelo Departamento do Patrimônio Histórico/DPH da Prefeitura do 

Município de São Paulo, Clóvis de Athayde Jorge revela que o bairro 

teve início na região do Arouche, sendo a porção inferior da futura 

configuração do Largo, de forma retangular e localizada em sua cota 

mais baixa, ocupada por um tanque para represamento de águas, 

que, durante as cheias, escoavam e poderiam alcançar um outro 

tanque próximo, localizado na região da então Praça das Alagoas 

(1813), hoje conhecida como Largo do Paiçandu. 

O imemorial tanque do Arouche era o represamento de águas 

efluentes das embeiradas do caminho de Pinheiros (rua da 

Consolação). Deslizavam por entre as hodiernas ruas Rego Freitas e 

Amaral Gurgel e se acomodavam pelo lado esquerdo da rua Bento 

Freitas. Com a cota de 740,739 metros ao nível do mar e com mais 

de 500 m² de superfície servia aos parcos moradores água límpida e 

potável. Nos seus contínuos e periódicos transbordamentos insinuara 

um córrego eferente, desenvolvido entre as antigas ruas D. Maria 

Teresa (segmento da hodierna avenida Duque de Caxias) e a rua da 

Alegria (Sebastião Pereira), na direitura da coeva Frederico Steidel, 

obrigando os eventuais passantes a utilizarem pequena ponte. Em 

continuação, atravessava a rua de São João, ao tempo apenas uma 

azinhaga, e a posterior rua Helvetia (1886). Outra vez, essa corrente 

líquida demorava uma pequena lagoa, anos depois dessecada, 

entre alamedas Nothmann e Glette. Com a repleção motivada pelas 

chuvas liberava vazamento e escorria adiante para formar o córrego 

do Carvalho. Outros veios defletiam à direita, aceitavam o tênue 

fluxo de regatos e, ao se unirem, estacionavam no tanque existente 

em terrenos do sargento-mor Manuel Caetano Zuniga, espaços 

reconhecidos como praça das Alagoas (1813) e, modernamente, 

largo do Paiçandu (JORGE, 2006, p.43).

Foi por volta do ano de 1766 que a área do tanque e seus 

arredores passou a pertencer à Família Arouche. Agostinho Delgado 

Arouche, nascido em Araçariguama em 1720, e seus onze filhos, 

quatro homens e sete mulheres, também eram proprietários de 

fazendas e terrenos em diferentes setores da cidade. Em 1780, a 

região do tanque já era denominada “Praça do Ouvidor”. Alguns anos 

depois, o coronel José Arouche de Toledo Rendon, filho de Agostinho, 

regularizou os espaços da chácara, construiu sua residência onde 

hoje está a avenida Vieira de Carvalho e plantou cerca de 40.000 

pés de tea sinensis, introduzindo a cultura do chá na cidade de São 

Paulo. 

Em seguida, acumulando cargos públicos como o de inspetor 

da demarcação de terras, o coronel Arouche Rendon resolveu 

ampliar parte de sua propriedade avançando na direção norte sobre 

terras desocupadas do Anhangabaú de Cima. Dentre as medidas por 

ele tomadas estão o aplainamento dos terrenos, ações de medição 

e alguns arruamentos. Toda essa empresa, de caráter bastante 

particular e de objetivos militares, mas com aprovação da Câmara, 

viria a formar a área que ficou conhecida como “Cidade Nova” no 

início do século XIX. Entretanto, somente uma documentação tardia 

confirmaria os motivos de tais modificações e arruamentos daquela 

parte ocidental da cidade a partir do vale do Anhangabaú. O motivo 

da regularização territorial está expresso em ofício do coronel Arouche 

Rendon dirigido à Câmara em 6 de agosto de 1811, no qual ele 

afirma que por não haver dentro da cidade, até então, e nem nos 

seus subúrbios uma praça em que se possa disciplinar os milicianos 

por brigadas, ele tomou a decisão de desterrar e aplainar a Praça, 

denominada da Legião, para que recebesse tal atividade.

[10] Planta da Cidade de São Paulo 
levantada em 1810 pelo engenheiro 
Rufino José Felizardo e Costa. 
Indicação da Praça da Legião (f), 
também já conhecida como Largo 
do Arouche.
Fonte – Arquivo Histórico Municipal, 
2018. 
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A Chácara do coronel Arouche, que se estendia da rua da 

Alegria (atual rua Sebastião Pereira) até o beco do Mata Fome 

(atual rua Araújo) e que pertenceu posteriormente a Rêgo Freitas, 

foi loteada a partir de 1894, dois anos após a inauguração do 

Viaduto do Chá para transposição em nível do Vale do Anhangabaú, 

passando a substituí-la a atual Vila Buarque.

[12] Largo do Arouche (1896): Rua 
do Arouche com Bento Freitas.
Fonte – Rede SescSenac de 
Televisão, 2018. 

[13] Largo do Arouche (1919): Rua 
do Arouche com Bento Freitas.
Fonte – Garoa Histórica, 2018.





49

48

A primeira grande intervenção que ocorreu no Largo foi 

devido ao Plano de Avenidas de Prestes Maia, no início da década 

de 40. A avenida Vieira de Carvalho, que conecta o Largo à 

Praça da República, foi ampliada e transformada em um bulevar 

com canteiro central e amplos passeios públicos. Além disso, 

foram abertas a rua Amaral Gurgel e a avenida Duque de Caxias, 

seccionando a parte inferior do Largo em uma série de ilhas 

de tráfego (Praça da Legião), e uma rua local na parte superior 

(Praça da Artilharia), alterando a configuração de todo o conjunto 

e revelando o domínio do sistema viário sobre o espaço público.

Poucas alterações ocorreram na estrutura do Largo desde 

então, havendo adaptações do jardim público do início do século 

XX para a criação de três grandes ilhas verdes em sua parte 

triangular, na qual também houve uma atitude importante de 

fechamento da rua interna para carros que possibilitou novos usos 

e apropriações. Na parte inferior, o alargamento das vias de tráfego 

segmentou ainda mais a praça em ilhas de travessias, e tornou as 

calçadas estreitas e descontínuas, desintegrando a praça de seu 

entorno.

[15] Mapa Vasp Cruzeiro (1954). 
Região do Arouche.
Fonte – GEOSAMPA, 2018. 

[16] Largo do Arouche e seus 
arredores atualmente.
Fonte – Google Earth Pro, 2018. 
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Além do formato e da diferença de nível entre as duas 

praças já identificadas no Largo, a largura das ruas, o entorno 

e tratamentos desiguais fortalecem essa distinção. A praça 

triangular, ampla e plana, situada na cota 746,5 m, é articulada 

à Praça da República e à avenida São João e tem seus limites 

reforçados por um fechamento arquitetônico marcante, com 

edifícios altos e usos diversificados. “As ruas arborizadas, com 

dimensões compatíveis entre asfalto e passeio, integram o largo 

a seu entorno e o articula aos espaços públicos próximos” (ALEX, 

2008, p.236). Já a segunda área é estreita e inclinada, localizada 

entre as cotas 746,5 m e 741,5 m, e foi isolada de seu entorno 

devido a presença das vias de tráfego rápido que a cruzam. “A 

pulverização do Largo do Arouche em uma série de ilhas cercadas 

por ruas de larguras variadas e intensidades diversas de tráfegos 

de veículos mostra que o trajeto de pedestres é tratado pelo poder 

público como apenas um subproduto da engenharia de tráfego” 

(ALEX, 2008, p.235). 

Essa segunda área do Largo vem sendo constantemente 

ignorada pelas intervenções oficiais de revitalização ou 

embelezamento, chegando a ser negada como parte integrante 

do Largo do Arouche, desde sua renovação em 1986, executada 

pela Emurb, assim como no projeto de revitalização urbana Eixo 

Sé-Arouche em 1990-1991, no ajardinamento realizado pela AR-

Sé em 2001-2002, e, mais recentemente, no Projeto urbano Largo 

do Arouche, realizado pelo escritório franco-brasileiro Triptyque em 

2017. Este último projeto será discutido mais adiante. 

2.2

Análise do espaço 
urbano

“Potencialmente, a cidade é em si o símbolo poderoso de 

uma sociedade complexa. Se bem organizada em termos visuais, 

ela também pode ter um forte significado expressivo” (LYNCH, 

2011, p.05).

Em seu livro A imagem da cidade, publicado originalmente 

em 1997, Kevin Lynch propõe uma nova metodologia de análise 

das cidades que considere seus habitantes não mais como 

apenas observadores, mas sim como agentes fundamentais do 

processo contínuo de formação e possível restruturação do meio 

urbano. Dessa maneira, seu estudo foi desenvolvido com base 

nas imagens mentais que os habitantes criam de suas cidades, 

classificando os três casos analisados (Boston, Jersey City e Los 

Angeles) de acordo com a legibilidade que apresentam para seus 

moradores, ou seja, a facilidade que estes têm de compreender e 

organizar o meio em que vivem em sua escala mais ampla. 

Uma maior compreensão da paisagem urbana, com imagens 

ambientais claras, gera um “sentimento de segurança emocional” 

no indivíduo que assim a percebe (em contrapartida ao sentimento 

de angústia causado pela desorientação), e “pode estabelecer 

uma relação harmoniosa entre ele e o mundo à sua volta” (LYNCH, 

2011). Essa imagem proveniente de um espaço físico integrado 

apresenta vantagens tanto para o desenvolvimento individual, 

permitindo a exploração de novos cenários de um entorno a partir 

de pontos de partida bem definidos, quanto coletivo, ao “fornecer 

a matéria-prima para os símbolos e as reminiscências coletivas da 

comunicação de grupo”. 

Historicamente, o ser humano já se viu diante de situações 
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complexas e pouco estruturadas inúmeras vezes, e seu potencial 

de desvendá-las já foi devidamente comprovado. No entanto, o 

que o autor defende são os aprofundamentos que podem ser 

incorporados ao nosso cotidiano a partir de entornos mais legíveis, 

sem deixar de reconhecer o valor das surpresas provocadas 

por um ambiente aparentemente mais confuso, desde que 

essa confusão ocorra em pequenas regiões dentro de um todo 

visível. “O mistério deve conter, em si, alguma forma que possa 

ser explorada e apreendida no devido tempo. O caos total, sem 

qualquer indício de conexão, nunca é agradável”.   

As imagens a seguir fizeram parte da exposição São Paulo, 

Fora de Alcance, de 2018, no Instituto Moreira Salles (IMS-SP). 

No texto em que apresenta as fotografias de Mauro Restiffe² em 

diferentes regiões da cidade de São Paulo entre 2013 e 2014, 

o curador da exposição, Thyago Nogueira, a define como “uma 

síntese visual da paisagem humana, arquitetônica e topográfica de 

São Paulo e uma representação aguçada das tensões políticas e 

sociais que dão forma ao espaço urbano”, exibindo a experiência 

urbana da cidade como uma realidade fragmentada. Ele diz ainda 

que “parte da frustração e do fascínio que São Paulo exerce 

em seus habitantes vem de seu ciclo de evolução acelerado e 

da dificuldade em controlar inteiramente o espaço”, citando o 

antropólogo Claude Lévi-Strauss, que “acreditava que as cidades 

eram o produto de uma estrutura mental invisível, um tipo de 

ordem subjacente, fora de nosso alcance, que se insinuaria sobre 

os espaços e se expressaria de forma simbólica ou real”. 

2. Mauro Restiffe (São José do Rio 
Pardo, 1970) formou-se em cinema 
pela Faap em 1993 e estudou 
fotografia na Universidade de Nova 
York e no Centro Internacional de 
Fotografia (ICP). Vive em São Paulo.

[17] Largo da Batata, 2014 (Mauro 
Restiffe). 
Fonte – Acervo Fotográfico Instituto 
Moreira Salles, 2018.
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Kevin Lynch estrutura essa imagem ambiental a partir da 

correlação de 3 componentes: identidade, que é o que permite a 

diferenciação e o reconhecimento de determinado objeto dentro 

de um contexto; estrutura, responsável pela forma como esse 

objeto se relaciona com o observador e os demais objetos no 

tempo e no espaço; e, por fim, significado, que está relacionado 

diretamente à experiência particular de um único observador ou 

um grupo de observadores.

No entanto, ele defende que, ao imaginarmos cidades cada 

vez mais densas e abertas a possibilidades futuras, devemos 

nos limitar à clareza física das imagens, que está relacionada a 

identidade e a estrutura, propondo ambientes que estimulem 

imagens vigorosas o suficiente para o desenvolvimento dos 

mais variados significados, que, potencialmente, representem a 

diversidade de formação e experiência de seus habitantes.  

O conceito de imaginabilidade, definido como “a característica, 

num objeto físico, que lhe confere uma alta probabilidade de evocar 

uma imagem forte em qualquer observador dado” (LYNCH, 2011, 

p.11), concentra-se então no ambiente físico como uma variável 

independente. Refere-se às “qualidades físicas relacionadas aos 

atributos de identidade e estrutura na imagem mental”, a partir das 

quais o autor realizou o estudo das três cidades americanas.

Com base nos parâmetros encontrados na pesquisa dos 

elementos que formam a imagem da cidade, foi realizada uma 

análise do espaço urbano do Largo do Arouche, apresentada a 

seguir, que buscou diretrizes para uma intervenção na área. 

[19] Brás, 2014 (Mauro Restiffe). 
Fonte – Acervo Fotográfico Instituto 
Moreira Salles, 2018.

[18] Praça da Bandeira, 2014 (Mauro 
Restiffe).
Fonte – Acervo Fotográfico Instituto 
Moreira Salles, 2018.
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2.2.1

O desenho das ruas

 “As vias, a rede de linhas habituais ou potenciais de 

deslocamento através do complexo urbano são o meio mais 

poderoso pelo qual o todo pode ser ordenado” (LYNCH, 2011, 

p.106).

Pontos positivos:

Hierarquia visual e funcional das ruas e dos caminhos

a. Diferenciação da Av. Vieira de Carvalho (via 

principal) dos canais de circulação circundantes: qualidade 

espacial característica (largura e duplicação de sentido da via), 

sistema particular de iluminação e canteiro com vegetação típica. 

b. Os mesmos elementos também conferem 

continuidade à via até a Praça da República, por sua regularidade 

rítmica e repetição de aberturas espaciais. Além da continuidade 

das fachadas laterais, sem recuos, e da pavimentação unificada 

dos passeios, que se modifica apenas no início do Largo, 

onde adquire nova cor (avermelhada) e padrão em toda a área 

pavimentada, mantendo a continuidade das fachadas.  

c. Pontos terminais bem definidos que conferem 

senso direcional às vias: cruzamento sob o Elevado Pres. João 

Goulart, Av. Duque de Caxias, Av. São João e Praça da República. 

d. Direção clara das linhas de movimento (curvas 

bem definidas) e simplicidade do desenho das intersecções viárias, 

resultando no formato triangular da parte principal do Largo, que 

contribui para a formação de uma imagem mais clara, além da rua 

de pedestres que o atravessa.

Pontos negativos:

a. Fragmentação dos canteiros próximos ao Elevado, 

que apresentam um uso secundário.

b. Ausência de marcos intermediários e gradientes 

de usos, cores ou texturas ao longo das vias para orientação das 

direções também em escala. 

[20] Mapa síntese da análise e 
terrenos escolhidos para intervenção.
Fonte – Elaborado pelo autor, 2018.
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2.2.2

O desenho de outros 
elementos

“Se um limite importante for dotado de muitas conexões 

visuais e de circulação com o restante da estrutura urbana, ele se 

tornará uma característica com a qual tudo o mais será facilmente 

alinhado” (LYNCH, 2011, p.111).

Limites, marcos e pontos nodais

Pontos positivos:

a. O Largo apresenta um limite contínuo e que fecha-

se em si mesmo devido à estruturação das vias, continuidade 

das fachadas e pavimentação dos passeios, além da altura dos 

edifícios.  

b. A singularidade do Mercado das Flores no 

contexto dos edifícios e da vegetação do Largo, tornando-o um 

marco visual. Além de sua localização central ocupando o vazio, 

a concentração de um mesmo uso, comércio de flores, com 

cores vivas na paisagem urbana, e seu significado histórico para a 

cidade.  

c. Junção visível e expressiva entre vias e ponto 

nodal, gerando clareza de acessos e limites, reforçados com a 

continuidade da ciclofaixa. 

d. Vistas e panoramas a partir do sistema viário que 

aumentam a profundidade da visão e articulação num contexto 

maior do Centro: a Paróquia Nossa Senhora da Consolação vista 

a partir da Rua Rêgo Freitas, a Praça da República vista a partir da 

Av. Vieira de Carvalho, e o Edifício Altino Arantes visto a partir da 

Av. São João. 

Pontos negativos:

a. Os limites bem definidos do Largo funcionam 

mais como uma barreira dominante do que uma costura com seu 

entorno, com as alternativas de transição, sejam visuais ou pelo 

movimento, limitadas ao sistema viário, e sobreposições pouco 

exploradas.

b. Ausência de marcos conectados que se reforcem 

mutuamente, ordenados em uma sequência contínua que 

possibilite trajetos específicos, e até possam indicar a direção da 

qual são avistados numa escala mais ampla. 

c. Atenuação da forma triangular expressiva da parte 

principal do largo com sua extensão em direção ao Elevado Pres. 

João Goulart.

[21] Levantamento dos Gabaritos 
(em metros) – Largo do Arouche.
Fonte – Elaborado pelo autor, 2018.

[22] Levantamento de Usos do térreo 
– Largo do Arouche.
Fonte – Elaborado pelo autor, 2018.

[23-25] Fotos do local com enfoque 
nas características analisadas.
Fonte – Acervo pessoal, 2018.
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[26] Mapa atual da área de 
intervenção e seu entorno.
Fonte – Elaborado pelo autor, 2018.
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1. Arcádia (1944) – Jacques Pilon – Largo do Arouche, 324 

(Academia Paulista de Letras)

2. Sindicato de Hotéis e Similares de São Paulo (1973) – 

David e Dácio Ottoni – Largo do Arouche, 290

3. Arlinda (1959) – Franz Heep – Largo do Arouche, 76/90

4. Tinguá (1946/49) – Franz Heep – Av. Vieira de Carvalho, 

192 x Rua Vitória 

5. Pamela (1954) – Francisco Beck – Largo do Arouche x Av. 

Vieira de Carvalho, 197

6. Coliseu Palatino Capitólio (1951) – Francisco P. Maia – 

Largo do Arouche x Av. Duque de Caxias

Edifícios notáveis no 
perímetro do Largo

[27-29] Fotos dos 3 primeiros edifícios 
listados: Arcádia, Arlinda e Sindicato 
de Hotéis, respectivamente.
Fonte – Acervo pessoal, 2018.
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2.3

Dinâmicas atuais

Nos últimos anos, dezenas de lançamentos imobiliários no 

Centro de São Paulo têm revelado uma retomada de interesse deste 

mercado pela região, que recupera uma retórica de valorização 

das soluções arquitetônicas e urbanísticas ali consolidadas, e 

se ampara num conjunto de projetos urbanos do poder público 

para requalificação da área. A ampla rede de transporte coletivo 

presente no Centro, que anteriormente limitou o acesso dos 

carros e contribuiu para o processo de abandono da região pelas 

classes mais altas (ROLNIK, 2017), com suas reformulações e 

o importante acréscimo das ciclovias, hoje tornou-se em parte 

atrativo para a venda desses empreendimentos. 

Além do aproveitamento da infraestrutura existente, não só 

de mobilidade, mas também de espaços públicos, equipamentos 

urbanos, atividades culturais, entre outros, todas essas qualidades 

são ofertadas sob a promessa de “limpeza” da região, amparada 

por iniciativas do poder público. Em alguns casos, isso ocorre a 

partir da expulsão de populações marginalizadas que ocupam 

essas novas áreas de interesse. Um exemplo extremo disso foi a 

megaoperação realizada na região da Cracolândia pelos Governos 

municipal e federal em maio de 2017, início da gestão Doria, na 

qual houve forte repressão policial para expulsão dos usuários 

de drogas e pessoas em situação de rua, além da demolição de 

construções, numa tentativa frustrada de “higienização” da área. 

Tais remoções também ocorrem de forma mais lenta e menos 

explícita nos processos de gentrificação.

A partir de um exemplo extremo, nos aproximamos da área 

de intervenção. O Largo do Arouche também se encontra num 

processo de disputa pelo território por diferentes agentes. De um 

lado, a presença do mercado imobiliário tem se materializado com 

grande intensidade em toda a região da República, incluindo o 

Largo e seu entorno imediato. No centro do debate, está a atuação 

do poder público, com o Projeto urbano de requalificação do Largo, 

fruto de uma parceria da Prefeitura Municipal com o Consulado 

Francês no início de 2017. No entanto, existe um grande número 

de usuários que não se enquadram no perfil de compradores 

desses novos imóveis, mas que se encontram no espaço 

público ali presente para diferentes formas de uso, a exemplo 

marcante da apropriação da comunidade LGBTI+, cuja relação de 

identidade histórica com o Largo vem sendo ameaçada por essas 

transformações recentes. Por esse motivo, representantes da 

comunidade criaram a Frente de Proteção da Diversidade e pela 

[30] Operação policial realizada na 
Cracolândia, região da Luz, em 
21/05/2017 (Paulo Whitaker).
Fonte – Reuters, 2018.
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Reforma do Arouche (FPDAR), que busca um maior diálogo com o 

poder público para que esses usuários sejam devidamente ouvidos 

e contemplados, num processo mais democrático e participativo 

de projeto, que inclua os diferentes perfis de frequentadores ali 

presentes. Evitando, assim, a expulsão desses usuários, que 

consideram o Largo um refúgio, por processos de gentrificação 

baseados em decisões unilaterais.

Retomando o conceito de imaginabilidade, ao defender 

que devemos nos limitar à clareza física das imagens, relacionada 

à sua identidade e estrutura, Kevin Lynch prevê ambientes que 

possibilitem uma diversidade de apropriações e criação de 

significados. É nesse aspecto que o atual projeto urbano para o 

Largo recebe suas principais críticas. A questão do significado já 

está presente no projeto desde a sua concepção, ao ser proposto 

como um fragmento de Paris no Centro de São Paulo, devido a 

uma suposta vocação do lugar baseada na presença de alguns 

elementos pontuais. Tais elementos seriam o restaurante francês 

La Casserole, que ganhará uma fial no térreo do edifício residencial 

em construção no lado oposto do Largo, o histórico mercado de 

flores, e o edifício Arcádia, que atualmente abriga a Academia 

Paulista de Letras, projetado por Jacques Pilon, arquiteto francês. 

Dessa maneira, a característica mais forte de tais manifestação 

é o significado que elas carregam, que pouco dialoga com as 

dinâmicas que ocorrem atualmente no espaço público do Largo e 

com o público que o frequenta em sua totalidade.

Durante o processo de projeto, no início de 2017, O Instituto 

Cidade em Movimento, em parceria com o escritório de arquitetura 

ReadyMake, ambos de origem francesa, realizou um estudo sobre 

as percepções do Largo do Arouche por meio de uma pesquisa 

de opinião feita com entrevistas de campo envolvendo moradores, 

comerciantes, profissionais e usuários. Os dois gráficos a seguir 

revelam, respectivamente, a natureza das relações que os 

entrevistados estabelecem com o largo, ou seja, sob quais 

circunstancias eles o frequentam, e quais são as suas principais 

motivações para estarem ali.

[31] Ato de protesto contra o projeto 
“Boulevard Francês”, realizado no 
Largo de Arouche durante a Parada 
do orgulho LGBT de 2017.
Fonte – Coletivo Arouchianos, 2018.

[32] Imagem do projeto de 
requalificação do Largo do Arouche 
elaborado pelo escritório franco-
brasileiro Triptyque no início de 2017.
Fonte – Triptyque Architecture, 2018.
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Após a leitura atenta do território, considerando todos os seus 

elementos físicos e os agentes das dinâmicas que o caracterizam, 

a interpretação, construída neste trabalho, de um novo projeto 

para a área opta por não levantar bandeiras, justamente por 

reconhecer o potencial da diversidade. No entanto, conscientiza-

se da vulnerabilidade e marginalização de alguns grupos atuantes 

naquele espaço, incluindo a forte comunidade LGBTI+, ao intervir 

no Largo do Arouche de forma a potencializar seus usos atuais 

em sua totalidade, além de criar as estruturas físicas necessárias 

para que novos significados e apropriações ocorram de forma 

harmoniosa, aumentando o diálogo entre esses diferentes grupos, 

e configurando-o como um espaço público por excelência.

[33] Relação dos entrevistados com 
o Largo.
Fonte – Instituto Cidade em 
Movimento (IVM), 2018.

[34] Motivos pelos quais os 
entrevistados frequentam o Largo.
Fonte – Instituto Cidade em 
Movimento (IVM), 2018.
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“As ruas são a morada do coletivo. O coletivo é um ser 
eternamente inquieto, eternamente agitado, que, entre 
os muros dos prédios, vive, experimenta, reconhece e 
inventa tanto quanto os indivíduos ao abrigo de suas 
quatro paredes. Para esse ser coletivo, as tabuletas das 
firmas, brilhantes e esmaltadas, constituem decoração 
mural tão boa ou melhor que o quadro a óleo no salão do 
burguês; os muros com défense d’afficher – proibido colar 
cartazes – são sua escrivaninha, as bancas de jornal, suas 
bibliotecas, as caixas de correspondência, seus bronzes, 
os bancos, seus móveis do quarto de dormir, e o terraço 
do café, a sacada de onde observa o ambiente. O gradil, 
onde os operários do asfalto penduram a jaqueta, isso é 
o vestíbulo, e o portão que, da linha dos pátios, leva ao ar 
livre, ao longo do corredor que assusta o burguês, é para 
ele o acesso aos aposentos da cidade. A galeria é o seu 
salão. Nela, mais do que em qualquer outro lugar, a rua 
se dá a conhecer como o interior mobiliado e habitado 
pelas massas” 

Walter Benjamin

A citação de Walter Benjamin (1991) que inicia este capítulo 

foi retomada no livro de Angelo Bucci (2010), no qual, ao falar 

do Centro de São Paulo, ele associa as questões programáticas 

do espaço público e do privado a duas dimensões da existência 

humana: “o recolhimento e a sociabilização, ditos numa perspectiva 

iluminista; ou alienação e dissolução, numa abordagem da cultura 

de massa (BUCCI, 2010, p.52)”. Segundo o ideal humanista, a 

cidade é vista como um abrigo, onde os ambientes tipicamente 

íntimos, relacionados aos interiores das casas, passam a ocupar 

os espaços exteriores da cidade juntamente com seus moradores, 

que, ao saírem desses ambientes privativos para habitar as ruas, 

deixam de ser apenas indivíduos e tornam-se o coletivo. Dessa 

maneira, ao retornarem aos seus abrigos individuais, eles trazem 

consigo a cidade, não sendo mais possível classificar esses 

ambientes como opostos. Essa mesma indefinição poderia ser 

recuperada no Centro de São Paulo. “Na dissolução dos edifícios, 

não há substituições, nenhuma das partes sede à outra, as duas 

dimensões se sobrepõem e coexistem, de maneira que ambas 

estão sempre presentes nos espaços que antes eram identificados 

com cada uma delas: o interior e o exterior” (BUCCI, 2010, p.62).

Durante o movimento moderno, a falta de clareza na 

demarcação dos espaços internos e externos foi apontada 

por alguns autores como responsável pelo fracasso dos 

espaços públicos propostos, resultando em espaços áridos, 

desconectados de seus entornos e pouco convidativos para o 

uso coletivo (COSTA, 2010). No entanto, essa ausência de limites 

entre interior e exterior estaria relacionada a uma outra ausência 

de separação entre os projetos do edifício e da cidade moderna.
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A história e as cidades nos mostram que a conciliação entre o 
projeto do edifício e a cidade existente é um raciocínio externo à 
própria lógica da arquitetura moderna. Aliás, a arquitetura moderna 
como resultado da submissão ao contexto contradiz a sua 
própria razão de ser. A relação entre forma e espaço baseada na 
conhecida tríade moderna “forma abstrata – planificação urbana- 
industrialização” revela que a cidade é objeto de projeto, e não um 
pressuposto real.³

Ao nos aproximarmos da área de intervenção, e dos edifícios 

modernos que ali estão consolidados, nos deparamos com uma 

realidade distinta. Os térreos desses edifícios construídos nas 

décadas de 1950 e 1960 são marcados por uma variedade de 

soluções arquitetônicas que responderam à vitalidade que já existia 

na região central e potencializaram a sua urbanidade por meio das 

novas relações que estabeleceram entre interior e exterior, numa 

interação permanente entre o público e o privado. Pela da criação 

de novos acessos, continuidade das calçadas, presença de 

lojas, marquises e mezaninos, os térreos se configuraram como 

espaços permeáveis, que serviam tanto de passagem como de 

permanência e convivência, tornando-se verdadeiras extensões 

das ruas, numa aproximação da descrição das galerias de Paris 

do século XIX observada por Walter Benjamin. 

3. Trecho retirado do artigo Quando 
a forma moderna (e brasileira) 
encontrou a cidade real, escrito por 
Rodrigo Queiroz como parte da 
publicação Arquitetura do Centro de 
São Paulo, organizada por Fernando 
Serapião. São Paulo: Editora 
Monolito, 2017.

3.1

Das galerias 
europeias do século 
XIX ao Centro de São 
Paulo

As primeiras galerias, também conhecidas como arcadas, 

foram construídas no início do século XIX, entre e Revolução 

Francesa e a Primeira Guerra Mundial (GEIST, 1983). Paris 

foi a primeira cidade a explorar essa nova tipologia, a partir de 

experimentações da iniciativa privada na construção de bulevares 

e na uniformização das calçadas de sua região central, que, por ter 

permanecido por muitos anos sob o domínio da Igreja e da nobreza, 

manteve seu traçado medieval, com ruas estreitas e sinuosas. O 

crescimento da cidade não ocorreu de forma simultânea a melhoria 

de seus espaços públicos, e a grande movimentação na região 

central se tornou um risco para os pedestres. O capital privado 

passou, então, a investir na construção de galerias, que ofereciam 

a segurança e o conforto que os pedestres não encontravam 

nas ruas centrais, em paralelo a atividade comercial. “Erguidas 

pelos especuladores imobiliários em um período de pujança 

da industrialização, do comércio de artes e da vida urbana, as 

arcadas parisienses eram um símbolo da nova vida na metrópole” 

(ALEIXO, 2005, p.26).

Devido ao grande fluxo de pessoas na região central, 

não demorou muito para que essas galerias se tornassem os 

principais pontos de encontro, configurando verdadeiros centros 

de socialização e estabelecendo um novo tipo de relação entre o 

edifício e a cidade. O que também ocasionaria alta rentabilidade 

enquanto empreendimentos comerciais. “Dada a sua agitação 

social, era lá que as pessoas se conheciam, interagiam e 

descobriam as novidades possibilitadas pelos avanços industriais, 

construindo novos comportamentos, valores e opiniões” (COSTA, 

2010, p.140).
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A irregularidade do traçado das ruas resultou em implantações 

de ligações bastante diversas, mas alguns elementos dessas 

galerias eram, em geral, preservados, como a conexão de duas 

ou mais ruas de uma quadra, que poderia criar uma continuidade 

de espaços públicos e edifícios, configurando um espaço interno 

linear e simétrico, com comércio em ambos os lados. Outro 

elemento característico das galerias eram as coberturas de vidro, 

que dissolviam ainda mais as barreiras entre interior e exterior 

ao aproveitar a iluminação natural e deixar suas variações de 

intensidade perceptíveis no espaço interno. Já a presença de 

iluminação artificial teve um papel significativo no surgimento da 

vida noturna daquela população (GEIST, 1983).

Tendo nas amplas coberturas de vidro uma de suas atrações, 
as arcadas contavam também com um sistema de níveis que 
garantiam a sobreposição de atividades como comércio, lazer, 
espaços culturais e moradia nos andares superiores. Isso tudo 
para atender aos anseios dos investidores que buscavam uma 
maior rentabilidade para o empreendimento. Nessa sobreposição 
de funções urbanas, as galerias se aproximavam, como sugere 
Geist, da imagem de um caleidoscópio, refletindo a vida urbana 
em miniatura (ALEIXO, 2005, p.29).

A cobertura de vidro em curva foi utilizada pela primeira 

vez na Galeria d’Orleans, localizada no interior do Palácio Real de 

Paris, em 1829. A estrutura foi posteriormente removida, em 1935, 

e hoje a galeria configura-se como um pátio interno.

[35] Gravura da Galeria d’Orleans, 
localizada no interior do Palácio Real 
de Paris (1831).
Fonte – Brown University Library, 
2018. 
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O sucesso obtido com essa nova tipologia de espaços 

comerciais fez com que as galerias fossem implantadas em 

diversas cidades europeias, possibilitando novas variações de 

acordo com os contextos urbanos e históricos em que eram 

construídas. Em Londres, por exemplo, com a reconstrução de 

sua área central devido ao Grfande Incêndio de 1666, as ruas e 

as calçadas foram alargadas e, apesar da preservação de muitas 

características do traçado medieval, a região não apresentava 

os mesmos riscos que o Centro de Paris. No entanto, isso não 

impediu que as galerias também fossem construídas, a exemplo 

da Arcada Burlington, de 1819, que fica ao lado do complexo da 

Academia Real Inglesa e conecta as ruas Piccadilly e Burlington 

Gardens.

[36] Gravura da Arcada Burlington 
(1828), inaugurada na região central 
de Londres em 20 de março de 1819.
Fonte – British Library, 2018.

[37-38] Imagens da Galeria Burlington 
(Londres) em 2010.
Fonte – Wikimedia Commons, 2018.
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Já em Milão, a primeira galeria construída foi a Galeria de 

Cristoforis, que além das lojas para o comércio no térreo, contava 

com apartamentos no nível superior, um hotel e um teatro. O novo 

porte dessa galeria viria a introduzir o fenômeno da monumentalidade 

nessas passagens cobertas, que, posteriormente, se afastariam 

da configuração de promenades e se tornariam apenas espaços 

de consumo (ALEIXO, 2005, p.31-32). A galeria, inaugurada em 

29 de setembro de 1832, foi demolida entre 1932 e 1935 para a 

construção do Palazzo del Toro. Em 1956, foi construída uma nova 

galeria, de mesmo nome, na quadra vizinha ao edifício original, que 

preservou algumas de suas características, como o formato em 

“T” e a articulação das ruas do entorno.

[39] Mapa de localização da Galeria 
de Cristoforis (1881).
Fonte – University of Illinois Urbana-
Champaign, 2018.

[40] Gravura da antiga Galeria 
de Cristoforis, em Milão, obra do 
arquiteto Andrea Pizzala (1852).
Fonte – University of Illinois Urbana-
Champaign, 2018.
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Entre os anos de 1840 e 1860, também houve uma 

mudança nas dimensões das galerias de Paris, que se tornaram 

maiores e chegaram a sua fase de consolidação. No entanto, após 

esse período, poucas galerias foram construídas na cidade, que 

passou a adotar novas formas de venda e distribuição de produtos 

e começava a sofrer as mudanças do Plano de Haussmann. 

As longas avenidas e passeios construídos pelo então prefeito 

definiram uma nova escala para o espaço público da cidade, 

fazendo com que as galerias perdessem sua função social. 

Por isso as galerias monumentais não foram construídas em Paris 
ou Londres, mas em cidades como Bruxelas, Hamburgo, Nantes 
e Triste. Nessas cidades, as arcadas se adequaram ao contexto 
local, fazendo parte de um programa de renovação urbana. Com a 
participação do Estado, as galerias foram tomadas como símbolos 
da modernidade e, portanto, peça importante na criação de uma 
imagem cosmopolita para essas cidades (ALEIXO, 2005, p.32).

A Galeria Vittorio Emanuele II, em Milão, talvez seja o maior 

símbolo da monumentalidade conquistada por esses edifícios, 

que, através dela, buscavam responder a um momento histórico 

de afirmação dessas cidades. No entanto, a escala dos novos 

empreendimentos urbanos, desde os grandes bulevares até as 

imponentes estações de trem, começou a colocar em dúvida 

a manutenção da proposta original das galerias, relacionada à 

cidade medieval, tendo como reforço o surgimento das lojas de 

departamento, voltadas para o comércio para as grandes massas. 

[41] Galeria Vittorio Emanuele II 
(1884). Localizada no Centro de 
Milão, foi a primeira a ser construída, 
em 1865, a partir de um concurso 
público de arquitetura.
Fonte – University of Illinois Urbana-
Champaign, 2018.
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De volta à São Paulo, já no final do século XIX, o arquiteto 

e litógrafo francês Jules Martin, responsável pelo futuro projeto 

construído do Viaduto do Chá, propôs uma série de galerias 

interconectadas na região do antigo triângulo comercial. Com 

desenho bastante parecido com o das galerias francesas, 

incluindo a cobertura de vidro para iluminação zenital e proteção 

das mudanças climáticas, elas seriam acessadas pelos principais 

circuitos comerciais da região e contariam com três pavimentos, 

sendo o térreo destinado ao comércio e os demais à habitação. 

O projeto, conhecido como Galerias de Crystal, não chegou a ser 

executado, mas levantou a questão dos benefícios comerciais e 

espaciais que esta tipologia poderia trazer à área central.

No entanto, as galerias comerciais que viriam a caracterizar a 

região central de São Paulo e que tiveram sua construção iniciada 

a partir de 1930, tendo sido consagradas entre 1950 e 1960, 

se afastam bastante do modelo original francês. Quase sempre 

localizadas no térreo e nos primeiros andares (embasamento) de 

edifícios com vários pavimentos, elas não apresentavam mais 

iluminação zenital e pé-direito duplo ou triplo em todo o seu 

comprimento. No entanto, incorporaram uma série de elementos 

do vocabulário arquitetônico moderno brasileiro, permitindo 

diferentes interpretações desses espaços. Devido à escassez 

de lotes voltados para o comércio no Centro Novo, a construção 

dessas galerias mostrava-se uma alternativa aos investidores 

interessados em ter seus pontos comerciais voltados para eixos 

de circulação de pedestres.

[42] Implantação das Galerias de 
Crystal, projeto de Jules Martin em 
1890.
Fonte – Quando São Paulo era mais 
gentil, 2018.

[43] Um dos acessos à galeria 
comercial no térreo do Edifício 
Copan, projeto de Oscar Niemeyer 
em 1952.
Fonte – Leonardo Finotti, 2018.

[44] Vazio central da Galeria 
Metrópole, projetada por Salvador 
Candia e Giancarlo Gasperini em 
1959.
Fonte – Nelson Kon, 2018.
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Talvez, o exemplo paulistano que mais se assemelhe às 

galerias europeias na fase monumental seja a Galeria Nova Barão, 

entre as ruas Barão de Itapetininga e 7 de abril. Aberta em 1962 

sob o mesmo contexto de refúgio das ruas movimentadas do 

Centro, é marcada por uma longa passagem linear e simétrica, 

com 134 espaços comerciais entre térreo e sobreloja e habitação 

e escritórios nos demais pavimentos. No entanto, ao invés da 

cobertura de vidro, a passagem encontra-se a céu aberto, criando 

uma via pública de pedestres.

Os dois mapas a seguir foram retirados da tese Relações 

entre o traçado urbano e os edifícios modernos no Centro de São 

Paulo – Arquitetura e Cidade (1938/1960), defendida por Sabrina 

Fontenele Costa em 2010. O primeiro deles é um levantamento 

de 20 edifícios que apresentam passagens em seus térreos, 

interligando duas ou mais ruas, na região do Centro Novo, entorno 

imediato do Largo do Arouche. O segundo mapa completa esse 

levantamento com as possíveis conexões entre essa malha, 

definida pelas galerias dos térreos, e os largos e praças da região, 

incluindo a Praça da República.

[45] Anúncio de lançamento da 
Galeria Nova Barão, em 1962, 
projetada pelo casal de italianos 
Maria Bardelli e Ermanno Siffredi.
Fonte – Nova Barão Recordações, 
2018.

[46] Levantamento realizado em 2010 
por Sabrina Fontenele Costa (Tese de 
Doudorado).
Fonte – Biblioteca Digital USP, 2018.
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A partir desses levantamentos, fica evidente a grande 

contribuição dos edifícios construídos nas décadas de 1950 e 1960 

para a formação de uma rede de caminhos alternativos sobreposta 

ao desenho das quadras. Viabilizadas por meio de incentivos legais 

do poder público, suas galerias enriqueceram o traçado de toda a 

região central e tornaram-se novos pontos de referência.

A análise apresentada neste tópico tem como objetivo 

ressaltar o significado histórico presente nestas tipologias e 

indicar as inúmeras possibilidades de disposições espaciais, ou 

arranjos programáticos, que as galerias apresentam. Ao analisar 

as disposições espaciais presentes na obra de Paulo Mendes da 

Rocha, na cidade de São Paulo em especial, Bucci (2010) afirma 

que a cidade é a origem de suas proposições, a partir de imagens 

que se revelam fatos arquitetônicos. “(...) nas descrições do próprio 

arquiteto sobre seus projetos, fragmentos da cidade de São Paulo 

são mostrados como imagens que amparam as suas proposições” 

(BUCCI, 2010, p.77). Dessa maneira, as imagens criadas pelas 

galerias modernas do Centro de São Paulo e, principalmente, a 

maneira como elas estão articuladas entre si e com os demais 

espaços públicos da região, evidenciada pelos levantamentos 

acima, foram determinantes para a consolidação de um novo 

raciocínio para a requalificação do Largo do Arouche. Tal raciocínio, 

além de ter identificado essas imagens como fatos arquitetônicos 

de referência, apresenta a possibilidade, devido à proximidade, 

de incorporá-las como fatos reais, integrando a malha de galerias 

consolidada no Centro Novo, e todas as suas continuidades, ao 

projeto para o Largo. Em paralelo à ressignificação do uso dessas 

galerias ao se considerar um novo programa.

[48] Perspectiva interna da galeria 
comercial no térreo do Edifício Itália, 
projeto de Adolf Franz Heep em 
1953.
Fonte – Revista Acrópole nº 210 - 
FAUUSP, 2018.

[47] Levantamento realizado em 2010 
por Sabrina Fontenele Costa (Tese de 
Doudorado).
Fonte – Biblioteca Digital USP, 2018.
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3.2

A experiência do 
Sesc

Em pesquisa realizada a partir do estudo de caso do SESC-

São Paulo, que busca entender as relações existentes entre a 

atuação da instituição e o conjunto de práticas culturais de seus 

frequentadores, Maria Carolina Vasconcelos Oliveira conclui 

que “seria necessariamente incompleta uma análise institucional 

do SESC na cidade de São Paulo (no que diz respeito a suas 

ações e diretrizes) que se privasse de elementos relacionados à 

arquitetura e ao desenvolvimento urbano das microrregiões em 

que as unidades estão instaladas” (OLIVEIRA, 2009, p.47). Tanto 

em relação à disposição dos espaços internos de cada unidade, 

a qual revelou exercer um papel determinante sobre as atividades 

praticadas pelos seus frequentadores, quanto à localização 

desses edifícios na cidade, responsável, em grande parte, 

pela definição do perfil social dos frequentadores (educacional, 

habitacional e empregatício), podendo ser mais explicativa que a 

própria programação. 

Sustenta-se aqui que essa incorporação de questões relacionadas 
ao espaço à pauta do SESC-São Paulo pode ser explicada pelo 
enraizamento que a instituição tem no contexto da dinâmica 
urbana da cidade. O SESC-São Paulo presenciou (e participou), 
no decorrer de sua história, o desenvolvimento de um contexto 
urbano bastante peculiar no país – o da cidade de São Paulo – 
e isso parece estar bastante relacionado ao fato de a instituição 
ter incorporado tão fortemente as questões relacionadas ao 
espaço e à relação com a cidade em suas diretrizes institucionais. 
(OLIVEIRA, 2009, p.48)

A mais recente unidade da cidade de São Paulo, inaugurada 

em abril de 2018 na Avenida Paulista, exemplifica essa relação 

histórica da instituição com a cidade de maneira bastante evidente. 

A reforma iniciada em 2010 no prédio de nº 119 da avenida, 

que havia sediado a Administração Regional do Estado de São 

Paulo desde 1975 e que funcionou em caráter provisório desde 

a transferência dos escritórios para o Belenzinho, em 2005, está 

inserida num contexto que ultrapassa os limites da instituição, 

tanto em relação ao lote quanto à sua agenda, ao estender-se 

pelos quase três quilômetros da avenida de encontro com os 

diversos espaços culturais ali já consolidados, como o vizinho Itaú 

Cultural e o MASP, e também com novos edifícios culturais, como 

a Japan House e o Instituto Moreira Salles, inaugurados em 2017 

nas extremidades da avenida, configurando um potente corredor 

cultural para a cidade. Esse corredor é reforçado não apenas pelas 

amplas calçadas da avenida, mas também pela totalidade de seu 

espaço com o programa Paulista Aberta4 aos domingos e pode 

ser facilmente identificado quando visto do mirante construído no 

último pavimento da nova unidade do SESC. Por fim, a presença 

da arquitetura e das dinâmicas urbanas também se materializa na 

programação da unidade, seguindo uma tradição da instituição. 

Baseada na tríade temática arte, corpo e tecnologia, a programação 

cultural teve como exposição inaugural uma seleção de obras 

produzidas pelo videoartista norte-americano Bill Viola, cujo texto 

de apresentação, escrito por Danilo Santos de Miranda, diretor do 

SESC-São Paulo, iniciava-se com o trecho a seguir.

O corpo que percorre as ruas da metrópole arriscando-se, 
cotidianamente, a rasgar a própria pele, irrompendo entre 
o áspero asfalto e meio-fio, é o mesmo que busca o repouso 
quase improvável do frenesi urbano. É ainda aquele que abriga 
sonhos, ideais, contradições, devaneios e utopias e, em seus 

4. O Programa Ruas Abertas foi 
instituído oficialmente no município 
de São Paulo em 2016, durante 
a gestão Haddad, com o objetivo 
de promover uma ampliação dos 
espaços públicos de encontro 
da população com a abertura de 
vias para pedestres e ciclistas aos 
domingos e feriados, possibilitando 
diferentes formas de convivência e 
apropriações. 
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deslocamentos, encontra paragens para pôr seus sentidos à 
prova. Em meio às múltiplas facetas que compõem uma ideia de 
urbe, imersa em paisagens sobrepostas, o novo Sesc Avenida 
Paulista abre suas portas para acolher esse corpo e as muitas 
vozes, cores, significados e histórias que simbolicamente ele 
carrega.

[49] Mirante com amplas vistas 
da Avenida Paulista e da cidade 
construído no último pavimento do 
Sesc Avenida Paulista.
Fonte – Pedro Vannucchi, 2018.

[50] Sesc Avenida Paulista visto 
da avenida aberta apenas para 
pedestres e ciclistas. 
Fonte – Pedro Vannucchi, 2018.
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Ainda no que diz respeito às disposições espaciais internas 

de algumas de suas unidades, a experiência do SESC na cidade 

de São Paulo reforça um dos aspectos principais da intervenção 

projetual proposta para o Arouche neste trabalho. Considerando 

para esta análise três unidades específicas dentro de um recorte 

temporal significativo de toda a história da instituição, tendo sido 

construídas duas delas, nota-se, nos três casos, a presença de um 

elemento arquitetônico marcante responsável pela articulação de 

todas as demais partes dos programas que abrigam. No primeiro 

deles, o SESC Pompéia, esse elemento é o espaço não construído, 

a rua de pedestres que conecta todos os acessos do lote a 

cada um dos galpões e novos edifícios com os programas mais 

variados, sendo reforçada em um de seus eixos perpendiculares 

pela presença do deck de madeira no solarium sobre o córrego 

existente. Na rua interna todos os usos se misturam, com os trajes 

e ritmos mais contrastantes convivendo em harmonia. 

[51] Instalação festiva na rua interna 
do SESC Pompéia, projetado por 
Lina Bo Bardi entre 1976 e 1986.
Fonte – Nelson Kon, 2018.

[52] Planta geral do SESC Pompéia, 
com destaque para a rua interna de 
pedestres que se bifurca no solarium, 
articulando todo o conjunto.
Fonte – Plataforma Arquitectura, 
2018.
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O segundo caso analisado é o projeto realizado em 1996 

por Paulo Mendes da Rocha em parceria com o escritório 

paulistano MMBB para o SESC Tatuapé. No memorial do projeto, 

os arquitetos consideram a construção de centros populares de 

esporte, cultura e lazer proposta pelo SESC tão experimental quanto 

a visão moderna de urbanismo. “O que comove é a revelação dos 

objetivos além da técnica. Uma impregnação histórica, popular, 

uma oportuna engenhosidade, as instalações surgem na forma de 

uma arquitetura com o poder de urbanizar um lugar descrevendo 

sua transformação” (memorial do projeto, MMBB). A estrutura 

geral proposta para o conjunto de atividades que o edifício viria a 

abrigar se assemelha, em parte, ao projeto executado no SESC 

Pompéia, destinando funções complementares para volumes com 

estruturas independentes, porém, interligados de forma essencial. 

As grandes diferenças estariam na abertura do grande perímetro 

da quadra para a cidade, possibilitando a criação de novas ruas, 

vielas e praças de forma a garantir visuais amplas para o pedestre 

e, também, na elevação do elemento arquitetônico articulador do 

nível da rua para tornar-se uma ponte que atravessa toda a área 

de leste a oeste. “Vestíbulo das principais áreas de atividade do 

conjunto, a ponte centraliza informações, o intercâmbio entre os 

espaços – um circuito interno contínuo entre os edifícios” (memorial 

do projeto, MMBB).

[53] Corte geral do conjunto de 
edifícios propostos para o SESC 
Tatuapé, com destaque para a 
ponte responsável pela conexão dos 
diferentes momentos do projeto.
Fonte – MMBB, 2018.

[54-57] Modelo físico do SESC 
Tatuapé, projeto realizado em 1996 
por Paulo Mendes da Rocha em 
parceria com o escritório MMBB.
Fonte – MMBB, 2018.
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Finalmente, o terceiro projeto analisado é o do edifício 

recém-inaugurado do SESC 24 de Maio. Localizado no Centro 

de São Paulo, num contexto urbano bastante consolidado 

e, portanto, distinto dos projetos anteriores, a adequação do 

programa elaborado pela entidade aos lotes disponíveis e edifício 

pré-existente se consolidou na adaptação de um edifício vertical 

para abrigar estes novos usos. No entanto, tal gesto não eliminou 

a presença determinante de um elemento arquitetônico capaz de 

conferir unidade e continuidade a todo o conjunto, que, nesse caso, 

se materializou no sistema de circulação vertical. Os arquitetos 

buscaram “um conjunto de rampas que percorresse toda a 

espacialidade do edifício para, além de sua função estrita, animar a 

vida do conjunto no seu evento cotidiano de modo desencadeado 

e lúdico, um passeio” (memorial do projeto, MMBB). As rampas 

do SESC 24 de Maio se assemelham às escadarias dos grandes 

teatros e óperas, no sentido democrático e inclusivo de ver e ser 

visto (PERRONE, 2018) e podem funcionar como verdadeiras 

extensões da rua. Outros aspectos do projeto também merecem 

destaque, como a praça coberta criada no térreo, adicionando 

uma nova passagem à malha de galerias já destacada na região 

do Centro Novo; a autonomia de alguns elementos do conjunto, 

como o teatro acessado diretamente dessa praça; e, por fim, a 

presença de trechos expostos aos fenômenos naturais dentro 

do edifício, como os andares sem vedação nas fachadas e as 

diversas frestas desenhadas pelos arquitetos, buscando uma 

reaproximação da cidade. Todas essas características tornaram-

se diretrizes para o projeto apresentado neste trabalho.

[58] A rampa e os fluxos do SESC 24 
de Maio, inaugurado em agosto de 
2017.
Fonte – Acervo pessoal, 2018.

[59] Corte do SESC 24 de Maio, com 
destaque para o conjunto de rampas 
responsável pela percepção contínua 
de todos os pavimentos.
Fonte – MMBB, 2018.
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O equipamento comunitário integrado proposto neste 

trabalho e que será detalhado no capítulo seguinte, apesar de 

se diferenciar do exemplo do SESC em questões burocráticas 

de captação de recursos e gestão, por qualificar-se como um 

equipamento público, se aproxima do vasto repertório arquitetônico 

e urbanístico evidenciado na produção da instituição em busca de 

uma intervenção, no Largo do Arouche, que sintetize os pontos 

citados no decorrer deste capítulo em uma expressão material 

com tais significado e identidade que ultrapassem os limites 

físicos e programáticos de um único edifício, ou até mesmo três, 

reinstaurando um importante e histórico lugar de encontro para os 

cidadãos. E que, a partir do diálogo constante entre os diferentes 

momentos e agentes daquele território, se reafirme como um 

acontecimento para a cidade.

O Largo, que passa a ser o grande elemento articulador 

da intervenção assim como a rua interna do SESC Pompéia, 

não precisa ser construído, é o vazio que ordena. Já as galerias, 

localizadas no térreo dos novos edifícios e que possibilitam os 

mais diversos usos e apropriações, são extensões do Largo, que 

se dissolve em novos caminhos pela cidade. Mais do que ruas 

cobertas, são a coexistência do interior e do exterior, dos espaços 

de dentro e de fora. O espaço vazio do Largo somado a essas 

galerias é parte fundamental do programa proposto. Essa grande 

área livre, sem função pré-determinada, permitiria o retorno de um 

“modelo de alquimia programática”, como defende Rem Koolhaas 

(2014) em seu texto Grandeza, ou o Problema do Grande. Nesse 

modelo, os elementos programáticos reagem entre si para criarem 

novos eventos. A Grandeza seria a única arquitetura capaz de 

programar o imprevisível.

Apenas a Grandeza pode sustentar uma proliferação promíscua 
de eventos num único contentor. Ela desenvolve estratégias para 
organizar tanto a sua independência como a sua interdependência 
dentro de uma entidade maior, numa simbiose que exacerba em 
vez de comprometer a especificidade. (...) A Grandeza é onde a 
arquitetura se torna tanto mais como menos arquitetônica: mais 
devido à enormidade do objeto; menos por causa da perda de 
autonomia – ela torna-se um instrumento de outras forças, ela 
depende (KOOLHAAS, 2014, p.23-25).

No entanto, ao desvincular esse “contentor” de um 

único objeto, o levando para o exterior do edifício, para o não-

construído, busca-se uma reincorporação da cidade real, e não 

uma representação dela como defende o autor. O desenho e os 

significados existentes ainda se fazem presentes e coexistem com 

o novo. 

Ao percorrer essas galerias, horizontal e verticalmente, se 

tem acesso ao programa mais específico, elaborado de acordo 

com as necessidades e potencialidades do lugar e apostando na 

combinação de núcleos programáticos distintos. Foi realizada uma 

leitura do território amparada por estudos e proposições atualmente 

em debate para o Largo, em especial o já citado levantamento dos 

usuários feito, em 2017, pelo Instituto Cidade em Movimento (IVM) 

e confirmou-se o caráter institucional da intervenção, reunindo 

atividades dos núcleos de Educação, Cultura, Esportes e Lazer. 
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Ao destinar para estes usos terrenos com características 

formais bastante particulares, com trechos estreitos entre 

grandes empenas cegas e apresentando angulações variadas, 

pretende-se reforçar as qualidades habitacionais da região central 

oferecendo um programa complementar rico e variado sem que se 

comprometa lotes potenciais para a construção de novos edifícios 

habitacionais. Além disso, a presença de um equipamento público 

com tais características na região poderia coletivizar determinadas 

atividades, reduzindo áreas tanto das novas unidades habitacionais 

quanto dos condomínios e estimulando um maior fluxo de pessoas 

nas ruas. A não ocupação dos três lotes selecionados ao redor do 

Largo com edifícios de moradia também conferiu maior liberdade 

às adaptações realizadas no desenho e na pavimentação do 

Largo, ao reduzir a necessidade de acesso contínuo de automóveis 

aos edifícios, considerada, hoje, um elemento importante para a 

habitabilidade do Centro5.

5. Milton Braga defende que, para 
renovar o Centro de São Paulo, é 
preciso dotá-lo das condições de vida 
de bairro, normalizando seu tecido 
urbano, de forma a garantir que seus 
habitantes tenham acesso viário aos 
seus endereços, com a abertura dos 
calçadões ao uso compartilhado de 
pedestres e veículos. “Em qualquer 
lugar da cidade contemporânea 
deverão ser desenvolvidas medidas 
que desestimulem o transporte 
individual privado – o carro – e 
estimulem o transporte coletivo 
público, completado pela mobilidade 
ativa, mas em todos esses lugares 
deverá ser garantida, no mínimo, 
o transporte individual motorizado 
público (táxis e outras formas de 
compartilhamento de veículos), 
para viabilizar a circulação capilar 
de cargas e passageiros com 
necessidades especiais. Retirado do 
artigo São Paulo, cidade do século 
20, escrito pelo arquiteto para a 
publicação Arquitetura do Centro de 
São Paulo, organizada por Fernando 
Serapião. São Paulo: Editora 
Monolito, 2017.

[61] Gráfico com as sugestões dos 
frequentadores para melhorias físicas 
no Largo do Arouche. 
Fonte – Instituto Cidade em 
Movimento (IVM), 2018.

[62] Diagrama das sugestões mais 
citadas pelos entrevistados. 
Fonte – Instituto Cidade em 
Movimento (IVM), 2018.
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4.1

O que não os torna 
edifícios autônomos

4.1.1

Redesenho do Largo

Uma primeira ação projetual realizada com a finalidade de 

reforçar a prevalência do conjunto, em detrimento dos edifícios 

isolados, foi o redesenho do Largo de forma a potencializar sua 

característica de elemento articulador de toda a intervenção. O 

traçado do Largo sofreu poucas alterações desde 1954 (Mapa 

Vasp Cruzeiro – Figura x), após ter tido a sua qualidade de espaço 

público de encontro e convivência bastante prejudicada devido 

ao Plano de Avenidas de Prestes Maia, e está, atualmente, sob 

processo de tombamento pelo Condephaat, já sendo preservado 

em nível municipal pelo Conpresp, o que implica na necessidade 

de aprovação dos órgãos para qualquer intervenção a ser realizada 

na área. Além disso, a imponente massa arbórea ali presente, com 

grande variedade de espécies, é também um fator restritivo para 

futuras modificações no seu desenho atual. O reconhecimento do 

valor histórico e patrimonial da área, além de condicionar a proposta 

de redesenho ao mínimo de alterações necessárias para atingir 

o potencial máximo do lugar, direciona a atenção da intervenção 

projetual física aos edifícios em si e o efeito simbólico que podem 

causar no espaço público do Largo quando vivenciados em 

conjunto, reafirmando a escolha de uma região consolidada físico 

e simbolicamente para o exercício de projeto proposto.

Atuação
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Ao iniciar o exercício de projeto, o primeiro passo foi o 

estabelecimento de diretrizes, que serão apresentadas a seguir, 

visando, principalmente, o rompimento com a ideia de forma 

fechada, de edifícios pensados individualmente, em busca de 

uma construção da cidade capaz de responder aos mais variados 

estímulos provindos de uma vivência coletiva dos seus espaços.

[63] Diagrama de sobreposição dos 
fluxos propostos ao traçado do 
Largo.
Fonte – Elaborado pelo autor, 2018.
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Outro importante aspecto para a construção de uma 

percepção contínua dos edifícios foi a manutenção de uma lógica 

intrínseca à tipologia dos lotes, por meio da qual foi possível a 

criação de um ritmo de percepção de todo o conjunto, alternando, 

nas três situações, trechos mais estreitos entre empenas (as 

galerias) e áreas em que há um alargamento desses espaços 

(os bolsões). Além disso, esse ritmo é reforçado devido à fruição 

pública aberta no interior das três quadras em que estão os lotes, 

ao possibilitar diferentes maneiras de percorrer o conjunto, sem 

que se perca a variação entre as duas ambiências propostas.  

Considerando tanto as características citadas no tópico 

anterior, sobre o redesenho do Largo e seu papel de articulador 

dos (sub)edifícios, quanto as citadas acima, a implantação do 

conjunto e as possíveis transformações que ele viria a causar no 

espaço público seriam potencializadas com a escolha de lotes nas 

três quadras que delimitam a parte superior do Largo, destacando 

seu formato triangular e permitindo uma triangulação de todo o 

programa. Dessa maneira, foi desconsiderada a atual construção 

de um empreendimento habitacional (o BK30 Largo do Arouche 

da BKO Incorporadora) em um trecho de um dos lotes escolhidos 

(Edifício B). 

4.1.2

Tipologia dos lotes

[64] Digrama da tipologia dos lotes 
escolhidos para a intervenção.
Fonte – Elaborado pelo autor, 2018.

[65-67] Os terrenos escolhidos vistos 
do Largo do Arouche.
Fonte – Acervo pessoal, 2018.
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4.1.3

Embaralhamento do 
programa

Em seguida, foi estudada uma estratégia para elaboração 

do programa de um edifício único desfeito em três momentos 

distintos, que buscou identificar, a partir da experiência do SESC-

São Paulo, agrupamentos de funções interdependentes, de modo 

que a circulação entre seus diferentes núcleos fosse determinante 

para uma vivência completa do conjunto. Propõe-se, então, a 

criação de galerias públicas que conectam a praça central e seu 

entorno por meio da fruição no interior das quadras, criando uma 

hierarquização dos espaços públicos. 

Essas galerias, que estão sempre abertas, dão acesso a 

uma variedade de usos e atividades que compõem o programa e 

possuem a autonomia necessária para que alguns desses usos 

também tenham seus horários de funcionamento estendidos além 

da agenda comercial, em resposta à ativa vida noturna da região. 

Dessa maneira, pretende-se que nenhum dos (sub)edifícios 

concentre apenas atividades de um único núcleo programático 

proposto (educação, cultura, esportes e lazer), combinando os 

diferentes usos de forma a ativar a circulação entre os edifícios 

e o convívio de pessoas com trajes e culturas diferentes, que, 

através desse encontro, possam descobrir novos interesses e 

similaridades. 

[68] Diagrama de elaboração do 
programa para o Largo do Arouche.
Fonte – Elaborado pelo autor, 2018.
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4.1.4

Linguagem da 
arquitetura 

Por fim, buscou-se relacionar as diferentes abordagens 

possíveis para a questão da linguagem arquitetônica nestes 

edifícios e quais artifícios poderiam ser utilizados para conferir 

unidade estética à toda a intervenção. Além de adicionar uma 

nova identidade para o Arouche, ao expandir a ordem interna dos 

edifícios para o espaço público. 

Dentre os elementos analisados estão a materialidade 

adotada para o conjunto, composta de forma a intensificar o ritmo 

de percepção da continuidade dos edifícios quando percorridos, 

alternando diferentes materiais; o sistema construtivo, que ao estar 

aparente evidencia a materialidade e cria uma lógica na construção 

dos espaços, levando ao último ponto, que são as relações 

estabelecidas dentro do conjunto devido às disposições espaciais 

propostas, que se repetem, mesmo sendo reinventadas a cada 

momento, desde a implantação inicial de galerias e bolsões até 

o dinamismo do corte livre, entre empenas, das edificações. Tais 

aspectos são responsáveis pela criação de pontos de memória 

dos edifícios percorridos nos momentos anteriores. 

[69] Os três volumes projetados por 
Peter Zumthor para o Museu da 
Mineração Allmannajuvet em Sauda, 
Noruega, evidenciam os elementos 
adotados para conferir identidade ao 
conjunto.
Fonte – Aldo Amoretti, 2018.
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4.2

Intervenção projetual

[70-72] Fotos da maquete simulando 
vistas aéreas do projeto.
Fonte – Acervo pessoal, 2018.

A proposta volumétrica parte da busca pela preservação 

da continuidade das fachadas e gabaritos do perímetro do 

Largo, com a construção dos novos edifícios entre as empenas 

daqueles já consolidados. Ao reforçar esses alinhamentos, 

pretende-se enfatizar a demarcação dos limites físicos da praça 

e, consequentemente, seus possíveis usos e a imagem que lhe 

é atribuída por seus usuários. A ocupação de cada um dos lotes 

também se apropria das linhas e dos eixos já demarcados das 

quadras, caracterizando formalmente os novos edifícios como 

volumes que se encaixam em seus espaços residuais. A solução 

estrutural empregada para atender tais objetivos foi a construção 

de empenas de concreto no limite dos lotes, alinhadas às empenas 

cegas dos edifícios vizinhos, como apoios verticais, combinadas 

com vigas metálicas (perfil I) e laje alveolar composta por painéis 

de concreto protendido. A utilização dessa estrutura mista 

dispensou a necessidade do posicionamento de pilares no eixo 

das galerias, reforçando a fluidez desses espaços e permitindo 

disposições espaciais variadas nos pavimentos superiores, dentro 

da lógica contida na solução totalmente aparente. Outro ponto 

importante a ser destacado na materialidade da intervenção, o 

qual será detalhado mais adiante, foi a apropriação das telas para 

controle da insolação nas fachadas dos três edifícios como meio 

de fortalecimento da identidade do conjunto. Com essa finalidade, 

foi realizada uma série de experimentos para a definição de um 

material coerente com o caráter e a escala do projeto.
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Considerações finais

A pesquisa e o projeto apresentados tiverem como principal 

diretriz o não comprometimento com a indicação de uma resposta 

definitiva para as questões colocadas em pauta, mas sim de um 

conjunto de possibilidades que englobassem os diversos temas 

abordados na faculdade durante os últimos anos, no longo 

processo de reconhecimento da cidade e de suas dinâmicas. 

Nesse aspecto, a complexidade do território analisado e do 

programa proposto, organizados em uma estratégia de atuação, 

foram fundamentais para levantar algumas das discussões e dos 

desafios recorrentes ao se repensar os espaços públicos das 

cidades contemporâneas consolidadas. 

Uma ressalva importante sobre todo o trabalho desenvolvido 

e ponto de partida para futuras discussões é a forma como foi 

trabalhada a questão da disputa pelo território no Largo do 

Arouche. Uma abordagem inicial de reinstaurarão de um espaço 

público genuíno de encontro e convivência da diversidade foi 

estabelecida como mote para a intervenção. Sem nenhuma 

dúvida, este é o cenário ideal que buscamos. No entanto, a partir 

de uma aproximação gradual das dinâmicas que ali ocorrem e, 

principalmente, das pessoas que frequentam o Largo atualmente, 

não pode ser desconsiderada a questão da desigualdade de 

direitos entre todos os grupos atuantes. Existem, ainda, grupos 

marginalizados por suas formas de apropriação do espaço, que 

sofrem constante discriminação devido às suas maneiras de 

expressão e que mereceriam uma atenção especial no projeto. 

Não se trata de erguer bandeiras definitivas de grupos específicos 

de forma autoritária, mas sim de garantir que o espaço para 

suas manifestações e apropriações seja sempre preservado, 

representando toda a diversidade que compõe a sociedade 

contemporânea. Seria dar um passo atrás para que, num futuro 

próximo, a ideia de espaço democrático se mostre efetiva em 

uma sociedade em que todos os cidadãos tenham seus direitos 

garantidos, para que possam voltar a conviver e decidir seus 

próximos rumos no espaço público da cidade.
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