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02. são paulo. fotografia autoral, 2019.
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INTRODUÇÃO

     Andar por São Paulo não é uma tarefa fácil. Marcada por surpresas e dificuldades não so-
mente pela topografia da cidade, mas também devido à ocupação dos espaços e suas diversas 
estruturas urbanas que criam diferentes paisagens e cenários que podem nos surpreender com 
suas belezas. Intensamente verticalizada, a capital paulista apresenta uma dinâmica totalmente  
diferente quando se vai da visão aérea para a visão do pedestre, e a vida urbana da cidade é per-
cebida como algo caótico, mas que, aos olhos de um arquiteto, pode ser vista com um grande 
potencial.

     Frente ao tema da Bienal de Arquitetura de Veneza de 2018, intitulado “freespace”, que abor-
dou a importância do espaço livre, emergiu a intenção de se estudar mais a fundo o assunto, 
tendo como foco a cidade de São Paulo, uma cidade global e contemporânea que se vê atual-
mente mergulhada no resultado de uma urbanização desenfreada que, aos poucos, deixou de ser 
pensada no âmbito do pedestre.

     Este trabalho visa, por meio de três partes, estudar conceitos e situações, e propor uma ar-
quitetura que seja funcional e favorável à cidade e a seus usuários, visando melhorar a urbani-
dade e ressaltando a importância do espaço público dentro de um edifício, ora utilizado como 
passagem, ora como permanência,  possibilitando que os cidadãos usufruam  do  espaço  da  
melhor forma e consigam viver e desfrutar ao máximo todo o potencial que São Paulo pode 
oferecer. 
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São Paulo sofreu um crescimento urbano e populacional intenso durante o século XX, muitos 
migrantes e imigrantes ocuparam a cidade, que foi expandindo para todos os lados. Foi regida 
por muitos planos, e em algum momento deixou de ser pensada para o pedestre para favorecer 
o transporte automobilístico, ocasionando um certo abandonos aos ditos espaços públicos.
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06. elevado costa e silva, são paulo, 2019. fonte: Folha uol, 2019.

 05. elevado costa e silva, são paulo, 2019. fonte: Exame, 2019.

04. elevado costa e silva, são paulo, 1971. fonte: Folha uol, 2012.
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1.01 são paulo e sua formação urbana e social 

     Uma cidade nasce e se transforma no tempo. Diversos são os fatores que interferem nesse 
espaço: fenômenos naturais, visões políticas, guerras, misturas de culturas, de pessoas, de ex-
periências. Com São Paulo não foi diferente, uma cidade que abriga, desde sua fundação, uma 
diversidade de culturas e pensamentos que foram se agregando ao longo do tempo.

     Muito se ouve dizer sobre essa cidade não ter tido nenhum tipo de planejamento urbano, e por 
isso se tornou uma metrópole caótica que enfrenta problemas de mobilidade urbana, insegu-
rança e hostilidade, entre tantos outros. Esses problemas que são enfrentados cotidianamente 
pelos paulistanos e pelas diversas pessoas que diariamente transitam pela cidade se origina-
ram, na verdade, pela quantidade de habitantes que foram se aglomerando desordenadamente 
ao longo de sua ocupação.

     Desde a sua fundação em 25 de janeiro de 1554, São Paulo permaneceu uma cidade sem 
grande impacto urbano e econômico durante cerca de três séculos devido à sua acessibilidade 
reduzida. Esse quadro se alterou em meados do século XIX, quando as lavouras de café estavam 
crescendo em direção à região central da cidade. Em 1867 foi inaugurada a São Paulo Railway, 
um fator fundamental para o crescimento de São Paulo, pois conectava as lavouras ao porto de 
Santos passando pela cidade. 

     A partir de 1880, com a abolição da escravidão que vinha acontecendo desde a década de 
1850, muitos imigrantes foram atraídos para São Paulo para trabalhar nas lavouras de café. Esse 
período foi o primeiro que provocou um grande crescimento demográfico na cidade, aumentando 
de 26 mil para cerca de 120 mil habitantes em cerca de 20 anos.
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     O desenvolvimento industrial iniciado a partir da terceira década do século XX foi um segundo 
momento de grande atrativo para migrantes e imigrantes, que foram aos poucos ocupando todos 
os cantos da cidade, o que causou a necessidade de expansão do território e criação de novas 
ruas e bairros. 

      Naquele  momento,  agentes  econômicos  e  políticos  visavam  apenas  o  crescimento  e  en-
riquecimento da cidade e isso os levou a facilitar, de qualquer maneira, a expansão do território, 
que cresceu em direção dos rios Pinheiros e Tietê de forma desgovernada, uma cidade movida 
pelo capital em detrimento de seus cidadãos. Com isso, o número de habitantes da capital paulis-
ta passou de 1,3 milhões em 1940 para 11 milhões no ano de 2000, as quais todas tentavam habitar 
a limitada área de 1.500km², segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

     Além desse grande crescimento demográfico, o modo que os planos para São Paulo foram 
desenhados contribuíram fortemente para o afastamento da cidade com o pedestre em benefício 
dos automóveis, como por exemplo o Plano de Avenidas de Prestes Maia em 1920, que visava 
construir um sistema viário na cidade para facilitar a mobilidade dos carros em detrimento do 
pedestre.

07, 08, 09. mapa da urbanização de são paulo. fonte: emplasa
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10. av. são joão, são paulo, 1976. fonte: astron

11. av. paulista, são paulo, década de 1970. fonte: cultura estadão.



12. av. são joão x largo do paissandu, são paulo, 1950. fonte: salas de cinema

13, 14, 15. mapa da urbanização de são paulo. fonte: emplasa
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     Esse modo de ocupação do solo e essa reunião desenfreada de pessoas gerou uma segre-
gação da população, criando barreiras entre as diferentes classes e locais da cidade, onde cada 
vez mais as pessoas vêm a necessidade de se isolar atrás de muros e grades, criando ambientes 
hostis para os pedestres que caminham pelas ruas e negando os espaços públicos, sejam eles 
locais de passagem como ruas e calçadas, ou locais de permanência como parques e praças.

     A vida urbana saudável depende muito dessa rotina de usos dos espaços, e da apropriação 
dos mesmos de diferentes maneiras. Acontecimentos, conceito  defendido  por Scoffier¹, são 
apropriações de espaços de uma forma distinta do que aquele espaço foi projetado para ser. 
Por exemplo, sentar nos degraus de uma escada, um local originalmente de passagem utilizado 
assim como permanência. 

     Essas apropriações dão vida aos diferentes espaços dos edifícios e da cidade em si. Isso foi 
se perdendo conforme a urbanização de São Paulo, principalmente pela quantidade de muros 
existentes nas construções, desmotivando a população a caminhar pelas ruas, algo que a per-
meabilidade das quadras e edifícios poderia reverter. 

16, 17 . mapa da urbanização de são paulo. fonte: emplasa

¹ SCOFFIER, Richard. Les quatre concepts fondamentaux de l’architecture contemporaine. Palestra proferida no Salão 
do Auditório Archimedes Memória – UFRJ em convênio entre Escola de Versailles / Proarq em 16/03/2006, Rio de Ja-
neiro. Duração: 03:50:00.
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18. estação consolação do metrô, são paulo. fotografia autoral, 2019.
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1. 02 infraestruturas: mobilidade urbana

     O processo de urbanização de São Paulo se concentrou apenas a partir da metade do século 
XIX, devido a grandes desenvolvimentos tecnológicos e acompanhado da construção de estradas 
de ferro, instalação de eletricidade, telefones e os primeiros automóveis. 

     Como colocado anteriormente, a capital paulista passou por um crescimento desenfreado e se 
viu na necessidade do aumento de transportes públicos, iluminação, centrais de abastecimento, 
ruas, calçadas, além da rede de saneamento da cidade. 

     Em contrapartida, o automóvel particular foi o norteador do crescimento urbano, como pode 
ser observado pela implantação do Plano de Avenidas por Prestes Maia e as estradas que levam 
a outros municípios vizinhos.
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    Prestes Maia propôs a construção de metrôs, mas nunca deu continuidade ao projeto, e após o 
término de seu segundo mandato, em 1965, seu sucessor, Faria Lima, iniciou as obras do que veio 
a se tornar um dos meios de transportes mais utilizados atualmente pela população em massa.

    Faria Lima, porém, contratou um consórcio formado por três empresas, Hochtief, Montreal e 
Deconsult (HMD), que realizou um novo estudo para a construção do metrô e praticamente des-
cartou a etrutura deixada por Prestes Maia, bem como as diretrizes mais ousadas do plano, que 
sobrepunham o serviço às linhas de subúrbio e alcançavam regiões mais distantes da cidade. 
A proposta da rede era atender às regiões mais centrais e congestionadas, em detrimento das 
regiões periféricas.

     Entre 1972 e 1975, foi inaugurada a linha Norte-Sul, que ligava jabaquara até santana, com o 
objetivo de liberar o trânsito da superfície, dominado principalmente por automóveis e ônibus. A 
expansão das linhas do metrô e sua chegada nas zonas periféricas da cidade é um fato recente, 
mas que está atendendo e facilitando a vida de diversas pessoas, incentivando a utilização de 
transportes de massa em detrimento do automóvel, aumentando consequentemente os trajetos 
de caminhada na cidade. 
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19. mapa dos transportes públicos de são paulo. fonte: prefeitura de são paulo
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20. mapa dos equipamentos públicos gerais de são paulo. fonte: prefeitura de são paulo
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21. mapa dos equipamentos culturais de são paulo. fonte: prefeitura de são paulo
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“Com o termo ‘percurso’ indicam-se, ao mesmo tempo, o ato da travessia (o percurso como ação 
de caminhar), a linha que atravessa o espaço (o percurso como objeto arquitetônico) e o relato 
do espaço atravessado (o percurso como estrutura narrativa). Pretendemos propor o percurso 
como forma estética à disposição da arquitetura e da paisagem.”

(CARERI, “Walkscapes”. 2015, p.31)



24

22. são paulo. fotografia autoral, 2019.

23. são paulo. fotografia autoral, 2019.
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2. 01 o espaço público 

     As cidades são locais onde as pessoas se encontram para trocar ideias, 
comprar e vender, ou simplesmente relaxar e se divertir. O domínio públi-
co de uma cidade – suas ruas, praças e parques – é o palco e o catalisador 
dessas atividades. (ROGERS, 2010,)

     Segundo Richard Rogers, o espaço público é aquele no qual se realizam as ações que caracter-
izam e se desenvolvem as cidades. Eles podem ser apenas um espaço de passagem, para que o 
pedestre possa caminhar tranquilamente, como uma calçada, ou um local de permanência como 
uma praça ou parque. (ROGERS, 2010)

     A cidade deve ser pensada para o pedestre, para o caminhar e para os diversos encontros 
que essa ação proporciona, a vivência urbana. A pluralidade é fundamental para o bom funcio-
namento da cidade e ela está presente não só quando se fala de diversas culturas, mas também 
diferentes pensamentos, idades, etnias, rendas e até usos e tipologias arquitetônicas que agitam 
o cenário urbano. Isso somado à identidade e coexistência resultam em uma combinação essen-
cial para a qualidade de vida urbana.

     A identidade, conceito defendido por Aldo Rossi (1995), gera o sentimento de pertencimento, 
ela é refletida nos vínculos que cada cidadão estabelece com os espaços da cidade, os elementos 
de referência, sejam eles um patrimônio histórico, um rio, edifícios emblemáticos ou até uma 
certa rua. Esse sentimento gera uma intenção de preservação daquele local que é tão impor-
tante, fazendo-o se tornar um local mais agradável e consequentemente mais seguro.
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24. são paulo. fotografia autoral, 2019.

25. são paulo. fotografia autoral, 2019.
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     Na maioria dos casos, esses espaços como calçadas, ruas e praças estão mal conservados 
e abandonados não só pelo poder público, mas consequentemente pela população. Assim, na 
maioria dos casos, esses locais são utilizados apenas para atividades necessárias e sofrem o 
abandono principalmente durante o período noturno, pois as pessoas não possuem esse desejo 
de realizar outras atividades a não ser aquela de transitar rapidamente por aquele local. 

     Consequentemente, os espaços públicos estão sendo cada vez menos utilizados pela popu-
lação, que se vê cada dia mais fechada em ambientes enclausurados como shopping centers, 
clubes e parques fechados, causando um certo recuo da cidadania. 

     Para reverter essa situação e revitalizar a vida na cidade em si, a permeabilidade dos edifícios 
é algo, em conjunto com iluminação e mobilidade do entorno são fatores significativos para que 
essa cidadania e urbanidade sejam recuperadas. 

    No âmbito dos edifícios das grandes cidades como São Paulo, o térreo é o pavimento que temos 
acesso visual durante uma caminhada, então é ele que deve ser um atrativo para o pedestre, um 
local iluminado, diversificado e de transparência, para que a transição entre o interior e o exte-
rior não seja um fator que cause um sentimento de exclusão do pedestre, e sim um ambiente 
convidativo e agradável para o passeio.
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26. conjunto nacional, são paulo. fotografia autoral, 2019.

27. vão do masp, são paulo. fonte: archdaily
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2. 02 permeabilidade urbana

     A permeabilidade urbana refere-se à forte presença, em meio ao território urbano, de espaços 
públicos e ruas, e descreve o quanto as formas urbanas e sua organização espacial podem fa-
cilitar ou dificultar o movimento de pessoas e veículos. De modo geral, a vitalidade dos lugares, 
ou seja, presença maior ou menor de pessoas nas diferentes partes da cidade está fortemente 
relacionada à condição de permeabilidade desses espaços.

    Com São Paulo em foco, uma cidade com tantas culturas e etnias diferentes, além dos in-
úmeros turistas que circulam diariamente, pensá-la de maneira permeável é algo fundamental 
para estimular a coexistência desses diferentes grupos de pessoas. Abrir a cidade é reconfigurar 
seu espaço através da des-acomodação do que está acomodado, criando aberturas no que está 
fechado, para a hospitalidade acontecer. 

     Dessa forma, essa hospitalidade adentra a vida dos edifícios quando esses se abrem para as 
calçadas, ruas, pedestres, gerando um sentimento de pertencimento e identidade com esses 
locais, e consequentemente uma ocupação do mesmo, aumentando a vivência e segurança não 
só daquele edifício, mas de todo o seu entorno. 
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Para ilustrar brevemente o que foi pontuado anteriormente, serão evidenciados dois edifícios 
que se localizam no centro histórico de São Paulo e representam parte de uma nova arquitetura 
para a região, não só no âmbito estético, mas também como programa, utilização do espaço e 
relação com seus respectivos entornos. Ambos os projetos possuem, como diretrizes, a inclusão 
do espaço público das calçadas dentro de seus edifícios privados, há uma clara preocupação em 
(re)incluir e (re)vitalizar o centro de São Paulo na vida cotidiana da cidade.



28. praça das artes, 2019. fotografia de autoria própria, 2019.
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3. 01 praça das artes / brasil arquitetura

     O projeto da Praça das Artes foi concebido pelo escritório Brasil Arquitetura e teve início em 
2006. Foi sendo construído em partes e atualmente, em março de 2019, foi inaugurada a conexão 
do edifício com o Vale do Anhangabaú. É composto não somente por novas construções, mas 
também abraça e revitaliza a sala do conservatório, que foi construído em 1886. 

     O espaço é um complexo cultural dedicado à música, dança, ao teatro e exposições, além do 
grande espaço livre que existe no térreo que inaugura múltiplos usos todos os dias, graças às 
pessoas que utilizam o local. A partir dessa nova inauguração, o espaço da Praça das Artes está 
sendo cada vez mais utilizado pelo público e está recebendo muitos eventos tanto diurnos quanto 
noturnos. 

29. apropriação do espaço, praça das artes, 2019. fonte: prefeitura de são paulo, 2019.
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     O edifício foi implantado em um terreno em forma de “T”, que liga a Rua Conselheiro Crispiano 
à Avenida São João e ao Vale do Anhangabaú, e é um ótimo exemplo de arquitetura permeável 
que tem como objetivo desempenhar uma função estratégica de revitalizar o espaço do centro 
de São Paulo e propor um espaço de passagem, convivência e vida urbana agitada, melhorando 
a urbanidade e segurança do entorno.

30. acesso da av. são joão à praça das artes. fonte: brasil arquitetura, 2013.



31. mapa da situação do projeto e diagrama indicativo da permeabilidade do edifício. fonte: elaboração da autora.
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32. diagrama de usos da praça das artes. fonte: archdaily, 2018.
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     A espacialidade do edifício se dá de maneira fluida e bem pensada, onde os espaços de 
caráter mais público se localizam próximos ao pavimento térreo, facilitando o acesso do 
pedestre comum, e aqueles mais restritos, como administração e as salas de aula, ficam 
em pavimentos superiores ou em edifícios mais isolados, pois são direcionados apenas 
aos alunos e funcionários do local. 

Essa disposição do programa instiga a utilização dos espaços livres que ocorrem no pavi-
mento térreo, pois além de ser um espaço de passagem que conecta as ruas ao seu re-
dor, também é convidativo para permanência.

33. acesso av. são joão e vão livre da praça das artes. fonte: archdaily, 2018.
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34. acesso ao edifício sesc 24 de maio e praça interna do térreo. fonte: archdaily, 2018.

35. rampas internas do edifício. fonte: archdaily, 2018.
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3. 02 sesc 24 de maio / paulo mendes da rocha + mmbb arquitetos

     O projeto do Sesc24 de Maio é um exemplo de arquitetura adaptada por se tratar de 
um local que ocupava a antiga sede da Mesbla. Os arquitetos o fazem com maestria 
tendo como um dos propósitos principais do projeto a transformação do lugar, através 
da criação de praças não somente no térreo do edifício, mas também terraços e pátios 
internos para o convívio de seus usuários. 

    A praça criada no térreo não foi pensada apenas para ser um local de permanência, 
mas também desempenha um papel de forte conexão entre as ruas do entorno e cria 
uma situação de caminhar muito interessante para o pedestre que não está acostumado 
com essa permeabilidade nos edifícios. Além disso, essa abertura generosa para a rua 
é também um convite para o pedestre adentrar o edifício e usufruir de todo o programa 
que o Sesc oferece.



     O edifício conta ainda com a ideia de praças cobertas em andares estratégicos, sem 
vedação da fachada para que haja uma conexão da edificação com o passeio público não 
apenas no térreo, mas também em níveis mais superiores, o que gera uma certa curio-
sidade para o pedestre do que está acontecendo naquele local, provocando uma vontade 
de adentrá-lo.

36. mapa do edifício no entorno, indicando a sua permeabilidade. fonte: elaboração da autora.
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37. praça interna do edifício. fonte: archdaily, 2018.

38. terraço e praça interna do edifício. fonte: archdaily, 2018.



     Um pouco diferente da ideia da espacialidade da Praça das Artes, também pela área 
disponível, este projeto conta com a administração, um espaço mais restrito, no primeiro 
pavimento, próximo ao caráter público e permeável do edifício. 

     Por outro lado, isso permite que o usuário circule livremente entre as diferentes 
funções dos pavimentos superiores, criando uma atmosfera fluida no edifício, que se 
fortalece ainda mais com a presença das rampas em toda a sua extensão. 

39. diagrama de programas de utilizades do edifício. fonte: archdaily, 2018.
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     Essa fluidez que se inicia no nível da rua é um convite para que o pedestre adentre o 
projeto, confirmando a permeabilidade como um ponto importante nas edificações, ainda 
mais em um local como o centro histórico de São Paulo.

40. praça interna do térreo. fonte: archdaily, 2018.
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Diante os pontos estudados em relação ao espaço público e permeabilidade dentro dos edifícios, 
a  proposta  projetual  desenvolvida  aborda  também  esse  mesmo  tema  e  procura  sugerir  um 
edifício fluido e conectado à cidade, com uma grande variedade de programas, e que visa trans-
formar o espaço com suas diferentes apropriações.
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41. largo do paissandu. fotografia autoral, 2019.

42. largo do paissandu. fotografia autoral, 2019.



47

4. 01 local

    Dentre tantas opções em São Paulo, o local escolhido foi o centro histórico da cidade, região 
que já foi palco de uma vida urbana muito agitada e glamurosa, mas que ao longo do tempo caiu 
no esquecimento de seus cidadãos e atualmente é visto como um local degradado e inseguro. 

    Com o surgimento do “novo centro”, na região da Av. Paulista e Av. Luis Carlos Berrini, o an-
tigo foi sendo cada vez mais menosprezado pelos paulistanos, e toda a estrutura cultural e de 
lazer que os atraía foi sendo adaptada com novos usos, como por exemplos os antigos e deslum-
brantes cinemas foram substituídos por estacionamentos, ou simplesmente demolidos. 

     Um exemplo desses cinemas é o antigo Cine Ouro, na época um dos mais luxuosos da cidade, 
em frente ao Largo do Paissandu, que se transformou em um estacionamento, ou então as gale-
rias que antigamente conectavam espaços e eram atrativos urbanos e de lazer, e hoje são apenas 
vistos como um térreo qualquer de um edifício.

    “... uma coisa é o lugar físico, outra coisa é o lugar para o projeto. E o lu-
gar não é nenhum ponto de partida, mas é um ponto de chegada. Perceber 
o que é o lugar é já fazer o projeto.” — Álvaro Siza
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43. mapa do entorno e indicação dos 
pontos de interesse próximos. fonte: 
elaboração da autora.
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     Visando trazer de volta essa atmosfera e propondo outras conexões, esse antigo marco, o 
Cine Ouro,  e  seu entorno foram o território escolhido para a implantação do projeto em questão, 
localizado em frente ao Largo do Paissandu e próximo a diversos locais com potencial de vida 
diurna e noturna, como a Galeria do Rock, Correios e Praça das Artes.

    Além disso, pela proximidade com três estações de metrôs, o pedestre não é obrigado a se 
locomover de carro para chegar ao edifício, como tantos outros locais de lazer espalhados pela 
cidade.

44. mapa do entorno e indicação das estações de metrô próximas ao terreno. fonte: elaboração da autora.
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45. rua antônio de godoi, são paulo. fotografia autoral, 2019.

46. av. são joão, são paulo. fotografia autoral, 2019.
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47. praça do correio, são paulo. fotografia autorial, 2019.

48. viaduto santa ifigênia, são paulo. fotografia autoral, 2019.
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49. diagrama do programa de utilidades do projeto. fonte: projeto de elaboração da autora.
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4. 02 o edifício como passagem

     Considerando como partido de projeto a permanência do Cine Ouro, e a permeabilidade da 
quadra, conectando todo o edifício ao entorno existente, o complexo foi desenvolvido para não 
somente atrair a população imediata, mas também a população de bairros mais distantes. 

     Para isso, o programa é extenso e tem como foco o térreo como área de comércio e serviços, 
a fim de atrair a população próxima para dentro da quadra, um programa cultural e um espaço 
de coworking, além das unidades habitacionais propostas, que visam melhorar a questão do es-
vaziamento noturno da região e restaurar a segurança e dinamismo do território.

     O terreno está inserido em um grande desnível de 8m, que foi resolvido com uma composição 
de escadas que tornam fluida a passagem do pedestre pela quadra. Os programas de comércio 
e serviços estão posicionados para incentivar a passagem e entrada dos pedestres, enquanto 
que, para aqueles que desejam ir diretamente à parte cultural, os acessos estão localizados bem 
próximos às calçadas, assim como o acesso ao edifício residencial. 
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     Os espaços livres do térreo têm como objetivo não somente a permeabilidade da quadra, mas 
também o de propor a criação de uma vida urbana animada, marcada por acontecimentos, ou 
seja, ações que não podem ser previstas em determinado local, para que o público se aproprie do 
espaço e transforme o espaço de diversas maneiras, dinamizando a vida do edifício e da cidade. 
A paginação do piso que se transforma em mobiliário urbano em alguns pontos do projeto evi-
dencia ainda mais a conexão que existe entre a rua, calçada e edifício, conferindo uma unidade e 
ideia forte de um local de caráter público.

50. interior do projeto, ilustrando a permeabilidade e multifuncionalidade do espaço. fonte: elaboração da autora.
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51. planta baixa, perspectiva isométrica e corte esquemático. fonte: projeto de elaboração da autora.
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52. planta baixa, perspectiva isométrica e elevação. fonte: projeto de elaboração da autora.
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53. planta baixa, perspectiva isométrica e corte esquemático. fonte: projeto de elaboração da autora.
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54.imagem da fachada do projeto, ilustrando a continuidade existente entre a calçada e o edíficio 
e o convite provocado. fonte: elaboração da autora.
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55. imagem do interior do projeto, ilustrando a apropriação do antigo Cine Ouro, através da criação de um museu.
fonte: elaboração da autora.
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56. planta baixa, perspectiva isométrica e elevação. fonte: projeto de elaboração da autora.
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57. planta baixa, perspectiva isométrica e amlpiação do edifício habitacional. fonte: projeto de elaboração da autora.
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58: perspectiva isométrica ilustrando a permeabilidade do projeto. fonte: elaboração da autora.
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     Nos cortes a seguir é possível observar a circulação vertical não somente dos edifícios, mas 
do complexo inteiro em si, com as contínuas escadas que servem também como arquibancada. 
A relação dos três térreos que compõem o complexo é um dos principais pontos do projeto, pois 
desenha a cidade de uma maneira mais fluida e conexa, funcionando como uma área de pas-
sagem e de permanência dentro do edifício, como ilustrado anteriormente.

59: imagem do iterior do edifício cultural. fonte: elaboração da autora.
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60. corte e detalhe de encaixe dos painéis da fachada. fonte: projeto de elaboração da autora.
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61. corte. fonte: projeto de elaboração da autora.
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     O antigo cine ouro abrigará um museu do cinema, uma vez que seu layout e mobiliários origi-
nais não estão mais presentes. Para trabalhar com a memória do cinema, foi pensada em trazer 
esse programa para fora, no espaço livre do projeto, onde o filme seria projetado nas empenas 
cegas formadas pelo fundo de lote das construções vizinhas, e a plateia se acomodaria nas es-
cadas e no próprio piso.

62,63, 64: antigas salas de cinema de são pauki, fonte: são paulo antiga.
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     Esta proposta de projeto de arquitetura pretende atender aos aspectos estudados em relação 
aos espaços públicos, a permeabilidade do edifício e como isso impacta no entorno de maneira 
positiva tentando estabelecer um sentimento de segurança, pertencimento e conexão do pedes-
tre com a cidade.

65. imagem do interior do complexo ilustrando a apropriação do espaço pelo público. fonte: elaboração da autora.
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66. ocupação da nova praça interna do edifício da praça das artes. fonte: prefeitura de são paulo, 2019.

67. são paulo. fotografia autoral, 2019.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

     O espaço público dentro do edifício é algo que aumenta de maneira significativa a conexão que 
o mesmo mantém com o seu entorno, melhorando a vida urbana do local e das pessoas que o 
frequentam diariamente. 

    Após estudar e entender um pouco melhor como se deu a formação urbana e social de São 
Paulo,  a  presença  desses  espaços  de  conexão  faz  ainda  mais  sentido  dentro  de  seu  con-
texto  atual, no qual todo lugar se fecha para a cidade e cria territórios sem personalidade e sem 
nenhuma identidade para seus cidadãos. 

    Com o objetivo de revitalizar o sentimento de segurança, a urbanidade e o valor social do cen-
tro histórico da capital paulista, essa preocupação com a conexão é um fator elementar para 
reverter essa situação e criar um ambiente de acolhimento e pertencimento dos paulistanos com 
a sua própria cidade, criando novamente um espaço de convívio e passagem, nos quais todas as 
atividades sugeridas por Gehl (2006) podem acontecer naturalmente, aumentando cada vez mais 
a vida dentro da cidade.
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