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Fonte: Photowalk Minhocâo, Filipe Morgado
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“Nas grandes cidades do pequeno dia-a-dia
O medo nos leva a tudo, sobretudo a fantasia
Então erguemos muros que nos dão a garantia
De que morreremos cheios de uma vida tão vazia
Então erguemos muros que nos dão a garantia
De que morreremos cheios de uma vida tão vazia

Meninos de rua, delírios de ruína
Violência nua e crua, verdade clandestina
Delírios de ruína, delitos e delícias
Violência travestida, faz seu trottoir
Em armas de brinquedo, medo de brincar
Em anúncios luminosos, lâminas de barbear

Nas grandes cidades de um país tão violento
Os muros e as grades nos protegem de quase tudo
Mas o quase tudo quase sempre é quase nada
E nada nos protege de uma vida sem sentido
O quase tudo quase sempre é quase nada
E nada nos protege de uma vida sem sentido

Um dia super uma noite super
Uma vida superficial
Entre as sombras entre as sobras
Da nossa escassez

Um dia super uma noite super
Uma vida superficial
Entre as sombras entre as sobras
Da nossa escassez
Um dia super uma noite super
Uma vida superficial
Entre cobras entre escombros
Da nossa solidez

Um dia super uma noite super
Uma vida superficial
Entre cobras entre escombros
Da nossa solidez
Viver assim é um absurdo (como outro qualquer)
Como tentar um suicídio (ou amar uma mulher)
Viver assim é um absurdo (como outro qualquer)
Como lutar pelo poder (lutar como puder)”
Humberto Gessinger / Augustinho Moacir Licks
Muros e Grades - Engenheiros do Hawaii

Nas grandes cidades de um país tão irreal
Os muros e as grades
Nos protegem de nosso próprio mal
Levamos uma vida que não nos leva a nada
Levamos muito tempo pra descobrir
Que não é por aí não é por nada não
Não, não, não pode ser é claro que não é será?
(Será?)
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: introdução
A sociedade contemporânea tem na cidade seu palco, o
meio urbano - repleto de variáveis e possibilidades influencia diretamente na vida de seus moradores e
transeuntes, tendo se desenvolvido ao long o da história
em função das necessidades de seus habitantes. Na
idade média, marcada pelo comércio, as cidades
cresceram em torno da confluência de rotas dos
comerciantes e tinham justamente neste ponto de
encontro, seu espaço público dedicado às trocas de
mercadorias e experiências. Suas ruas estreitas e
sinuosas priorizavam os pedestres tendo a passagem de
carruagens e charretes permitida nas ruas que
conectavam diretamente sua praça central com o portão
da cidade.
Em contraste à cidade medieval, a cidade moderna tem
no sistema de locomoção seu centro de irradiação,
priorizando o veículo motorizado em detrimento da
escala humana, fomentada pela pressão do capitalismo,
as incessantes e contínuas mudanças culminaram em
espaços públicos vazios, frutos de um processo e não
mais originadores do mesmo.
De vila a cidade, de cidade a metrópole. São Paulo viu
sua comunidade rapidamente se tornar uma população
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que impulsionada pela industrialização, trouxe à cidade o
título de metrópole. O processo de desenvolvimento
desordenado, resultado da incapacidade de gerar empregos
na zona rural de seu território, traz para sua região central
o interesse do trabalhador, de forma a apresentar acelerado
crescimento demográfico em seu pólo econômico. Fruto
deste processo, os vazios urbanos pressionados pelo
mercado imobiliário cederam espaço para novas moradias.
Em 100 anos São Paulo transformou problemas que
poderiam ser pontuais em questões massificadas.
Por décadas o planejamento e desenvolvimento do espaço
urbano paulista tem como orientação principal a
mobilidade rodoviária. Ruas, avenidas, viadutos e com eles,
grandes

estacionamentos

foram

se

pluralizando,

influenciando diretamente à mobilidade ativa e as vidas de
seus habitantes. A escala humana foi comprimida por ruas
e avenidas cada vez mais longas e edificações cada vez mais
altas. Deixamos de viver a cidade e passamos a apenas viver
na cidade.
Concebido em 1969 originariamente com a intenção de
ajudar a aliviar e facilitar os deslocamentos dos carros na
região central de São Paulo, o Minhocão foi objeto de uma
inversão de sentidos quando foi a vez das pessoas
ocuparem seu leito carroçável, transformando e
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consolidando-se assim, de maneira espontânea, em um
novo espaço comum, em um novo espaço urbano.
A estrutura de trocas de uso ao longo do dia sobre a
superfície do Elevado confere a este lugar diferentes
identidades, fazendo com que abrigue em si diferentes
experiências em diferentes momentos, dando ao
Minhocão o caráter que possui hoje, com a capacidade
de apresentar diferentes identidades em um mesmo
território. Outra troca de temporalidade e espacialidade
além da descrita acima, está presente na relação
estabelecida entre sua superfície e o baixio. Em cima
um cenário, embaixo outro, oposições evidenciadas, luz
ante escuridão; visibilidade e conectividade versus
restrição e esquecimento; vida urbana em contraste com
a vida de bairro. O Elevado traz consigo as
contradições, fruto da contemporaneidade espacial e
temporal que carrega consigo.
Neste trabalho a história e desenvolvimento da cidade
será olhado com foco na ocupação dos espaços
urbanos, sua influência no cenário e na vida da
metrópole,

buscando

analisar

as

dinâmicas

e

experiências urbanas nas áreas públicas. A análise dos
conceitos de espacialidade e temporalidade superpostos
ao cenário do elevado colabora com o tema de interesse
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nesta pesquisa: o movimento da cidade e suas diversas
temporalidades. Como representado pelo excerto a seguir
de Ítalo Calvino ao descrever as dinâmicas das pessoas,
tendo no seu ir e vir a caracterização deste movimento:
“Passa uma moça balançando uma sombrinha 17 apoiada no ombro,
e um pouco de ancas, também. Passa uma mulher vestida de preto que
demonstra toda a sua idade, com os olhos inquietos debaixo do véu e
os lábios tremulastes. Passa um gigante tatuado; um homem jovem
com cabelos brancos; uma anã; duas gêmeas vestidas de coral. Corre
alguma coisa entre eles, uma troca de olhares como se fossem linhas
que ligam uma figura à outra e desenham flechas, estrelas, triângulos,
até personagens entram na cena: um cego com um guepardo na coleira,
uma cortesã com um leque de penas de avestruz, um efebo, uma
mulher-canhão. Assim, entre aqueles que por acaso procuram um
abrigo da chuva sob o pórtico, ou aglomeram-se sob uma tenda do
bazar, ou param para ouvir a banda da praça, consumam-se
encontros, seduções, abraços, orgias, sem que troque uma palavra, sem
que se toque o dedo, quase sem levantar os olhos.” (Calvino, 1990:
51)
São Paulo impõe, segundo Rolnik, uma “ditadura do
movimento” no cotidiano daqueles que vivem em seu
território, por conta de sua escala e seu caráter excludente,
as áreas de interesse da cidade são definidas pelo
movimento pendular diário entre casa e trabalho, fator
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determinante para estabelecer-se o perto e o longe. As
distâncias da metrópole, o perto e o longe tornam-se

Evolução da Mancha
Urbana de SP

parâmetros não mais geográficos, mas políticos como
coloca Villaça.
O processo ocorrido no centro de São Paulo aconteceu
e segue acontecendo em inúmeras cidades, em
diferentes países. O trabalho desenvolvido investiga
ações que visam retomar o caráter inicial das cidades, de
ter o cidadão novamente vivendo e vivenciando-a,
adotando o elevado Presidente João Goulart como um
eixo estruturador urbano, com seus 3.5 quilômetros
servindo de percurso para os transeuntes, sendo ele o
eixo que conecta as pausas, os edifícios do projeto.

Fonte: INFURB
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i. em foco: cidade
cidade
substantivo feminino
1. aglomeração humana localizada numa área geográfica circunscrita
e que tem numerosas casas, próximas entre si, destinadas à moradia
e/ou a atividades culturais, mercantis, industriais, financeiras e a
outras não relacionadas com a exploração direta do solo; urbe.
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“O ato de atravessar o espaço nasce da necessidade natural de
mover-se para encontrar alimento e as informações necessárias
para a própria sobrevivência. Mas, uma vez satisfeitas as
exigências primárias, o caminhar transformou-se numa fórmula
simbólica que tem permitido que o homem habite o mundo.”
(Careri, 2002, p..27/28)
Caminhando e descobrindo para então habitar, assim
viviam os nômades e assim iniciaram a formação das
primeiras

conglomerações

de

indivíduos

que

compartilhavam e trocavam experiências em volta dos
rios e lagos - base para a vida em função da agricultura
e pecuária - dando origem assim às primeiras vilas. “É
às incessantes caminhadas dos primeiros homens que
habitaram a terra que se deve o início da lenta e
complexa operação de apropriação e de mapeamento
do território.”
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Ao longo da história estas áreas evoluíram e com a transição
do estilo de vida caçador-coletor nômade para um agrícola
e sedentário fixo, tornou-se possível uma conglomeração
cada vez maior.
Este processo marcou a apropriação do território com a
formação das cidades.
A cidade pode ser compreendida pelo convívio que
proporciona, como descrito por Sennett ao defini-la como
sendo

um

“assentamento

provavelmente

se

onde

encontrar”,

estranhos

tendo

então

devem
nesta

experiência de encontro com estranhos em espaço público
a essência da cidade, no conjunto de convivências com a
alteridade.

“A Short History of America”, Robert Crumb e Joni Mitchell
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ii. em foco: o espaço público como articulador urbano
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espaço público e sua influência na formação da
identidade do homem urbano
O espaço público tem importante papel na formação das
cidades ao longo da história, palco das vivências e
experiências que por meio das trocas e interações, dos
imprevistos e dos flaneurismos¹, do individual e do
coletivo, manifesta a urbanidade - aqui compreendida
como a relação entre a civilidade para com a cidade e a
forma através da qual os espaços urbanos acolhem as
pessoas - presente na ágora grega, nas praças dos
mercados medievais, nos boulevards de Paris, nos
parques burgueses, nas ruas da cidade industrial,
territórios estes marcados pela convivência e intercâmbio
social, político e econômico entre seus habitantes como
colocado por Mauro Calliari em sua tese.
“A capacidade de saber ver lugares no vazio e por isso de saber dar
os nomes a esses lugares é uma faculdade aprendida ao longo dos
milênios que precedem o nascimento do nomadismo. Com efeito, a
concepção/construção do espaço nasce com as errâncias conduzidas
pelo homem na paisagem paleolítica.” (Careri, 2013, p.44).
Assim, em torno dos lugares vazios, da confluência das
errâncias, é possível observar a vida pública e a
constituição da identidade individual do homem urbano
coexistindo.
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as errâncias
Fonte: instagram, Sociologia Líquida

O equilíbrio resultante do processo civilizatório está na
convivência cotidiana entre público e privado, da relação
entre o eu e os outros, tendo sua coesão fortificada pela
ideia de Freud do narcisismo das pequenas diferenças.
Através do reconhecimento e aceite das diferenças de
forma a participarem da vida ativa que baseia o conceito
dos espaços públicos, da res-publica. Temos então,
paradoxalmente por meio da convivência com a alteridades,
o Eu com o outro
Fonte: instagram, Sociologia Líquida

aquilo que perfaz a experiência social formadora da
identidade dos habitantes das cidades.
Simultaneamente ao crescimento da escala das cidades,
com a migração em direção aos centros econômicos e
administrativos durante o século XVIII, aumenta também
o número de “estranhos”. Temos segundo Sennett, neste
momento, a substituição do senso de identidade advindo
das

vilas

e

pequenas

cidades fundamentado nas

semelhanças dos grupos pela dúvida: “quem somos nós?”
e “quem são os outros?” (Calliari, 2014). Há uma
reestruturação do conceito de sociabilidade baseada nos
códigos de respeitabilidade e nos papeis públicos. O
contato com o diferente ao longo dos séculos possibilitou
até meantes do século XIX, a constituição da própria
identidade do homem urbano.
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o eu público
“O comportamento ‘público’ é antes de tudo, uma questão de agir
a certa distância do eu, de sua história imediata, de suas
circunstâncias e de suas necessidades; em segundo lugar, essa ação
implica a experiência de diversidade.” (Sennet, 1988, p.115)
A diversidade, com seu caráter de multiplicidade sugere
então uma complementação entre público e privado
para a totalidade da experiência urbana, como definido
por Mongin em A condição urbana, dividindo-a em
experiência física, o espaço público e sua dimensão.
Em sua primeira experiência o autor sugere a
experimentação da cidade pelo transeunte, tem-se no
viver o desejo de exteriorização em meio ao aglomerado
de diferentes, com a noção de identidade presente
justamente no contraste entre estar só e estar em grupo.
Através do caminhar, vivenciar, Mongin traz à tona o
conceito do flâneur, criado por Charles Baudelaire, ao
designar a necessidade de observar a cidade e seus
arredores, “passo a passo” vendo e sentindo as coisas.
No espaço público o filósofo traz a segunda dimensão
da experiência urbana, lugar no qual os corpos se
expõem, “espaço onde eu apareço aos outros como os
outros aparecem a mim”, ressaltando a importância das
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máscaras - que aqui converge com o raciocínio de Sennett
quanto aos papeis públicos - dado que o espaço público é
incerto e não traz a garantia de beneficiar-se da felicidade
pública. Essa incerteza, o conflito entre o Eu e o outro, é
explicada na obra Mal estar na civilização de Sigmund Freud
ao dizer que “o homem civilizado trocou um tanto de
felicidade por um tanto de segurança”
“O indivíduo, o homem do espaço privado e da interioridade, tenta
assim se exteriorizar numa vida pública. Homem da vita activa, o
urbano se expõe para fora, fora de sua casa, ele se abre ao espaço
público e à experiência da pluralidade humana.” (Mongin, 2009,
p.61)
De forma a totalizar a experiência urbana, Mongin introduz
a noção da dimensão colocando a cidade como sendo
também um objeto que se observa proporcionando ao
observador, o controle sobre o ângulo e velocidade de
análise, a decisão do percurso e do próprio envolvimento
com o objeto, tendo assim no equilíbrio entre público e
privado, um elemento capital para o exercício da
urbanidade.
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iii. em foco: o desequilíbrio da sociedade moderna
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a relação do homem moderno com a cidade
As cidades são organismos vivos de extrema
complexidade que demandam uma rede de relações
também complexa entre os elementos constituintes de
seu ambiente urbano. De forma a tentar compreender
o comportamento das cidades devemos, segundo
Jacobs, através do ato de observar a forma como
ocorrem os acontecimentos mais ordinários, buscar
explicações que os unam. Um dos princípios então
estudados mostrou-se onipresente das mais variadas e
complexas formas chamando a atenção da autora
“..esse princípio onipresente é a necessidade que as
cidades têm de uma diversidade de usos mais complexa
e densa, que propicie entre eles uma sustentação mútua
e

constante,

tanto

econômica

quanto

social”,

apresentando os espaços urbanos mal sucedidos como
aqueles que falharam em alcançar e proporcionar essa
sustentação mútua, dividida em quatro condições
primordiais:

a

necessidade

de

usos

principais

combinados (uso misto); a necessidade de quadras
curtas; a necessidade de prédios antigos; e a necessidade
de concentração.
O cenário urbano que vemos e no qual vivemos é fruto
de décadas de um processo de urbanização veloz e
desconexo que, marcado pela falta de planejamento,
buscou adequar-se às demandas da sociedade moderna,
do homem moderno, construindo e desenvolvendo
26

cidades em função de questões de natureza sócioeconômicas em detrimento de seu principal personagem, o
indivíduo enquanto cidadão.
É preciso pausar, desacelerar, viver. O esquecimento do
papel do indivíduo perante a cidade parte de si próprio,
estamos deixando de vivenciar e apenas existindo,
perdendo assim a identidade de cidadão. O ritmo acelerado
da vida, movido pelas rápidas e constantes transformações
exige de nós a mesma velocidade para compreender as
informações que nos são passadas e de respondê-las de
forma instantânea, de forma a moldar o perfil da sociedade
imediatista do século XXI. Como consequência, a
obsolescência se torna constante e contínua, alterando
repentinamente o modo de viver, como observado por
Bauman ao compará-lo com o modo de viver do século
XX, colocada pelo autor como uma passagem da sociedade
de produção para a sociedade de consumo.
Com essa transição, passamos também pelo processo de
fragmentação da vida humana, com o coletivo dando lugar
ao individual, ou seja, subsequente a essa transformação, a
identidade pessoal passou a restringir o propósito e
retomada da identidade do cidadão
Fonte: instagram, Sociologia Líquida

significado da vida e felicidade àquilo que acontece com
cada ser individualmente em detrimento do pensamento de
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comunidade. O convívio com a alteridade, que ora
apresentou papel fundamental na concepção da
identidade do homem urbano, se vê neste momento
esquecido, ignorado, colocando em risco a própria
perda da identidade. O equilíbrio entre público e
privado foi rompido na metrópole contemporânea.
“A ideia de progresso foi transferida da ideia de melhoria
partilhada para a de sobrevivência do indivíduo ... O progresso é
pensado não mais a partir do contexto de um desejo de corrida
para a frente, mas em conexão com o esforço desesperado para se
manter na corrida.” Bauman em entrevista à revista Cult
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pós-modernidade: sólidos x líquidos
Zygmunt Bauman em seu livro, Modernidade Líquida, teoriza
sobre a pós-modernidade, sobre as mudanças que ela
exerceu e ainda exerce na sociedade contemporânea, tendo
como uma de suas maiores forças o processo de
globalização e o consequente encurtamento das distâncias
que influenciaram de várias maneiras as relações humanas.
O termo “modernidade líquida” surge com a intenção de
retratar a fluidez estabelecida nas relações da época que
vivemos onde segundo o autor, tudo se liquefaz. A base
desta ideia está na construção do conceito sócio histórico
da modernidade, antes rígida e sólida e agora constituída
pela contemporaneidade e flexibilidade, assim como o
líquido, amorfo, reorganiza-se frente a qualquer situação
externa que for exposto, caracterizando a modernidade por
meio de metáforas como volátil, escorregadia, leve.

“... os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua forma com
facilidade. Os fluidos, por assim dizer, não fixam o espaço nem
prendem o tempo. Enquanto os sólidos têm dimensões espaciais claras,
mas neutralizam o impacto e, portanto, diminuem a significação do
tempo (resistem efetivamente a seu fluxo ou o tornam irrelevante), os
fluidos não se atêm muito a qualquer forme e estão constantemente
prontos (e propensos) a mudá-la.” (Bauman, 2001, p.8).

A obra “Modernidade Líquida” dedica-se à análise dessa
fluidez, que em sua descrição permeia cinco conceitos
29

básicos: a emancipação, a individualidade, o tempo e
espaço, o trabalho e a comunidade. O início de
construção deste pensamento vem com as mudanças
iniciadas com o renascimento, com a racionalização
contribuindo com a dissolução dos paradigmas
constituídos nos períodos chamados de pré-modernos.
Momento este, denominado “modernidade sólida”,
marcada pela rigidez, pela inércia das relações sociais
entre sujeitos e instituições, alicerçada pelo crescimento
do nacionalismo, de forma a manter o papel de
ordenação do mundo social. O que ocorre atualmente
é, então, uma reincidência do processo de passagem do
mundo pré-moderno para o moderno, com a
dissolução dos parâmetros sociais modernos sendo
também uma desconstrução dos paradigmas anteriores,
sendo que, todavia, a sua reconstrução não se dá em
meios “sólidos” mas em seu estado líquido podendo
assim tomar a forma que as ações sociais e individuais
determinarem.

Com a chance de serem rompidos a qualquer instante,
os vínculos humanos na modernidade líquida não se
dão com a mesma força que antes, gerando
consequentemente uma predisposição ao isolamento
social que evidencia justamente o rompimento do
equilíbrio entre as esferas pública e privada. As relações
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se dão na mesma velocidade e intensidade, com relações
mais flexíveis as pessoas têm medo de desenvolver
relacionamentos mais profundos – sólidos - que as
prendam, frente a um mundo em constante movimento e
transformações - fluído. Bauman reflete sobre as novas
formas de relações e traz o pensamento de que os laços da
sociedade moderna, antes em comunidade, se dão por meio
de redes.

Assim, relacionamentos dão lugar a conexões, passíveis de
serem feitas, desfeitas e refeitas conforme a vontade dos
indivíduos. Na modernidade líquida o indivíduo molda a
sociedade à sua personalidade. Estreitando-se cada vez
mais o escopo da experiência social temos como
consequência o fim dos “intrusos”, dos diferentes, e
“...quanto mais eficazes a tendência à homogeneidade e o
esforço para eliminar a diferença, tanto mais difícil sentirse à vontade em presença de estranhos, tanto mais
liquidez das relações conexões humanas
Fonte: instagram, Sociologia Líquida

ameaçadora a diferença e tanto mais intensa a ansiedade
que ela gera.” (Bauman, Modernidade Líquida, p.123).
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calçada de SP
intervenção artística: Serviços Gerais (Rodrigo Machado, Filipe Machado e Gustavo McNair
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iv. em foco: São Paulo
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o antigo centro novo
Durante o século XIX houve uma ampliação da
produção de café no país, movimento que transformou
a então Vila de São Paulo em um destino de altos
investimentos,

consequentemente

despertando

o

interesse dos barões e imigrantes para este novo centro
econômico e político que estava se desenvolvendo, com
suas mansões ocupando as regiões da Avenida Paulista,
Avenida Angélica e do bairro Campos Elíseos
(denominado “Centro Novo”). Com as novas estradas,
como a Estrada de Ferro do Norte, a cidade ganhou
uma conexão direta com o Rio de Janeiro (sede da Corte
Portuguesa) e os trens que antes desciam direto para o
litoral convergiam para São Paulo. A capital, com isso,
deu um passo a frente para tornar-se a principal cidade
da província, marcando a passagem da cidade de taipa à
metrópole do café, renovando seus significados e sua
relação com o habitante que a vivencia.
A ascensão da cidade de São Paulo, diretamente atrelada
a importância do grão no cenário mundial viu-se
abalada com a crise de 29. A superprodução do grão em
conjunto com a contínua queda nos preços, arrasaram
a produção paulista, obrigando os barões a buscarem
diversificação, dando início aqui à industrialização da
cidade. O então denominado “Centro Novo” sofreu
neste início de século XX intensas transformações,
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transformando-o em uma das áreas mais nobres da cidade
tendo seu afã modernizador marcado pela Semana de Arte
Moderna, a Semana de 22.
O processo de industrialização e a nova visibilidade da
cidade contribuiu para um vertiginoso crescimento da
população (atingiu em 1930 seu primeiro milhão), fato este
que fez crescer também a demanda por habitação. A partir
deste momento, devido ao acelerado desenvolvimento
urbano e econômico, o até então crescimento horizontal e
ordenado dá lugar ao início da verticalização com seus
olhares voltados à elite paulistana. Antigos casarios de
aspecto colonial foram substituídos por edifícios de maior
gabarito, assim como de obras nos arredores da região
central, como o Theatro Municipal (1903-1911), a reforma
do Viaduto do Chá que fora inaugurado em 1892, o
ajardinamento da Praça da República com a Escola Normal
e o edifício dos Correios. Além das novas construções, o
desenvolvimento era visto também nas ruas e avenidas
como a Avenida São João tornando-se a principal avenida
central paulistana, com seu caráter parisiense de boulevard de
vias largas e arborizadas.

35

mapa Sara 1930
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Entretanto, o processo de industrialização trouxe para o
centro citadino problemas estruturais tais como desordem
urbanística e congestionamento de trânsito, com carros e
ônibus brigando por espaço do pequeno sistema de
avenidas do centro, demandando assim um estudo do
sistema de avenidas do município. Surge então, como
resultado do estudo realizado pelo engenheiro-arquiteto
Francisco Prestes Maia, em 1930 o Plano de Avenidas que
possibilitou à região ganhar o caráter de metrópole
apresentado nos dias atuais, a partir da intenção do autor
de auxiliar a cidade a crescer e “reservar” espaços para
futuros

empreendimentos,

instigando

e

expansão

horizontal e vertical na cidade, para além dos limites tidos
como tradicionais.
“Buscava-se superar em vários sentidos o modelo que havia vigorado
na São Paulo da república velha. Passava-se do café à indústria, do
centro velho ao novo, dos bondes aos ônibus, da referência europeia à
norte-americana. A estrutura viária radial-perimetral implantada a
partir do plano de avenidas, conjugando o rodoviarismo,
expansionismo e reforço da centralidade em escala urbana e
metropolitana, viria a amparar o uso do automóvel pelas camadas
dominantes e a expansão da ocupação vertical em aneis sucessivos.”
Candido Malta Campos - Caminhos do Elevado. Eixo da
Ambiguidade: a região da Avenida São João nas inversões de tempo,
p.39
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Plano de Avenidas 1930 – esquema teórico,
segundo Prestes Maia (Toledo, op. Cit)
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Visando tal expansão, o plano fora embasado na ideia da
concepção de aneis perimetrais com o intuito de articular
áreas da cidade antes desconectadas, uma proposta de
estruturação física da metrópole em um sistema de
circulação radiocêntrico onde o elemento central era o
perímetro de irradiação. O denominado “Perímetro de
Irradiação” tinha como principal objetivo ampliar o centro
e descentralizar o comércio, enquanto as radiais visavam
corte esquemático da via e edificações

estabelecer uma fluidez do tráfego que ligaria os bairros à
região central.
Desta forma, os anos subsequentes foram marcados pela
realização de obras viárias impulsionadas pela necessidade
de levar infraestrutura a novos territórios e solucionar o
congestionamento do centro, orientadas pelo Plano de

Versão final perímetro de irradiação, SP
Fonte: Toledo, op. Cit

Avenidas dando nova face à estrutura urbana da metrópole.
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o centro, aos poucos, esquecido
A metrópole paulista continuou com seu acelerado
crescimento, a cidade já não acompanhando seu
próprio ritmo e o centro foi uma das regiões mais
prejudicadas por este processo. Pensado na escala
humana, nas curtas distâncias do período de transição
de vila para cidade, o centro não atendia às demandas
da metrópole, culminando na década de 1960 com o
deslocamento do centro financeiro para a região da
Paulista.
O início deste processo migratório de centralidade,
entretanto teve início anos antes, os motivos que
resultaram na saída de determinados setores do centro
físico da cidade remontam à década de 1940.
Bondes tornaram-se um fator limitador da expansão
urbana e em um processo transitório que durou pouco
mais de uma década, deram lugar à inúmeras linhas de
ônibus. Assim, a Prefeitura atendia ao interesse do
mercado imobiliário na busca de novas frentes e
possibilita a continuidade de produção de habitações
cada vez mais distantes.
“O centro, adaptado ao sistema de bondes, que servia a uma área
muito menor, teve de alojar um fluxo cada vez mais intenso de
pessoas e de ônibus … A degradação física de praças e espaços
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Avenida São João em São Paulo no ano de 1952
Fonte: memoriabrasileira.com.br

abertos a partir disso foi intensa. Em pouco mais de dez anos, uma
série de locais, como a praça da Bandeira, o parque Dom Pedro II e
a praça Princesa Isabel, transformaram-se em verdadeiras praçasterminais” Regina Meyer em entrevista para o jornal El País

A cidade dos carros e muros ia assim tomando forma, locais
públicos do centro aos poucos perdiam seu caráter inicial
de encontro e permanência e tornaram-se locais de
passagem.
O rompimento do equilíbrio entre público e privado aqui
torna-se evidente, em um processo que muito se assemelha
ao desenvolvimento dos subúrbios estadunidenses, o ato de
fuga do centro, afastamento do barulho e do intenso fluxo
de pessoas passou a ser um conceito bastante disseminado
e explorado pelo mercado imobiliário, resultando em um
ideal que propunha a fuga do adensamento. Este ideal
originou legislações como a de 1970 que consistia em uma
defesa da saúde pública, o adensamento era visto como
sinônimo de insalubridade e apoiava-se na ideia de ser
necessário evitar uma “superconcentração” e que os
prédios deveriam, por sua vez, terem condições de saúde e
higiene altas, como colocado pela urbanista Nadia Somekh
em entrevista à revista El Pais.
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Que resultado trouxe este processo?
O espraiamento da cidade, marcado por prédios
residenciais voltados a si mesmos, distantes uns dos
outros e ainda mais distantes das calçadas, contando
além disso com uma barreira física para demarcar
veementemente esta separação: muros e grades. São
Paulo adotava então, cada vez mais, um caráter que
priorizava os veículos em detrimento dos pedestres,
ecoado na fala da historiadora Deborah Neves:
“...escolhas revestidas pela ideia de progresso, mas que
tornavam a cidade cada vez mais árida para a reunião de
pessoas, foram tomadas.” Uma nova escala urbana era
inaugurada, uma que não levava em conta o humano e
desestimulava a diversidade no uso dos edifícios.
Simbólico deste cenário vivido pela cidade e pelo
centro, o Elevado Presidente Costa e Silva popularmente conhecido por Minhocão - é concebido,
fruto de um processo que teve seu início décadas antes.
Publicado em 1930, o Plano de Avenidas tratava de um
estudo pensado para acompanhar o crescimento da
cidade, colocando em primeiro lugar o automóvel
particular e já tinha como ideal realizar uma conexão
direta entre os eixos Norte-Sul e Leste-Oeste.
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cartão postal – Parque Dom Pedro II
hoje um terminal de ônibus...

“Maia pensava em duas conexões diametrais: a conexão Norte-Sul e
Leste-Oeste. A primeira, conhecida como Sistema Y, é hoje composta
pelas avenidas Tiradentes e Nove de Julho...Já a segunda, nunca
inteiramente implantada, ligava a Avenida São João ao Parque Dom
Pedro II. Se no primeiro caso a própria topografia resolvia a questão
da transposição da área central, na ligação Leste-Oeste seria
necessária uma solução de engenharia.” ANELLI, Renato Luiz
Sobral; SEIXAS, Alexandre Rodrigues. Caminhos do Elevado Memória e Projetos
Retrato da forma de governo presente no país entre 1964 e
1985, a construção do elevado foi realizada sob uma relação
entre governo e população regida pelo arbítrio autoritário.
O Minhocão surge então por meio da falta de comunicação
entre poder público e população, mediante a ausência da
democracia caracterizando-se por ser uma fratura urbana.
Apesar de ter possibilitado a conexão Leste-Oeste conforme a intenção inicial do Plano - não levou em
consideração seu entorno, a região do centro histórico,
como resultado de sua macroestrutura viária, passou a ser
vista e interpretada apenas como um nó de articulação e
passagem. Aos poucos perdendo seu protagonismo, deixou
de ser o centro dos acontecimentos, passou a ser um local
que servia apenas de passagem ou presenciado apenas em
função do trabalho e não mais como um ponto de encontro
registro da construção do Minhocão

que despertava o desejo de viver e permanecer. Sem um
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atrativo para a população, sem a interação com seu
entorno, os espaços e vazios urbanos tornam-se
resíduos dos processos que, embora denominados
urbanos iam contra a urbanidade.
Com o tempo, o espaço parecia estar perdendo seu
caráter social, a cidade contemporânea apresentava uma
inversão da estrutura que fundamentava a experiência
urbana, a relação periferia/periferia preponderava à
relação entre periferia/centro, espaços de fluxos
sobressaindo-se aos espaços de permanência e o
privado imperando sobre o público. A nova
organização da urbe rompeu com sua própria essência,
se perdia a urbanidade na cidade, assim como coloca o
arquiteto Rem Koolhaas com a ideia de cidade genérica,
tratando-a como a morte definitiva do planejamento.
“O que afirma a Cidade Genérica não é o domínio público com
suas exigências excessivas (...) mas o residual (...). A rua morreu.
Essa descoberta coincide com tentativas frenéticas de ressuscitála… A pedestrização - em princípio a ser preservada - não faz
mais que canalizar as torrentes de pedestres condenados a destruir
com seus pés o que eles supostamente deveriam reverenciar.”
Koolhaas. Mutations, 2000.
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Minhocão – a escala urbana. Tuca Vieira

“Elas (as cidades) não sucumbem com grande espalhafato; elas não
morrem somente quando sua população as abandona. Talvez elas
possam morrer assim: quando todo mundo sofre, quando os
transportes são tão penosos que os trabalhadores preferem desistir dos
empregos de que têm necessidade; quando ninguém consegue água ou
ar puro, quando ninguém pode ir passear.” Mongin, 2000, p.17
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o elevado como palco da vida urbana - o centro vive
“As transformações ocorridas, de ordem funcional, espacial,
simbólica e econômica, configuram um cenário profundamente
modificado. No início dos anos 80, já se mostrava com clareza
que o resultado material e social do processo vivido pelo Centro
havia produzido um espaço contraditório onde potencialidades e
precariedades

estavam

presentes,

convivendo

de

forma

extremamente dinâmica.” (Meyer, 2001: 9)
Território de possibilidades e precariedades, o centro
histórico - depois de décadas de esvaziamento representa ainda, como colocado por Laura Sobral, um
retrato fiel da cidade na medida que abriga diferentes
usos e pessoas, em meio a uma São Paulo de enorme
periferia sem infraestrutura formal com ilhas de
prosperidade em alguns bairros centrais, o centro
consiste em uma mistura destes dois mundos. Ao
tratarmos do centro quase que automaticamente
associamos-o à ideia de espaço degradado, com um
sentimento melancólico do que ele um dia já foi ao
invés de pensarmos e encararmos o espaço hoje em dia.
Temos na região central ao contrário da degradação,
analogamente uma espécie de babel, um local onde
brasileiros, africanos, asiáticos e latinos se encontram e
coexistem, caráter este apresentado por São Paulo na
época da imigração dos europeus e que, nos dias atuais,
ao afastar-se do centro é difícil de perceber. O centro é
exemplo da convivência com a alteridade.
48

contraste

O esquecimento do centro como palco da vida urbana lhe
aferiu o caráter de espaço de fluxo, termo usado por
Mongin para o espaço definido que é pelo transporte e não
pela permanência, associando-se assim à ideia dos nãolugares tratados por Augé para espaços que desestimulam
o relacionamento entre as pessoas por deixarem de oferecer
a possibilidade de algum tipo de relação para com o lugar.
Entretanto, foi possível observar a partir de 1990 um
movimento que fez do centro uma temática recorrente nos
debates e propostas urbanísticas para a cidade, movimento
que não só perdura até os dias de hoje, como tem se
intensificado: o centro vive.
“Por mais relevante que seja o substrato, do ângulo da mudança social
é evidente que ele não tem interesse isoladamente; não importa o espaço
social "morto", mas sim o espaço "vivo", que é "vivificado" pela sua
relação com os seus produtores. E o espaço social, em suas várias
facetas, por condicionar as relações sociais, é uma dimensão essencial
da sociedade concreta. SOUZA, 2006, p. 111
Temos na ocupação do minhocão pela população uma
demonstração desta faceta que o centro histórico possui,
um processo que evidencia que os verdadeiros espaços
públicos não são aqueles residuais do processo de
desenvolvimento da cidade mas sim, aqueles que surgem da
Fonte: Adriano Choque

espontaneidade, lugares que surgem por meio da exposição
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do “eu público” e da convivência com os “outro”.
Temos no minhocão, de segunda a sexta das 20:00 às
7:00 e aos sábados, domingos e feriados, a recuperação
da experiência urbana por meio de uma ação
requalificadora do espaço urbano dando forma aos
espaços públicos e, pouco a pouco transformando a
cidade.

uso x desuso
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v. em foco: reflexão

Fonte: Adriano Choque
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rizoma urbano
A cidade representa a realização do coletivo e sua
vitalidade encontra-se justamente no intercâmbio de
vivências e experiências entre cidadãos. Todavia, o
processo vivido nas últimas décadas conduziu as
cidades em direção às tendências impostas pelo
capitalismo, com a formação da sociedade do consumo.
Necessidades

mais

amplas,

que

visavam

o

desenvolvimento urbano tiveram foram suprimidas
pelas necessidades circunscritas de indivíduos seletos.
O estreitamento do objetivo resultou em um
encolhimento do espaço público frente ao contínuo
crescimento e alargamento do espaço privado, os
habitantes da cidade cada vez mais isolam-se da vida
pública e resguardam-se em territórios particulares,
separados por muros e grades que evidenciam a gritante
segregação de classes que vivenciamos tendo a
violência, o congestionamento, poluição e o isolamento
como algumas das consequências deste processo. A
verdadeira essência de cidade, a noção de de cidadania
e urbanidade, é perdida:
“Transformado em simples corredor, o espaço urbano perde
qualquer atrativo para o motorista que só deseja atravessá-lo”
Sennett, 2006, p.17
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A busca pela retomada do protagonismo do lugar público
na vida urbana é o objetivo deste projeto, ampliando os
limites do espaço público ao ponto de dissimular o espaço
privado no espaço público. Busca-se (re)proporcionar as
vivências urbanas e o contato com estranhos, evidenciar as
tensões entre as alteridades. O projeto não se coloca aqui
com o intuito de solucionar um programa de necessidades,
mas com a intenção de propor um espaço urbano
condizente com o significado que a cidade traz consigo,
apropriando-se

de

terrenos

esquecidos, vazios de

significado ocupando-os com diferentes usos. Um edifício
explodido, com suas partes ocupando espaços dispersos da
região central de São Paulo, no entorno do Minhocão,
atribuindo à cidade papel fundamental em sua vivência,
dado que a conexão das partes se dá por meio dela, a cidade
consiste no elo entre as diferentes funções deste edifício em
explosão.
“Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio,
entre as coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o
rizoma é aliança, unicamente aliança. A árvore impõe o verbo "ser",
mas o rizoma tem como tecido a conjunção "e... e... e..." Há nesta
conjunção força suficiente para sacudir e desenraizar o verbo ser.”
Deleuze e Guattari, 1995, p.36
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O conceito de rizoma é primordial para esse projeto, o
conceito é apresentado por Deleuze e Guattari no livro
Mil Platôs ao discorrerem sobre o sistema-radícula, ou
raiz fasciculada, com o aborto da raiz principal e sua
disseminação enxertada na multiplicidade imediata das
raízes secundárias que deflagram por sua vez grande
desenvolvimento. O sistema rizomático serve de base
para a apresentação do projeto por trazer consigo a
ideia da liquidez com princípios de heterogeneidade e
conexão: “qualquer ponto de um rizoma pode ser
conectado a qualquer outro e deve sê-lo”, rizomas
surgem de forma espontânea e ocupam os locais
possíveis para seu desenvolvimento, abrem mão de sua
unidade para tornar-se um todo, um sistema.
A vivência de uma única função do edifício não se dá
completa em si, as diferentes funções foram propostas
lado a lado para que seja necessário deslocar-se por
entre os edifícios, por entre a cidade para de fato
vivenciá-lo. O rizoma urbano tem seu funcionamento
atrelado à escala humana, atrelado ao ponto de vista do
pedestre, este sendo epígrafe do livro Cidade para Pessoas
do arquiteto e urbanista dinamarquês Jan Gehl ao tratar
da cidade a partir do ponto de vista das pessoas que
“andam a cinco quilômetros por hora”, em oposição ao
conceito do planejamento moderno. Tendo como

janelas.
Fonte: Photowalk Minhocâo, Filipe Morgado
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princípio a possibilidade de promover interação entre
pessoas, “pessoas são atraídas por outras pessoas”. Assim,
a partir de estudos e observações Gehl traz no livro pontos
a serem levados em consideração no
planejamento dos espaços urbanos em relação às atividades
humanas:
“Andar. A sensação de distância é subjetiva. Se, por um
lado, as pessoas acham razoável caminhar entre 400 e 500 metros
para ir a algum lugar, essa distância pode ser encurtada ou alongada
dependendo da “distância experimentada”, que depende do entorno,
da presença de outras pessoas, do pavimento.
Permanecer em pé. Mesmo onde não há bancos, as pessoas
tendem a preferir os espaços que circundam as praças, apoiadas em
fachadas, ou encostadas em colunas, em vez de no meio delas. Por essa
rizoma - Deleuze
Fonte: razaoinadequada.com

razão, os bons espaços têm fachadas, irregulares, que atraem as
pessoas.
Sentar. Gehl considera o ato de sentar a base da qualidade
da experiência nos espaços públicos. Sentar, segundo ele, permite
realizar as atividades que garantem a permanência nos espaços comer, ler, conversar, observar, etc. Assim, a maneira mais fácil de
melhorar a qualidade numa área é, simplesmente, melhorar as
oportunidades de sentar.
Ver, ouvir, falar. A oportunidade de ver outras pessoas é
uma questão de distância entre o observador e o objeto. Assim, Gehl
propõe a análise do ambiente público - extensão das praças, distância
das ruas, eventos, etc. Segundo ele, citando Kevin Lynch, distâncias
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visuais entre 25 e 110 metros são vistas como confortáveis.
Espaços maiores que esse criam desconforto visual e menores
podem gerar intimidades indesejáveis. Essa, segundo ele, é a razão
do apreço pelo espaço das praças medievais, que têm dimensões
entre esses dois indicadores.
Espaços agradáveis. Sob esse item, encontram-se as
ponderações gerais sobre os espaços. Trata-se de considerações
sobre condições básicas, como segurança, distância do tráfego,
clima, árvores. CItando Gordon Cullen, Gehl aponta como uma
expressão visual de espaço pode trazer um sentido de lugar e,
assim, inspirar as pessoas a usufruírem dele.
Soft Edges. É o termo que Gehl usa para descrever os
detalhes das construções que ficam em frente às ruas, praças e
outros espaços públicos. Fachadas, escadas, entradas, garagens e
outros elementos dos edifícios, mesmo privados, são elementos
importantes na atratividade ou não dos espaços públicos.“(Jan
Gehl, apud Mauro Calliari, 2014, p.50:51)
A máxima subentendida da preocupação com o
humano no planejamento urbano está na escala. A luta
pela qualidade dos espaços urbanos, no fim, é ganha ou
perdida na pequena escala.
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público definindo seu próprio espaço público
imagens por Adriano Choque + Elena Vettorazzo
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estudos de caso
O conceito de explosão, da criação de um sistema se
mostrou uma tarefa bastante abstrata, tendo na
utilização de estudos de caso a busca por torná-la mais
figurativa e palpável. De diferentes gêneros e escalas,
os objetos de análise selecionados têm na relação das
pessoas com seu entorno um ponto de confluência,
no limiar do espaço público e do espaço privado. Com
a dissolução do projeto por um território, este passa a
ser parte integrante das dinâmicas do projeto.
Partindo de uma escala mais abrangente, o primeiro
caso consiste no programa dos novos CEU’s (Centro
Educacional Unificado) realizado pela Secretaria
Municipal de Educação de São Paulo, que consiste na
articulação entre equipamentos urbanos públicos
dedicados à educação com outros dedicados à práticas
esportivas, recreativas e culturais cotidianas.
“Porque não considerar em cada bairro, a escola, o grupo escolar,
como fonte de energia educacional, como ponto de reunião social,
como sede das sociedades de “amigos de bairro”, como ponto focal
de convergência dos interesses que mais de perto dizem com a
vida laboriosa das suas populações?” Arquiteto Hélio Duarte,
1951
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Os CEU’s, assim, abrigam em si além do programa
tradicional outros serviços e usos advindos de uma demanda
local, condizentes com os interesses daqueles que dele
usufruirão. Com a composição do edifício flexibilizada uma
maior diversidade de programas é possibilitada que,
conectadas através do meio urbano trazem vida às ruas, a
educação passa a tomar parte para além dos tradicionais
muros da escola não apenas nos momentos de descontração,
mas também durante o turno escolar. O entorno passa a fazer
parte do cotidiano dos alunos e demais usuários do centro
educacional, passa a estar vinculado ao Território CEU.
Da mesma maneira, Bernard Tschumi teve a concepção de
seu projeto do Parc de La Villette norteada pelo pluralismo,
de forma a proporcionar além das atividades culturais,
educacionais, esportivas, …, a miscigenação cultural de uma
população com ideias do novo século. O projeto pode ser
visto como um edifício desmembrado, com seus pavilhões
(folies) incorporados e distribuídos pelo território por meio
de um jogo de tramas, "o projeto do Parc de la Villette pode
assim ser visto para incentivar o conflito sobre a síntese, a
fragmentação sobre a unidade, a loucura e o jogo sobre a
gerência cuidadosa. Este projeto subverte um número de
ideais que lhe eram sacrificados no período moderno – desta
maneira, pode ser aliado a uma visão específica de pósesquema Parc de La Villete
Fonte: archdaily

modernidade".
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À estratégia adotada o arquiteto deu o nome de
“Desconstrução Programática”. Distribuídas ao longo
do parque, as 26 folies têm sua base projetual em um cubo
vermelho, porém, apesar de um mesmo padrão inicial,
cada qual sofre uma variação que lhe é singular e com
seus espaços internos e semi-internos estimula e aguça a
curiosidade do visitante. É por meio da coloração de
cada módulo, que mesmo distantes fisicamente as folies
aparentam estar conectadas umas às outras.

croqui Parc de La Villete
Bernard Tschumi
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O terceiro caso de estudo escolhido trata-se do filme Mon
Oncle (1958) do diretor francês Jacques Tati, no qual
retrata uma França recém saída da guerra envolta em um
processo de modernização e industrialização. Com esse
cenário, podemos encarar o filme como uma crítica à
modernidade que invadia a Europa em sua reconstrução
pós-guerra, marcada pela influência norte americana. Tati
deixa claro esta passagem colocando lado a lado a França
ainda não modernizada, barulhenta, cheia de cores e vida,
desorganizada e a França moderna que se preparar para
receber o processo de industrialização, a padronização e as
cores sóbrias da modernidade.
O embate entre o arcaico e o novo é evidenciado logo na
primeira cena com cães se divertindo em meio à desordem
da parte velha da cidade, na qual domina a informalidade,
o canto dos pássaros, a confusão, a humanidade. O
panorama então é alterado drasticamente ao atravessarem
uma ruína (servindo de fronteira entre o mundo tradicional
e o moderno), presenciando então um cenário marcado
pela impessoalidade, pelo trabalho, pela sincronia e o
barulho do maquinário. O artista, no decorrer do filme
apresenta uma série de elementos a fim de mostrar sua
percepção de uma modernidade que desumaniza as
pessoas, a começar pela arquitetura. Fria, sóbria, sem vida,
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com prédios seguindo o mesmo padrão, construções
parecem-se umas às outras, a casa assemelha-se à escola,
que por sua vez lembra a rodoviária que é parecida com a
indústria, padrões da arquitetura moderna, com a perda da
humanidade em prol do serial, do industrial, do artificial
(retratada na vida da família Pichard).
A modernidade trouxe um modelo no qual as relações de
produção acabavam por invadir todos os ambientes, não
atendo-se àqueles destinados á si, invadindo inclusive a
vida privada, homogenizava todos de modo a servirem à
otimização do trabalho, à ordem e não à informalidade, à
pessoalidade, à espontaneidade que antes tomavam parte
nas relações entre pessoas.

crítica de Tati ao modernismo, trabalho
Fonte: Mon Oncle
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Essa tal cidade pré-moderna é representada na vila em que
vive Hulot, o Tio, é marcada por construções velhas e
vivas, abundante em cores, pessoas e sons (frente aos
ruídos da modernidade) tendo a espontaneidade em seu
plano primário. A trama do filme se dá nas idas e vindas
do protagonista entre os dois mundos, entre a casa dos pais
- automatizada, com caminhos já pré-estabelecidos, que
evidencia a nova tendência da sociedade moderna - e a casa
do tio - caminhos desconexos, a bagunça e espontaneidade
marcando a vida na velha França - com o intuito de
denunciar as alterações trazidas por este novo modo de
viver na relação entre público e privado, na relação do
homem com a cidade.

ruínas/muro que separa os dois “mundos”
Fonte: Mon Oncle
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vi. em foco: minhocão à deriva
“A deriva, com efeito, é um termo duplo: uma palavra que carrega
consigo a ideia surrealista do acaso e do navegar ao sabor das
correntezas, como um veleiro que se move sem vento e sem mapa, e que
vai - portanto - “à deriva”. Porém, é também o nome daquele elemento
pnáutico que se encontra embaixo da quilha do barco e que permite
dar a ele seu rumo. Careri, 2017, p.31

recorte situação minhocão
Fonte: André Nogueira
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A ideia por detrás do título deriva do conceito exposto
por Careri para o termo. Ao mesmo tempo que conduz,
pode ser conduzido, o projeto a seguir surge da hipótese
de que devemos expomo-nos à cidade, ao meio urbano
e à vida.
_percurso

Nos livremos neste momento dos mapas, das
pressuposições, para errar o caminho e experienciar a
cidade. O centro da cidade, já conhecido, ganha novas

em uma linha, como se fosse um
caminho a seguir, sem início e
sem destino, tem seu percorrer
pertencente ao transeunte.

possibilidades, novas facetas. O viver nas cidades
contemporâneas ocorre em ritmo acelerado, sem o
tempo necessário para decodificar os signos que as
compõem. Por esse motivo, apoiado na ideia das pausas
de Careri, o projeto busca propor ao longo do
Minhocão - aqui visto como percurso, como se fosse
um caminho a seguir, sem início e sem destino, com seu
percorrer pertencente ao transeunte - pausas, nas quais
encontram-se situadas as quatro intervenções, com o
intuito de induzir o indivíduo a relacionar-se com seu
entorno e vivenciar a cidade.
Parte-se do pressuposto da possibilidade de existência
de um edifício explodido, cujas partes ocupam espaços
dispersos na cidade, distantes fisicamente, porém
conectados por sua forma e materialidade. A vivência
do projeto se dá completa através do ato de
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_edifício
resultante do processo de
caminhar e pausar, do percurso
às pausas, das pausas ao edifício.

deslocamento, a conexão entre os edifícios parte do próprio
usuário, retomando aqui - como crítica ao esquecimento da
escala humana - o protagonismo da pequena escala.
“o edifício desfeito, que corresponde ao edifício de funções explodidas,
disperso em vários edifícios ou, melhor dizendo, edifícios desfeitos para
constituírem a cidade” (Bucci, 2010, p.40).
Todos os territórios escolhidos possuem escala próxima e
morfologia

semelhante,

instigado

pelo

gradativo

esquecimento do centro urbano de São Paulo como
protagonista da vida pública buscou-se nele vazios, tanto de
uso como de significado, frutos e símbolos do processo. As
apropriações funcionariam gradativamente, em um primeiro
momento ocupando terrenos inteiramente vazios, marcados
_pausas

por estacionamentos (exemplo puro do favorecimento da

interferências.ao percurso, pausas
que induzem o indivíduo a
relacionar-se com seu entorno e
vivenciar a cidade

escala do veículo em detrimento da escala humana), seguindo
então para terrenos com edifícios de até 2 pavimentos,
degradados e sem um vínculo com a região, os casarões do
período pré-industrial teriam sua fachada preservada por
conta da identidade que carregam. Com sua materialidade
baseada na alvenaria e concreto, os edifícios aqui propostos
buscam uma integração com o local em que se inserem, não
por meio da nova arquitetura em detrimento da precedente,
mas por meio da convivência entre alteridades - característica
do centro histórico de São Paulo.
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Juntamente com seu uso, cada pausa possui também
conjuntos habitacionais. A intenção dessa escolha vem
do interesse de trazer a vida de volta ao centro, retomar
o desejo de não apenas viver o centro, mas também de
viver no centro, visando aqui ir no contrafluxo dos
críticos em discussões quanto ao “Parque Minhocão” e
seu inevitável processo de gentrificação. As habitações
aqui propostas enquadram-se no âmbito do interesse
social, propondo a moradia popular ao centro de
maneira a seguir um projeto que já está sendo
implantado com unidades Bem Viver sendo construídas
nas intermediações do elevado.
Buscou-se aqui, encarar o Minhocão como um eixo
estruturador urbano, colocando-o à deriva: é ele quem
guia ao mesmo tempo em que é conduzido, aberto a
interpretações o elevado é posto aqui, não como um
“parque”, mas como um percurso. Identidade de um
passado, objeto do presente e passivo do futuro, somos
todos atores da cidade e temos o espaço urbano como
nosso palco.
Sejam então,
Bem-vindos ao minhocão.
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Minhocão – Adriano Choque

“Cada cidadão tem vastas associações com alguma parte de sua cidade,
e a imagem de cada um está impregnada de lembranças e significados.
Os elementos móveis de uma cidade, em especial as pessoas e suas
atividades, são tão importantes quanto as partes físicas estacionárias.
Não somos meros observadores desse espetáculo, mas parte dele;
compartilhamos o mesmo palco com outros participantes.”
Kevin Lynch, A imagem da Cidade, 1960
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ce. centro esportivo
Praça Marechal Deodoro, 412/433
complexo esportivo + complexo aquático + habitação
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ce. situação - entorno

71

ce.planta situação - térreo
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ce. perspectiva explodida

ce. corte

73

ce. segundo subsolo

ce. primeiro subsolo
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ce. térreo elevado

ce. pavimento habitação
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mu. museu
Rua Apa, 219
museu + cinema + habitação
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mu.
situação - entorno

77

mu. planta situação - térreo

78

mu. mezanino

mu. térreo elevado

79

mu. perspectiva explodida

mu. corte
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mu. corte
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bi. biblioteca
Rua Dr. Frederico Steidel, 307
biblioteca + livraria + habitação
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bi. situação - entorno

83

bi. planta situação - térreo

84

bi. perspectiva explodida

85

bi. segundo subsolo

bi. corte

86

bi. térreo elevado

87

cg. complexo gastronômico
Rua Amaral Gurgel, 262/267
feira + restaurantes + praças + faculdade +
horta comunitária + habitação
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cg. situação - entorno

89

cg. planta situação - térreo

90

cg. perspectiva explodida

91

cg. térreo elevado

cg. corte

92

cg. pavimento habitação
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vii. em foco: o processo
percurso
A intervenção proposta neste trabalho parte de uma
vontade construir cidade. Mas não apenas do ato de
construir em si, mas da ideia de buscar compreender a
forma através da qual se dão as relações humanas, a
forma que as pessoas se expressam e vivenciam os
espaços urbanos, os espaços públicos. Para tal, todas as
escolhas realizadas durante o processo, desde a escolha
do objeto e local de estudo, o tema e construção do
raciocínio lógico, visam atender a este anseio.
Vivendo São Paulo este desejo veio à tona, apoiado,
sem saber, na teoria da deriva, do flanar, apenas
observando as pessoas, os espaços, a cidade. Este
desejo tomou ao longo do tempo diversos rumos, ao
invés de mitigar as indagações iniciais, todo este
processo fez surgir novas. O contato, quase que diário,
nestes últimos cinco anos com o centro e a arquitetura
me fez enxergar a cidade sob uma nova ótica, aliando
conhecimentos às experiências, a escolha pela região do
centro histórico como foco deste estudo é fruto de um
processo que me instigou a questionar, compreender,
vivenciar e propor.
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O projeto do minhocão à deriva não tem como intuito
trazer uma verdade ou uma opção única quanto ao tema,
pelo contrário, assim como a vida pós-moderna, trata-se de
uma resposta à situação atual, específica do momento,
atrelado ao seu tempo e espaço podendo a qualquer
momento se tornar obsoleto. Trata-se de um projeto que
não é finito em si, mas, uma finalização que guarda em si
ambições para o tempo que ainda está por vir.
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pausas

96

97

98

99

100

101

102

103

... bibliografia
ARTIGAS, Vilanova. Caminhos da Arquitetura. São Paulo: Fundação Vilanova
Artigas / PINI, 1986.
AUGÉ, Marc. Não-Lugares. Introdução a uma
supermodernidade. São Paulo: Editora Papirus, 2007.

antropologia

da

BENEVOLO, Leonardo. História da Cidade. São Paulo: Editora Perspectiva,
4° edição, 2007
BUCCI, Angelo. São Paulo, razões de arquitetura: Da dissolução dos edifícios e
de como atravessar paredes. São Paulo: Romano Guerra, 2010.
CALVINO, Italo. As Cidades Invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras,
1990.
CARERI, Francesco. Walkscapes: O caminhar como prática estética, 2013.
_______. Caminhar e Parar. Tradução de Aurora Fornoni Bernardini, 2017.
GEHL, Jan. Cidades para Pessoas. São Paulo: Editora Perspectiva, 2013.
JACOBS, Jane. Morte e Vida das Grandes Cidades. São Paulo: Editora Martins
Fontes Ltda, 2001.
KOOLHAAS, Rem. Junkspace. October, Vol. 100, Obsolescence, p.175-190,
2002.
MEYER, Regina. O Centro da metrópole como projeto. In: São Paulo Centro
XXI: entre a história e projeto. São Paulo: Associação Viva o Centro, 1994.
NORBERG-SCHULZ, Christian. O fenômeno do lugar. Apud: NESBITT,
Kate. Uma Nova Agenda para a Arquitetura. São Paulo: Cosac & Naify, 2006
SARAMAGO, José. A bagagem do viajante. São Paulo: Cia das Letras, 1996.

104

SPECK, Jeff. Cidades Caminháveis. São Paulo: Editora Perspectiva, 2016.
SOUZA, Marcelo Lopes (1998), O que pode o ativismo de bairro? Reflexão
sobre as limitações e potencialidades do ativismo de bairro à luz de um
pensamento autonomista. Dissertação de Mestrado em Geografia. Programa de
Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1988.
TOLEDO, Benedito Lima de. Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno
em São Paulo. São Paulo, Empresa das Artes, 1996.

teses
BUCCI, Angelo. SP: razões de arquitetura [da dissolução dos edifícios e de
como atravessar paredes]. 1999. 196 f. Tese (Doutorado em Arquitetura).
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Universidade de São Paulo,
São Paulo.
CALLIARI, Mauro Sergio Procopio. Espaços públicos de São Paulo: o resgate
da urbanidade. 2014. 151f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) –
Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.
PUNTONI, Alvaro. Ocupação dos Vazios da Memória. 1999. 205 f.
Dissertação (Mestrado em Arquitetura). Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da USP. Universidade de São Paulo, São Paulo.

tfgs
CARLOVICH, Fernanda. Projeto de um edifício em explosão.
<https://issuu.com/fernandacarlovich/docs/tfg>
FERNANDES, Felipe. Sob(re) o Elevado.
<https://issuu.com/felipe.f.fernandes/docs/sob_re__o_elevado_-_issuu>
WINKEL, Henrique Te. Arquitetura por subtração. Estrados sob os viadutos
Nove de Julho, Jacareí e Dona Paulínia.
<https://issuu.com/enktewinkel/docs/arquitetura_por_subtra__o_baixa>

105

filmes
ELEVADO 3.5, Direção de João Sodré, Maíra Bühler e Paulo Pastorelo. São
Paulo: Primo Filmes, 2007. (75 min).
MON Oncle, Direção de Jacques Tati. França: Gaumont, 1958. (120 min).
sites
<http://www.minhocao.com/p/o-minhocao.html>
<https://brasil.elpais.com/>
<https://archdaily.com/>
<https://vitruvius.com.br/>

106

