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.Meu lugar de passagem.

 Antes de começar o meu  TFG  pensei muito em 
escolher um tema que realmente me afetava. (que me 
envolvesse)
 Queria encontrar algo relacionado à minha in-
crível experiência de morar por 6 meses em Barcelona 
e à minha vida aqui em São Paulo.
 Tive muita dificuldade em comparar as duas sit-
uações, dificuldade em encontrar algo que realmente 
transformava a minha vida ou simplesmente me fazia 
pensar. Mas a ideia era encontrar algo que não fosse 
especificamente meu, ou algo que não abalasse a vida 
de mais ninguém.
 Pensei no quanto morando fora eu vivia a vida 
na rua, acordava, comia e saia, passava o dia fora num 
lugar onde haviam eventos, praças, museus, parques, 
centros culturais, igrejas e bancos nas ruas. Quando 
voltei para o Brasil, resolvi usar essa nova prática ad-
quirida na minha vida de estrangeira, e de repente 
percebi que não era tão simples assim.
 Fui ao Centro Cultural São Paulo e durante o 
percurso de aproximadamente 1,5km a partir da minha 
casa, percebi que as ruas são esburacadas, as calçadas 
pequenas, cheias de muros, me senti insegura. Em out-

ro dia andei de bicicleta na ciclofaixa e até chegar nela 
fiquei com muito  medo, fui à Catedral da Sé e o ônibus 
demorou para chegar, fui aproveitar a vista na praça da 
Sé e não tive onde sentar.... 
 Pensei nisso tudo, no quanto temos muitas coi-
sas boas, muitas coisas para fazer, mas a cidade tem 
uma escala enorme, uma desigualdade absurda, os 
lugares são muito distantes, o transporte é demorado, 
o trânsito é pesado e hostil, há pouca quantidade de 
veículos públicos para dar suporte e infraestrutura para 
a cidade.
 E a violência e insegurança vêm muito da falta 
de cultura de andar a pé pela cidade, e principalmente 
pela falta de cuidado com as calçadas e de mobiliário 
urbano para que as pessoas usem a cidade como es-
paço de todos.
 Decidi então falar sobre a importância dos ban-
cos para a cidade, e como essa pequena escala muda 
o dia a dia das ruas, dos bairros e da cidade como um 
todo.
 Parte da experiência era entender como as pes-
soas lidam com um banco na calçada, como elas se en-
contram e o utilizam. Pensei muito sobre o porquê de 
não existirem esses bancos em mais lugares da cidade, 
e na maior parte das vezes, notei que são escassos para 
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que as pessoas em situação de rua não os usem...
 E, nesse momento, parei para refletir qual o tipo 
de cidade queremos? Uma cidade em que só alguns 
têm o direito de usufruir do espaço público, perman-
ecer no espaço da rua? 
 E é isso que acontece por aqui, frente às 
desigualdades agora crescentes: só alguns têm direito 
de estudar, de ter médicos bons, uma casa confortável, 
de ter um bairro equipado, de ter quem encontrar, aon-
de se encontrar no espaço público... 
 A recorrência de muros, áreas condominiais e 
guetificadas caracterizam muito a experiência urbana 
em nossas cidades... O encontro se transformou em 
algo privado, em que cada um vive sua vida para o lado 
de dentro.
 E porque vivemos dentro?
 Esse "novo conceito de moradia", esse novo es-
tar para o lado de dentro, articula cinco elementos bási-
cos: segurança, isolamento, homogeneidade social, eq-
uipamentos e serviços. A imagem que confere o maior 
status (e é mais sedutora) é a da residência enclausura-
da, fortificada e isolada, um ambiente seguro no qual 
alguém pode usar vários equipamentos e serviços e viv-
er só com pessoas percebidas como iguais. Os enclaves 
são, portanto, opostos à cidade, representada como 

um mundo deteriorado no qual não há apenas poluição 
e barulho, mas, o que é mais importante, confusão e 
mistura, isto é, heterogeneidade social.
 O ideal do condomínio fechado é a criação de 
uma ordem privada na qual os moradores possam evi-
tar muitos dos problemas da cidade e desfrutar um es-
tilo de vida alternativo com pessoas do mesmo grupo 
social.
 As rejeições e ambiguidades ocorrem espe-
cialmente em relação a três pontos sobre os quais os 
enclaves fortificados operam as transformações mais 
profundas: avaliações sobre moradias coletivas em 
oposição às casas isoladas; sobre as áreas centrais e 
bem urbanizadas da cidade em contraste com as áreas 
distantes; e sobre residências fechadas versus residên-
cias abertas. As diferentes avaliações frequentemente 
combinam e revelam diferentes perspectivas de classe 
na interpretação dos arranjos habitacionais. 
 O enclausuramento de moradias é um assunto 
que gera sentimentos ambivalentes e contraditórios 
entre os moradores de São Paulo. Sejam casas famili-
ares independentes, sejam edifícios de apartamentos 
e condomínios, todos os tipos de moradia na São Paulo 
atual passaram por processos de enclausuramento em 
resposta ao medo do crime. A necessidade de cercar e 
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fechar afetou moradores pobres e ricos e transformou 
sua maneira de viver e a qualidade das interações públi-
cas na cidade. No entanto, os sentimentos em relação 
a esses enclausuramentos parecem diferir considerav-
elmente.
 São Paulo é hoje uma cidade de muros. Os mo-
radores da cidade não se arriscariam a ter uma casa 
sem grades ou barras nas janelas. Barreiras físicas cer-
cam espaços públicos e privados: casas, prédios, par-
ques, praças, complexos empresariais, áreas de comér-
cio e escolas. À medida que as elites se retiram para 
seus enclaves e abandonam os espaços públicos para 
os sem-teto e os pobres, o número de espaços para 
encontros públicos de pessoas de diferentes grupos 
sociais diminui consideravelmente. Pois as políticas pú-
blicas, nos últimos tempos, têm criado espaço público 
focado para essa elite, e a partir do momento que es-
sas pessoas deixam de procurar lugares assim, de con-
vívio da diversidade, eles diminuem também. As roti-
nas diárias daqueles que habitam espaços segregados 
protegidos por muros, sistemas de vigilância e acesso 
restrito são bem diferentes das rotinas anteriores em 
ambientes mais abertos e heterogêneos.
 Moradores de todos os grupos sociais argumen-
tam que constroem muros e mudam seus hábitos a fim 

de se proteger do crime. Entretanto, os efeitos dessas 
estratégias de segurança vão muito além da garantia 
de proteção. Ao transformar a paisagem urbana, as es-
tratégias de segurança dos cidadãos também afetam 
os padrões de circulação, trajetos diários, hábitos e 
gestos relacionados ao uso de ruas, do transporte pú-
blico, de parques e de todos os espaços públicos. 
 Como poderia a experiência de andar nas ruas 
não ser transformada se o cenário é formado por al-
tas grades, guardas armados, ruas fechadas e câmeras 
de vídeo no lugar de jardins, vizinhos conversando, e 
a possibilidade de espiar cenas familiares através das 
janelas? A ideia de sair para um passeio a pé, de passar 
naturalmente por estranhos, o ato de passear em meio 
a uma multidão de pessoas anônimas, que simboliza a 
experiência essencial da cidade, estão todos compro-
metidos numa cidade de muros.
 Os encontros no espaço público se tornam 
a cada dia mais tensos, até violentos, porque têm 
como referência os estereótipos e medos das pessoas. 
Tensão, separação, discriminação e suspeição são as 
novas marcas da vida pública, assim como a falta de 
contato entre gerações e populações economicamente 
diferentes, tudo levando ao desconhecimento do out-
ro, à socialização que não existe e que reforça o isola-
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mento progressivo. 
 Assim, a falta de convívio traz consigo, o de-
sconhecimento do outro, do que o outro precisa, e de 
como isso interfere na vida de todos, de como isso in-
fluencia na piora do panorama geral, na experiência 
nas cidades.

.Lugar de medo.

 A cidade está insegura, mas há também a 
chamada “indústria do medo”, que cresce com a 
desigualdade social e com a intolerância, a questão de 
não querer conviver com o outro, de não dividir espaço, 
diminuindo assim os espaços públicos, pois os mais ri-
cos pagam por esse lazer, pagam para ter esse tipo de 
pausa, e dessa forma o lazer público perde importância 
pela fragilidade das pessoas que dele precisam. 
 Meu principal foco de estudo é a relação entre 
o percurso e o encontro no espaço público da cidade. 
Os lugares de pausa, os lugares que possibilitam outro 
tempo, outra experiência de se viver a cidade. 
 A partir dessa decisão procurei entender quais 
possíveis lugares simbolizavam esse problema para 
mim, essa condição de um chamado “não lugar” um 
espaço que fosse, essencialmente, só de passagem e 

não de pausa, ainda que a partir da minha restrita per-
cepção pessoal. 
 A pergunta que parece estar sempre subjacente 
ao pensamento de Marc Augé, 2003, é saber de que for-
ma os “não lugares” podem provocar uma perda de nós 
mesmos como grupo e sociedade, prevalecendo agora 
apenas o indivíduo “solitário”.
 Os três tipos de alteridade apresentados pelo 
autor – social (diferença de sexo, idade, classe social 
etc.), íntima (aquilo que cada um consegue fazer de si 
próprio) e completa o estrangeiro, entendido como o 
inimigo) sempre existiram na história das sociedades. 
Mas o que se passa hoje, no período que Augé denomi-
nou “sobremodernidade”, marcado pelos excessos de 
acontecimentos, imagens e referências espaciais e in-
dividuais, é a perda da categoria do outro. Se, por um 
lado, os “não lugares” permitem uma grande circulação 
de pessoas, coisas e imagens em um único espaço, por 
outro transformam o mundo em um espetáculo com o 
qual mantemos relações a partir das imagens, trans-
formando-nos em espectadores de um lugar profun-
damente codificado, do qual ninguém faz verdadeira-
mente parte. 
 A relação com o outro é minimizada em det-
rimento da relação com nós mesmos – não temos 
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tempo para estar/parar, estamos de passagem, em 
viagem, espaço onde a ação racional se impõe à vida 
de qualquer coisa: “O não lugar é o espaço dos outros 
sem a presença dos outros, o espaço constituído em es-
petáculo”. (Augé, 2003, p. 167).
 A partir da definição de Augé de “não lugar” 
como espaços não identitários, não históricos e não 
relacionais, reconhece-se uma espécie de desligamen-
to do espaço físico e social onde se habita, até porque 
ele é transitório, procurando-se pequenos “nichos” 
que são iguais em qualquer parte do mundo. “Os não 
lugares têm a beleza do que poderá vir a ser. Do que 
ainda não é. Do que, um dia, talvez, terá lugar” (Augé, 
2003, p. 135).
 Por conta disso a procura de um possível “não 
lugar” foi uma questão, encontrar um espaço que que-
ira e que possa ser um dia um lugar, ainda que assim 
entendido, a partir de uma ótica pessoal.
 Os “não lugares” de Marc Augé são exatamente 
os meios que permitem a circulação de tudo e de to-
dos, “são não lugares, na medida em que sua vocação 
primeira não é territorial, não é a de criar identidades 
singulares, relações simbólicas e patrimônios comuns, 
mas antes de facilitar a circulação (e, dessa maneira, o 
consumo) em um mundo com as dimensões do plan-

eta” (Augé, 2003, p. 85). A construção de espaços de 
circulação e consumo, desligados do território e das 
pessoas que os habitam, implica dois grandes riscos 
segundo Augé: a uniformidade e a generalização do es-
paço urbano.
 Foi assim que cheguei no “Glicério no meio do 
caminho”, levando em consideração o meu dia a dia e o 
que essa região simboliza pra mim.
 Moro no bairro da Aclimação, que é vizinho do 
bairro do Cambuci, do qual o Glicério faz parte. Desde 
sempre passo por essa região por dois motivos: para 
passagem, por ser o meio do caminho para minha casa 
de vários lugares da cidade e para ter acesso à comérci-
os tradicionais e específicos das imediações.
 Quis entender porque não era um lugar que eu 
contava como uma possível pausa, um possível pas-
seio. Percebi que tenho medo da região, que passo 
com os vidros fechados, de carro e sem entender muito 
como é a vida do Glicério.

.E porque eu tenho medo?

 Pensando sobre esse medo conclui que ten-
ho preconceito com a região, porque a “indústria do 
medo” retrata que lugares como esses são perigosos, 
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 E como posso sentir isso sem nunca ter visto 
nenhuma situação de perigo? E como posso falar que 
esse lugar é um ambiente de passagem para todos sen-
do que todos que moram ali ficam e estão nas ruas?
Estas questões, que eu mesma me coloquei, levar-
am-me a perceber a preconcepção que em geral temos 
das coisas, de como esse aspecto nos leva a pensar e 
a projetar de maneira preconcebida e distante dos 
fenômenos do mundo, de como o olhar é conformado 
pelas ideologias o que pode ser uma valoração precipi-
tada de uma menina branca, estudante de uma univer-
sidade privada, que mora na Aclimação, que é de classe 
média, mesmo me achando tão crítica às coisas... De-
parei-me com a situação que escolhi como sendo um 
preconceito meu, uma teoria valorada.
 Marilena Chauí, 2008, diz que uma teoria ex-
prime, por meio de ideias, uma realidade social e 
histórica determinada, e o pensador pode ou não estar 
consciente disso. Quando sabe que suas ideias estão 
enraizadas na história, pode esperar que elas ajudem a 
compreender a realidade de onde surgiram, produzin-
do uma ideologia.
 Quando, porém, não percebe a raiz histórica de 
suas ideias e imagina que elas serão verdadeiras para 
todos tempos e todos os lugares, corre o risco de estar, 

que os ambientes mais pobres são lugares em que de-
vemos ter mais atenção e também porque o uso do es-
paço público, as “ambiências”, a ação do Estado, tudo 
é diferente, considerando-se preço da terra urbana, in-
teresse imobiliário, faixa de renda dos moradores etc.
 Teresa Caldeira, 2016, explica que a moradia e 
o status social são obviamente associados, e em vári-
as sociedades a residência é uma forma de as pessoas 
se afirmarem publicamente. Em consequência, a con-
strução ou aquisição de uma casa é um dos projetos 
mais importantes que as pessoas irão realizar. A casa 
faz declarações tanto públicas quanto pessoais, já que 
relaciona o público e o doméstico. Ao acessar uma casa 
as pessoas tanto descobrem e criam sua posição social 
quanto moldam seu mundo interior. 
 Uma das imagens mais comuns usadas para 
descrever sentimento de insegurança e formas de lidar 
com ele foi a das portas fechadas, tratando-se de um 
novo costume, pois antigamente as pessoas estavam 
nas ruas, as crianças brincando, entrando e saindo, os 
mais velhos sentados nas portas com suas cadeiras, 
conversando e conhecendo mais sobre a vida. E essa 
nova imagem exprime não só o medo das pessoas, mas 
também a realidade das restrições causadas tanto pela 
crise econômica quanto pelo medo do crime.
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ta-se, pelo contrário, de compreender a própria origem 
das relações sociais, e de suas diferenças temporais, em 
uma palavra, de encará-las como processo histórico.  
 Mas entendendo que a história não é sucessão 
de fatos no tempo, não é uma progressão de ideias, 
mas o modo como os homens determinados, em 
condições determinadas criam os meios e as formas de 
sua existência social, reproduzem ou transformam essa 
existência social que é econômica, política e cultural.
 Refleti sobre o que os urbanistas devem ou po-
dem fazer, como atuam, já que as decisões são con-
formadas em função de dados, informações, estudos, 
mas, também, são construídas considerando-se visões 
de legalidade, irregularidade, deficiências muito pau-
tadas em visões hegemônicas e distantes de processos 
sociais reais. 
 E eu me vi assim, tentando entender o que de-
veria fazer para uma área que talvez funcione sem a 
minha ajuda, sem os meus estudos, sem a minha ideo-
logia e meus preconceitos.
 Mas descobri, também,  que a democracia 
possibilita isso, todos podem dar opinião, debater, 
contribuir, desde que não de maneira autoritária, im-
positiva, e eu vou estudar e dar a minha, de estudante 
de Arquitetura e Urbanismo, branca, de classe média, 

simplesmente, produzindo uma ideologia.
 Um dos traços fundamentais da ideologia con-
siste, justamente, em tomar as ideias como indepen-
dentes da realidade histórica e social, quando na ver-
dade é essa realidade que torna compreensíveis as 
ideias elaboradas e a capacidade ou não que elas pos-
suem para explicar a realidade que as provocou.
 O empirismo considera que o real são fatos ou 
coisas observáveis e que o conhecimento da realidade 
se reduz à experiencia sensorial que temos dos objetos, 
cujas sensações se associam e formam ideias em nosso 
cérebro. A realidade é considerada um puro dado ime-
diato, o real não é um dado sensível nem um dado in-
telectual, mas é um processo, um movimento, tempo-
ral de constituição dos seres e suas significações, e esse 
processo depende fundamentalmente do modo como 
os homens se relacionam entre si, e com a natureza.
 É, portanto, das relações sociais que precis-
amos partir para compreender os conteúdos e as cau-
sas dos pensamentos e das ações dos homens e porque 
eles agem e pensam de maneiras determinadas, sendo 
capazes de atribuir sentido a tais relações ou de trans-
formá-las.
 Porém não se trata de tomar essas relações 
como um dado ou um fato observável, apenas. Tra-
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uma pessoa que considera que a mescla de classes so-
ciais, os espaços públicos transformam as dinâmicas e 
popularizam os lugares, criam novas culturas, dinâmi-
cas de bairro, de cidade e de vínculos entre pessoas, 
proporcionando possíveis encontros.
 Entendendo a importância de opinar, de com-
preender as situações locais, de colaborar no sentido 
de dar espaço para estar, ser. Pensar a arquitetura é 
também pensar o tipo de sociedade que queremos 
construir, ou seja, ter em conta uma dimensão social e 
política.
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da nova população do Glicério e da nova dinâmica e 
característica da região. A partir do momento que esse 
tipo de trabalho é feito nessa região, é quase que cer-
to que muitos imigrantes vão atribuir sentido à igreja 
e criar, a partir dela, uma referência de segurança no 
país, instalando-se nas proximidades. 
 Quando passei por ela, decepcionei-me ao ver 
que o lugar que recebe e agrega, também é o lugar que 
estava dividindo: rodeada de grades para sua “segu-
rança”, a igreja estava completamente deslocada da 
rua e distante da calçada. Porém, assim como em todo 
processo urbano e público, as pessoas desenham e se 
apropriam desse “vazio” e dessas “sobras” entre con-

Por que não tem nada?

 Por conta dessa percepção decidi entender o 
outro lado do Glicério. O lado que recebe, o lado que eu 
não conheço.
 Fui visitar a região a pé. Foi uma percepção to-
talmente diferente da que tenho de carro, uma mistura 
do medo que já foi criado dentro de mim, do precon-
ceito sobre aquela região, e uma grande surpresa sobre 
como as pessoas vivem o bairro. 
 E quantas pessoas, que diversidade, de culturas, 
de línguas, de cores!
Toda vez que passo de carro por lá, reparo na quanti-
dade de imigrantes que a região tem abrigado ao longo 
dos anos, e sempre ouvi falar que tinha uma igreja que 
recebia e auxiliava esses imigrantes recém-chegados 
ao Brasil. 
 Mas essa igreja fica de um dos lados do viaduto 
do Glicério e nesse lado eu quase nunca passo, pois não 
é o meu caminho de casa. E nesse passeio a pé, fui con-
hecer a “Paróquia Nossa Senhora da Paz de São Pau-
lo”, essa é a igreja católica que recebe os imigrantes do 
Glicério. 
 Essa igreja, fundada em 1940, tornou-se um 
grande “personagem” de readequação e reformulação 

| Imagem 01|
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o bairro como lugar de permanecer, de fazer política, 
conhecendo melhor a região e entender, adequar-se ao 
que ela oferece e ao que se pode oferecer. Usar esses 
espaços é muito importante para a compreensão de 
que o público é de todos não de ninguém.
Os entre lugares aparecem, então, como fator impor-
tante para experiências na cidade.
 No livro “Arquitetura dos entre lugares” de Igor 
Guatelli (2012) aparece a ideia da  imagem do lugar, ba-
seada na “estável” e “ajustada” relação espaço-uso (es-
pecífico). Essa é substituída pela relação espaço-tem-
po, com lugares cujas imagens vão se alterando no 
tempo em virtude das ações que ocorrem no espaço, 
um espaço sempre em processo, que nunca se apre-
sentam como estáveis.
 Trata-se de entender o espaço como meio in-
terativo, formado por eventos e momentos. Entend-
er o que as pessoas precisam e querem naquele lugar, 
naquele momento.
 Seria no espaço, não no espaço predetermina-
do, mas nos “entres”, nos espaços livres de pré-con-
figurações, que vivenciaríamos esses “momentos de 
invenção”, e criaríamos condição indo além dos limites 
impostos pelo “natural”, pela história construída por 
discursos dominantes.

strução e espaço aberto, público, para expor e utilizar 
sua liberdade. 
 E foi nesse momento que percebi que a igreja é 
sim uma referência para essas pessoas, mas que - tanto 
quanto ela -, os espaços livres também são e simboli-
zam muito, já que é ali que alguns usos mais espontâ-
neos acabam por acontecer.
 Nessa “sobra” entre o terreno da igreja e ci-
dade, os imigrantes e moradores do Glicério se mostr-
aram como pessoas que têm como interesse o lazer, o 
espaço para encontro, para estar. Nesse dia, em que fui 
visitar o bairro, vários meninos jogavam bola na frente 
da igreja e alguns ambulantes vendiam diversas coisas, 
tais como comidas de seus países de origem.
 Os lugares, desse ponto de vista, podem ser vis-
tos como um intermédio entre o Mundo e o Indivíduo 
(ZMlinar, 1990,p.57).

.Para quem não tem nada?.

 E a partir disso, refleti sobre essa situação: a 
de um espaço de referência no bairro que hoje recebe 
os imigrantes, e sobre a situação dos lugares que eles 
estavam usando, onde culturas se encontram, onde as 
pessoas se conhecem, e, talvez, se respeitem. Usando 
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imigrantes com a igreja, e da igreja com o Glicério, não 
seja algo intra grades e sim para dentro e para fora do 
bairro, trazendo a cidade e levando as atividades para 
fora.
 Essa ideia abordada - de dentro e fora- faz-me 
pensar sobre inúmeras questões e principalmente so-
bre qual a função desse “fora” para essa região. Qual a 
importância dessa ideia e desse espaço intermediário, 
livre de programação?
 Esse espaço está sendo modificado ao longo 
dos anos nas cidades, por conta dos “enclaves fortifi-
cados” (Caldeira:2016), espaços privatizados, fechados 
para se morar, para o consumo (os shoppings), lazer e 
trabalho. E a principal justificativa pra essa constante 
barreira física cresceu por conta do medo da violência 
urbana e, também, por conta da dificuldade de se con-
viver com o outro, com aquele que é diferente.
 Iris Marion Young, 1990, define a vida na cidade 
como "o estar junto de estranhos", cujo ideal é "uma 
abertura à alteridade não assimilada". "Como um ideal 
normativo", ela argumenta, "a vida na cidade exemplifi-
ca as relações sociais de diferença sem exclusão". No 
modelo de Young, as diferenças têm que permanecer 
não assimiladas; elas não deveriam desaparecer sob 
qualquer ficção de pertencimento universal. Entender 

“Seria esse o princípio do entre na arquitetura, um es-
paço em condições de assimilar as constantes e difer-
entes interrogações e requisições que eventualmente 
possam surgir a partir das pessoas”. (Guatelli,2012, 
p.126)
 A partir disso, o espaço intermediário seria 
compreendido aqui como uma indefinição, um es-
paço aberto às significações entre espaços definidos, 
espaços estes que seriam os agentes catalisadores, 
motivadores dessas ações dos usuários, desses even-
tos, acontecimentos inesperados que surgiriam e per-
maneceriam sempre em processo, transitórios, jamais 
se firmando como atividade dominante que pudesse 
se transformar em uma convenção de uso, e onde o 
programa não seria determinado pelo arquiteto, mas 
mutável, pois estaria sempre sendo solicitado e confor-
mado por essas ações.
 E, nesse caso, a maior dificuldade do arquiteto 
é entender que tipo de interação deve ser promovida, 
que tipo de lugar está entre o definido e o não definido.
 Tendo como referência essa construção teórica, 
é importante pensar sobre qual a importância desses 
espaços, o que eles significam para essas pessoas que 
o utilizam. Uma realidade é clara: esses espaços devem 
existir, devem ser pensados, para que a relação dos 
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 Para M.A. de Souza (1995, p.65), "todos os 
lugares são virtualmente mundiais”. 
 Mas também, cada lugar, irrecusavelmente im-
erso numa comunhão com o mundo, torna-se exponen-
cialmente diferente dos demais. Fenômeno denom-
inado como "glocalidade" por G.Benko (1990,p.65), 
tratando a dificuldade em apreender uma nova reali-
dade sobre o lugar, não bastando adotar um tratamen-
to localista, já que o mundo se encontra em toda parte.
 A ideia é a de revisitar o lugar no mundo atual 
para encontrar seus novos significados, dando espaço a 
novos usos, novas importâncias e necessidade para um 

as diferenças e conviver com elas é o estar na essência 
real, no sentido do todo. (Caldeira, 2016, p.307)
 As mudanças espaciais e seus instrumentos 
transformam significativamente a vida pública e o es-
paço público. Em cidades fragmentadas por enclaves 
fortificados, é difícil manter os princípios de acessibili-
dade e livre circulação, que estão entre os valores mais 
importantes da vida pública nas cidades. 
 Com os enclaves fortificados a vida pública 
muda, assim como a participação dos cidadãos nesse 
contexto. Cria-se uma nova relação inconsciente de 
que o que é público não é mais de ninguém e não deve 
ser cuidado por todos. 
 Dessa forma, as classes coexistem, mas não se 
tocam. Cada uma está vivendo um tipo de sonho, ex-
periências e dinâmicas específicas de cada grupo so-
cial, deixando-se afastadas as diferenças, porque cada 
uma segue em seu “próprio” espaço. 
 O Glicério é, exatamente, um exemplo disso, 
uma região no centro da cidade de São Paulo em que a 
ocupação se dá, predominantemente, pela população 
de baixa renda, acrescida dos imigrantes e suas dinâmi-
cas de adaptação. Consequentemente, esse padrão de 
segregação social serve de base a um tipo de esfera pú-
blica que acentua as diferenças de uso do espaço.

| Imagem 02|
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mesmo lugar, em outro momento.
 Pensando nisso, observa-se que a região do 
Glicério utiliza o espaço público, as pessoas realmente 
se encontram nas calçadas, na rua, no comércio local.
 Esse espaço, ainda que mal equipado e estru-
turado, é muito utilizado pelos moradores. A questão 
é por que? Porque essas pessoas, que para os bairros 
vizinhos são consideradas invisíveis, precisam tanto 
desses espaços para estar, por que usam intensamente 
os espaços públicos, a cidade? 
 Uma das estruturas de moradia presente no 
bairro é a dos cortiços, ou seja, as casas têm áreas res-

| Imagem 03| | Imagem 04|
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tritas e grande densidade de moradores.
 O espaço das calçadas, das ruas, acaba por ser 
complementar e necessário frente à exiguidade dos es-
paços domésticos. O convívio acaba por tornar-se parte 
de uma “cultura da rua”. Confirmo isso pela quantidade 
de pessoas que ficam na rua, que usam as calçadas, a 
entrada da igreja, os cabelereiros e os comércios locais, 
recriando esses espaços.
 Buscando o lugar de encontro, olhamos para a 
rua, para as calçadas com a perspectiva de que sejam 
melhoradas e tenham infraestrutura para minima-
mente receber as pessoas que precisam delas, para a 
vida cotidiana, para os eventos de exceção, para os per-
cursos, para a permanência e para as experiências de 
vida pública.
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sa. Esses encontraram no Glicério seu primeiro pouso, 
aumentando o déficit habitacional na região e conse-
quentemente o encortiçamento. 
 Entre tantos migrantes estrangeiros que con-
struíram essa região, é importante considerar que 
a “população brasileira” ali presente é formada, em 
grande parte, por famílias vindas de vários estados bra-
sileiros e seus       descendentes. Entre eles, nordestinos 
(de quase todos os estados da região) e mineiros for-
mam o maior grupo. Esses buscavam na promissora ci-
dade de São Paulo uma forma de fugir da fome, da seca 
e da falta de oportunidade no mercado de trabalho.

.Porque eles vêm para o Glicério?

 Tal movimentação migratória encontrou no 
Glicério, que passava por um recente processo de 
parcelamento do solo e construção de moradia, um 
local de constante acolhimento e uma posterior pos-
sibilidade de emprego para si e para os seus. Entre 
os principais grupos de imigrantes que ocuparam o 
Glicério e tornaram a migração uma realidade de todas 
as épocas, destacam-se: os Italianos, logo nas primei-
ras décadas do século XX, seguido pelos japoneses, 
durante o período da primeira guerra mundial (1914-
1918). Os sul-coreanos começam a entrar em terras 
brasileiras na segunda metade do século, por volta do 
ano 1963.
 O início da segunda década do século XXI foi 
marcado pelo terremoto de proporções catastróficas 
que atingiu o Haiti. A destruição causada naquele país 
provocou uma saída em massa de jovens em busca de 
sobrevivência para si e para seus familiares. O Brasil 
tornou-se o terceiro país que mais recebeu imigrantes 
haitianos. A comunidade africana cresce em vários 
períodos da história, os imigrantes chegam nessas 
terras vindos de vários países do continente buscando 
refugiar-se da guerra, da fome e da intolerância religio-

| Imagem 06|
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gada e os Institutos de Previdência constroem conjun-
tos habitacionais de boa qualidade arquitetônica para 
os seus servidores, quase toda a área livre, que con-
forma o Glicério, recebeu edificações. Resta apenas o 
antigo terreno da São Paulo Tramway que era utilizado 
com galpões e oficinas de manutenção para os bondes 
elétricos que serviam a essa região. Sobre essa área, 
na década de 50, foram construídos grandes edifícios 
residenciais, com alturas e tipologias internas variadas 
(de pequenas quitinetes a apartamentos com até três 
dormitórios).
 Nesse mesmo ano, o governo de Getúlio Vargas 
anuncia a implantação da Lei do Inquilinato, uma medi-
da governamental que congela os preços dos alugueis, 

 Milton Santos diz que vivemos um tempo de 
mudanças. Em muitos casos, a sucessão alucinante dos 
eventos não deixa falar de mudanças apenas, mas de 
vertigem.
 O sujeito no lugar estava submetido a uma con-
vivência longa e repetitiva com os mesmos objetos, 
os mesmos trajetos, as mesmas imagens, de cuja con-
strução participava: uma familiaridade que era fruto 
de uma história própria, da sociedade local e do lugar, 
onde cada indivíduo era ativo.
 Hoje, a mobilidade se tornou praticamente uma 
regra. O movimento se sobrepõe ao repouso. A circu-
lação é mais criadora que a produção. 
Para atender à crescente demanda habitacional do in-
ício do século XX, investidores privados, usando-se da 
Lei de terras que regulamentava o parcelamento das 
terras das chácaras que estavam dentro do perímetro 
urbano, e da necessidade de moradia para os operári-
os da indústria que estavam em constante desenvolvi-
mento ao longo do Rio Tamanduateí e na área industri-
al do Brás, iniciam a construção de uma sequência de 
vilas e fileiras de casas e sobrados para locação e mora-
dia, consolidando até o final da segunda década toda a 
área construída do Glicério.
 Em 1942, quando a Lei do Inquilinato é promul-

| Imagem 07|
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mente uma ideia para significar estranhamento, que é, 
também, desculturização. (Milton Santos, 1996,p.328).
 Vir para a cidade grande é, certamente, deixar 
atrás uma cultura herdada para se encontrar com uma 
outra. Quando o homem se defronta com um espaço 
que não ajudou a criar, cuja história desconhece, cuja 
memoria lhe é estranha, esse lugar é a sede de uma vig-
orosa alienação. 
 O homem de fora é um portador de uma 
memória, espécie de consciência congelada, provinda 
com ele de um outro lugar. O lugar novo o obriga a um 

estipulados até então pelo mercado imobiliário. A lei, 
que recebeu várias modificações até 1964, desestimu-
lou a produção rentista provocando uma série de con-
sequências para a classe assalariada, tais como o fim 
da produção de moradias, despejos, cancelamentos de 
contratos, entre outros.
 O conjunto dessas ações levou a classe operária 
a transferir-se para as regiões mais periféricas, em um 
continuo processo de crescimento dos loteamentos 
irregulares e da autoconstrução, longe da oferta de 
infraestrutura, da indústria e das possibilidades que o 
perímetro urbano permitia.
 A Lei do Inquilinato, associada ao crescente 
problema de moradia que já se agravava desde a cri-
se de 1929, tornou-se o estopim para um acelerado 
problema de encortiçamento das unidades residenciais 
junto à área central da cidade. As vilas e os conjuntos 
de casas construídas pela iniciativa privada no Glicério 
não permaneceram imunes a essa situação. A sublo-
cação dessas unidades já se tornara uma realidade com 
a sempre crescente entrada de imigrantes no país. 
 Os homens mudam de lugar, como turistas 
ou imigrantes. Mas também os produtos, as merca-
dorias, as imagens, as ideias. Tudo voa. Dai a ideia de 
desterritorialização. Desterritorialização é, frequente-
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tianos, venezuelanos, entre tantos outros povos do 
mundo. Atualmente, a instituição atende indivíduos de 
mais de 70 nacionalidades.
 A Missão da Paz se renovou, reestruturando-se 
a partir dos desafios apresentados pelos diferentes 
fluxos migratórios. Sua estrutura atual é formada por 
quatro grandes eixos: a Casa do Migrante, o Centro 
Pastoral e de Mediação dos Migrantes (CPMM), o Cen-
tro de Estudos Migratórios (CEM) e a Igreja Nossa Sen-
hora da Paz.
 A partir desse ponto, penso em quais são as 

novo aprendizado e a uma nova formulação.
 A memória olha para o passado. A nova con-
sciência olha para o futuro. O espaço é um dado fun-
damental para essa descoberta. Ele é o teatro dessa 
novação por ser, ao mesmo tempo, futuro imediato e 
passado imediato, um presente ao mesmo tempo con-
cluído e inconcluso, num processo sempre renovado. 
Essa dualidade, e essas colocações são importantes 
para o entendimento da dificuldade da imigração, e de 
como existe uma insegurança de autoconhecimento - e 
generalizada - de quem está fazendo parte desse pro-
cesso.
 Por isso, uma questão importante para o tema 
é entender o trabalho da Igreja Nossa Senhora da Paz, 
que é uma das principais instituições que auxilia na vin-
da dos imigrantes, e uma das respostas do porquê eles 
vão para o Glicério atualmente.
 A Igreja Nossa Senhora da Paz tem o projeto 
Missão da Paz que é uma instituição filantrópica de 
apoio e acolhimento a imigrantes e refugiados na ci-
dade de São Paulo. ela atua em favor do público mi-
grante desde os anos trinta do século XX. Ao longo 
de sua história, ela recebeu italianos, vietnamitas, 
coreanos, chilenos, bolivianos, paraguaios, peruanos, 
congoleses, angolanos, nigerianos, colombianos, hai-
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possibilidades de ambientes que a região do Glicério 
oferece para esses moradores, que tipo de situação é 
criada no entorno para que essas pessoas tenham lugar 
para estar, e percebo que é exatamente esse tipo de 
trabalho que é importante. Entender a necessidade de 
espaços públicos, que devem ser pensados para essa 
dinâmica local que já existe.
 E a dificuldade de conhecer e entender isso está 
ligada à ideologia e aos preconceitos que temos. O 
Glicério transformou-se em um lugar de difícil recon-
hecimento, pois os muros escondem as famílias que 
nele moram, a falta de espaço nas ruas não estimula 

| Imagem 10|
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o convívio, ao contrário, faz com que cada uma delas 
seja segregada e diluída por pequenos usos e espaços 
da região ou até mesmo fora dela, para que assim não 
exista nenhuma relação da cidade com a região do 
Glicério.
 E é assim que chegamos no papel da vizinhança 
na produção da consciência, conforme mostrado por 
J.Duvignaud ,1977, quando identifica na “densidade so-
cial” produzida pela fermentação dos homens em um 
mesmo espaço fechado, uma “acumulação que provo-
ca uma mudança surpreendente” movida pela afetiv-
idade e paixão, levando a uma percepção global, do 
mundo e dos homens (Duvignaud, 1977,p.20).
 Por isso a necessidade do olhar de quem está 
próximo, de entender o entorno. Talvez o Glicério seja 
assim por conta dos imigrantes que lá moram, por não 
se sentirem no direito de falar, de lutar pelo que quer-
em. O preconceito vem dos que estão de fora, mas se 
transforma em algo interno que limita essa luta pela 
região.

| Imagem 12|
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de maneira individual como na escala global, devem 
ser um equilíbrio desses dois tipos de visões.
 Revisitar o lugar no mundo atual para encontrar 
seus novos significados. Dando espaço a novos usos, 
novas importâncias e necessidade para um mesmo 
lugar, em outro momento.
 “A práxis se revela também como totalidade”, 
diz H.Lefebvre (1985, p.28), e por isso “a análise da vida 
cotidiana envolve concepções e apreciações na escala 
da experiência social em geral”, o que inclui, paralela-
mente uma apropriação profunda e uma compreensão 
imediata. Fazendo com que, qualquer definição ou uso 
seja um reflexo da vida do dia a dia. Uma resultante.
 O mundo ganha sentido por ser esse objeto 
comum, alcançado por meio das relações de recipro-
cidade que, ao mesmo tempo, produzem a alteridade 
e a comunicação. Pelo meio público ser um ambiente 
comum a todos, da abertura às diferenças e à comuni-
cação a partir desse espaço para estar.
 A relação do sujeito com o prático-inerte inclui 
a relação com o espaço. É uma expressão para sig-
nificar as cristalizações da experiência passadas, do 
indivíduo e da sociedade, corporificadas em formas 
sociais e, também em configurações espaciais e paisa-
gens (Milton Santos, 2017). Pode-se dizer que o espaço, 

 Uma questão importante é entender o porquê 
do Glicério não ser considerado parte do centro visitáv-
el de São Paulo. 
 Como um lugar tão perto do centro pode ter 
sido tão abandonado?
 Como uma das melhores localizações para se 
viver se transformou no lugar que muitas pessoas têm 
medo e preconceito de passar ao lado, e é nesse mo-
mento que eu me coloco como parte disso.
Entender o Glicério é uma tarefa difícil, através do seu 
passado é possível tentar compreender certas coisas, 
mas não encontrei informações que me permitissem 
analisar e discutir com mais profundidade
 Toda essa questão sobre o que são esses lugares 
de pausa, passagem, os não-lugares, está cercada de 
ideologias, e por entender que essas ideologias são 
carregadas de preconceito, achei que seria importante 
definir o que são esses lugares de pausa que tanto bus-
co.
 Os lugares desse ponto de vista, podem ser vis-
tos como um intermédio entre o Mundo e o Indivíduo 
(ZMlinar,1990, p.57), para quem a lógica do desenvolvi-
mento dos sistemas sociais se manifesta pela unidade 
das tendências opostas à individualidade e à globali-
dade, ou seja, esses lugares devem ser pensados tanto 
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se organizar e desenvolver inúmeras atividades assist-
enciais no Glicério. São essas equipes que trazem um 
pouco de vida e cor à uma realidade marcada pela in-
diferença.
 Schutz (1967), diz que uma sociedade será tan-
to mais intensa quanto maior a proximidade entre as 
pessoas envolvidas. Por isso a importância de reforçar 
os convívios, dando lugar à essa intensidade e proximi-
dade.

pelas suas formas geográficas materiais, é a expressão 
mais acabada do prático-inerte, como se esse resulta-
do fosse uma significação exemplificado do porquê ele 
é assim, qual a história do espaço para que ele tenha 
se transformado nisso. Por isso, a história do Glicério 
é a explicação do mesmo, é na história que se entende 
o porquê dos cortiços, porquê do distanciamento dos 
moradores do bairro do entorno, o porquê da chamada 
“deterioração” da região como um todo.
 Com esse cenário em mente, é estranho perce-
ber que em um lugar onde a terra tem um valor con-
siderável e a população sofre com os limites da falta 
de espaço para habitação, cultura e lazer, sejam ainda 
encontrados lotes totalmente vazios, sendo utilizados 
apenas para o descarte irregular do lixo e para o uso de 
entorpecentes por parte de alguns. 
 Por longos anos o poder público não realizou 
no Glicério nenhum investimento importante nas áre-
as da: Saúde, habitação, educação, infraestrutura e 
zeladoria. A própria divisão setorial e administrativa 
tornou-se um entrave para tais realizações. O conflito 
quanto aos limites da área não é compreendido pelos 
próprios agentes públicos, o que por muitas vezes im-
pedem a assistências necessária. Diante dessa reali-
dade, ONG’s, instituições e movimentos começaram a 
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região seja menos ouvida.
 A capacidade de síntese pertence a forças 
políticas que são, na realidade, forças sociais. Elas ex-
istem ou não existem, manifestam-se e se exprimem 
ou não. Tomam ou não tomam a palavras. Cabe a elas 
indicar suas necessidades sociais, inflectir as institu-
ições existentes, abrir os horizontes e reivindicar um 
futuro que será obra sua. Se os habitantes das diver-
sas categorias se deixam manobrar, manipular, sob o 
pretexto de “mobilidade social”, aceitam as condições 
de uma exploração. Se a classe operária se cala, se não 
age, quer espontaneamente, a segregação continuará 
com resultados em círculo vicioso. (Henri Lefebvre, di-
reito à cidade,p.123)
 Mudei meu jeito de ver, reparei na quantidade 
de famílias que moram lá, na quantidade de crianças e 
jovens que andam de noite por lá, e me senti mais aber-
ta para avisar o rapaz do Uber em que eu estava que ele 
não precisava passar no sinal vermelho porque lá não 
era mais perigoso do que outros lugares.
 Me senti mais leve para entender que regiões 
como a do Glicério são o resultado de muita desigual-
dade, tanto afastamento, preconceito e da nossa falta 
de empatia.
 E esse foi o meu principal entendimento sobre o 

 Chego agora na questão essencial do trabalho. 
Como fazer tudo o que eu li ser importante para a 
região do Glicério?
 Com quais instrumentos arquitetônicos e ur-
banos eu construo essa nova dinâmica para essa região 
tão carente desse pensamento.
 E me deparo com a principal dificuldade: essa 
região não é uma página em branco onde posso testar 
novas coisas e ver se vai dar certo. A minha maior di-
retriz é entender o que já existe e o que acontece na 
região.
 Entender o meu lugar como alguém que não 
mora lá, não conhece o que acontece, mas que tem 
conceitos, teorias e suporte o bastante por conta da 
minha formação para criar um novo cenário. Me colo-
car como alguém que precisa reinventar suas questões 
e seus preconceitos para entender como.
 E esse foi o meu maior trabalho durante esse 
ano: me portar de outra forma com relação ao Glicério. 
Fui visitar a região com minha família, a pé, de carro, 
e senti o quanto existe um distanciamento de vidas 
tão próximas. O quanto eu me senti uma invasora e do 
quanto me viram dessa forma, não me senti bem-vin-
da, e aliás porque seria?
 São pessoas como eu, que fazem com que essa 
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determinam a experiência urbana.
 O autor, mais tarde, faz uma comparação entre 
as oposições lugar/não lugar e cheio/vazio, argumenta-
ndo que o lugar antropológico está carregado de sen-
tido social, onde tudo se justifica, mas acrescenta: “A 
liberdade individual não tem grande significado em 
meios fechados, como costuma se dizer, e a sobrecar-
ga de sentido (o fato de o menor movimento ser inter-
pretado) tem por corolário essa ausência de liberdade, 
esse vazio” (Augé, 2006, p. 127).
 Manuel Castells, 2002, tem um percurso de in-
vestigação bem diferente de Marc Augé mas, como ele, 
defende que a organização do espaço é um elemento 
crucial para a compreensão da sociedade contem-
porânea: “ao contrário da maioria das teorias sociais 
clássicas, que supõem o domínio do espaço pelo tem-
po, proponho a hipótese de que o espaço organiza o 
tempo na sociedade em rede”. (Augé, 2006, p. 219).
 Este ponto de partida comum, que ressalta a 
importância do espaço na organização social, justifica 
que nos detenhamos na noção de “espaço de fluxos” 
desenvolvida por esse autor. 
 O espaço de fluxos de capital, de informação, 
de tecnologia, de interação organizacional, de ima-
gens, sons e símbolos (cf. Idem, p. 535) – é o oposto de 

que eu deveria fazer na região. O quão necessário é ini-
ciar algo equilibrando e colocando-se ao lado de quem 
está dentro da situação e do meu lado de observar de 
longe, pois foi com esse distanciamento que pude olhar 
com olhos de Lefbvre e Marc Augé.
 Qual tipo de projeto mudaria essa dinâmica 
sendo o meu tema “porque o Glicério não é um lugar 
de pausa”, mesmo que sob a minha ótica. E por isso, 
pensar em encontrar um terreno e implantar nele um 
lugar de pausa, pareceu-me distante do que a região 
realmente precisa. Criar um centro cultural não muda a 
dinâmica local. Não transforma o dia a dia, e nem cria 
uma nova relação. Escolher um lote, decidir seu uso em 
um edifício grandioso mantêm o afastamento da real-
idade local. Essas construções seriam mais um símbo-
lo de que esse tipo de ambiente não é para as pessoas 
do Glicério e sim para visitantes como eu. Dessa forma 
eu estaria realmente dando mais importância à minha 
visão, por criar um lugar de pausa para que eu pudesse 
ir e criando mais uma barreira desigual para as pessoas 
que lá vivem.
 Se é verdade, como afirma Kevin Lynch (2007, 
p. 151), que “o espaço sugere ação, ao mesmo tempo 
que a limita”, são as pessoas em última instância que 
interagem no meio desse jogo de possibilidades e que 
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encontrar, poderia com base nisso levantar algumas 
hipóteses ao projeto.
 O papel da vizinhança na produção da consciên-
cia é mostrado por J.Duvigaud (1977, p.20), quando 
identifica na “densidade social” produzida pela fermen-
tação dos homens em um mesmo espaço fechado, uma 
“acumulação que provoca uma mudança surpreenden-
te” movida pela afetividade e pela paixão,  levando a 
uma percepção global.
 E o que percebi como mais escasso na região é 
o lugar para estar, para “passar a hora”, para aproveitar 
o dia, para relaxar antes ou depois do trabalho. 
 Após decidir que esse seria o tipo de espaço que 
eu queria propor ao Glicério, pensei qual teria sido meu 
maior exemplo disso, desse espaço para viver publica-
mente, de ter direito a um fim de tarde prazeroso sem 
ser sócio de um clube fechado ou de ter um parque per-
to de casa. E quando refleti sobre a minha inspiração, 
me veio em mente Barcelona e o meu intercâmbio. 
 Durante os meus 23 anos eu nunca tinha viven-
ciado tanto uma cidade como vivenciei Barcelona. 
 E não quero vir com ideias utópicas de trazer 
um pouco da Europa para o Brasil, e principalmente 
para o Glicério, porque sei que não existe comparação e 
nem racionalidade nisso, mas a partir do momento que 

uma organização espacial historicamente enraizada, 
a que Castells chamou de “espaço dos lugares”: “Um 
lugar é um local cuja forma, função e significado são 
independentes dentro das fronteiras da contiguidade 
física”. Como exemplo, refere-se a Belleville, em Paris, 
bairro de imigrantes que o autor conhece desde 1962 e 
que, em 1995, continua a ser um lugar, apesar de ter se 
transformado física e socialmente.
 O “espaço dos lugares” opõe-se ao “espaço dos 
fluxos”, projetado para o mundo, sem raízes no lugar. 
O “espaço dos fluxos”, frisa Castells, não é a única lógi-
ca espacial das nossas sociedades, mas é a dominante, 
porque corresponde aos interesses representados pela 
elite empresarial tecnocrática e financeira com exigên-
cias espaciais específicas.
 Colocar em prática a questão da observação 
e utilizar as ferramentas que tenho como arquiteta e 
urbanista para transformar esse encontro sensível em 
algo físico e palpável.
 A partir disso, pensei de que maneira poderia 
contribuir para possibilitar pausas, descanso e encon-
tro nessa região. 
 O que deveria significar essa pausa? Aproximan-
do-me de como são as pessoas que moram no Glicério, 
como são os hábitos, como as pessoas marcam de se 
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eu tive a oportunidade de vivenciar isso, de explorar 
uma cidade para todos, me sinto no dever de agregar 
um pouco desse aprendizado no meu trabalho final, na 
minha ideia de plano para o Glicério.
 Pensando nisso, acho importante contar um 
pouco do que foi esse meu intercâmbio e o quanto a 
minha experiencia urbana me transformou. Morei na 
região central de Barcelona, na cidade velha, que é di-
vidida entre Gótico, El Born e Raval, onde o Gótico e o 
El Born são os bairros turísticos e extremamente caros 
para se morar e o Raval foi tomado pelos imigrantes 
árabes, indianos e paquistaneses. Por conta de muitos 
imigrantes terem se instalado nessa região, El Raval 
sofreu um enorme preconceito, e ganhou a fama de um 
bairro perigoso e assim, perdeu muitos catalãos que ali 
moravam.

| Imagem 13|
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da minha rua ser apenas para pedestres, o banco em 
que eu apoiava as minhas compras do mercado para 
procurar a chave de casa, até os bares da região em que 
eu saia a pé com os meus amigos e voltava tranquila-
mente à noite porque a rua estava iluminada e movi-
mentada.

 E foi no bairro do Raval que eu morei. Apesar de 
muitas pessoas terem esse preconceito de ser um bair-
ro perigoso, senti como se lá tivesse espaço para uma 
visitante, de outra cultura. Foi no El Raval que encon-
trei um espaço para levar a minha cultura.
 O que mais me surpreendeu ao voltar para o 
Brasil, por ter morado no Raval e escolher o Glicério 
como o lugar que eu queria estudar, foi perceber foi a 
grande semelhança entre os bairros: os dois têm uma 
localização muito boa, extremamente perto do centro 
da cidade, os dois são bairros cheios de imigrantes e 
onde eles têm espaço para manter suas culturas, além 
dos dois lugares sofrerem com o preconceito. 
 Mas, apesar de tudo, a grande diferença per-
ceptível, estava no fato de eu ter morado tranquila, se-
gura e feliz no Raval mas ter passado a vida inteira com 
medo de passar pelo Glicério.
 No Raval me senti pertencente ao bairro, como 
parte da cultura, como parte por ser parte de alguma 
forma, por ter o que levar para lá, por carregar algo 
comigo. 
 Avaliando minha experiência tão especial, de-
scobri que o contato com o espaço público, em todas as 
escalas, desde o balizador - que me protegia dos carros 
na calçada que tinha o mesmo nível da rua - pelo fato 

| Imagem 14|
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 O fato de não precisar ficar em casa, pois tinha 
uma biblioteca ao lado, uma praça em frente ao meu 
prédio, um centro cultural para o bairro, e não um 
aquele feito para turistas ou existente somente em 
bairros de classe média-alta, viabilizava uma impor-
tante experiência pública. Era um espaço pensado para 
a escala do bairro, para que as pessoas do Raval se sen-
tissem pertencentes. Um teatro com peças para todos 
os gostos, e o que mais me “enchia os olhos” é que eu 
encontrava meus vizinhos usufruindo de tudo isso, dos 
bebedouros, dos bancos, das mesas, fontes, pistas de 
skate, escadarias, das sombras e de todos os lugares 
que dessem liberdade para se usar.
 Durante os seis meses que estive lá vivenciei 
mais da cidade de lá do que vivi aqui em São Paulo du-
rante tantos anos. 
 E muito disso me fez pensar como ter mais ex-
periências importantes no espaço público na cidade em 
que moro e de que faço parte e mais, como fazer do 
Glicério um lugar bom de se viver, como fazer com que 
as pessoas que morem  lá se sintam  vivenciando o bair-
ro, parte do bairro e num lugar pensado para elas. 
E parte da relação está nesse entendimento, na história 
do lugar, das pessoas, do que elas precisam, de como 
vai funcionar e como isso tudo influencia na dinâmica 

| Imagem 15|

| Imagem 16|
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viaduto leste-oeste, e a principal questão é a falta de 
uma infraestrutura que auxilie a passagem dos pedes-
tres de um lado para o outro. O tema dessa barreira vai 
além de visual, chega em algo físico, que impede a pas-
sagem confortável de pessoas de um lado para o outro. 
Esse tipo de percurso acontece de uma só forma, com 
todos os moradores correndo, junto ao farol que fica 
vermelho em pouquíssimo tempo.
 Observei a quantidade de muros que foram 
construídos debaixo do viaduto, sem nenhum uso útil, 
não existe nada lá dentro, além de muito lixo e entul-
ho. E todos esses ambientes construídos poderiam ser 
utilizados pelas pessoas, existe um pé direito suficiente 
para isso.
 Descobri relações e costumes que eu nunca 
tinha observado. A quantidade de pessoas que andam 
nas ruas de noite é muito grande, o que auxilia muito 
na segurança da região, e muitos dos comércios são 
vistos como espaços para encontro. O lazer dessas pes-
soas acontece dessa forma no Glicério, nos encontros 
nos comércios locais, no cabeleireiro, no mecânico, na 
padaria. Isso demonstra a importância desses espaços, 
a importância dessa demanda e dessa necessidade.
 Tentei olhar para além do viaduto que cria um 
distanciamento pelo medo e uma barreira física, um es-

local. E como a escala que devemos ter para definir o 
que queremos são as pessoas, a composição disso tudo 
é que faz do lugar o que ele é.
 Henri Lefebvre, 2008, diz que a utopia deve 
ser considerada experimentalmente, estudando-se na 
prática suas implicações e consequências. Estas po-
dem surpreender. Quais são, quais serão os locais que 
socialmente terão sucesso? Como detectá-los? Segun-
do que critérios? Quais tempos, quais ritmos de vida 
cotidiana se inscrevem, se prescrevem nesses espaços 
“bem-sucedidos”, isto é, nesses espaços favoráveis à 
felicidade? É isso que interessa.
 Por isso, meu principal trabalho foi observar 
tudo isso de outra forma, visitar o Glicério com outro ol-
har. Visitei a Paroquia Nossa Senhora da Paz que recebe 
os imigrantes e anotei tudo que vi. Surpreendeu-me – e 
me incomodou-, naquela situação, a questão dela ser 
gradeada, o fato de muitos imigrantes utilizarem aque-
le espaço como apoio, para lazer, para vender comidas 
típicas, para se encontrar, mesmo sem que esse lugar 
tivesse infraestrutura para todos esses acontecimen-
tos. 
 Passeando pela região vi um rapaz jovem 
aproveitando a luz da padaria e um ponto de ônibus 
para ler um livro, fiquei observando o uso do baixo do 
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paço que cria sombra. Observei a vida que transcorre, a 
vida miúda, do dia a dia, e quem apostaria nessa escala 
do pequeno?

 As necessidades sociais levam a produção de 
novos “bens” que não são este ou aquele objeto, mas 
objetos sociais no espaço e no tempo.
 O homem da sociedade urbana já é um homem 
rico em necessidades: o homem de necessidades ricas 
que aguardam a objetificação, a realização. 
 A cidade foi um espaço ocupado ao mesmo 
tempo pelo trabalho produtivo, pelas obras, pelas 
festas. Que ela reencontre essa função para além das 
funções da eficiência, na sociedade urbana metamor-
foseada. Assim se formula um dos objetivos estratégi-
cos. (Lefebvre, 2008, p.128)
 Pensando nisso e no que queria, tentando en-
tender o que as pessoas precisam, e imaginando como 
dar lugar para essa função que vai além das funções, 
tentei avaliar como são os terrenos no Glicério, o que 
é uma tarefa muito complicada, porque as casas são 
completamente diferentes quando vistas pela fachada, 
por cima pelo Google Earth e por dentro, pelas pessoas 

| Imagem 17|
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.Importância da pausa.

 A ciência da cidade tem a cidade por objeto. 
Nem o arquiteto, nem o urbanista, nem o sociólogo, 
nem o economista, nem o filósofo ou o político podem 
tirar do nada, por decreto, novas formas e relações. Ap-
enas a vida social (a práxis) na sua capacidade global 
possui tal potência.
 A experiência cotidiana que transforma a ideia 
em um projeto, ou seja, o entendimento pela vivência, 
é o maior exemplo de experimentação que deve acon-
tecer.
 Os arquitetos parecem ter estabelecido e dog-
matizado um conjunto de significações, que aparece 
através de diversos vocábulos: função, forma e estru-
tura. Embora não a partir das significações percebidas 
e vividas por aqueles que habitam, mas a partir do fato 
de habitar, por eles interpretado.
 Por mais que se possa defini-lo, nosso projeto, 
o urbano não estará nunca inteiramente presente e 
plenamente atual, hoje, diante de nossa reflexão. Mais 
do que qualquer outro objeto, ele possui um caráter de 
totalidade altamente complexo, simultaneamente em 
ato e em potencial, que visa a pesquisa, que se desco-
bre pouco a pouco. (Lefebvre, 2008, p.111)

| Imagem 22|
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 Lefebvre acredita que a centralidade cultural 
tem qualquer coisa de ingrata. Ela se deixa facilmente 
organizar, institucionalizar e a seguir burocratizar. 
Nada se iguala ao burocrata da cultura. O setor edu-
cativo atrai, porém não mais seduz nem encanta. A 
pedagogia implica práticas localizadas e não uma cen-
tralidade social. Aliás, nada prova que existe “uma” ou 
“a” cultura. Submetido a esta entidade “a cultura”, e a 
sua ideologia, o “culturalismo”, o mais velho dos jog-
os, o Teatro se vê ameaçado pelo tédio. Os elementos 
de uma unidade superior, os fragmentos e aspectos da 
“cultura”, o educativo, o formativo, e o informativo, 
podem ser reunidos. De onde tirar o princípio da re-
união e seu conteúdo? Talvez, do lúdico! O termo deve 
ser tomado aqui na sua acepção mais ampla e no seu 
sentido mais “profundo”. O esporte é lúdico, o teatro 
também, de modo mais ativo e mais participante que 
o cinema. As brincadeiras das crianças não devem ser 
desprezadas, nem a dos adolescentes.    Parques de di-
versão, jogos coletivos de todas as espécies persistem 
nos interstícios da sociedade de consumo dirigida, nas 
brechas da sociedade “séria” que se pretende estru-
turada e sistemática, que se pretende tecnicista. Quan-
to aos antigos lugares de reunião pode-se dizer que, 
em grande parte, perderam seu sentido. O fato deles 

 Apenas grupos, classes sociais capazes de inici-
ativas revolucionárias podem se encarregar dos enfren-
tamentos dos problemas urbanos. Com essas forças 
sociais e políticas, a cidade renovada se tornará a obra 
(Lefebvre, 2008). Trata-se inicialmente de desfazer as 
estratégias e as ideologias dominantes na sociedade 
atual, tarefa árdua e na contramão de todo processo 
de alienação. 

.Como deve ser a pausa? 

 Nesses lugares privilegiados, o consumidor 
também vem consumir o espaço; o aglomerado dos ob-
jetos nas lojas, vitrines, torna-se razão e pretexto para 
a reunião das pessoas; elas veem, olham, falam, falam-
se. O lugar de encontro se dá a partir do aglomerado 
das coisas, para propor e justificar uma outra centrali-
dade. 
 A sociedade urbana, cuja possibilidade é aqui 
exposta, não pode se contentar com centralidades pas-
sadas, ainda que ela não as destrua e sim as utilize e se 
aproprie delas, modificando-as. 
Por conta disso fica o questionamento, o que devemos 
manter, modificar ou reinventar, o que devemos proje-
tar? 
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clarou Van Eyck em um artigo publicado na revista 
holandesa Fórum, 1953. Nas palavras dele, o funcion-
alismo “conduziu a uma fria tecnocracia em que os as-
pectos humanos são ignorados. Um edifício é muito 
mais que a soma de suas funções: a arquitetura tem 
que facilitar a atividade humana e promover a inter-
ação social. (OUDENAMPSEN, 2011, número 02, p.52)
 Por mais que espaço e tempo sejam impor-
tantes, lugar e ocasião importam mais. Pois na mente 
do homem, o espaço é o lugar e o tempo é a ocasião.
 A partir deste instante, o centro urbano traz, 
para as pessoas da cidade, o movimento, o imprevisto, 
o possível e os encontros. Ou é um “teatro espontâneo” 
ou não é nada.
 E assim surge a questão de dar lugar para a es-
pontaneidade. 
 Milton Santos, 1996, acredita que o espaço 
se oferece para o conjunto dos homens com valor 
desigual, cujo uso tem de ser disputado a cada instante, 
em função da força de cada agente. E isso impede que 
se construa num mesmo entorno dois campos de ações 
diferentes. Ou seja, os espaços públicos devem ter uma 
certa organização de usos do espaço, para que assim 
ele seja de uso multifuncional, porque quando livre, o 
grupo com maior força prevalece e ganha o espaço de 

reencontrarem um sentido pode significar a criação de 
lugares apropriados à festa renovada, essencialmente 
ligada à invenção lúdica. (Lefebvre, 2008,p.131)
 A centralidade lúdica tem suas implicações 
(Lefebvre, 2008): restituir o sentido da obra trazido 
pela arte e pela filosofia, dar ao tempo prioridade so-
bre o espaço, não sem considerar que o tempo vem 
se inscrever e se escrever num espaço, colocar a apro-
priação acima do domínio.
 O espaço lúdico coexistiu e coexiste ainda com 
espaços de trocas e de circulação, com o espaço políti-
co, com o espaço cultural. 
 Pensando na questão principal que é de onde 
devo tirar o princípio da reunião e na necessidade da 
criação do espaço lúdico, além de entender a importân-
cia de pensar em lugares apropriados à festa renovada, 
procuro espaços para dar lugar a essas festas.
 Experimento propor quatro situações de 
referência, mas não como um uso limitador e sim para 
criar ideias e usos abertos, seguindo a proposição de 
Aldo Van Eyck, 1953, onde “espaço e tempo” se tornam 
“lugar e ocasião” a partir da interação humana. Ou seja, 
a arquitetura é utilizada apenas como meio para a fes-
ta.
 “O funcionalismo matou a criatividade”, de-
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disponibilizar espaços de uso comum.
 A partir dessa hipótese, selecionei quatro áreas 
de interior de quadras, sendo duas delas de um dos la-
dos do viaduto, e duas de outro. 
 Além desses trechos de cidade, indaguei-me 
sobre o que o viaduto representava para a região além 
de uma barreira física e visual, ou seja, que tipo de situ-
ação ele promove? Decidi então incorporá-lo ao proje-
to usufruindo da sombra que ele cria.
 E assim, meus espaços estavam definidos, eu 
tinha um novo percurso pensado através das pausas 
nos interiores de quadra e na utilização da sombra do 
viaduto. Um percurso pensado a partir do dia a dia e 
para fortalecê-lo. 

UM NOVO PERCURSO 

forma única, expressando, também, o público do lugar.
 O lugar é o quadro de uma referência pragmáti-
ca do mundo, do qual lhe vêm solicitações e ordens 
precisas de ações condicionadas. Mas é, também, o te-
atro insubstituível das paixões humanas, responsáveis, 
por meio da ação comunicativa, pelas mais diversas 
manifestações da espontaneidade e da criatividade.
 O que significa no meu projeto essa questão de 
dar lugar à espontaneidade? 
Entender que o direito à cidade se manifesta como for-
ma superior dos direitos: direito à liberdade, à individu-
alização na socialização, ao habitat e ao habitar.   
 O direito à obra (a atividade participante) e o 
direito à apropriação (bem diferente do direito à pro-
priedade) então implicados no direito à cidade.
Visitei a região em situações e momentos diferentes.  
 Questionei-me acerca de quais deveriam ser es-
ses lugares e o principal intuito era encontrar- em al-
gumas áreas- a possibilidade de ressaltar o dia a dia no 
Glicério, sua dinâmica.
 Uma das possibilidades que se demonstrou po-
tente à investigação projetual foi a do uso do interior 
de quadra, ainda que, em nossa dinâmica de cidade 
não seja hábito a utilização dessas áreas, dado que as 
quadras, fragmentadas pelos lotes, acabam por não 
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Eyck, estipulei alguns usos e algumas características co-
muns (espaciais e/ou de materialidade) que auxiliassem 
na liberdade do uso desses espaços, mas que também 
criasse referência de legibilidade à apropriação.
 O interior de quadra 01 tem como referência 
três ruas: Rua Conde de Sarzedas, Rua Anita Ferraz e a 
Rua dos Estudantes. Para entender que tipo de as prin-
cipais questões do entorno imediato da quadra. Nesse 

 Além do questionamento sobre o que seria esse 
projeto, a principal diretriz foi encontrar esses espaços 
para dar lugar a esses acontecimentos que eu queria 
valorizar no Glicério.
 Os quatro interiores de quadra foram escol-
hidos pensando no seu entorno imediato e na sua lo-
calização. Em alguns deles não foi necessário que se 
retirasse nenhuma edificação existente e em outros 
apenas casas abandonadas, galpões inativos ou subuti-
lizados. 
 Já com esses espaços selecionados e pensados 
a partir dos novos fluxos criados, passei a estudar que 
tipo de lugar seria configurado por esses espaços e 
como eu deveria projetá-los.  
 Criar um local sem destiná-lo definitivamente a 
um fim único, sugerindo possibilidades múltiplas, mas 
sempre amparadas por uma estrutura de referência foi 
a parte mais difícil desse trabalho. Assim foram criadas 
as “arquiteturas âncora”. Âncora no sentido de remeter 
as arquiteturas a algum uso, mas não limitá-las a uma 
única possibilidade no tempo longo.
 As construções dessas arquiteturas âncoras 
são quase que apoios e coberturas para que a dinâmi-
ca do interior de quadra aconteça de forma mutante 
e adaptável. Assim como os parquinhos de Aldo Van 
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como um espaço que abrigue oportunidades múltiplas 
e que, por estar localizado junto à Igreja, possa receber 
os jovens que hoje usam a quadra de esportes e as cri-
anças, que têm a área frontal dessa edificação como es-
paço dado às brincadeiras, oferecendo, assim, o lugar 
para que exista a ocasião.
 O piso é elemento de importância redobrada 
quando se trata de interior de quadra. Seguindo de 

caso, a principal delas é a existência da Paróquia Nossa 
Senhora da Paz, que fica muito perto dessa quadra.  
 Pensando em tudo aquilo que presenciei quan-
do visitava o Glicério quis, nesse espaço criado, soli-
darizar-me com os imigrantes, contemplando nessa 
área, como arquitetura âncora, um centro para receber 
os estrangeiros, refugiados de suas origens. 
 A principal ideia é a de que esse centro funcione 
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de que os interiores de quadra poderiam ter menos 
definida a diferença entre o interior e o exterior da edi-
ficação, entre a rua e a arquitetura, dado que todo o es-
paço proposto seria de uso público e, portanto, de livre 
acesso.

dentro para as bordas, sinaliza que em lugar inusitado 
há um acontecimento de uso público. Aberto a todos 
e demonstrado em cada um dos acessos que, por trás 
das edificações nos lotes, pode-se encontrar outro es-
paço público, é ali que se darão as atividades propostas 
e inventadas.
 Pensando sempre em qual tipo de relação seria 
importante para cada percurso, cheguei à deliberação 
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 O interior de quadra 02, está localizado entre 
as ruas Dr. Tomaz de Lima e a Santa Luzia. Por meio 
de uma escadaria reprojetada, foi criada uma ligação 
com a área 01 através da rua Anita Ferraz. Nesse es-
paço o entorno já tem outra característica, já que a rua 
Dr. Tomaz de Lima é mais comercial e abriga o prédio 
do Tribunal de Justiça Conde de Sarzedas. Uma outra 
dinâmica acontece ali e, por isso o projeto foi estrutura-
do de outra maneira.

 Nessa área não foi preciso retirar alguma edifi-
cação existente porque o lá está situado um estacion-
amento. A intenção foi dar lugar e importância para 
uma nova questão um novo uso, que nesse caso seria 
um teatro ao ar livre que, assim como pensado ante-
riormente, deve acontecer com poucos elementos 
construídos, destinando-se um lugar para tal aconteci-
mento.  
 A arquitetura âncora desse miolo, foi pensada 
a partir dos usos possíveis para as horas de encontro, 
dando assim espaço/cobertura para uma diversidade 
de apropriações. Aqui, destaca-se a importância de dar 
lugar para que as diversas culturas se mostrem, se con-
heçam e se reconheçam.
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 Esse é o espaço da chuva, do sol, do acontec-
imento ao ar livre, como tiver que ser. Nesse mesmo 
lugar desenvolvi uma infraestrutura para o aconteci-
mento doméstico do preparo do alimento: pessoas que 
trabalham no comércio local e até no Museu do  Tribu-
nal poderiam usar uma cozinha coletiva e usufruir de 
um espaço ao ar livre, que é o tipo de “lazer” que o in-
terior de quadra permite e viabiliza. Esse respiro para o 
dia a dia é uma pequena proposta de pausa.
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dando mais ênfase na importância dela junto a um mo-
biliário urbano que valoriza e dá liberdade para a pas-
sagem e o encontro nessa escadaria

 Nesse interior de quadra uma das questões de 
maior importância foi visitar e entender como a esca-
daria que já existe da rua Dr Tomaz de Lima para rua 
Anita Ferraz funciona, e foi uma surpresa muito grande 
encontrar uma escadaria diferente do que se esperava, 
cheia de cores, desenhos, cheia de pessoas utilizando.  
 E a ideia foi manter essa mesma linguagem, 
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.No meio do caminho da pausa.

 No meio desse novo percurso criado existe a 
maior “barreira” e a principal questão do Glicério.
Através de alguns mapas de estudo, além das visitas 
e mesmo da curta vivência na região, é visível e com-
preensível que essa barreira, dada pelo viaduto, seja 
um dos principais temas a ser discutido pelo projeto. 
 Quando se refere à região do Glicério, a grande 
maioria das pessoas se lembra do viaduto e de seu 
térreo perigoso. E a minha questão é exatamente essa, 
o quanto essa barreira transformou a região? E quantas 
vidas dependem dessa sombra hoje em dia? Fui enten-
dendo que existem inúmeras cooperativas que lutam 
pelo uso do térreo do viaduto, seja para dar aulas de in-
strumentos musicais para as crianças da região e para a 
associação de catadores da região (Associação de Cat-
adores Nova Glicério, CooperGlicério).
 Visitei o viaduto, tirei fotos, tentei entender que 
tipo de situação poderia existir e a partir de qual ponto 
eu poderia utilizar o pé direito de maneira confortável. 
Escolhi esse recorte e criei duas faixas de pedestre com 
lombofaixa para exaltar a nova ligação criada entre os 
dois lados do Glicério.
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que essas duas ruas que conectam os dois lados colo-
cam como possibilidade, valorizando e priorizando as 
relações, tendo como referência a caminhabilidade, o 
andar a pé. O entendimento que o passeio pelo Glicério 
pode ter uma infraestrutura melhor e um jeito mais 
fácil de acontecer.

 A importância da proximidade para Milton San-
tos ,1996, não se limita a uma mera definição de dis-
tâncias, ela tem a ver com a contiguidade física entre 
pessoas numa mesma extensão, num mesmo conjun-
to de pontos contínuos, vivendo com a intensidade de 
suas inter-relações, a totalidade delas. E, assim, a prox-
imidade como processo, pode criar a solidariedade, os 
laços culturais e, desse modo, as experiências comuns.
 E foi exatamente esse tipo de proximidade 
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 A principal intenção foi propor usos de acordo 
com o que já existe na região como, por exemplo, de-
volver o lugar da feira livre que acontecia aos domin-
gos debaixo do viaduto, criando-se essa possibilidade 
através de um simples desenho de piso, demarcando 
um espaço.
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 No dia em que visitei a Paróquia Nossa Sen-
hora da Paz, notei que inúmeros imigrantes vendiam 
alimentos e comidas, alguns típicos dos seus países. 
Imediatamente surgiu a ideia de criar um restaurante 
debaixo do viaduto, valorizando as diferenças de cultu-
ra e fortalecendo a relação de ter um lugar para “trazer 
o que é seu”.
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é importante dar espaço para o tempo para assim se 
transformar em lugar e ocasião

 O cinema utiliza a própria estrutura do viadu-
to como componente do programa (projeção), e isso 
surgiu com a observação dos diversos usos: uma igreja 
pequena realizava algumas missas nesse lugar, todos 
levavam cadeiras de plástico e se reuniam para fazer 
parte da missa de alguma forma. A rua é exatamente 
isso, pública e lugar de todos. Entendi assim o quanto 
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livre e o lazer, em que a arquitetura âncora desem-
penha o papel de suporte.
 O último interior de quadra – a área 4 - foi pensa-
da a partir de um espaço que hoje está completamente 
vazio, com acesso por duas ruas: Rua Barão de Iguape e 
Rua Mituto Mizumoto. O acesso e  as características lo-
cais, possibilitaram valorizar e conectar essa área com 

 A pista de skate, o mobiliário público e as ár-
vores foram pensadas para que essa sombra tenha 
qualidade, para que a força do pedestre seja mais forte 
que a do carro, que o uso público transforme e modi-
fique o protagonismo do viaduto. 
 As cooperativas de reciclagem da região do 
Glicério, que estão há mais de 10 anos no bairro, que jun-
tas possuem mais de 120 catadores, e são responsáveis 
por quase uma tonelada de resíduos por mês e sem re-
muneração, precisam de um espaço e lutam há muito 
tempo por ele. Parte da sombra do viaduto deverá ser 
compartilhada com os trabalhadores da cooperativa a 
partir desse uso.

.De volta ao percurso.
 O interior de quadra 3 corresponde a um antigo 
estacionamento e tem alguns galpões abandonados. 
Relaciona-se com três ruas importantes e famosas na 
região, a própria rua do Glicério, Rua São Paulo e a Rua 
Lins.
 Essas três ruas têm uma característica mais 
residencial e por conta da sua localização próxima ao 
viaduto, têm uma relação muito forte com essa barrei-
ra. Por isso esse espaço de transição, para encontros 
e brincadeiras, cria o interior de quadra para o tempo 
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o entorno imediato, conformado por escolas e cortiços. 
A âncora desse miolo de quadra é a relação com a água 
como lazer e como espaço para o mínimo. Um vestiário 
público, junto a chuveirões ao ar live.
 O percurso interno oferece espaço para o laz-
er de forma livre, com espreguiçadeiras, arborização, 
decks de descanso, criando a pausa nesses espaços e 

oferecendo uma infraestrutura, para quem quer que 
precise desse vestiário encontrar um lugar com o bási-
co necessário. Foi importante entender que tipo de in-
terior de quadra e que tipo de desenho transformaria 
esse espaço e quais seriam os caminhos, dado que a 
relação com o entorno se dá principalmente com três 
entradas em diferentes ruas.
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 O último interior de quadra – a área 4 - foi pensa-
da a partir de um espaço que hoje está completamente 
vazio, com acesso por duas ruas: Rua Barão de Iguape e 
Rua Mituto Mizumoto. O acesso e  as características lo-
cais, possibilitaram valorizar e conectar essa área com 
o entorno imediato, conformado por escolas e cortiços.

 Por isso a principal diretriz foi dar espaço para 
que esses cortiços possam usá-lo como continuação 
das casas.
 Essa cobertura foi pensada como o lugar da lei-
tura, o lugar que abriga as atividades complementares 
da escola e da vida doméstica.
 Essa relação de sala de estudos com a sala de 
estar foi a solução para dar  continuidade às casas, am-
pliando seus espaços para além do privado.
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 A intenção dos interiores de quadra é criar esse 
respiro, esse espaço outro para se estar, conviver, en-
contrar e vivenciar o Glicério. São os espaços miúdos 
que geram essa nova dinâmica para toda a região.

 É interessante pensar que cada fundo de lote, 
cada quintal ou muro tem o outro lado, e é exatamente 
com esse tipo de situação que eu trabalhei  na maioria 
dos interiores de quadra.
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 De forma geral, a principal ideia de utilização 
dos interiores de quadra e do térreo do viaduto cor-
respondeu à uma tentativa de enxergar e valorizar o 
cotidiano do Glicério, com suas estruturas físicas e so-
ciais, ampliando as possibilidades de espaços de con-
vívio e de vida pública,  encontrando na rotina, no que 
transcorre, o que faz diferença, as diversas cores e lín-
guas, e a partir disso tentando encontrar lugares para o 
tempo livre, para as pequenas grandes tarefas e para os 
significativos momentos do dia a dia do bairro.
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crianças” afirma que a cidade nasce da necessidade de 
um ser humano estar junto com outro. Nasce para o 
encontro dos diversos. Para que exista a troca daquilo 
que nos sobra por aquilo que nos falta, ou para multi-
plicar aquilo que temos em comum. 

“Logo ali nas imediações da Praça da Sé, mais abaixo, 
existe um lugar chamado Glicério.
Espaço marginal em essência: as margens do Rio Ta-
manduateí, as margens do centro financeiro, as mar-
gens de uma sociedade que olha para o alto. 
Ali se misturam cheiros, gostos, sons e cores de todo 
canto, numa explosão de vitalidade. As ruas parecem 
pulsar a todo momento. Em toda parte, as marcas dos 
tempos constroem percursos que nos guiam pela di-
versidade que toma o lugar.
Terra de gente de todo tipo. Há grande riqueza em cada 
história contada. Em cada tesouro trazido de lugares 
distantes. Das saudades e dos amores. Cada esquina 
nos revela uma nova surpresa.”
Rodrigo de Moura 

 E que surpresa que é o Glicério sob o meu antigo 
olhar.

 Para finalizar, acredito que o processo desse 
trabalho incluiu as mudanças internas e externas pelas 
quais passei durante o curso.
 O trabalho foi dividido em dois momentos, um 
em que exploro uma digressão sobre o que é cidade, o 
espaço cotidiano, o porquê da procura por esse lugar, o 
enfrentamento da minha própria percepção e o que eu 
vejo quando teorizo isso, e um outro momento em que 
falo do meu projeto.
 E encontrar esse equilíbrio na minha ação de 
projeto com toda a questão teórica sobre o que é a 
pausa que me refiro, sobre a importância dela e como 
dar lugar a ela.
 Como diria Manoel de Barros, “a importância 
de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com 
balanças, nem barômetros, pois a importância de uma 
coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa 
produza em nós”. E o Glicério me encantou, surpreen-
deu e mudou tudo que eu considerava saber sobre ele. 
 O Glicério simboliza para mim a importância da 
aproximação e do afastamento, da ideia de dar lugar 
para acontecer o que já acontece no dia a dia e nas 
reentrâncias. A importância de existir para que reex-
ista.
 Rodrigo de Moura diz em “O Glicério por suas 
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