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RESUMO
O estudo foi iniciado através do levantamento e entendimento
da conformação da cidade de São Paulo como metrópole
brasileira, tendo sempre como foco a região central paulistana.
Esse local, durante um curto espaço de tempo, passou pelas
mais diversas mudanças, tanto no meio urbano quanto no meio
social. Entendeu-se o processo de declínio do centro como um
grande conector entre o meio urbano e a comunidade LGBTQI+,
abordando assim todos os aspectos que permeiam essa
comunidade, estabelecendo uma relação direta com o centro da
capital. Como grande objeto de estudo, para que houvesse uma
proposta arquitetônica, foi direcionado todo esse olhar sobre
a cidade e a comunidade LGBTQI+, no perímetro que forma a
região do Largo do Arouche, analisando e comparando com a
região da Rua Frei Caneca e Rua Augusta, que também possui
uma grande influência dessa população.
Palavras-chave: LGBTQI+, São Paulo, região central, Largo
do Arouche, metrópole, comunidade.

RESUMEN
El estudio empezó através del levantamiento y el
entendimiento acerca de la formación de la ciudad de São
Paulo, como metropole brasileña, siempre con el enfoque en
la región central paulistana. Este sitio, a lo largo de los años,
pasó por diversos cambios, sea en el medio urbano o en el
medio social. Ha entendido el proceso de declinación de la
región central como un gran conector entre el medio urbano y
la comunidad LGBTQI+, tratando todos los aspectos que rodean
esta comunidad, estableciendo una relación directa con el centro
de la capital. Como gran objeto de estudio, para que hubiese
una propuesta arquitectônica, fue direccionado la mirada acerca
de la ciudad y de la comunidad LGBTQI+, en el perímetro que
forma la área del “Largo do Arouche”, analisando y comparando
con la región de la calle Frei Caneca y Augusta, que también
recibe una grande influencia de la comunidad.
Palabras clave: LGBTQI+, São Paulo, región central, “Largo
do Arouche”, metropole, comunidad.

SUMÁRIO

[ INTRODUÇÃO ]

16

[ 1. O IMPACTO DA EVOLUÇÃO URBANA paulistana na região central ]

18

1.1 O AVANÇAR DA CIDADE PÓS METRÓPOLE

19

1.2 AS CONSEQUENCIAS METROPOLITANAS NAS ÁREAS CENTRAIS

29

[ 2. ESPAÇO PÚBLICO como formador da identidade pessoal ]

34

2.1 O INDIVÍDUO E SUA RELAÇÃO COM OS ESPAÇOS COLETIVOS

35

2.2 A ocupação urbana NO CENTRO DE SÃO PAULO

43

[ 3. A MANCHA LGBTQI+ DO CENTRO DE SÃO PAULO ]

57

[ 4. O COMPLEXO DA DIVERSIDADE LARGO DO AROUCHE ]

78

4.1 O PROGRAMA

79

4.2 O PROJETO URBANO

91

4.3 O PROJETO DO MUSEU DA DIVERSIDADE

94

4.4 O PROJETO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO LGBTQI+

96

[ O COMPLEXO DA DIVERSIDADE LARGO DO AROUCHE - DESENHOS TÉCNICOS ]

106

INTRODUÇÃO

O objetivo desta pesquisa é analisar todos aspectos considerados importantes,
que antecederam a categorização da cidade de São Paulo como uma metrópole e
suas consequências pós metrópole, visando justificar e consolidar a concentração
da comunidade LGBTQI+1 no Largo do Arocuhe. Assim como a relevância dos
espaços públicos para formação e desenvolvimento de qualquer cidade e como isso
se relaciona ou pode se relacionar com as questões socioculturais da população
LGBTQI+. Sendo estes espaços públicos e semi públicos, um posicionamento
político dentro da cidade com foco na cultura e vida desta comunidade, como por
exemplo São Francisco, nos Estados Unidos.
Esse estudo tem como protagonistas, uma grande parte dos jovens e das
minorias paulistanas, do século XXI em diante, que vem reinvindicando, cada vez
mais seu espaço na metrópole. Esse processo vem acompanhado da luta diária
dessas minorias silenciadas em uma sociedade que apesar do suposto caráter
liberal, ainda está amarrada em seus ideais colonizadores e religiosos, em um
sistema patriarcal e de constituição tradicional. Essa luta pelos espaços públicos,
atualmente, é uma consequência de um sistema, que desde sempre, privilegiou as
classes dominantes e negligenciou as classes mais pobres e oprimidas. Qual é o
grau de relação entre os espaços urbanos públicos e a cidade? Qual o seu papel
social e por que esses espaços estão cada vez mais entrelaçados aos movimentos
sociais, por uma moradia mais acessível por exemplo? Como estes ambientes
podem dar voz a uma população marginalizada que se vê calada diariamente
desde os primórdios? Para essa conceituação dos espaços urbanos e públicos
como formadores da identidade individual do ser humano, é necessário entender
como estes foram formados e se refletiram na cidade. Outro fator importante foi o
processo de apropriação destes vazios ou deficiências urbanas pela população
mais periférica, dando assim um novo aspecto para aquele ambiente.
Sendo assim, o direcionamento deste estudo será na área do Largo do Arouche,
na região central, onde será inserido um equipamento voltado a comunidade
LGBTQI+ por ser um dos principais locais que reúne essa diversidade, há muito
tempo. Além desta concentração, será retratado a expansão da comunidade, junto
ao processo de metropolização, que impulsionou este acontecimento. Por fim, o
levantamento cronológico dos acontecimentos pesquisados, somados a análise
urbana atual do Arouche, servirão como base para justificar a implementação
de um equipamento social e cultural no perímetro do Largo do Arouche, com o
objetivo de fortalecer, cada vez mais essa comunidade, uma vez que a mesma
ainda padece de preconceitos, diante do conservadorismo brasileiro.

1 O termo LGBTQI+ adotado neste trabalho, é para se referir a comunidade não heterossexual,
segundo movimentos sociais, apesar da sigla LGBTI ser adotada por organizações
internacionais como a ONU para se tratar do tema da diversidade. Sendo L de lésbicas, G
gays, B de bissexuais, T de travesti e trnasexuais, Q de queer, I de intersexual e o + refrente
aos demais que não estão representados na sigla.
16

1

O IMPACTO DA EVOLUÇÃO URBANA paulistana na região central

[ 1.1 O AVANÇAR DA CIDADE PÓS METRÓPOLE ]
Devido ao fortalecimento da indústria, proveniente do capital
excedente gerado pela exportação de café e consequentemente
a expansão da cidade no final do século XIX e XX, houve a
necessidade de se pensar a cidade através de projetos
urbanísticos que melhoraram a qualidade de vida de seus
habitantes. Neste momento, a cidade crescia cada vez mais,
indo do aspecto de vila ao conceito de vida urbana baseada
em conceitos europeus, evidenciado na arquitetura até os dias
de hoje. Segu n d o M a u r o C a l l i a r i , e m s u a t e s e d e m e s t r a d o ,
e n ti tu l a d o “ Espaços Públicos de São Paulo: o resgate da urbanidade”.

“O capital excedente gerado pela exportação do
café permite o fortalecimento do setor bancário, que
potencializa o crédito para investimentos produtivos,
principalmente a indústria. ” (CALLIARI, Mauro - 2014
p.74).

Além disso, o crescimento da cidade além dos limites do
triângulo histórico gerou cada vez mais uma segregação entre as
classes pobres e ricas, que se intensificou após a consolidação
da cidade como metrópole. O contexto de São Paulo mudou
radicalmente em tão pouco tempo, tornando a região central
como um grande polo econômico e bem infra estruturado,
local este habitado pela elite paulistana. O período de 1930
em diante, foi importantíssimo para que o status de metrópole
fosse adquirido, contando também com conquistas sociais pelas
minorias, tais como: os direitos trabalhistas e maior participação
dos trabalhadores e a conquista do voto feminino.
“O fim da guerra marca uma nova fase política (com a
redemocratização) e econômica, em que os projetos
de desenvolvimento industrial ganham impulso, a
partir da instalação de infraestrutura, como a produção
de aço em Volta Redonda e, no final da década de
50, o grande impulsionador da indústria brasileira, a
indústria automobilística. ” (CALLIARI, Mauro - 2014
p. 88)

Projetos como o plano de avenidas de Francisco Prestes
Maia de 1920-1940 (fig.01 e fig.02) incentivou o mercado
automobilístico, que se concretizou como umas das principais
19

fontes para economia, deixando para segundo plano, o sistema
coletivo de transporte, que já havia sido proposto pela empresa
canadense “Light Company”. Com boa parte da malha urbana
conectada pelo novo sistema viário, grandes investidores
despertaram um interesse em novas áreas da cidade, afastadas
do centro novo e velho, tendo sua expansão consolidada nos
anos 40 e dez anos depois, seu posto de metrópole brasileira.
É no início de 1950, também conhecido como “anos dourados”,
que a cidade começa a ter bons frutos, depois de se concretizar
como metrópole, sendo reconhecida mundialmente como um
dos principais centros urbanos e industriais. Nos trinta anos
seguintes, a cidade continuou expandindo-se rapidamente, o
que resultou na criação de novas centralidades ao longo desses
anos. Segundo o Arquiteto e Urbanista, Luís Octávio da Silva.

Fig. 01 - Corte esquemático da via e edificações proposto no
plano de avenidas de Prestes Maia (ANELLI, 2007)

Fig. 02 - Esquema teórico do plano de avenidas radial concêntrico segundo Ulhôa Cintra, a esquerda o modelo
parisiense e a direita o modelo interpretado para ser aplicado na cidade de São Paulo (ANELLI, 2007)
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“Até o final da década de 30, 70% dos edifícios
produzidos na capital eram localizados na região
central e possuíam características comerciais. A
década de 50 praticamente encerrou o período de
apogeu da atividade construtiva no centro, com
projetos como o do Edifício Itália, Copan, Galeria
Metrópole, Zavos, Olido, Andraus e Citibank, todos
situados no perímetro do Centro Novo. ” (SILVA, Luís
- 2005 p.3)

Essas novas centralidades foram estabelecidas ao longo dos
anos de 1960 (ver mapa ao lado), começando pela Rua Augusta
que por um tempo foi considerado um polo importante. A partir
de 1965 até 1968, a Avenida Faria Lima veio fortemente, como
um novo eixo importante da cidade. Devido ao distanciamento
provocado pela expansão urbana, no mandato do prefeito
Paulo Maluf, iniciou-se a construção do Elevado Presidente
Costa e Silva, popularmente conhecido como minhocão, sendo
concluído e inaugurado em 1971 (fig.3). Esta construção, que
rasgou o tecido urbano do centro paulistano foi claramente uma
consequência desse distanciamento e até hoje, traz grandes
problemas, debates e controvérsias sobre a sua demolição ou
não. Em paralelo a este acontecimento, a Avenida Paulista até
meados de 1950, era uma região predominantemente residencial,
começou a se modernizar e se classificar entre 70 e 74, como
outro eixo urbano importante (fig.4). Estas duas últimas já eram,
de certa forma, desconexas da área central, e tinham uma
busca por tecnologia e uma linguagem arquitetônica inovadora,
resultado do que vemos atualmente. Edifícios comerciais altos e
envidraçados (a construção de fachadas inteiriças de vidro era
o sinônimo de um avanço na construção e poder econômico).
Após a consolidação das Avenidas Paulista e Faria Lima,
como pontos econômicos de referência para as grandes
empresas em busca de um novo centro, somado a expansão
das rodovias, fez com que a Avenida Berrini em 1980 (fig.7), se
tornasse outro ponto da evolução urbana de São Paulo, sendo
até hoje, um dos principais pontos destinados à classe média e
alta e às grandes empresas multinacionais, expandindo-se logo
21
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Fig. 03 - A esquerda dois registros fotográficos do Elevado Presidente João Goulart (Antigo Elevado
Presidente Costa e SIilva) em cosntrução nos anos 90, durante o mandato do atual Prefeito Paulo
Maluf. A direita o convite à população para a inauguração do elevado.

Fig. 04 - Sequência de fotos da evolução da Avenida paulista, datadas de 1930, 1950, 1960,2019.
Nota-se nessas imagens a mudança da avenida, que antes configurava-se como extremamente
residencial, visto na primeira foto e como ela veio se transformando até virar um novo polo
econômico da cidade de São Paulo.
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Fig. 05 - Belvedere Trianon ao fundo
que viria a se transformar no MASP
(Museu de Artes de São Paulo) e
terreno abaixo que deu origem ao
túnel da Avenida 9 de julho.

Fig. 06 - Construção do Masp ao
fundo e túnel da Avenida
9 de
julho já em funcionamento, avenida
esta que fazia parte do plano de
avenidas, ligando a região central
aos novos eixos econômicos.

Fig.
07
Primeiros
edíficios
comerciais sendo construidos na
Avenida Berrini, durante o seu
processo de consolidação como
novo polo econômico.
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em seguida para as margens do Rio Pinheiros. Nota-se, mais
uma vez, o abandono e afastamento da região central, visto que
o acesso a estas regiões, era feito exclusivamente de carro,
pois as estações Berrini e Pinheiros, foram concluídas somente
em 2000, tendo conexão com as outras linhas, a partir de 2010.
Com o deslocamento do centro econômico, a população, antes
marginalizada, começa a ocupar diversos pontos do centro,
habitando em sua maioria, em edifícios abandonados, com os
objetivos de se aproximar do seu local de trabalho e ter uma
infraestrutura, que inexistia na periferia. Claro que a proximidade
com o trabalho e a infraestrutura não foram os únicos motivos
para esta ocupação. Muitas dessas apropriações (em sua maioria
ilegais) foram motivadas pela falta de gestão governamental
desses antigos prédios e cheio de espaços ociosos (fig.8 e fig.9)
... outros pelo custo mais barato, provavelmente ocasionados
pela desvalorização desses lugares (mapa 1 e 2 e tabela 1 e
2). Todo este processo de ocupação, resultou em um bairro
muito mais diversos de etnias, classes sociais (visto que alguns
moradores da alta classe se mantiveram lá) e nacionalidades,
dentre outras.
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Fig. 08- Registro fotográfico do edifício corporativo Wilton Paes de Almeida localizado no Largo do Paissandu, região
central de São Paulo. A esquerda o edifício antigamente quando ainda estava em atividade em 1969 e ao lado o mesmo
edifício em 2016 após uma ocupação irregular devido ao abandono do mesmo, abrigando um total de 248 pessoas
(números obtidos em 2018).

Fig. 09- Incêndio e desabamento ocorrido no Edifício Wilton Paes de Almeida no dia 1° de maio de 2018. Assim como
este, diversos edifícios na região central de São Paulo que acabaram ficando desocupados e abandonados no período de
declínio do centro da cidade, foram ocupados por pessoas sem boas condições financeiras. A falta de habitações sociais
na região metropolitana, assim como a não fiscalização dos edifícios subutilizados em São Paulo são um dos motivos
desse incidente.
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LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS NOS DISTRITOS CENTRAIS
1990-1999

Mapa.1 - Fonte: EMBRAESP, 2015.

1992

1993

1994

1995

1996

1997

MSP

10.104

19.593

23.085

25.362

29.188

37.887

Centro

879

835

2.611

960

2.115

3.076

%

8.6

4.2

11.3

3.7

7.2

8.1

1998

1999

Total

20.249

25.893

191.361

4.621

3.350

18.447

22.8

12.9

9.6

Tabela.1 - Fonte: EMBRAESP, 2015.
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LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS NOS DISTRITOS CENTRAIS
2000-2010

Mapa.2 - Fonte: EMBRAESP, 2015.

2000
MSP

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

28.676 21.714 20.243 24.442 19.720 23.541 24.736 37.107

Centro 2.289

2.125

1.354

3.280

3.484

3.104

3.071

6.100

%

9.7

6.6

13.4

17.6

13.1

12.4

16.4

7.9

2008
MSP

2009

32.577 30.558

2010

Total

37.174 300.488

Centro 3.181

1.918

9.192

39.146

%

6.2

24.7

13.0

9.7

Tabela.2 - Fonte: EMBRAESP, 2015.
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[ 1.2 AS CONSEQUENCIAS METROPOLITANAS NAS ÁREAS CENTRAIS ]
A partir do momento de transição das centralidades, o centro
de São Paulo, desvaloriza-se cada vez mais, cada avanço da
cidade era um retrocesso para esta região, tornando-se um local
de passagem e desconectado dos novos eixos econômicos.
Embora houvesse o comércio da região, isso não foi o suficiente
para assegurar o prestígio e o movimento que havia anos atrás.
Com a expansão do sistema viário previsto no plano de
avenidas, o centro se viu muito afetado não só com as longas
distâncias dos novos polos, mas também com criação de vias
elevadas ligando a zona oeste e sul paulistana, gerando um
grande impacto na paisagem do entorno, deteriorando a região
como um todo, como exmplica o Arquiteto e Urbanista, Valter
Caldana.
“A construção de grandes terminais de ônibus e do
minhocão, por exemplo, reforçou a ideia de que ali é
uma região de passagem: não fique aqui, você não
pertence a este lugar. ” (CALDANA, 2018)

O exemplo clássico e que nos vem à cabeça é o “Minhocão”,
que gerou uma grande cicatriz no tecido urbano, além de
ter impactado negativamente suas adjacências, seja pela
desvalorização dos imóveis, seja pelo sombreamento abaixo dele
(fig.10), criando zonas escuras e inseguras aos transeuntes, em
horários tardios.

Fig. 10- Imapcto da cosntrução do Elevado Presidente João Goulart no entorno, evidenciando o sombreamento
causado pela grande estrutura de concreto do elevado, como também a proximidade da estrutura viária do lote
privado, trazendo assim problemas sonoros para os moradores da região, devido ao alto fluxo de carros que
passam pelo minhocão.
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A partir de 1968, os bairros centrais começaram a ter uma
acessibilidade maior, devido a construção das linhas do metrô
e terminais de ônibus, o que gerou uma maior rotatividade do
fluxo de pessoas por estar graças à conexão. Segundo Calliari,
isso contribuiu para alterar o perfil dos usuários do centro,
que se tornou ponto de comércio e serviços de caráter popular
(CALLIARI, Mauro - 2014 p.4). A desvalorização do centro
somada as novas linhas de metrô facilitaram a vinda e ocupação
deste espaço por uma população com pouco poder aquisitivo,
tanto no centro velho quanto no centro novo, enquanto boa
parte da elite, encaminhava-se para os novos polos atrativos
e econômicos da cidade, dando assim os primeiros sinais da
apropriação do espaço pelas minorias ou trabalhadores das
regiões periféricas.
“Um dos elementos mais emblemáticos desse
abandono do centro pelas elites foi a transferência
dos gabinetes do prefeito e do governador do estado,
respectivamente para o Parque do Ibirapuera e o
bairro do Morumbi. A geografia dessas transferências,
não por acaso, acompanhou a saga territorial da
população de média e alta renda ao longo do vetor
sudoeste da cidade. ” (SILVA, Luís - 2005 p.4)

Uma das maiores questões, quando se fala no abandono do
centro de São Paulo, foi a desvalorização imobiliária, gerada
pela saída de uma parte dos moradores dos bairros centrais
para os novos bairros como Pinheiros, Jardins e etc. A queda
no lançamento de novos empreendimentos, degradação dos
edifícios existentes e queda no valor da locação e venda destes
imóveis, foram uma das consequências dessa desvalorização
... além disso, o desinteresse econômico na região, ocasionado
pelos novos eixos econômicos, gerou um outro efeito, que
acentuou toda essa degradação. O custo para fazer manutenção
em prédios vazios, somado ao acúmulo de dívidas do IPTU,
culminaram em um prejuízo financeiro para os proprietários dos
edifícios, consecutivamente abandonaram os lotes pelo alto
custo.

30

O problema transcende o espaço dentro dos lotes, através do
aumento do comércio informal nas ruas, da poluição e descuido
da área, da sensação de insegurança, falta de políticas públicas
eficazes e iluminação pública deficiente. Segundo o Arquiteto e
Urbanista Álvaro Luis Puntoni.
“O centro de São Paulo está em piores condições
que os de todas as grandes cidades da América
Latina e que a área central paulistana é um retrato da
degradação. ” (PUNTONI, 2018).

Há também quem considere que isso ocorreu devido ao
esgotamento de lotes disponíveis para novas edificações, assim
como à obsolescência das edificações existentes e inadaptadas
às novas exigências do setor de serviços e segurança. Uma
questão fundamental para entender a situação dessa região, é
comparar o adensamento da região ao longo dos anos. Através
do censo, feito pelo IBGE nos anos de 1980, 1991, 2000 e
2010, evidencia uma queda progressiva nos três primeiros
anos, voltando a crescer só em 2010 (gráfico.1). Essa queda
demográfica transformou o cenário da região hoje administrada
pela subprefeitura da Sé, transformando um bairro, antigamente
bem adensando em um local cheio de prédios vazios e
parcialmente abandonados. Esse ocorrido acabou degradando
as regiões como Sé, República e Santa Cecília. Em seu blog na
internet, Raquel Rolnik (Arquiteta e urbanisma pela Universidade
De São Paulo) destaca a implementação do IPTU progressivo.

“A prefeitura de São Paulo notificou proprietários
de 1.053 imóveis ociosos que, a partir de agora,
estão sujeitos à taxação progressiva do IPTU e à
desapropriação com pagamento com títulos da dívida
pública. A maior parte dos imóveis está localizada
na região central e em Zonas Especiais de Interesse
Social (Zeis), em diversas áreas da cidade. ” (ROLNIK,
2011).

O uso misto sempre caracterizou o local, residências
acima de lojas e serviços, como também os grandes prédios
comerciais, mas com a mudança das empresas o movimento
de pedestres nas ruas caiu, e logo após a saída de uma parte
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da população, houve uma queda ainda maior ... deixando as
ruas vazias no período noturno, quando as lojas encerram suas
atividades. Com inúmeros imóveis subutilizados ou ociosos no
centro, algumas medidas foram tomadas para tentar resolver a
situação, uma delas foi a adoção em 2014 do IPTU progressivo,
que consiste em um aumento no valor do imposto do imóvel pago
pelo proprietário, se o mesmo não der algum uso para o edifício,
num prazo de 5 anos. Caso isto não ocorra, o imóvel pode ser
desapropriado. Como a medida foi aprovada em 2014, só surtiria
efeito agora em 2019, ano que completa o prazo proposto.
Esse esvaziamento habitacional constitui um
problema, pois a vitalidade dos tecidos urbanos
depende, justamente, da mistura de usos. Além
das implicações negativas no tocante à otimização
do uso da infraestrutura instalada, o esvaziamento
habitacional constitui um sério agravante às condições
de segurança para que o centro volte a ser usado
fora dos horários comerciais. Repovoar o Centro é,
portanto, um objetivo importante da política urbana
municipal para evitar a expansão periférica e um
elemento estratégico da reabilitação do Centro, que
contribuirá para a sustentabilidade desse processo.
(SILVA, Luís - 2005 p.9)

Gráfico.1 - Fonte: IBGE
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2

ESPAÇO PÚBLICO como formador da identidade pessoal

[ 2.1 O INDIVÍDUO E SUA RELAÇÃO COM OS ESPAÇOS COLETIVOS ]
As reinvindicações, pela população paulistana, por espaços
públicos, tornaram-se cada vez mais frequentes a partir do século
XX (fig.11), seja pela necessidade de equipamentos específicos,
por mais áreas de convivência e áreas verdes ou até mesmo
pela ocupação de espaços ociosos ou subutilizados. O espaço
público e privado na sociedade tem uma forte responsabilidade
e certo impacto na realidade de seus habitantes, como é
fortemente relatado na tese de doutorado de autoria de Mauro
Calliari, assim como em seu livro “Caminhadas Urbanas”. Mas
qual a diferença da visão destes dois tipos de espaços e como
eles influenciam no modo de construção da individualidade?
Para justificar e explicar essa influência, o Calliari buscou
referências no estudo da psicanálise para fundamentar seus
argumentos, sendo um desses estudos, o livro “O mal-estar da
civilização” escrito por Freud. Segundo o “pai da psicanálise”,
fica claro que o homem vive incessantemente em busca da sua
felicidade própria, que muitas vezes é encontrada no exercício
de sua individualidade. Porém há três fatores que interferem
nessa busca, são elas o próprio corpo, o mundo externo e o
convívio com os outros indivíduos, e é nesse último fator que
vamos nos ater.
Uma vez que a convivência com o diferente gera um conflito,
o ideal de felicidade daquele indivíduo é abalado imediatamente,
gerando uma frustração e insatisfação, pois essa convivência
social o obriga a renunciar muitas coisas para uma convivência
satisfatória. Como solução, “O homem civilizado trocou um
tanto de felicidade por um tanto de segurança”, ou seja, há
um equilíbrio entre a felicidade própria e a segurança que se
busca para poder estar em sociedade e esse equilíbrio hoje, é
mantido na relação entre os espaços públicos e privados, um
dos fundamentos principais da urbanidade. Assim ele concluiu
que o espaço em si acaba condicionando o comportamento do
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Fig. 11- Reinvidicações de moradores e ativistas para que o parque Augusta seja aberto, as manifestações ocorrem
desde 2013
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homem.
Sendo assim, o espaço privado nada mais é que a
externalização da individualidade do eu, em que todos seus
conceitos, pensamentos e individualidades são respeitados e
preservados. Não há interferências que possam modificar este
pensamento ... já o espaço público é bem mais complexo que
isso, ele é a violação e invasão do eu/individualidade. Essa
violação acontece, devido a multiplicidade de informações que
o homem é submetido ao estar vivendo no ambiente coletivo,
convivendo com as demais diferenças, dentro da sociedade.
Fazendo um paralelo a esse pensamento, pode-se exemplificar
com a vida na metrópole paulistana,
no centro de São Paulo, que em seu
desvalorização imobiliária, abrigou as
etnias e grupos de pessoas, convivendo

mais especificamente
período de declínio e
mais diversas tribos,
em um mesmo espaço.

As pessoas que residiam nesse ambiente e permaneceram
lá, mesmo com as mudanças que estavam acontecendo nesta
região, tiveram que aprender a conviver com as diversidades
de pessoas que estavam ocupando os espaços abandonados.
Vale ressaltar que para o exercício da individualidade como
direito, necessita-se de algo denominada civilidade, que nada
mais é que esse convívio harmônico com a diversidade existente
(isenta de intimidade entre os indivíduos) no meio público.
“... ele [o homem] sempre defenderá sua exigência de
liberdade individual contra a vontade do grupo. Boa
parte da peleja da humanidade se concentra em torno
da tarefa de achar um equilíbrio adequado, isto é,
que traga felicidade, entre as exigências individuais
e aquelas do grupo, culturais, ...” (FREUD, Sigmund
- 2011 p.41)

Qual seria a ligação entre a teoria apresentada pelo filósofo
e psicanalista sobre o espaço público e a atual relação destes
lugares com as pessoas que neles habitam? Como a existência
desses espaços influenciam na vida de seus habitantes? Qual a
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relação das minorias e o processo de reocupação do sitio com
todo esse pensamento?
O espaço público propriamente dito é o local que concentra
as diversidades culturais, étnicas, religiosas, e etc, em que o
ser humano deve exercer a sua cidadania diante de algo que,
de alguma forma, é estranho aos seus olhos, sejam nas praças
em frente à sua casa, nos mercados, nos centros comerciais
ou em qualquer outro ambiente, que abranjam uma quantidade
significativa de pessoas, para assim se ter um equilíbrio de
igual para igual. Segundo Calliari, é neste convívio que mora o
ponto principal do espaço público, que tem como grande função
proporcionar a formação da identidade individual, pois é no
coletivo e na diversidade, que o ser humano se reconhece como
pertencente ou não a determinado grupo, tribo, ou qualquer
formação social. Há nesse contexto uma relação de troca, sendo
necessária para a definição do “quem sou eu”. Esse processo é
nitidamente visto nas relações entre minorias e maiorias, como
por exemplo na comunidade LGBTQI+, que em determinado
momento se identificou como diferente do que se apresentava
na sociedade, em sua “maioria” baseados no comportamento
heterossexual como modelo padrão. Obviamente esse tipo de
descobrimento do eu, atinge outras minorias como os negros,
mulheres e a própria classe de baixa renda, pois foi necessário
presenciar o diferente/desconhecido para poder chegar a um
“rótulo” próprio, apesar dos rótulos serem de alguma forma
pejorativos, porém necessários para compreensão.
Segundo o sociólogo e historiador norte-americano, Richard
Sennett, dois fatores em específico foram importantes na
definição do contexto social mundial, que são o capitalismo e
o secularismo, fazendo com que as pessoas se tornassem cada
vez mais individualistas, no âmbito privado e público. Com o
aumento do individualismo, a convivência em público perdeu em
grande parte a relação de troca entre diferentes e começou a se
socializar e conviver apenas com os seus semelhantes, a grosso
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modo é dizer que o espaço público se tornou um espaço privado,
coletivo e restrito. Essa ideia é exemplificada por Calliari,
tomando Paris como exemplo, onde a burguesia se reunia em
boulevares ou em cafés contra o barulho externo e a intromissão,
como se fossem pequenos guetos espalhados pela cidade. Com
todo esse cenário, cada vez mais as pessoas perderam a sua
própria identidade devido a falta do convívio entre diferentes,
o que é chamado pelo sociólogo Richard Sennet de “O fim da
cultura pública”.
A grande consequência disso tudo para a sociedade, além
da perda da identidade pessoal, é a solução que as pessoas
encontraram de evitarem passar pelo processo de interação
com o seu oposto e construírem um repertório em comum
e até mesmo se sentir seguro, como por exemplo a própria
segregação entre homossexuais e heterossexuais, brancos e
negros, homens e mulheres. É mais fácil e cômodo interagir com
seus semelhantes, tendo como justificativa o reconhecimento
dos pares e compreensão entre si, evitando-se começar do zero
e convencê-lo do seu modo de vida e seu olhar para o mundo.
Há anos a sociedade estimulou e deu seguimento a uma
grande separação entre estas maiorias e minorias, que em sua
grande parte foram ocasionadas por um histórico de preconceitos
e aversão a tudo que foge do ideal da sociedade patriarcal, que
deveria ter sido superado no fim do período colonial brasileiro e
sabemos que esses pensamentos retrógrados ainda persistem,
sendo um dos motivos de todo esse estudo. Segundo Zygmunt
Bauman, no livro Modernidade Líquida.

“... quanto mais eficazes a tendência à homogeneidade
e o esforço para eliminar a diferença, tanto mais difícil
sentir-se à vontade em presença de estranhos, tanto
mais ameaçadora a diferença e tanto mais intensa a
ansiedade que ela gera. ” (2000, p123).

É nessa situação que se encontram por exemplo as
transexuais e travestis, que ora são objetos de desejo, ora objeto
de repulsa e que exemplifica muito bem essa frase de Bauman,
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pois o esforço presente na sociedade para eliminar essas
pessoas são muitos (fig.12 e fig.13), fortalecendo cada vez mais
o estranhamento e ódio a essa parcela da população, tendo como
resultado a marginalização e a isenção de oportunidades de um
trabalho digno, aumentando assim, trabalhos desvalorizados
como a prostituição, muito frequente no centro de São Paulo
... mais especificamente debaixo do elevado presidente João
Goulart e na Rua Rego Freitas, por exemplo.Esse preconceito,
que assola a vida de muitas trans e travestis no mercado de
trabalho, já se tornou dados levantados pela Associação das
Travestis e Transexuais e observada pela escritora e jornalista
Nádia Lapa.

“Segundo a Associação das Travestis e Transexuais
do Triângulo Mineiro (Triângulo Trans), apenas 5%
das travestis e transexuais de Uberlândia estão
no mercado de trabalho dito formal. As demais,
95%, estão na prostituição. Número semelhante é
apresentado pela ANTRA - Associação Nacional
de Travestis e Transexuais, segundo a qual 90%
das travestis e transexuais estão se prostituindo no
Brasil. Ainda que elas queiram arranjar um emprego
com rotina, horário de trabalho e carteira assinada, o
preconceito fica evidente quando elas se candidatam
a uma vaga” (LAPA, Nádia).

Fig. 12- Manifestações no Ceara por justiça as recentes mortes de
travestis e transexuais que ocorreram no ano de 2017.

Fig. 13- Mãe da travesti Dandara dos Santos que foi executada e
apedrejada em 2017 no estado do Ceará por doze pessoas
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Essa hipocrisia de sociedade moderna acabou fortalecendo
seus discursos de ódio, preconceito e o aumento da segregação,
aproveitando o momento oportuno para exercer cada vez mais
a sua individualidade e a repulsa contra determinados nichos
presentes na sociedade brasileira, como foi explicitamente
demonstrado na eleição presidencial no Brasil, em 2018 (fig.14
e fig.15).

Fig. 14- Manifestações contra a LGBTQfobia e desaprovação de um dos cancidatos a presidência por ser considerada
uma ameaça a integridade da comunidade LGBTQI+ no país.

Fig. 15- Coletivo Arouchianos em protesto as recentes mortes e ataques a comunidade LGBTQI+ durante o
período eleitoral que ocasionou a morte de uma travesti em frente a um bar no Largo do Arocuche.
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Por anos a população LGBTQI+, como exemplo citado
anteriormente, via-se obrigada a não se expor em público e
exercer a sua liberdade apenas em locais que fossem fechados
ou mesmo escondidos dos olhares conservadores. Apesar da
burguesia paulistana também se isolar nos seus ambientes
de alto padrão, ainda no espaço público ela exercia a sua
individualidade através da opressão e de seu esforço para
eliminar o que fosse diferente dela. Uma resposta a essa
imposição sobre a população LGBTQI+ no contexto mundial, foi
o isolamento dessas pessoas em espaços privados como bares,
danceterias e etc para que pudessem ser “livres” da reprovação
por parte dos mais conservadores. Um exemplo disso foram os
bares gays em São Francisco (EUA), onde os comércios para
essas pessoas eram totalmente fechados e sem aberturas que
dessem para a rua, para que os demais não olhassem o que
muitos chamavam de promiscuidade.
Portanto pode-se dizer que toda a individualidade resultante
do capitalismo e do secularismo contribuiu e continua
contribuindo para o não direito ao exercício da identidade pessoal
das pessoas, o que gerou e segue gerando uma revolta nas
pessoas, reivindicando assim o seu direito ao espaço público,
aumentando assim os casos de “apropriações do espaço” 2 , como
por exemplo a Praça Franklin Roosevelt, que teve o seu uso, à
partir de uma apropriação popular, já que não correspondia ao
que tinha sido pensado em 2010, ano em que começou o último
projeto para a praça. Segundo o professor francês, de geografia
e urbanismo, Jacques Lévy.

“O combate à segregação também faz parte dessa
proposta envolvente. Se a luta dos lugares pode ter
substituído a luta de classes, a luta pelos lugares
envolve o fenômeno da apropriação por alguma
classe, ou seja, a própria privatização dos espaços. ”
(LÉVY, Jacques 1991 p266).

2. O termo apropriação utilizado nesse contexto, se refere ao processo de ocupação, em
que uma quantidade de pessoas viram na fragilidade do ambiente urbano a possibilidade
de estabelerecem uma relação direta com aquele espaço, apropriando-se e criando uma
identidade para aquele ambiente sem ter uma conotação de posse, que geralmente é
traduzido quando se usa o termo apropriação.
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2.2 A ocupação urbana no centro de São Paulo
A busca pela modernização e crescimento da cidade,
acabaram desencadeando um processo urbano desordenado,
rápido e não planejado, atropelando etapas, que levaram muito
tempo, se comparado com outros países. Esses foram um dos
fatores que resultaram em uma cidade cheia de deficiências
urbanas. A dinâmica da cidade estava em constante mudança,
antes e depois da conquista do status de metrópole, cada vez
mais direcionado a predominância dos espaços privados e
enclausurados. Essas ideias dos espaços privados e do novo
modelo de comércio que estavam surgindo eram anunciadas
como um avanço para a população paulistana, que acabaram
agradando grande parte da elite, alterando assim a relação que
essa população tinha com o comércio da época.
O processo de deslocamento dos polos econômicos teve um
papel determinante nas atividades comerciais do centro de São
Paulo, assim como na densidade habitacional dos edifícios que
ali se situavam. O processo de declínio que os bairros centrais
passaram, era resultante do efêmero processo de modernização
urbana, que na visão das pessoas , era um local já obsoleto e que
não condizia mais com os seus ideais. O antigo comércio central,
embora permanecesse ativo e com uma quantidade significativa
de clientes, não era mais atrativo para a elite paulistana, que
estava mais interessada na nova concepção de comércio, com
os novos restaurantes, cafés, cinemas, edifícios e arquitetura,
como o Conjunto Nacional por exemplo que atraia olhares devido
a sua concepção arquitetônica inovadora e interessante ... como
também os shoppings centers que vinham surgindo (fig.16 e 17).
Todos esses aspectos acentuavam o declínio que o centro
passava, pois o comércio acabou de certa forma perdendo
espaço para os grandes shoppings centers e os edifícios
habitacionais ficaram mais ociosos e subutilizados com a saída
de boa parte da população de classe média/alta, que migrou
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para as novas regiões como Augusta, Paulista, Jardins e etc. A
partir do momento em que estes edifícios habitacionais foram
abandonados, situados em um bairro altamente equipado e infra
estruturado, houve um processo de ocupação, dando moradia
para uma porcentagem da população que vivia nas regiões
periféricas e longe de seus empregos. Essa fase de ocupação
na região fez com que o centro abrisse as portas para uma

Fig. 16- Folheto de anúncio da inauguração do primeiro Shopping Center
de São Paulo em 1966, o “Shopping Center Iguatemi”, localizado na Aveida
Brigadeira Faria Lima.

Fig. 17 - Registro fotográfico do Shopping Cneter Iguatemi, nos anos 70.
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diversidade étnica, social e cultural, mantendo até hoje essas
características.
Com a priorização
e o fortalecimento da
alteração no modo em
pois foi na construção

do sistema individual de transporte
indústria automobilística, houve uma
que as pessoas ocupavam a cidade,
e ampliação das avenidas e viadutos,

que o tecido urbano sofreu os impactos do automóvel. Neste
caso o carro vinha tomando os espaços restantes na metrópole,
engolindo o que antes era destinado ao caminhar do transeunte,
transformando-se em grandes áreas de estacionamentos
(fig.18), as áreas verdes eram enterradas por grandes estruturas
de concreto, consolidando assim um novo contexto, em que os
carros assumem o lugar do pedestre e levam consigo os espaços
públicos.
Pode-se exemplificar este pensamento descrito através do
Parque Dom Pedro II, onde situava-se o antigo parque do Carmo
que tinha um amplo espaço público e áreas verdes ao redor da
várzea do Rio Tamanduateí (fig.19). A partir do final de 1950 este
lugar foi alvo dos novos viadutos que arrasaram boa parte do
então parque, dando lugar a uma estação de metrô e estruturas
de concreto que sombrearam as áreas debaixo dele, assim como
ocorreu na construção do “Minhocão” (fig.20).
Após a consolidação da cidade com suas fragilidades
ocasionadas pela priorização do automóvel como meio de
transporte e sua expansão, começou-se uma iniciativa de tentar
livrar a região central de todo o legado negativo que tinha se
instalado. Em 1970 surge o projeto “Viva o Centro”, tendo como
principais medidas o fechamento de algumas vias de circulação
de automóveis na região da Sé e República (ver mapa da p.47),
transformando-as em grandes ruas peatonais, totalizando uma
área de 400.000m². Este plano de fechamento de vias deu
origem à “Operação Urbana Centro”, que prevê a melhoria e
requalificação urbana do centro de São Paulo. As mudanças
acabaram transformando a dinâmica das ruas e do comércio
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adjacente, trazendo uma nova configuração de comércio, como
por exemplo o comércio ambulante. O grande problema da
priorização das avenidas e viadutos em detrimento dos espaços

Fig. 18 - Registro fotográfico da região central
de São Paulo, destacando a praça Franklin
Roosevelt, espaço que era destinado a um
grande estacionamento de carros, evidenciando
essa priorização dos espaços voltados para os
automóveis e não para os transeuntes.

Fig. 19 - Registro fotográfico do Parque
Dom Pedro II em 1953, com extensas
áreas verdes e desenho paisagístico,
privilegiando assim o pedestre e espaços
públicos de qualidade.

Fig. 20 - Registro fotográfico do
Parque Dom Pedro II atualmente,
mostrando a interferência dos viadutos
que cortaram as áreas verdes e a
estação de metrô e terminal de ônibus,
que contribuiram para a degradação
dessa região.
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públicos, foi a falta de questionamentos sobre a construção de
tantas vias e se esse modelo futuramente não viria a saturar e
ser prejudicial a cidade, deixando claro que era só mais uma
medida em busca de lucro e fortalecimento econômico.
Hoje em dia podemos sentir o impacto negativo de uma cidade
que deixou de investir no sistema de transporte coletivo. Na
Marginal Tietê por exemplo, a área de várzea do rio foi tomada
por pistas de carros, que em períodos chuvosos alagam,
causando prejuízos enormes. Já na região do Morumbi e bairros
próximos exemplificam, claramente essa falta de investimentos,
visto que são áreas distantes e sem conexões entre si e com
o restante da cidade. Projetos como o monotrilho, que foram
postergadas por anos, intensificam essa falta de planejamento
urbano, à medida em que a estrutura desse transporte coletivo
costura a paisagem sem a menor lógica e preocupação com a
qualidade da cidade (fig.21).

.

Fig. 21 - Registro fotográfico de um trecho do monotrilho cortando o tecido urbano da cidade de São Paulo.
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Com grande parte do tecido urbano saturado de edifícios
subutilizados no centro, ainda assim existem espaços ociosos,
dando palco para discussões importantes dos mais variados
assuntos, como por exemplo as habitações de interesse social
(HIS), déficit habitacional, entre outros. No final do século 20
até os dias mais atuais, uma parte da população mais ligada
a urbanidade 3 da cidade, questionando-se e participando mais
dos processos de ocupação da cidade, de forma a dar respostas
mais assertivas para a vitalidade de alguns lugares, um destes
exemplos é a própria praça Franklin Roosevelt, que passou
por consecutivas fases malsucedidas de ocupação, até chegar
no estado que vemos hoje em dia. Segundo o jornalista Tiago
Dantas.

“O número de domicílios vagos na cidade de São Paulo
seria suficiente para resolver o atual déficit de moradia.
E ainda sobrariam casas. Existem, na capital, cerca
de 290 mil imóveis que não são habitados, segundo
dados preliminares do Censo 2010. Atualmente, 130
mil famílias não têm onde morar, de acordo com a
Secretaria Municipal de Habitação – quem vive em
habitações irregulares ou precárias, como favelas ou
cortiços, não entra nessa conta. ” (DANTAS, 2010)

Tomando

a

Praça

Roosevelt

como

exemplo,

nota-se

atualmente que o processo de ocupação foi importante (já que
o último projeto para a mesma tinha fracassado), pois hoje
é frequentado por uma população jovem, em grande parte
skatistas, como também moradores da região que passam horas
nos bares dos arredores, mantendo assim a vitalidade da praça,
que antes era morta e sem uso efetivo (fig.22). Outros pontos da
cidade se tornaram alvo desse anseio da população de vivenciar
a cidade, o que é visto no “Minhocão” como área de lazer aos
finais de semana, nas festas populares de rua como carnaval e
a virada cultural, nas feirinhas de rua, espalhadas pela capital
e etc (fig.23).

3 O conceito de urbanidade aqui, se refere ao modo de como os espaços da cidade acolhem
as pessoas.
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Fig. 22 - Registro fotográfico da Praça Franklin Roosevelt. No canto superior esquerdo, mostra a praça nos anos
80, totalmente abandonada, tornando o projeto um fracasso. Na foto do canto superior direito e a foto no abaixo,
mostram último projeto desenvolvido para a praça que foi ocupada por uma população mais diversa, tornando
aquele espaço muito vivo.

Fig. 23 - Imagens retratam a retomada das pessoas nos espaços públicos da cidade, seja através de festas e
eventos como o carnaval, como também a busca por espaços de lazer aos finais de semana como se tornou o
Elevado Presidente João Goulart.
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É importante salientar em todo esse processo de
redescobrimento da cidade e dos espaços públicos, a questão
da identificação social com determinado lugar, que acaba
sendo algo muito positivo tanto para a cidade quanto para
quem vivencia a vida urbana. A identificação social intensifica a
sensação de pertencimento, como se tivesse um canto fora do
espaço privado (neste caso o espaço privado seria o local onde
esse indivíduo mora) onde a sua individualidade é respeitada.
Essa ideia é uma concepção comum a qualquer grande cidade
metropolitana, como é visto na Rua Augusta, Galeria do Rock,
Praça da Liberdade e Largo do Arouche (fig24). Esses últimos
dois exemplos de identificação sócio espacial se assemelham
muito ao que se vê na famosa China Town e no bairro Castro em
São Francisco(fig.25).

Fig. 24 - Sequência de imagens retratando locais de São Paulo, onde a questão da identificação sócio espacial de
determinada tribo ou nacionalidade é bem nítida e forte. Começando pela Galeria do Rock à esquerda, Largo do
Arouche e a comunidade LGBTQI+ no meio e o bairro da Liberdade, na região central da capital.

Fig. 25 - Fotos tiradas em São Francisco, Califórnia (EUA). A foto acima mostra Castro, considerado o bairro
LGBTQI+ da cidade norte americana.
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Qual seria então de fato a relevância desse processo de
redescobrimento dos espaços públicos e qual a relação com
a cidade? Como isso interfere nas atividades projetuais e
urbanísticas da cidade?
Pode-se dizer que as atuais reivindicações populares por
um espaço público com qualidade urbanística e que atendam a
diversas demandas sociais, são resultantes de um longo período
de favorecimento dos espaços privados. Segundo a arquiteta
Paola Berenstein (2008), “este processo de priorização do
espaço público privado, pode ser chamado de “Espetacularização
das cidades contemporâneas”. Como defende a autora em seu
artigo “Corpografias Urbanas”, as cidades estão cada vez mais
decadentes quando se fala dos espaços de interesse comum e que
isto está intimamente ligado ao conceito de experiência corporal
das cidades. Ao longo do texto, Berenstein faz uma análise
crítica acerca desses processos das cidades contemporâneas,
baseando-se no conceito de corpografia. Primeiramente devese entender o que esse termo “corpografia” consiste, como ele
está ligado aos espaços urbanos e como ele é fundamental
para entendermos a importância dos espaços urbanos. O
conceito de corpografia é uma vertente do que chamamos de
cartografia, uma representação da cidade, sua diferença é que
a cartografia é uma representação da cidade como ela de fato
é, já consolidada e sem evidenciar as suas apropriações, como
também não considera a experiência corporal ou como pode se
dizer, “o corpo cidadão” 4 . Já a corpografia, é uma síntese da
cidade lida através de um conjunto de condições interativas, ou
seja, através de uma experiência sensorial da cidade.
“A cidade é lida pelo corpo como conjunto de
condições interativas e o corpo expressa a síntese
dessa interação descrevendo em sua corporalidade,
o que passamos a chamar de corpografia urbana.
A corpografia é uma cartografia corporal (ou corpocartografia, daí corpografia), ou seja, parte da hipótese
de que a experiência urbana fica inscrita, em diversas
escalas de temporalidade, no próprio corpo daquele
que a experimenta. “ (BERENSTEIN, Paula – 2008)

4 Corpo cidadão é um sinônimo para a experiência corporal através do homem.
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O estudo corpográfico é uma solução para analisar o
urbanismo atual e como a malha urbana das cidades vem sido
ocupadas e apropriadas, como também levantar possíveis
soluções que minimizem o processo de “Espetacularização
das cidades” contemporâneas e que nos ajudariam também a
compreender as pré-existências corporais resultantes de uma
experiência sensorial dos espaços. Essa experiência sensorial
do corpo cidadão também pode ser estimulada pela pratica das
“errâncias da cidade” 5 .
“A compreensão de corpografias pode servir
para a reflexão sobre o urbanismo, através do
desenvolvimento de outras formas, corporais ou
incorporadas, de se apreender o espaço urbano
para, posteriormente, se propor outras formas de
intervenção nas cidades” (BERENSTEIN, Paula –
2008)

Portanto, é claro que esse redescobrimento da cidade é
fundamental para a vitalidade e melhora da cidade, pois elas
ocorrem através da prática da errância, ou seja, através da
experiência vivida nas ruas da cidade, apontando suas falhas
e suas necessidades. É com o errante (indivíduo que prática a
errância), ou mesmo do passante 6 que a cidades atualizam os
seus projetos urbanos e até mesmo o urbanismo, pois os espaços
que são projetados pelos arquitetos e urbanistas colocam uma
intenção de uso para aquele lugar, mas quem irá definir o que
aquele espaço vai se tornar de fato são aqueles que experimentam
e vivenciam a cidade, como se vê nitidamente no “Minhocão” e na
praça Roosevelt. Assim percebe-se que a espetacularização das
cidades é intrínseca à ideia de empobrecimento da experiência
da cidade contemporânea e que os principais agentes que
ordenam esses espaços, como urbanistas e arquitetos, também
4 “Errâncias da cidade” é um conceito semelhante ao de experiência corporal da cidade, pois
ambos tratam de uma análise do meio urbano e seus problemas obtidos através de uma fonte
que convive diariamente com a cidade, como por exemplo os moradores de rua.
5 Passante é o conceito do indivíduo errante, pois o errante é aquele ser que vivencia em seu
máximo a cidade, no cotidiano. Já o passante é apenas aquele ser que vivencia determinado
ambiente em determinado horário, ele apenas vivencia quando passa por aquele ambiente.
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acabam cometendo certos equívocos ao projetar uma cidade
baseada no que pensam ser ideal, ignorando muitas vezes a real
necessidade de determinado local ou de determinada população.
É através de alguns processos de ocupação e apropriação,
aliados à experiência sensorial e social, que se pode chegar a
um espaço com vitalidade e qualidade, caso contrário a cidade
permaneceria como espaços mortos e sem uso.
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3

A MANCHA LGBTQI+ DO CENTRO DE SÃO PAULO

Embora existência e as relações homoafetivas terem sido
invisibilizadas por um longo período, devido ao preconceito,
foi no século XX que essa população acabou sendo mais vista
na cidade de São Paulo, mesmo que de forma pejorativa. Foi
nesse período inclusive, que a luta pelos seus direitos tomou
forma. No começo de 1900, a realidade das mulheres e homens
homossexuais ou bissexuais, como também das travestis e
transexuais eram bastante diferentes dos dias atuais. Nessa
época, pelo tema não ser abertamente discutido, como também
pelo preconceito existente, eram inexistentes os espaços
públicos ou locais que fossem receptivos a essa população ...
caso quisessem ir a um bar ou a uma casa noturna, tinham que
se submeter a locais destinados exclusivamente à população
heterossexual, espaços onde o preconceito e as agressões
eram algo comum.
Se analisarmos os primeiros focos de concentração dessas
pessoas, nota-se na região da República, Largo do Arouche,
Rego Freitas e adjacências uma eminente concentração de
moradores não heterossexuais, no início dos anos de 1900.
Esse início da mancha colorida da cidade de São Paulo, que se
expandiu ao longo do século XX, se deu também na ausência de
espaços destinados a esse público, que enxergou a possibilidade
de encontrar pessoas da mesma orientação sexual, apesar do
alto risco de ataques homofóbicos/transfóbicos nestes espaços,
acabava sendo uma opção mais adotada entre muitos. Entre
esses espaços públicos frequentados, destacavam-se as
praças, parques e boulevares localizados no centro da cidade
em regiões como Largo do Arouche e República.
É nessa fase que as relações homoafetivas ultrapassaram o
limite do privado para o ambiente público, colocando a prática
da paquera e da conquista nos espaços coletivos, mesmo que de
uma forma tímida e discreta, dando origem ao termo “Footing”,
que era o ato de andar pelas ruas da cidade em busca de alguém
para se relacionar, conhecer ou apenas ter o ato sexual casual.
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Em 1950, com a recente conquista da cidade de São Paulo
como metrópole, que os “entendidos” 7 começaram a ocupar mais
os espaços privados, como bares e baladas, dominando aqueles
ambientes de forma que os estabelecimentos se transformavam
forçadamente em espaços voltados a este público, dando
assim o surgimento aos primeiros points gays da capital. Vale
ressaltar que o centro de São Paulo, na década de 50 ainda era
frequentado por uma população de classe média e alta, pois
na região do Arouche, inaugurou-se dois dos restaurantes mais
tradicionais, o “Gato Que Ri” inaugurado em 1951 e o francês
“Le Cassarole” aberto três anos depois.
Um dos primeiros estabelecimentos, que apesar de
inicialmente não ser destinado ao público homossexual, foi
um bar localizado na região central chamado “Anjo azul”.
Embora a coragem de uma parte da população homossexual
de se assumir em ambientes públicos, até os anos 50, essa
população ainda era alvo de tratamentos psiquiátricos, como o
tratamento shocker 8 , castração e cirurgias como a lobotomia 9 .
Vale ressaltar, que até então, essas pessoas eram reconhecidas
como enfermas, chegando a se referir à homossexualidade
como homossexualismo, denotando assim o caráter patológico,
termo esse que veio a ser retirado da lista de doenças e
distúrbios mentais pela OMS (Organização Mundial de Saúde)
apenas em 1990. Segundo Fernanda Salgado em sua tese de
mestrado sobre “A situação e os sentimentos da comunidade
LGBTQI+ em situação de rua e nos centros de acolhida”, fala
sobre o processo de reconhecimento da população LGBTQI+ na
sociedade brasileira, a partir do contexto de globalização e o
acesso a informação que vinha mudando constantemente.
7 Entendidos era o termo que existia na época para se referir a população LGBTQI+,
denominação em siglas que veio existir apenas no século XXI.
8 Shocker era um tipo de tratamento, que consistia em mostrar imagens de pessoas do
mesmo sexo e dar choque nas genitálias caso a pessoa tivesse alguma ereção. O choque
faria com que a pessoa associasse essas imagens a dor, o que diminuiria seu estimulo sexual.
9 Lobotomia: cirurgia muito utilizada que envolvia uma espécie de cirurgia no lobo pré-frontal
do cérebro.
58

“No Brasil, a conceitualização da homossexualidade
como categoria perpassa obrigatoriamente por um
processo de desenvolvimento recente. Por conta da
rápida globalização e de acesso a vastos símbolos
culturais e novos significados sexuais, as tradições
da sociedade brasileira foram, necessariamente,
colocadas em cheque e consequentemente,
interagiram com tais conjuntos (SALGADO - 2011 p.
47)

Apesar da população gay, lésbica e transgênera da época não
ser reconhecida como seres normais aos olhos preconceituosos
da “tradicional família brasileira”, que exercia constantemente o
seu repúdio e ódio, boa parte dos “entendidos” acabavam sendo
motivados, por todo esse ódio gratuito, a se posicionarem e
ocuparem cada vez mais os ambientes públicos e privados, sem
esconder sua orientação. É na década de 60, na Avenida São
Luís, onde localizavam-se o “Barbaazul” e o “Arpege” (dois bares
frequentados pelos “entendidos”), que foi construída a Galeria
Metrópole (fig.26 e 27), projeto este que possuía uma tipologia
inovadora para a capital e que teve um papel importantíssimo na
vida da população gay 10 .
No documentário São Paulo em HI FI, de Lufe Steffen, um
dos entrevistados comenta que apesar da Galeria Metrópole não
ter sido projetada para atender ao público gay, corriam algumas
fofocas de se ocupar a galeria assim que ela fosse inaugurada
(1964), e assim foi. Em paralelo, a metrópole vinha passando pela
mudança do antigo polo econômico para as novas centralidades,
deixando o centro mais ocioso e com habitações desocupadas.
Além disso as obras viárias da época transformaram o cenário
urbano, resultando em uma desvalorização dos imóveis e as ruas
debaixo de viadutos se converteram em moradia para andarilhos,
pontos de prostituição e comércio de drogas. Foi nesse período
que as pessoas desprovidas de boas condições financeiras e
marginalizadas, ocuparam os edifícios abandonados, sendo
uma parte dessas pessoas que ocuparam o centro nesse
10 O termo gay era comumente usado para se referir não só aos homens gays, mas como
também as outras classificações que divergiam da heterossexualidade.
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período, pessoas entendidas. O antropólogo, poeta e anarquista
argentino, Néstor Perlongher (1942-1992) descreve como era a
Galeria Metrópole naquela época.
“Ponto quente da vida gay paulistana era a Galeria
Metrópole. Cheia de bares, boates, inferninhos,
fliperamas, galerias, livrarias, escadas rolantes,
etc., a Galeria misturava não só o mundo gay, mas
também intelectuais, artistas, poetas, encucados,
suicidas, prostitutas, gigolôs, cafetinas, músicos,
e mais a bossa nova, o jazz, o rock, a tropicália, a
psicodélica, o álcool, as drogas e, é claro, a polícia.
Enfim, misturava tudo e todos, de Chico Buarque a
Silvia Pinel, todo mundo deu, nem que “en passant”,
uma geral pela galeria, onde o “Barroquinho” de Zilco
Ribeiro era ponto chique. ” (PERLONGHER, 1987)

Fig. 26 - Perspectiva da Galeria Metrópole nos
anos 60, mostrando a Rua São Luís.

Fig. 27 - Fotografia do cinema da Galeria Metrópole, nos anos 60, local onde a comunidade
LGBTQI+ da época usava para paquerar.
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O processo de ocupação dessa população no centro da
cidade, passou da esfera dos bares e restaurantes, chegando
aos clássicos cinemas de rua que eram famosos na época,
como o Art Palácio, Olido, Arouche, Windsor, Metro, Comodoro,
Barão, Ipiranga e Marabá, onde os homens gays utilizam as
salas e banheiros do cinema para namorarem e até mesmo para
a prática sexual. Essa relação com os cinemas de exibição de
conteúdo adulto gay que já existiam na época (fig.28), perduram
até hoje, como por exemplo o Cine Arouche situado no Largo do
Arouche, que se encontra cada vez mais degradado e decadente
(fig.29). A partir de 65, começam a surgir os primeiros bares e
casas noturnas voltados para este público, começando pelo bar
Caneca de Prata, localizado na Avenida Vieira de Carvalho, que
teve papel determinante na oficialização da região do Arouche
como o point dos gays, lésbicas e travestis.
No final da década de 60, com o surgimento do novo eixo
econômico na Rua Augusta, as primeiras baladas foram se
estabelecendo naquela região, sendo um fator importante na
mudança da noite gay, já que antes tudo acontecia no centro.
Com essa mudança, apesar de ainda ter muitos estabelecimentos
antigos e novos voltados para os “entendidos”, o centro passava
a ser considerada mais underground, com locais de pegação,
saunas e os famosos inferninhos que eram baladas/bares onde
o ato sexual era frequente, um exemplo era o Val Improviso,
localizado na Rua Dr. Frederico Steidel, próximo ao Largo do
Arouche, que virou até letra do cantor Cazuza, na música “Só as
mães são felizes”.
“Você nunca varou
A Duvivier às 5
Nem levou um susto Saindo do Val Improviso
Era quase meio-dia
No lado escuro da vida”. (CAZUZA, 1985)

A realidade dessa região central era muito diversa, ao
mesmo tempo que o centro se via ocupado por moradores de
rua, garotas de programa e usuários de droga ... era no Largo
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do Arouche e arredores, que a classe média gay se divertia.
Segundo Néstor Perlongher (1987) o largo estava integrado com
uma região que chamavam de Boca do Lixo, o que seria a região
da República e proximidades da Praça Júlio Prestes. Segundo o
Geógrafo Tiago Augusto Silva Vicente, em sua tese de graduação
entitulado “Espaço urbano e sexualidade: A territorialização da
população LGBT no Largo do Arouche e na Rua Frei Caneca”.
“Os
homossexuais
enquanto
grupo
social
marginalizado e estigmatizado convivem nesta
multiterritorialidade da zona central da cidade com
o tráfico de drogas, violência e a prostituição. ”
(VICENTE - 2015 p.23).

Fig. 28 - Anúncio de cinemas com exibição de conteúdo adulto gay em meados
dos anos 60.

Fig. 29 - Registro fotográfico do Cine Arouche em duas épocas distintas. A esquerda temos o estabelecimento
em 1986, onde passava diversos filmes importante e renomados. A direita temos o Cine Arouche, em um registro
atual, onde a fachada foi modificada, assim como o conteúdo dos filmes naquele cinema, que hoje em dia é
exclusivamente de conteúdo erótico gay, com salas e cabines para relações sexuais.
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No livro “Na trilha do arco-íris: do movimento homossexual
ao LGBT” publicado em 2009 por Júlio Simões e Regina Facchini,
os autores descrevem perfeitamente o contexto daquela região
e evidencia uma comparação com outros lugares fora do
Brasil, tais como Castro que é considerado o bairro gay de São
Francisco (EUA).

“O final da década de 1970 em São Paulo assistiu a
uma ruidosa saída do armário, tendo como epicentro o
largo do Arouche. Impressionado com a movimentação
paulistana, o sociólogo norte-americano Frederick
Whitmam escreveu, em 1979, que o burburinho
da população gay dos fins de semana do largo do
Arouche nada ficava a dever ao das famosas Castro
Street, de São Francisco, e Christopher Street em
Nova York. (SIMÕES e FACCHINI – 2009 p.74)

Apesar da noite gay passar um processo de crescimento, a
repressão a prática homossexual era severa nos anos datados
entre 1970 e final de 1980, assim como as perseguições a essa
população, como ocorreram por exemplo na “operação sapatão
e operação Richetti” 11 , ambas coordenadas pelo delegado
José Richetti (fig.30). Os 21 anos de ditadura militar, foram
um gatilho para os “entendidos” começarem a se organizar e
lutar contra a LGBTQfobia. Era através do jornal “O lampião da
Esquina” (fig.31), que os militantes discutiam sobre as pautas
da diversidade, como também propagavam e organizavam as
manifestações. No final da década de 80 e início da década de
90, que essa comunidade veio a sofrer cada vez mais com os
estigmas e preconceitos após o surgimento da AIDS (fig.32).
Essa enfermidade foi considerada uma “epidemia gay”, abrindo
portas para o fortalecimento do preconceito contra essa minoria.
Muitos gays da época afirmaram que o preconceito ressurgiu,
como se ele estivesse adormecido por um tempo, já que a
noite gay e as festas gays em São Paulo tinham um teor de
11 Operação Sapatão e Operação Richetti foram duas das mais famosas perseguições
contra a população LGBTQI+ na época da ditadura, a primeira era apenas para Lésbicas
e a segunda visava varrer a cidade de coisas consideradas repugnantes, como prostitutas,
travestis, homossexuais, andarilhos, bandidos e etc. colocando todos no mesmo patamar.
Em ambas as operações, os indivíduos eram presos e torturados apenas por não ser
heterossexual.
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glamorização, com atrações e shows que muitas vezes eram
comparadas, pela população paulistana, com espetáculos da
“Broadway”.

Fig. 30 - Registro fotográfico que retrata a Operação Richetti, na cidade de São Paulo. A sequência de fotos,
mostra uma abordagem violenta à um travesti, no centro da capital, comandada pelo José Wilson Richetti (que
aparece na terceira foto de terno e com uma arma presa na cintura. A última foto mostra um protesto contra esses
ataques violentos.

Fig. 31 - As duas imagens são manchetes do periódico “O Lampião da Esquina”, único e
principal veículo que abordava as questões sociais com foco na comunidade LGBTQI+
da época. Este periódico, que teve 38 edições, circulava em diversos estados, como Rio
de Janeiro e São Paulo até ser censurado.
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Fig. 32 - Compilados de imagens que mostram a realidade da epidemia da AIDS dos anos 80 em diante. As títulos
das matérias com tom pejorativo, associavam a AIDS aos homossexuais trazendo novamente uma onda de intenso
preconceito e rejeição.
65
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Apesar da classe média gay ter permanecido por um tempo
na região do Arouche, aos poucos foram se juntando ao resto da
classe média e migrando no final de 1980 para outras regiões
de São Paulo, abandonando inclusive os estabelecimentos
que frequentavam no centro, um dos fatores para que isso
acontecesse se deu em boa parte pela degradação do centro e
o surgimento de novos points gays. A população gay que ainda
se manteve no centro, acabou-se movimentando para as ruas
Bento Freitas, Rego Freitas, Marquês de Itu, onde não haviam
até então garotos de programa, travestis, “bichas” pobres e
“afeminadas”, características das que residiam na Avenida São
João e Ipiranga, segundo Perlongher. Era na Rua Marquês de Itu,
por exemplo, onde localizava uma das poucas casas noturnas
frequentadas pela pessoas com boas condições financeiras
chamada Homo Sapiens (hoje atual ABC Bailão), local este que
foi frequentado até pelo cantor Freddie Mercury.
A concentração da população LGBTQI+, no centro de São
Paulo, já não era a mesma dos anos 90. No início do século XXI
até os dias de hoje, essa mancha seguiu expandindo-se para a
região próxima à Avenida Paulista, como os bairros Cerqueira
César, Bela vista, Jardins e etc (ver mapa p.68). Embora
essa expansão tenha acontecido, nem todos foram para essa
direção. Essa migração marcou e intensificou a segregação
espacial LGBTQI+, tendo a renda como fator fundamental dessa
segregação, pois essas novas regiões ocupadas tinham valor
imobiliário alto e os próprios estabelecimentos voltados a este
público não tinham preços muito acessíveis.
O Arouche manteve-se como um símbolo cultural gay para
a cidade concentrando os estabelecimentos para esse público
específico, mas também esta região e os arredores receberam
outros tipos de estabelecimentos que não eram apenas focados
no lazer e sim no suporte para esta população como é visto
na “Associação da Parada do Orgulho LGBT” na Praça da
República, o “Centro de
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Referência e Defesa da Diversidade” 12 inaugurado em 2008 na
Rua Major Sertório, o “Centro de Cidadania LGBT” 13 inaugurado
em 2015 na Rua do Arouche e a “Associação do Turismo LGBT”
no Largo do Arouche.Outro ponto importante na caracterização
deste novo cenário, foi a modificação nos usos dos antigos
cinemas de rua que eram muito característicos do centro de São
Paulo.
As áreas centrais como, Arouche, República, Santa Cecília,
Marechal Deodoro concentram muitos cinemas adultos, bares,
baladas, centros de apoio, lojas de roupa e acessórios voltados
para o público LGBTQI+ o que marca cada vez mais essa
predominância e essa sensação de pertencimento e de estar no
lugar certo (fig.33), o que não ocorreria em outro bairro qualquer
(ver mapa p.70).

Fig. 33 - Registro fotográfico da Avenida Vieira de Carvalho, que faz conexão entre o Largo do Arouche e Praça da
República. Na foto mostra a avenida decorada com a bandeira do orgulho LGBTQI+ nos postes de iluminação pública,
mostrando a relação que essa comunidade tem com o local.

12 Centro de Referência LGBT: também chamado de Centro de Referência e Defesa da
Diversidade - Busca promover apoio e acolhida social a profissionais do sexo, homossexuais,
travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, o Centro de
Referência e Defesa da Diversidade (CRD), promove semanalmente diversas atividades que
visam a inclusão social dos usuários.
13 Centro de Cidadania LGBT: fazem parte das ações do Programa de Metas da Gestão
2013/2016 da prefeitura de São Paulo, previsto na Meta 61: desenvolver ações permanentes
de combate à homofobia e respeito à diversidade sexual.
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Quando sobe para a região da Frei Caneca e Augusta, vemos
uma imensa distinção na concentração dessa comunidade, é
um eixo muito mais elitista, preços mais altos, baladas mais
caras, onde se valoriza o status. A realidade do Arouche ao
contrário, é considerada um ambiente mais underground, onde
travestis, garotas de programa, gays de classe de renda mais
baixa (poucos de classe média) ou mesmo mais velhos e fora
dos padrões de beleza coexistem no mesmo espaço, como se
fosse um submundo LGBTQI+ até pelo motivo de localizar-se no
centro de São Paulo, onde a maioria tem receio de frequentar
pela noite.
A região da Frei Caneca, possui praticamente os mesmos
estabelecimentos que o centro, bares, saunas gay e restaurantes
no conceito “gay friendly” (espaços simpatizantes com a
comunidade
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LGBTQI+), mas com o adicional de ter o Shopping Center
Frei Caneca que dinamiza muito mais a região, trazendo mais
movimento, valorizando os lotes e edifícios residenciais que
impulsionaram grandes mudanças naquele trecho (ver mapa
comparativo p.71 e 72). Vale ressaltar que este shopping é muito
conhecido como o shopping gay de São Paulo, onde as diferenças
sexuais não importam dentro daquele ambiente, apesar do dono
não atrelar o estabelecimento a determinado público, acabou
sendo mais um processo de ocupação. Apesar do local não
possuir baladas nesta rua, há este tipo de estabelecimento
na Rua Augusta, que é paralela a Frei Caneca e duas outras
Baladas muito conhecidas no meio LGBTQI+, situadas no Bairro
da Bela Vista que também tem uma grande concentração dessa
comunidade destoando da realidade da região do Arouche.
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Ao analisar a questão da segregação econômica desses
dois polos em relação a comunidade LGBTQI+, nota-se que
o público não é o mesmo e poucos transitam por esses dois
“mundos”. O público que frequenta uma balada no Arouche, não
é o mesmo que frequenta uma balada na Augusta e Bela vista,
nota-se inclusive um desconforto entre ambos se for inserilos nessa outra realidade. São concentrações de pessoas que
compartilham um mesmo deslocamento da norma vigente quanto
à orientação de gênero, em regiões totalmente diferentes, com
uma visão de mundo completamente opostas. É notório que
o que impulsionou essa expansão LGBT na malha urbana em
São Paulo foi o poder aquisitivo de determinado público que
antes residia no perímetro central, uma vez que o centro estava
desvalorizado, “Alta sociedade” não quis permanecer em um lugar
tão degradado, o que não era a realidade dos mais pobres, pois
não tinham condições de se direcionar para os bairros próximos
a região da Frei Caneca. Esta última localização segundo Tiago
Vicente em sua tese, diz.

“Em uma escala local, acaba por majoritariamente
representar o modelo de visibilidade do homossexual
moderno, modelo amplamente divulgado nos EUA e nos
países da Europa Ocidental. ” (2015 p.40).

Já o largo do Arouche, como afirmei anteriormente, acaba
por ser algo mais na linha do perigoso, do submundo gay ...
uma versão mais underground e com menos glamourização
do bairro de Castro, na Califórnia. Apesar de serem opostos,
ambas as regiões são marcadas como alvo das mentes
mais conservadoras que enxergam nesses lugares de maior
concentração LGBT, oportunidades para exercer crimes de ódio.
Em meados de 1970, o centro já estava configurado como um
território dominado pela população LGBTQI+ daquele tempo e
essa consolidação do Largo do Arouche acabou se tornando um
símbolo importante para essa comunidade, pois foi neste espaço
que muitas manifestações contra a LGBTQfobia aconteceram,
muitas perseguições e torturas por parte dos militares.
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Hoje em dia, permanece a ideia de point gay, um lugar de
encontro, de festas de rua e palco para um dos eventos mais
importantes para a comunidade LGBTQI+, a “Parada do orgulho
LGBTQ”. Outra questão importante, é que no início do século
XXI até os dias de hoje, o perímetro do Arouche teve um grande
aumento de moradores gays, lésbicas, transexuais e travestis,
tanto em residências dignas como em situação de rua e sendo
na região central o local onde há mais registros de homicídios à
travestis e transexuais.

Conforme os dados a Associação Internacional de
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexo (ILGA)
o Brasil ocupa o primeiro lugar em homicídios de
LGBTs nas Américas. Além disso, é também o país
que mais mata travestis, mulheres transexuais e
homens trans do mundo, segundo a organização
não governamental Transgender Europe (TGEU).
(SPEZIA, Adilvane – 2018).

A relação da população LGBTQI+ no Arouche, transcende
o fator da identificação social. O período de declínio do centro,
abriu portas para a comercialização de drogas e o aumento dos
michês e garotas de programa. A partir daí, essa população,
fora dos padrões heteronormativos, rejeitada e abandonada
socialmente (ver gráfico de rejeição), em muitos casos pela
própria família, acabou indo parar na região antigamente
denominada como boca do lixo, nascendo assim essa ligação
a partir do abandono e da rejeição. Vale ressaltar que algumas
áreas do centro, assim como uma população LGBTQI+, foram
associadas a adjetivos totalmente pejorativos, geralmente
relacionadas a lixo, insegurança, perigo. Segundo a psicóloga
Bader Sawaia (2002), o conceito de sofrimento ético-político
se categoriza como um sentimento gerado pela sensação de
inferioridade e desigualdade social.
O sofrimento ético-político é a dor mediada pelas
injustiças sociais. É o sofrimento de estar submetido à
fome e à opressão, e pode não ser sentido como dor
de todos. (SAWAIA, 2002, p.102)

Apesar do preconceito atingir toda a comunidade LGBTQI+,
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as principais vítimas desse sofrimento ético-político, é a
população transexual e travestis, que além da rejeição social,
sofrem um preconceito dez vezes maior que os outros. Essa
diferença de rejeição é nitidamente vista no mercado de trabalho,
por exemplo, pois um homem gay ou uma mulher lésbica é
socialmente mais aceita por ser facilmente confundida com
uma pessoa heterossexual, o que não acontece na maioria dos
casos de transexuais e travestis, sobrando assim a prostituição
em muitos casos, ou até mesmo em situação de rua, ficando à
mercê do preconceito existente na capital paulistana. (Mostrar
gráficos).

“Observamos que entre a comunidade LGBT, a família
é fator de exclusão. São vítimas de preconceito e
acabam saindo do núcleo familiar. Os índices de
violência são superiores nesse grupo, por isso já havia
sido criado o Centro de Acolhida LGBT. A violência é
sofrida pela população LGBT também no acolhimento,
mas entre a população de rua é muito maior”, afirma a
coordenadora do Cops. “Precisamos de um olhar mais
específico para esse grupo em busca de respostas
mais adequadas. ” (G1 São Paulo)

Segundo uma entrevista concedida pela Tatiane (mulher
trans) para a Nações Unidas Brasil “A única porta que se abre,
muitas das vezes, para as transexuais é a prostituição. Foi um
caminho muito árduo para mim, bem doloroso”. Na entrevista
ela conta que aos 16 anos abandonou os estudo e casas dos
pais devido a não aceitação, com 22 anos acabou voltando
para a casa da mãe e foi encaminhada para uma clínica para
tratar seu vício em drogas, já que a mesma acabou vivendo
na “cracolândia” por um período de uma
submundo da prostituição que circunda
seja de certa forma, uma realidade dura,
Largo que muitas travestis e transexuais

semana. Embora esse
a região do Arouche,
pesada e sofrida, é no
da região se abstraem

dessa realidade e aproveitam o que o local tem de melhor para
oferecer.
Portanto é inegável o fato, baseado nos levantamentos
históricos até os dias atuais, que a população LGBTQI+ criou
uma relação muito forte com o perímetro do Arouche, sendo a
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escolha perfeita para explorar nesse ambiente, cada vez mais
espaços públicos, privados e equipamentos sociais que dessem
suporte a essa população, que já é uma realidade em diversos
países como Itália, Londres e cidades como São Francisco e
Telavive. Apesar dessa concepção parecer a priori uma ideia
de guetização da comunidade LGBTQI+, a existência de uma
pluralidade de pessoas no centro, de ambas as orientações
sexuais, heterossexuais e homossexuais no mesmo espaço,
não permitiria valida-la, mesmo carregando uma conotação
pejorativa. Além do mais, a relação entre a comunidade e
essa região já foi estabelecida e firmada, o que seria diferente
de querer aplicar essa mesma ideia em regiões totalmente
desconexas.
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4

O COMPLEXO DA DIVERSIDADE LARGO DO AROUCHE

[ 4.1 O PROGRAMA ]
O projeto arquitetônico proposto para este trabalho de
graduação foi idealizado a partir de questionamentos sob a ótica
da população LGBTQI+, bem como suas fragilidades na grande
metrópole brasileira. O resultado foi um levantamento histórico
e pontual para justificar a escolha do território trabalhado, tendo
assim uma conexão direta com o público alvo.
A ideia inicial do projeto, surgiu de um questionamento
pessoal sobre o papel da arquitetura e urbanismo nas cidades.
Entre diferentes significados encontrados para explicar o que é
arquitetura, na maioria de suas definições, a mais comum é arte
de ocupar espaços com intenção plástica. Segundo definição do
Dicionário Michaelis.
“Arte e ciência de projetar e supervisionar a construção
de edifícios ou outras estruturas que, por envolverem
uma ordenação plástica aliada a concepções técnicas
e funcionais, possam expressar os valores estéticos
e as necessidades práticas das sociedades em seus
diferentes momentos e, desse modo, abrigar os
diversos tipos de atividades humanas; arquitetônica.
” (MICHAELIS, 2019)

Apesar da definição encontrada no dicionário estar correta,
no meu ponto de vista a arquitetura acaba indo muito além do
que um mero espaço físico e esteticamente trabalhado, é uma
arte que conta histórias, que transmite sensações e sentimentos,
é um objeto capaz de transformar o local onde está inserido,
como explica a escritora Juliana Neves.
“O que nos envolve ao entrarmos em um ambiente
não é somente o que vemos dele, mas também os
sentimentos que desperta, as emoções que traz e
o grau de conexão que experimentamos naquele
espaço físico”. (NEVES, 2017)

Além disso, a Arquitetura e o Urbanismo podem assumir
também um posicionamento político nas cidades, questionando,
problematizando, relembrando ou reafirmando determinados
assuntos. Diversos projetos elaborados ao redor do mundo
resumem esses conceitos de sensorialidade que a arquitetura
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traz, assim como marcos importante ligados às questões
históricas e políticas, como por exemplo o Museu Judaico e
o Memorial do Holocausto (fig.34), localizados em Berlim.
A arquitetura que questiona a cidade, acaba tendo um papel
determinante e importante, defendido pelo arquiteto Peter
Eisenman.

“Se alguém simplesmente cria um lugar, não
está fazendo arquitetura. Quando alguém está
questionando o lugar, transformando, transpondo,
substituindo, está sempre alterando aquilo que deve
permanecer. Essencialmente, a arquitetura também
deve refletir mudanças sociais, políticas e sociais. ”
(EISENMAN, 2005).

Com base nessa concepção da arquitetura, como forma
de mediador entre o indivíduo e as questões sócio políticas,
foi idealizado a construção de um projeto voltado à cultura
Queer que tem uma concentração muito grande no Largo do
Arouche, sendo essa região considerada o local mais ligado à
diversidade sexual. Com a decisão do local, onde o projeto seria
implementado, analisou-se também a questão programática
deste complexo, que seria projetado, abrangendo três esferas
diferentes: saúde, cultura e habitação.

Fig. 34 - Registro fotográfico do Museu Judaico à esquerda e no canto superior e o memorial do holocausto no
canto inferior.
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1. Saúde
É evidente que além da concentração da comunidade
LGBTQI+, na região central, há uma quantidade de pessoas
dessa comunidade dentro do mundo da prostituição, geralmente
ocasionadas pela rejeição familiar, que fica à mercê de situações
que expõem a sua saúde e integridade em risco. Diversos casos
relatados em pesquisas, apontam um aumento significativo dos
casos de contaminação pelo vírus do HIV, assim como a sífilis,
no meio da prostituição, atingindo principalmente as transexuais
e travestis (que têm uma intensa atividade no Centro de São
Paulo).
Embora essas pessoas, identificadas como trans e travestis,
tenham algum nível de informação sobre as periculosidades
do vírus e da doença, muitas delas acabam não se tratando,
tanto pela desinformação dos programas de tratamento gratuito
oferecidos, como também pelo distanciamento dos pontos e
ambulatórios públicos. Em um levantamento, baseado nos
pontos de tratamento da rede pública de saúde, mostra apenas
um ambulatório com foco nas trans e travestis, localizado do
lado da estação de metrô Santa Cruz, região completamente
longe e fora de mão para essas pessoas que habitam o Centro
de São Paulo.
Dando sequência aos levantamentos, foi identificado um
único ponto, localizado na região de Campos Elísios, próximo
à estação da Luz, porém este equipamento não conta com
toda a infraestrutura de tratamento que se encontra no posto
anteriormente citado e possui uma distância significativa da
área estudada. Com o intuito de promover acesso ao teste e
tratamento, tanto das trans e travestis, quanto qualquer outra
pessoa que necessite, foi inaugurado um ambulatório móvel
(fig.35), que funciona no Largo do Arouche em alguns períodos
do ano.
Embora essa medida seja muito importante e interessante,
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devido a temporariedade dessa estação móvel, acaba sendo
uma medida paliativa que não resolve a situação por completo,
assim como não oferece o tratamento para quem descobre ser
soropositivo. Outro ponto negativo dessas estações móveis, é
que a pessoa após descobrir ser soropositivo, não conta com
nenhum amparo psicológico imediato, como acontece por exemplo
no primeiro ambulatório citado, encarando a nova realidade em
questões de segundos. Essa informalidade do posto no meio de
uma praça pode não ser a melhor das situações para o paciente,
que geralmente está tenso e ansioso com o resultado do exame.
A ideia foi de projetar dentro do perímetro do Largo do
Arouche, um CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento),
junto a um ambulatório para trans e travestis, para oferecer
mais oportunidades de tratamento e conhecimento sobre a
saúde dessa população. Essa nova rede seria instalada em um
terreno, que atualmente serve como estacionamento, localizado
próximo a esquina da Rua Vitória com a Av. Vieira de Carvalho.
A localização seria muito privilegiada e consistente, por estar
próxima a dois centros de apoio a comunidade LGBTQI+, o
“Centro de Referência e Defesa da Diversidade” e o “Centro de
Cidadania LGBTI”.

Fig. 35 - Registro fotográfico da estação móvel para teste de HIV no meio da praça do Largo do Arouche.
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2. Cultura
No aspecto da cultura, há dois pontos em específicos a
serem elaborados no projeto deste complexo da diversidade.
Primeiramente, na educação, que neste caso não se trata
necessariamente de instituições de ensino propriamente dita,
mas locais onde possam ser oferecidas oficinas para uma
população que se vê fragilizada pela discriminação no mercado
de trabalho, sendo esse um dos motivos dessas pessoas estarem
na prostituição (gráfico.2). O Brasil é um dos países que mais
nega trabalho para a comunidade LGBTQI+ e quando se fala de
transexuais e travestis, essa rejeição é muito maior (fig.34).
Em 2008, na gestão do Prefeito
de São Paulo, Fernando Haddad, com
o título de Programa Operação Trabalho
LGBT (POT), deu forma ao projeto
transcidadania, contando com 100
vagas no ano de 2015. O programa é
uma medida governamental da cidade
de São Paulo, com intuito de minimizar

Gráfico.2 - Fonte: ANTRA

os impactos da falta de oportunidades
de trabalho para trans e travestis. O
programa promove a reintegração
social e resgate da cidadania, partindo

da importância da educação na vida
dessa população fragilizada, recebendo a oportunidade de
concluir o ensino fundamental/médio e qualificação profissional.
O que torna essa medida inovadora, tendo destaque mundial,
é a transferência de renda como uma forma de bolsa auxílio, para
que haja a possibilidade de concluir essas atividades, contando
também com um acompanhamento psicológico, jurídico, social e
pedagógico, durante dois anos de permanência no programa. Em
2016, a bolsa auxílio teve um aumento e passou de R$ 827,40
para R$983,34, tendo esse valor revisado em 2017, oferecendo
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R$1001,70 para a realização dessas atividades, que constam
com uma carga horária de seis horas por dia, tendo também a
quantidade de vagas, para 240 atualmente.

“O projeto “Transcidadania” vem com a proposta de
fortalecer as atividades de colocação profissional,
reintegração social e resgate da cidadania para a
população LGBTT em situação de vulnerabilidade,
atendidas pela Coordenadoria da Diversidade Sexual
(CADS). Essa medida visa promover os direitos
humanos e a cidadania e a oferta de condições de
autonomia financeira, por meio da transferência
de renda condicionada à execução de atividades
relacionadas à conclusão da escolaridade básica,
preparação para o mundo do trabalho e formação
cidadã. À essas ações soma-se um exercício de
aperfeiçoamento institucional, no que tange à
preparação de serviços e equipamentos públicos
para atendimento qualificado e humanizado. ”
(PREFEITURA DE SÃO PAULO).

Além desse projeto por parte da prefeitura de São Paulo,
outras medidas e projetos sociais, tiveram como objetivo, a
capacitação de trans e travestis, em que marcas consolidadas
e de prestígio nacional e internacional, abriram portas para
minimizar essa dívida social. Um dos exemplos que marcaram
esse período de luta pela dignidade e direito ao trabalho digno,
foi a chef de cozinha Paola Carosella, conhecida por ser jurada
em um programa de culinária em rede aberta, que realizou um
curso gratuito de gastronomia com duração de três semanas
voltados para a população trans e travestis da cidade de São
Paulo, totalizando 23 pessoas, incluindo beneficiários do
programa Transcidadania (fig.34).

Fig. 36 - Imagem acima mostra a 1ª turma formada pelo projeto transcidadnia e abaixo mulher reivindicando por
oportunidades no mercado de trabalho.
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A Casa 1 (centro de acolhimento para a população LGBTQI+),
também participa desse movimento para um mercado de trabalho
mais inclusivo, já que foi inaugurado um galpão cultural,
localizando na Rua Adoniran Barbosa - Bela Vista, onde ocorrem
atividades culturais e educacionais oferecidas por voluntários
da casa. Em 2013, foi criada também o projeto Transempregos,
que consiste em um serviço de empregabilidade para pessoas
transgêneras no Brasil, que hoje em dia possui uma relação
direta com diversas marcas e empresas inclusivas, entre elas
estão a rede de mercado Carrefour, Google, Nextel, Ben &
Jerry’s, C&A, Avon, Sodexo, Microsoft, Facebook, Petrobras,
Metro SP, P&G, Wallmart, Banco do Brasil, Coca Cola, Uber,
Hospital Albert Einstein, Natura entre outras dentro das 141
empresas associadas ao projeto.
No que tange a esfera da cultura, o Museu da Diversidade
Sexual, já existente na metrópole paulistana desde 2012,
localizado na estação de Metrô República (fig.37), acaba por
desmerecer a importância cultural dessa comunidade, por ser um
espaço pequeno e estar em um local de passagem. É importante
que o espaço possa ser representativo para a comunidade,
dando voz e força ao movimento, além de servir como um
posicionamento político. Em 2014, um concurso, promovido
pelo programa de incentivo à cultura do Governo de São Paulo
(ProAC), abriu oportunidade para escritórios de Arquitetura e
Urbanismo para projetarem o novo Museu da Diversidade Sexual,
que seria implantado na Avenida Paulista, onde fica o casarão
Franco de Mello. O concurso teve como grande vencedor, o
escritório H+F Arquitetos (fig.38), contando com a participação
de outros escritórios como DMDV Arquitetos e Base Urbana.
Embora o projeto já tenha sido premiado, passou-se cinco anos
e não houve nenhuma movimentação que indicasse o início de
sua construção. Museus que difundem a cultura Queer, já é uma
realidade em diversos locais, como por exemplo em Nova York
e São Francisco (fig.37), exaltando a importância do movimento
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social e suas conquistas, assim como exposições temporárias
ligadas ou não a temática Queer.
Portando, a intenção de um projeto que contemplasse esses
dois temas, fez parte do programa trazido no edifício que chamei
de “Complexo da Diversidade Largo do Arouche”. O projeto
consta com uma sala anexada ao museu, onde aconteceriam
atividades, oficinas, workshops, ou qualquer outra atividade
que tivesse como foco a inclusão da comunidade LGBTQI+ em
diversas esferas da sociedade paulistana, como por exemplo o
mercado de trabalho. O museu propriamente dito, seria o grande
equipamento privado de uso público, que visa enaltecer e firmar
a importância dessa comunidade, ainda mais nos dias atuais.

Fig. 37 - A esquerda registro fotográfico do Museu LGBTQI+ de São Francisco no bairro de Castro. A direita o atual
Museu da Diversidade, localizado dentro da estação República.

Fig. 38 - Imagens do projeto vencedor para o Museu da Diversidade na Avenida Paulista. O corte ao lado, mostra
a harmonia do projeto do escritório H+F Arquitetos com o Casarão tombado na região.

86

3. Habitação
Os problemas que são relacionados à moradia, são os mais
diversos, ainda mais quando se trata de habitações sociais.
Como apontado no capítulo sobre a desvalorização da região
central, foi levantado dados sobre uma quantidade de prédios
subutilizados e ociosos que superam o déficit populacional
paulistano, sobrando assim uma quantidade de espaços ociosos
na malha urbana.
Neste trecho me atenho as questões de moradias sociais
e o problema da comunidade LGBTQI+ em situação de rua,
assim como na prostituição (gráfico.3,4 e 5). Os avanços de
políticas públicas voltadas aos moradores de rua, na cidade de
São Paulo, começaram por volta da década de 90 (mesma época
em que havia tido um surto nos casos de contaminação pelo
vírus do HIV) e dos anos 2000. Para se ter uma ideia, em 1994
teve uma estimativa de que havia 4.500 pessoas em situação
de rua, tendo um aumento consideravelmente grande, já que em
2009 foi realizado o Censo da População nas ruas de São Paulo,
totalizando em 13.666 pessoas. Desse total, 51,8% estariam em
centros de acolhimento 24 horas (albergues e hotéis sociais).

Gráfico.3 - Fonte: ANTRA
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Gráfico.4 - Fonte: USFCAR

Gráfico.5 - Fonte: Secretária de
Assistência e Desenvolvimento
Social

“De acordo com Wanderley (1999), o fenômeno da
exclusão se torna algo “natural” ao homem, aceito
tanto pela sociedade como pelo próprio indivíduo
através do discurso conformista “isso é assim e não
há o que fazer”. O fenômeno da exclusão passa a
ser compreendido como responsabilidade/culpa do
próprio excluído que se torna estigmatizado como,
“incapaz” e “incompetente”. Isso compromete sua
cidadania, sua qualidade de vida, sua dignidade e o
seu reconhecimento enquanto cidadão. ” (SALGADO
- 2011 p. 65)

A preocupação com a integridade e dignidade dos moradores
de rua, em São Paulo, iniciou-se na gestão da Prefeita Luiza
Erundina, começando sua política pública através do primeiro
cadastramento da população em situação de rua, em 1984 ...
sendo coordenado pela Secretaria do Bem-Estar Social. Antes
mesmo desse levantamento, eram feitas estimativas, realizadas
pelo CENTREN (Centro de Triagem e Encaminhamento), porém
não eram tão concretas. Segundo Simone Frangella, formada
em Ciências Sociais.
“O Cetren era, de fato, a instituição responsável pelo
encaminhamento dos recém-chegados à cidade
desprovidos de dinheiro e de referências de estada.
Era, portanto, também o órgão que atendia migrantes
na cidade de São Paulo. Por esta função, acabou
por contemplar ambiguamente duas categorias
não necessariamente excludentes, mas tampouco
equivalentes, o que indicava a construção de um perfil
da população de rua fortemente caracterizado por
pessoas advindas da zona rural e, preferencialmente,
de outras regiões do país. ” (FRANGELLA - 2014 p.74)

Devido aos desajustes econômicos que marcaram os anos
90, culminando com um aumento dos índices de pauperização e
desemprego, gerando mais pessoas sem moradia. Boa parte dos
programas elaborados pela Prefeita Luiza Erundina, objetivou
a reintegração dessa população desempregada e sem teto, no
mercado de trabalho. Nesse mesmo período, ocorreu o primeiro
Seminário Nacional de População de rua em São Paulo, como
também a regularização do ofício de catadores de papel como
profissão. Com o fim do mandato, destacou-se nessa mesma
década, uma política contrária aos ideais implementados no
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mandato anterior, visando uma cultura higienista com objetivo
de deixar a cidade “limpa”.
Os direitos direcionados à essa população teve uma retomada
em 1997, com a regulamentação da política de atendimento à
população de rua e o direito aos espaços na cidade, entrando
em vigor quatro anos depois. A política de atendimento
tornou-se responsabilidade do poder público por toda a rede
socioassistencial, garantindo-lhes os seus direitos de cidadania.
Até então, os problemas relacionados à falta de moradia, estariam
encaminhados com os sistemas socioassistenciais e as redes de
acolhimento espalhados pela metrópole. Porém, esse sistema
muda drasticamente quando se diz respeito ao atendimento à
população LGBTQI+, desde a entrada até a saída dessas pessoas.
Durante o trabalho desenvolvido para se construir um complexo
da diversidade, vários relatos demonstraram a fragilidade dos
sistemas de acolhimento, referindo-se às pessoas que não se
encaixaram no padrão heterossexual.
Caminhando pelas ruas do Largo do Arouche, um morador de
rua, anônimo, viveu situações complicadas dentro dos abrigos.
Por deficiência nos centros de acolhimento, presentes na cidade
de São Paulo, o mesmo explicou que chegou nessa situação
devido a uma onda de desemprego. Ao procurar abrigos e
albergues, que em sua maioria não diferenciam a população por
sua orientação sexual, relatou desentendimentos com alguns
outros moradores de rua, que o agrediram verbalmente, inclusive
com ameaças. Ou seja, a receptividade dessa comunidade,
não é muito bem quista nesses serviços, ainda mais quando a
pessoa em questão se identifica como transgênera, entrando
outros conflitos com o despreparo da rede sociassistencial e
também com o preconceito alheio.
Outros relatos, trazidos na tese de mestrado da psicóloga
Fernanda Maria Munhoz Salgado, demonstraram essa
insegurança à comunidade LGBTQI+ ao usufruir os centros
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de acolhimentos. Um dos depoimentos é da travesti, chamada
Ludimilla, que no momento morava em um albergue. A mesma
relata que o uso dos banheiros do Albergue era uma tormenta,
pois muitos homens heterossexuais invadiam, em busca de
relações sexuais.
A partir desse questionamento sobre a ausência de centros de
acolhimentos, houve em 2015 o primeiro serviço de acolhimento
para essa população, chamado “Casa Florescer”, localizado no
bairro Bom Retiro. Esse serviço, atende uma demanda de 30
pessoas, não chegando a 1% da demanda registrada no centro.
Posteriormente à “Casa Florescer”, dois anos depois, veio a
inauguração da “Casa 1”, idealizada por Iran Giusti, localizado
no bairro Bela Vista (fig.39).
A “Casa 1”, assim como a “Casa Florescer”, não atendem
a uma demanda alta, devido às instalações improvisadas,
acolhendo 50 pessoas, desabrigadas e marginalizadas, por
conta de suas orientações sexuais. Esse foi um dos motivos para
que o “Complexo da Diversidade Largo do Arouche”, atendesse
o terceiro pilar deste projeto: o suporte habitacional
Com isso foi projetado, mais um protótipo de abrigo social,
destinados às lésbicas, aos gays, bissexuais, travestis e
transexuais, tentando minimizar o impacto social, abrigando
um total de 140 pessoas. Foi a partir desses três pilares, que
o projeto se desenvolveu, contando também com algumas
decisões urbanísticas de revitalização do centro de São Paulo,
melhorando a qualidade dos ambientes públicos, tanto para os
moradores, quanto para os visitantes da região.

[ 4.2 O PROJETO URBANO ]

Fig. 39 - Retrato fotográfico da Casa 1, segundo
centro de acolhimento para a população LGBTQI+,
localizado no bairro da Bela vista.
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Ao analisar o Largo do Arouche como área de estudo,
necessitava-se de um terreno que possibilitasse e tivesse um
tamanho razoável para a instalação de um equipamento sócio
cultural, reunindo um museu e um centro de acolhimento, além
do CTA conforme a proposta inicial. O terreno em frente ao
Mercado de Flores e ao lado da Acadêmia Paulista de Letras,
destacou-se, tanto pela dimensão, quanto pela localização. Ao
terreno escolhido foi anexado o lote detrás, onde pré-existe um
prédio de cinco andares, funcionando como uma loja de conserto
de automóveis, situado na Avenida Duque de Caxias.
No desenvolver do projeto, optou-se pela segregação do CTA
do Complexo da Diversidade, pelo motivo do Centro de Testagem
e Tratamento de HIV, não ser o local mais receptivo e agradável,
pois os pacientes, encontram-se ansiosos e desconfortáveis,
preferindo o anonimato. Por isso, o CTA foi implantado na Av.
Vieira de Carvalho, dentro do perímetro do Largo do Arouche.
No que se refere aos projetos urbanísticos da região,
foi adotado e incorporado o projeto existente para o Largo,
elaborado pelo escritório de Triptyque, com alguns acréscimos,
para torna-lo mais completo. O projeto de revitalização do
Arouche, consiste em uma requalificação urbana e das áreas
verdes existentes, que se encontram degradadas. A maior
intervenção, seria na transformação de duas ruas do largo, em
peatonais, aumentando assim a calçada das quadras, trazendo
uma caminhabilidade melhor para o transeunte.
Embora não tenha sido elaborado pela Triptyque, julguei ser
importante estender essa ideia das peatonais aos dois trechos
da Rua do Arouche, que liga o largo à Praça da República. A
ideia de transformar a Rua do Arouche, em peatonal, surgiu
de uma análise sensorial da rua, levando em consideração a
opinião dos moradores do centro, tendo como inspiração um
projeto existente em Buenos Aires. A Rua do Arouche, por ter um
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DIRETRIZES:
01. criação de ruas peatonais, expansão da calçada e uma praça
integrada ao projeto
02. arborização e requalificação das áreas verdes e instalação de
infra estrutura verde
03. conexões da ciclovia com outros pontos do entorno
04. reforma do mercado de flores e horta comunitária
05. instalação de um cta
06. conexão de cotas diferentes através do térreo do projeto
07. ocupação de lotes subutilizados para expandir os centros de
acolhimento
comércio
muito
específico,
que
fecham
08. requalificação
urbana:
iluminação pública
e fachada
ativa ao

entardecer, somado
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às grades de ferro que protegem as lojas e à precária iluminação
pública, geram uma sensação de insegurança para os pedestres
que pretendem chegar ao largo através dela. A ideia principal
é trazer uma iluminação pública de qualidade e atrair outros
tipos de comércio, dinamizando a região. Com o fechamento
do acesso para os automóveis, possibilitou o alargamento
das calçadas, que atualmente são estreitas, viabilizando uma
melhoria para os pedestres.
Dentro do espaço urbano público criado no Largo do Arouche,
a ideia foi de modernizar e reformar o Mercado de Flores, para uma
linguagem mais contemporânea, junto à revitalização da área.
Como foi proposto pela Triptyque, a ideia da horta comunitária,
segue uma tendência em diversos espaços urbanos, permitindo
uma troca maior entre os habitantes da região. Seguindo a
linha de raciocínio das áreas verdes, acrescentei ao projeto,
infraestruturas verdes nos grandes canteiros para que houvesse
captação de água pluvial, podendo ser reutilizada para diversos
fins públicos, como por exemplo a limpeza da praça.

Esquemas das diretrizes adotados no projeto do “Complexo da Diversidade”.

[ 4.3 O PROJETO DO MUSEU DA DIVERSIDADE ]
Saindo do escala urbana para a escala do terreno, propus
uma interligação do térreo do “Complexo da Diversidade” com
a praça do Arouche, criando um pavimento único e aberto,
podendo ocorrer diversas atividades, inclusive a utilização
parcial do térreo por parte do restaurante “Le Casserole”. Para
que esse térreo pudesse ser conectado com a cota mais baixa,
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situada a 5 metros abaixo na Avenida Duque de Caxias, foi
inserido uma escada rolante que fizesse a transição entre cotas
distintas. Além da conexão, o pé direito de 4,5 metros adotado
do térreo debaixo do museu deu uma amplitude visual maior ao
observador.
O acesso ao edifício do museu, se dá pela cota do Largo
do Arouche, tendo dois andares abaixo, onde ficam o auditório
do museu e uma parte do setor administrativo. Acima, iniciamse as outras instalações. No primeiro pavimento, encontra-se o
restaurante, possuindo uma varanda com balanço de 5 metros,
servindo como área de permanência e com vista privilegiada
para o Largo. Ainda no mesmo andar, ao lado esquerdo do hall
de acesso, possui um banheiro sem gênero e a primeira sala
expositiva, dentre os 4 espaços expositivos
. No segundo pavimento, seguindo a lógica do anterior, a
sala expositiva fica na zona oeste, com diferença apenas da
dimensão. Já na parte leste do andar, encontra-se uma biblioteca,
com poucas divisórias separando o ambiente, alojando 3 salas
de estudo ao lado de um arquivo deslizante, separados da
área de leitura por um elemento vazado. Tanto no pavimento
do restaurante, quanto no superior, foi utilizado o vidro como
sistema de vedação, objetivando uma maior integração visual
com o ambiente externo, privilegiando uma vista ampla da praça
do Arouche. Vale ressaltar que do primeiro ao terceiro pavimento
do edifício, o piso a piso manteve-se com 4 metros de altura,
gerando um maior conforto tanto para as áreas de permanência,
quanto para as salas expositivas.
Embora as fachadas envidraçadas, não apresentem problema
de insolação, devido ao sombreamento que o entorno e a
vegetação proporcionam. Para minimizar a exposição ao sol, foi
criado uma cobertura, que começa na laje superior do segundo
pavimento e termina na laje superior do quarto pavimento. O
design inclinado da cobertura, além de ser funcional, dá uma
certa plasticidade e unidade ao edifício, tornando-o mais atrativo
94

aos olhos do observador. O quarto piso com poucos pilares,
funciona como uma grande laje livre, viabilizando um grande
salão expositivo, dando a ele um caráter mais dinâmico, visto
que seu layout pode ser alterado de acordo com a vontade do
artista.
O terceiro andar de pé direito de 2,5 metros, classifica-se
com uma dinâmica diferente dos anteriores, dando um caráter
mais contido aos espaços. Para este pavimento, a ideia foi de
reservar uma sala espositiva, à direita dos elevadores, destinada
a uma exposição permanente do museu, onde seria abordado a
trajetória do movimento LGBTQI+. À esquerda, há uma sala com
um dimensionamento ideal para ocorrer oficinas e atividades
ao longo do ano, de preferência atividades voltadas ao público
LGBTQI+. Assim como os pavimentos abaixo, uma parte do
sistema de vedação também foi utilizado vidro, porém, devido
a altura que se encontra o terceiro pavimento (13 metros em
relação ao Largo do Arouche), a incidência solar acaba sendo
mais direta, por isso foi adicionado uma segunda pele de chapa
perfurada metálica branca de 8mm de espessura, com diâmetro
de 6mm o furo e 10mm entre os furos.
Para amenizar os impactos do sol, na porção oeste do museu,
onde localizam-se três áreas expositivas e uma sala de oficina,
foi utilizado o sistema de escalonamento de lajes, fazendo com
que o sol da tarde não fosse prejudicial, além disso a fachada,
que é voltada para a Avenida Duque de Caxias, foi protegida
também com um vidro fosco duplo, retardando os impactos do
sol.
Algumas salas voltadas para o setor administrativo do museu,
foram dispersas ao longo dos 6 pavimentos e uma outra parte
no subsolo, tendo a sala destinada à diretoria, à administração
do acervo, sala de reunião e etc, no sexto pavimento. O quinto
e o sexto pavimento, funcionam como um divisor do edifício,
pois abaixo dele funciona toda a parte do museu e acima o
centro de acolhimento. Como o quinto pavimento, possuía uma
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extensa laje, com vista privilegiada para o Arouche e para a
Duque de Caxias, foi feito um mirante/praça elevada, dando uma
funcionalidade maior para aquele espaço, do que simplesmente
uma cobertura. Esse mirante consta com um mini café embaixo
do andar administrativo, que serve também como um atrativo,
como é visto por exemplo no SESC da Avenida Paulista e até
mesmo na cobertura do MAC (Museu de Arte Contemporânea).

[ 4.4 O PROJETO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO LGBTQI+ ]
Apesar do centro de acolhimento, ser situado acima da
edificação do museu, seu acesso não acontece pela mesma
entrada, tendo seu acesso restrito a Avenida Duque de Caxias.
A ideia de fazer uma entrada mais reclusa e mais privada, teve
como princípio a concepção de que, o controle de acesso e saída
do abrigo, respeitassem a individualidade e particularidade da
história de cada indivíduo. Essa entrada, situada a 5 metros
abaixo do Largo do Arouche, consta com uma recepção para
cadastramento dessa população do abrigo, além de conter
algumas salas destinadas aos funcionários. A torre de circulação
vertical do centro de acolhimento, apesar de passar pelos
pavimentos do museu, possuí um funcionamento independente.
O primeiro pavimento do centro de acolhimento, onde se
encontra as primeiras unidades dos dormitórios, fica a 31
metros da cota da Avenida Duque de Caxias, tendo um total
de 10 pavimentos. A intenção na distribuição dos espaços de
permanência, foi de destingui-los através da quantidade de
horas que a pessoa passaria dentro do ambiente. Pelo fato dos
dormitórios servirem apenas como um espaço de descanso,
sendo utilizado mais no período noturno, não foi necessário a
elaboração de espaços grandes, até mesmo pelo fato de ser uma
moradia temporária. A idéia principal era fornecer um espaço de
uso comum maior, em sua dimensão, do que espaços privados
(neste caso, os dormitórios), contando com uma ampla varanda,
que funciona tanto como corredor de acesso aos módulos dos
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dormitórios, como área de permanência.
Os dormitórios, como havia dito, abrigam 140 pessoas em todo
o complexo, sendo bem maior que os centros de acolhimento já
existentes na cidade de São Paulo. Cada pavimento tipo possuí
três módulos de dormitórios, com banheiro compartilhado. Os
dois módulos maiores, acolhem 6 pessoas cada um e o módulo
menor acolhe apenas 2 pessoas por pavimento, o que resulta
em 14 pessoas por andar. A ideia do mobiliário dentros dos
dormitórios, foi inspirado em modelos de albergues e hostels,
em território nacional e internacional, tendo a cama como um
segundo módulo desse ambiente. A disposição dos ambientes,
também estão posicionados de acordo com as orientações mais
agradáveis, tendo cozinha e lavanderia compartilhada voltadas
a sudeste (devido a predominância dos ventos na cidade de
São Paulo), já os dormitórios pegam desde a fachada leste
até a fachada norte, tendo sua iluminação natural através das
aberturas de acesso de cada módulo, que vão de piso à piso,
A eficiência da iluminação natural foi comprovada através de
experimentos no software Relux, que mede a iluminação natural
no projeto. Para fins termo acústicos, dentro do ambiente dos
dormitórios, todo seu sistema de vedação foi construído com
uma parede mais grossa de 24cm de espessura, formando um
sanduíche, composto por argamassa interna de 2,5 cm, bloco de
concreto de 14x19x39 cm, argamassa externa de 2,5 cm, uma
câmara de ar de 5 cm finalizando com uma placa melamínica
associado à um painel de madeira de 5 cm. Esse sistema de
vedação, apesar de não ser o mais potente se comparado a
outros tipos de vedação, neste edifício já seria muito positivo,
tendo um atraso térmico de 5,5 horas e uma transmitância de
1,75 W/m².k. A fachada de viro que envolve a varanda, possui
um tratamento de vidros duplos com sistema de abertura maxair, tendo no espaço interno uma cortina black out que poderia
ser usada para privar ainda mais esse ambiente da claridade
ocasionada.
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PERSPECTIVA DO MIRANTE

PERSPECTIVA DO CAFÉ E MIRANTE VOLTADOS PRO LARGO DO AROUCHE
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PERSPECTIVA DA BIBLIOTECA

PERSPECTIVA DE UMA DAS SALAS EXPOSITIVAS
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PERSPECTIVA DA FACHADA DO LARGO DO AROUCHE

PERSPECTIVA DA FACHADA DA DUQUE DE CAXIAS
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PERSPECTIVA DA VARANDA DO RESTAURANTE COM VISTA PARA O AROUCHE

PERSPECTIVA DA FACHADA DO AROUCHE
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PERSPECTIVA DO CENTRO DE ACOLHIMENTO

PERSPECTIVA DO CENTRO DE ACOLHIMENTO
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PERSPECTIVA DO RESTAURANTE

PERSPECTIVA DO ACESSO AO BANHEIRO COM RESTAURANTE AO FUNDO
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O COMPLEXO DA DIVERSIDADE LARGO DO AROUCHE
- DESENHOS TÉCNICOS -

01. W.C
02. COPA
03. RECEPÇÃO
04. VESTIÁRIO
05. ADM
06. HALL DE ACESSO

07. ÁREA TÉCNICA
08. FOYER
09. AUDITÓRIO
10. GUARDA VOLUME
11. LOJA MUSEU
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TÉRREO LARGO DO AROUCHE
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