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O presente trabalho tem como objeto de estudo 
espaços culturais de uso público no centro expandido 
de São Paulo, que tenham como referência a cidade 
e que, através do seu acesso público e dos processos 
de atualização ou reabilitação pelos quais passaram, 
estimulem formas contemporâneas e coletivas de 
ocupação, entendendo a relevância dessas posturas 
arquitetônicas como forma de se contar a história 
da cidade e preservar sua memória, partindo-se do 
Centro como referência primeira disto. Assim, a partir 
da análise de 03 exemplos na região central de São 
Paulo – Red Bull Station, Mirante 9 de Julho e Casa 
do Povo –, pretendeu-se entender como as mudanças 
socioculturais urbanas influenciaram nos atuais (re)
usos dos mesmos e como eles podem propiciar 
espaços de urbanidade e da alteridade.

Palavras-Chave: espaço cultural; uso público; centro 
de São Paulo; memória; reuso.
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The present work has as object of study the cultural 
spaces of public use in the expanded center of São 
Paulo, which has as reference the city and that, 
through its public access and update processes 
or rehabilitation the city has passed, stimulate 
contemporary and collective forms of occupation, 
understanding the relevance of these architectural 
postures as a way of telling the history of the city and 
preserving its memory, starting from the city center 
as a first reference. Thus, from the analysis of three 
examples in the central region of São Paulo - Red Bull 
Station, Mirante 9 de Julho and Casa do Povo –, it 
was aimed to understand how the urban socio-cultural 
changes influenced the current (re)uses and how they 
can provide spaces of urbanity and otherness.

Keywords: cultural space; public use; Sao Paulo 
center; memory; reuse.
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Figuras 29 e 30 –  Fotoografia após a inauguração, mostrando a continuação dos 
trabalhos para a construção do portal e registro do conjunto edificado do Túnel 9 
de Julho finalizado. Autoria das fotos desconhecida. Fonte: HERCULANO, 2015 e 
STRAUSS; CALDEIRA, 2015, respectivamente.
Figura 31 – Croqui do túnel, de autoria desconhecida, realizado em homenagem à 
Prestes Maia para a publicação do livro de Benedito Toledo referente às origens do 
urbanismo moderno em São Paulo. Fonte: TOLEDO, 1996.
Figuras 32 a 34 – Projeto com o traçado do túnel sob a Avenida Paulista, com o 
conjunto urbano-paisagístico do Belvedere com o Túnel 9 de Julho e fotografias da 
paisagem urbana do Túnel edificado com o Belvedere e, posteriormente, com o MASP. 
Fonte: Acervo do Departamento de Edificações da Prefeitura Municipal de São Paulo; 
MAIA, 1945, p.86; NUNES, [2015?] 
Figura 35 – Fotografia, de autoria desconhecida, do Túnel 9 de Julho tendo ao fundo 
o MASP, ainda sem a pintura dos pilares em vermelho (que só ocorre na década de 
1990) e a torre “decapitada”. Fonte: GIESBRECHT, 2014.
Figura 36 – Detalhe da torre que foi eliminado. Foto: Benedito Junqueira Duarte. 
Fonte:  Acervo Fotográfico do Museu da Cidade.
Figuras 37 e 38 – Sala de observação, com pinturas diversas, durante o tempo em 
que o espaço esteve abandonado, uma delas indicando, inclusive, que, possivelmente, 
houve um incêndio – ou princípio de – ali. Foto: Autoria desconhecida, em data 
desconhecida; e Douglas Nascimento, em 2010, respectivamente. Fonte: Folha de 
São Paulo e São Paulo Antiga, respectivamente.
Figura 39 – Fases do projeto implantadas até o momento. Fonte: Acervo do escritório 
de Arquitetura MM18 (material cedido).
Figura 40 – Perspectiva do Mirante para sua 3ª fase. Fonte: STRAUSS; CALDEIRA, 
2015.
Figura 41 – Acesso à câmara inicialmente vedado. Fonte: Mirante 9 de Julho, 2015.
Figura 42 – Planta sobre canalização subterrânea na área da Praça Geremia 
Lunardelli. Fonte: Arquivo Geral da Prefeitura Municipal de São Paulo.
Figuras 43 a 45 – Acesso e escadaria da câmara inferior, rebatizada de “Galeria 
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Vertigem”. Fonte: Arquivo pessoal da autora.
Figuras 46 a 48 – Galeria Vertigem Fonte: Arquivo pessoal da autora.
Figura 49 – Acesso à Câmara inferior vedado novamente. Fonte: Arquivo pessoal da 
autora.
Figuras 50 e 51 – Espaço do café e do restaurante, respectivamente. Fonte: Arquivo 
pessoal da Autora.
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com planta base do MM18. 
Figuras 59 e 60 – Exposição “Olha pra mim”, de Thiago Santos. Fonte: Arquivo 
pessoal da autora.
Figuras 61 e 62 – Exposição “Antes que acabe”, de João Galera. Fonte: Arquivo 
pessoal da autora.
Figuras 63 e 64 – Treino funcional “Do bem” – em parceria com a marca de sucos de 
mesmo novo e Exposição “Pink Bacana”, de Leo Fagerazzi e Eloá Aguado. Fonte: 
Arquivo pessoal da autora.
Figuras 65 e 66 – Exibição do filme “A Bela e a Fera” e dos jogos da Copa 2018 – em 

parceria com a Samsung. Fonte: Arquivo pessoal da autora.
Figura 67 – Diagrama de Zoneamento. Fonte: Acervo pessoal da Autora, com planta 
base do MM18.
Figura 68 – Usos cotidianos – escadaria. Fonte: Arquivo pessoal da autora.
Figuras 69 e 70 – Usos cotidianos – talude e parapeito do mesmo. Fonte: Arquivo 
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com planta base do MM18. 

LISTA DE FIGURAS

169
170

171

172

172

173

175
176

178

179

179

180

181

182
182

183

185

185

186



Lista de Figuras | CAP. 04 – CASA DO POVO

Figura 01 – Fachada da Casa do Povo. Fonte: Arquivo pessoal da autora.
Figuras 02 a 05 – Plantas originais dos pavimentos. Fonte: Acervo ICIB/Casa do 
Povo.
Figuras 06 a 10 – Conjunto de plantas técnicas da atual configuração da edificação. 
Fonte: Acervo ICIB/Casa do Povo.
Figuras 11 e 12 – Carimbo das plantas oficiais da Casa do Povo. Fonte: Arquivo 
Geral da Prefeitura Municipal de São Paulo e Acervo ICIB/Casa do Povo.
Figura 13 – Mapeamento do distrito do Bom Retiro em 1930. Fonte: Aquivo pessoal 
da autora, com planta base do Geosampa.
Figura 14 – Mapeamento do distrito do Bom Retiro em 2004. Fonte: Aquivo pessoal 
da autora, com planta base do Geosampa.
Figura 15 – Entorno da Casa do Povo, com alguns espaços culturais e turísticos da 
região. Fonte: Arquivo pessoal da autora, com planta base do Google Maps.
Figura 16 – Localização do lote em 1930. Fonte: Arquivo pessoal da autora, com 
planta base do Google.
Figura 17 – Localização do lote em 2004. Fonte: Arquivo pessoal da autora, com 
planta base do Google Maps e Acervo do ICIB/Casa do Povo, com intervenções da 
autora.
Figura 18 e 19 – Imagens da década de 1940 mostrando a construção e seu entorno 
edificado. Fonte: Acervo do ICIB/Casa do Povo.
Figura 20 – Mapeamento dos sistemas de mobilidade urbana no entorno da Casa do 
Povo. Fonte: Arquivo pessoal da autora, com planta base do Geosampa.
Figura 21 – Contexto local da Casa do Povo. Fonte: Arquivo pessoal da autora com 
panta base do Google Maps.
Figuras 22 e 23 – Documento e Fotografia que demonstram o uso da edificação antes 
da conclusão total de sua obra. Fonte: Acervo ICIB/Casa do Povo.
Figura 24 – Imagens do final da década de 1940 mostrando os responsáveis pela 
construção e as fundações do edifício. Fonte: Acervo ICIB/Casa do Povo.
Figuras 25 e 26 – Compilação dos diversos estudos da edificação baseados nos 
desenhos originais dos projetistas, de 1947 a 1949. Fonte: Acervo ICIB/Casa do Povo 
e Acervo de Amanda Vieira (material cedido).
Figuras 27 a 30 – Compilação dos diversos estudos da edificação baseados nos 
desenhos originais dos projetistas, de 1947 a 1949. Fonte: Acervo ICIB/Casa do Povo 
e Acervo de Amanda Vieira (material cedido).
Figura 31 – Planta da década de 1960, com a reforma da edificação para se adaptar 
à atuação do Scholem. Fonte: Acervo ICIB/Casa do Povo. Foto tirada e tratada pela 
autora.
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Figuras 32 a 34 – Plantas referentes à construção do Teatro TAIB, sem data. Fonte: 
Acervo Jorge Wilheim.
Figura 35 – Planta do Térreo do estudo de viabilidade para implantação da biblioteca 
Jenny Klabin Segall. Fonte: Acervo Jorge Wilheim
Figuras 36 e 37 – Plantas do 2º e 3º Pavimento do estudo de viabilidade para 
implantação da biblioteca Jenny Klabin Segall, 2009. Fonte: Acervo Jorge Wilheim.
Figuras 38 e 39 – Plantas do Subsolo e do seu mezanino – Proposta de reabilitação. 
Fonte: Acervo ICIB/Casa do Povo.
Figuras 40 a 42 – Plantas do Térreo ao 2º Pavimento – Proposta de reabilitação. 
Fonte: Acervo ICIB/Casa do Povo.
Figura 43 – Planta do 3º Pavimento - Proposta de reabilitação. Fonte: Acervo ICIB/
Casa do Povo.
Figura 44 – Planta baixa do Térreo com a modulação estrutural. Fonte: Arquivo 
pessoal da autora com planta base do Acervo ICIB/Casa do Povo. 
Figuras 45 a 48 – Fotografias dos pavimentos com a análise gráfica da estrutura e 
das vedações, respectivamente. Fonte: Arquivo pessoal da Autora.
Figuras 49 a 53 – Fotografias dos pavimentos com a análise gráfica da estrutura e 
das vedações, respectivamente. Fonte: Arquivo pessoal da Autora.
Figuras 54 a 56 – Fotografias e Croqui dos pavimentos do ICIB indicando o uso de 
forro de gesso na edificação, em outros tempos. Fonte: Acervo ICIB/Casa do Povo, 
com intervenções da autora.
Figura 57 – Fotografia do 2º Pavimento indicando o uso de forro de gesso na edificação, à 
época da inauguração. Fonte: Acervo ICIB/Casa do Povo, com intervenções da autora.
Figura 58 e 59 – Fotografias das transformações na área descoberta. Fonte: Acervo 
ICIB/Casa do Povo com intervenções da autora; e Acervo da Autora, respectivamente.
Figuras 60 a 63 – Fotografias das transformações na área descoberta. Fonte: Acervo 
ICIB/Casa do Povo com intervenções da autora; e Acervo da Autora, respectivamente.
Figura 64 – Planta com a marcação dos acessos. Fonte: Arquivo pessoal da autora, 
com planta base do Acervo ICIB/Casa do Povo.
Figura 65 – Croqui do último estudo de fachada do prédio, [194?]. Fonte: Acervo 
ICIB/Casa do Povo, com intervenção da autora.
Figura 66 – Corte esquemático com a marcação dos usos. Fonte: Arquivo pessoal da 
autora, com planta base do Acervo ICIB/Casa do Povo.
Figura 67 – Teatro TAIB nas condições atuais. Fonte: Arquivo pessoal da autora.
Figura 68 – Projeto Metacozinha, no térreo. Fonte: Acervo ICIB/Casa do Povo.
Figura 69 – Biblioteca Pública de Moldes do Ateliê Vivo, no 1o pavimento. Fonte: 
Arquivo pessoal da autora.
Figura 70 – Sala do 2º andar da Casa do Povo utilizada pelo Coletivo Lote, em ensaio 
para a performance Macaquinhos no Lote. Fonte: Arquivo pessoal da autora.
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Figura 71 – Terraço e área coberta, reativados. Fonte: Arquivo pessoal da autora.
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A forma física corresponde à 
organização social e contém 
numerosas informações sobre as 
características da sociedade, muitas 
das quais só podem ser conhecidas 
desta maneira e as únicas que podem 
ser experimentadas (...). 
Daí o interesse e o fascínio em 
estudar o passado mediante o cenário 
da construção que ainda faz parte do 
nosso presente (BENEVOLO, 2014, 
p.13).

Com o mundo cada vez mais globalizado e 
tecnológico, vive-se um momento obscuro situacional 
onde se verifica, de um lado, a perda de identidade 
em diversos campos da vida – dos costumes ao 
planejamento urbano –, e de outro, uma busca 
contínua na tentativa de encontrar um diferencial em 
meio a posturas cada vez mais genéricas. 

É possível perceber, hoje, quase que no mesmo 
ritmo da velocidade dos avanços tecnológicos, uma 
mudança no comportamento das pessoas. Vive-se 
a consagração da “modernidade líquida” (BAUMAN, 
2001) ou do “império do efêmero” (LIPOVETSKY, 
2009), onde tudo é mutável, descartável e em 
constante reinvenção. Já não há muitas certezas 
além da transformação e da rapidez com que tudo 
acontece; passado e futuro não são tão importantes 
quanto o presente: é aqui onde os fatos ocorrem 
e devem ser analisados; as decisões tornam-se 
urgentes e, diante da pressa, não há tempo para 
digressionar sobre seus impactos.

 Essas alterações nos padrões sociais urbanos 
são a reverberação do que Lipovetsky (2004) descreve 
como hipermodernidade, uma cultura paradoxal que 
combina normas ilimitadas com princípios primitivos.

De um lado, a hipermodernidade é 
a destruição de limites - é preciso ir 
sempre mais longe, conquistar sem 
cessar novos territórios (...), mas ao 
mesmo tempo existem normas - como 
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o respeito aos direitos do homem, 
os valores éticos, a saúde, o amor - 
que não deixaram de existir e que 
continuam a orientar o comportamento 
de grupos e indivíduos (LIPOVETSKY, 
2004, em entrevista ao Caderno Mais 
da Folha de São Paulo).

Em aspectos sociais, ainda que antigas 
referências continuem a ser norteadoras, essas 
transformações podem ser observadas quando 
cada vez mais se vivencia um afastamento ou uma 
ressignificação de valores e de instituições tradicionais 
e simbolicamente fortes; em aspectos físicos urbanos, 
a dinâmica se traduz nas contínuas e frenéticas 
alterações da paisagem e configuração urbana, com 
a perda da sua memória, histórica e afetiva.

Não raro são os casos que, em nome da 
modernização e das novas demandas, desconsidera-
se a preexistência como possibilidade de reuso, 
verificando-se a prática de gerar novas construções 
em detrimento da reabilitação ou atualização das 
antigas, tornando a cidade um terreno de memórias 
esquecidas ou abandonadas, com inúmeros espaços 
subutilizados ou ociosos.

Nas cidades brasileiras, ainda com 
maior força, as idéias de progresso 
e modernidade têm levado a uma 
sistemática destruição das marcas 
do passado. A sintomática ausência 
de preocupação com o problema e a 
virtual fragilidade dos órgãos públicos 
de preservação e planejamento urbano 
têm criado uma situação de extrema 
gravidade no que diz respeito à 
necessária convivência entre o “antigo” 
e o “novo”. Se no “antigo” reside uma 
parcela importante da memória social 
e da identidade cultural dos habitantes 
da cidade, desconsiderar a questão 
do patrimônio histórico-ambiental 
urbano é exilar o cidadão, alijá-lo do 
seu próprio meio – fazer da cidade um 
ambiente hostil e estranho à maioria 
da população (MAGALDI, 1992, p.21).

Aqui reside um dos inúmeros antagonismos da 
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contemporaneidade: reivindica-se constantemente 
uma falta de espaço nas grandes cidades, mas pouco 
se dá atenção ao potencial de suprir essa carência a 
partir de novos usos ou novas ocupações de “velhos” 
espaços. Ainda que se perceba coabitações, elas 
ocorrem geralmente por justaposição ou disjunção e, 
raramente, por aglutinação, tornando a cidade uma 
espécie de palimpsesto urbano. Desconsidera-se, 
assim, uma relação de reciprocidade que pode haver 
entre o “velho” e o “novo”.

A cidade de São Paulo é um 
palimpsesto – um imenso pergaminho 
cuja escrita é raspada de tempos em 
tempos, para receber outra nova, de 
qualidade literária inferior, no geral 
(TOLEDO, 1983, p. 77).

Esse é apenas um exemplo em meio a 
tantas condutas contraditórias que convivem 
simultaneamente, onde se traz à tona binários 
contemporâneos que podem ter amostragem nos 
mais variados campos da vida e que, de certo modo, 
poderiam explorar uma complementariedade ao invés 
de um conflito. 

Caso análogo, contextualizado no campo da 
Arquitetura, é a dualidade universalista-relativista, 
advinda de uma leitura da ideologia moderna como 
funcional e da pós-moderna como contextual, 
traduzido por Villac (2009) como um pensamento 
simplista, uma vez que desconsidera qualquer 
correlação entre eles e reduz os aspectos plurais do 
pensamento e da experiência.

A polêmica entre modernidade e 
pós-modernidade divide o raciocínio 
sobre o mundo entre racionalistas 
e irracionalistas, universalistas e 
relativistas, e esvazia de sentido o 
momento contemporâneo porque são 
pensamentos simplistas e redutores 
da realidade. Um porque apaga a 
diferença, outro porque não vê mais 
que a diferença. Ambos são reduções 
a uma unidade simples (VILLAC, 
2009, p.3).
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 Dito isso, a cidade torna-se o espectro 
espacial onde a História e a Memória se estabelecem 
cotidianamente junto às relações pessoais, visto 
que “as pessoas se relacionam com os lugares por 
meio da criação de significados e sentidos dados aos 
objetos concretos e simbólicos que compõem esses 
lugares” (GONÇALVES, 2014, p.11).

 Assim, ela será representada nesse trabalho na 
sua condição (pós-) moderna, tensionada ao limite: a 
metrópole, tendo-se escolhido São Paulo para retratá-
la, considerando seus atributos de cidade global, 
cosmopolita, multicultural e, por isso, complexa. 

 A complexidade no espaço metropolitano, 
inclusive, assume, de acordo com Johnson (2003), 
duas possibilidades: a de sobrecarga sensorial e a 
de sistema de auto-organização. Ambos os sentidos 
serão retratados ao longo do trabalho.

Em primeiro lugar, há o sentido mais 
convencional de complexidade, como 
uma sobrecarga sensorial, a cidade 
expandindo o sistema nervoso humano 
até seus extremos e, no processo, 
ensinando uma serie de novos reflexos 
- e abrindo caminho para uma serie 
complementar de valores estéticos, 
que se desenvolvem como uma casca 
em volta da ferida. (...) o barulho 
e a irracionalidade transformados, 
de algum modo, em experiência 
estética. A multidão é algo na qual 
você se insere pela pura poesia da 
experiência. Contudo, a complexidade 
não é somente uma questão de 
sobrecarga sensorial. Há também o 
sentido de complexidade como um 
sistema de auto-organização (...). Tal 
tipo de complexidade vive em um nível 
acima: descreve o sistema da própria 
cidade e não uma recepção sensorial 
por parte do habitante. A cidade é 
complexa porque surpreende, sim, mas 
também porque tem personalidade 
coerente, uma personalidade que 
se auto-organiza a partir de milhões 
de decisões individuais, uma ordem 
global construída a partir de interações 
locais (JOHNSON, 2003, p. 28-29). 
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Diante desse cenário, se torna evidente a 
possibilidade de discuti-la sob diversas óticas e 
problemáticas, tendo-se optado pelo estabelecimento 
de 03 (três) elementos-chave para a estruturação e 
construção dessa narrativa: a Memória – individual e 
coletiva, histórica ou afetiva; a História – como recorte 
e posicionamento oficial, mas também como fato 
cotidiano; e o significado do uso público e cultural do 
espaço.

Figura 01 – Diagrama dos elementos-chave de pré-seleção dos 
objetos a serem estudados. Fonte: Arquivo pessoal da Autora.

Dessa forma, buscou-se edificações onde se 
observasse um diálogo com a memória e o cotidiano 
da cidade de forma democrática, através do uso 
público dos seus espaços, mas através de um viés 
cultural, independente de sua propriedade.

Uma grande parcela da identidade 
cultural de uma região é revelada em 
locais que solidificam o jogo concreto 
das relações sociais, a identidade e 
os valores impressos pelos distintos 
grupos que a compõem e que a 
legitimam. É no cotidiano desses 
locais, nesse tecido articulado de 
múltiplos interesses, que são criados 
os vínculos da vida diária (ROCHA, 
2011, p.5).

No entanto, tentar abarcar São Paulo como 
um todo, seria reduzir toda sua complexidade a um 
entendimento genérico, fazendo-se necessário um 
recorte menos amplo. Delimitou-se, assim, a área 
central da cidade como o invólucro desse estudo.
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A escolha se baseou no fato de que ao 
considerar a cidade –  e os espaços dela escolhidos 
–  como fonte de memória e história, simbólica ou 
cotidiana, é natural que se tenha o Centro como 
representação desse espaço primeiro da cidade. 
Mas, como veremos adiante, São Paulo é atualmente 
uma cidade de várias centralidades, e o Centro será 
retratado nesse trabalho não apenas restrito ao Centro 
Histórico ou ao Centro Novo, mas na sua configuração 
mais atualizada e distendida, a do Centro (histórico e 
geográfico) expandido.

Em termos gerais, o estudo se concentrará mais 
especificamente na área sob tutela administrada da 
Subprefeitura da Sé, que engloba os distritos da Bela 
Vista, Bom Retiro, Cambuci, Consolação, Liberdade, 
República, Santa Cecília e Sé (Lei nº 13.399/2002)1.

Figura 02 – Delimitação da área de estudo: Cidade de São 
Paulo, área de abrangência da Subprefeitura da Sé. Fonte: 
Acervo pessoal da Autora, com planta base do Geosampa.

Essa escolha envolve o fato dessa região 
conter a maior diversidade de opções de espaços de 

1 Disponível em: http://
w w w . p r e f e i t u r a . s p . g o v .
br/cidade/upload/  .
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caráter cultural, aumentando as possibilidades para 
a seleção dos objetos de estudo, como é possível 
perceber na imagem abaixo.  

Figura 03 – Mapeamento da distribuição dos espaços voltados 
à cultura na cidade de São Paulo, com ênfase no perímetro 
dos distritos que estão sob controle da subprefeitura da Sé. 
Base cartográfica: Secretaria Municipal de Cultura. Fonte: 
Infocidade, com intervenção gráfica da autora.

Assim, a partir dos mapeamentos nessa 
área, buscou-se aqueles que atendessem aos pré-
requisitos já estabelecidos, fazendo-se necessários 
também levantamentos próprios para se chegar aos 
que possuíam uso público, independente de sua 
propriedade, e onde as representações fossem claras 
e disponíveis, além de, concomitantemente, um 
levantamento teórico sobre as questões-chave para 
fins de revisão bibliográfica sobre o assunto.

Cogitou-se selecionar edificações de entidades 
já consagradas como os SESC – no caso, os recém-
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inaugurados 24 de Maio, na República, de Paulo 
Mendes da Rocha e MMBB; e Paulista, na Bela 
Vista, de Königsberger Vannucchi –; e o Itaú Cultural 
– projeto de Ernest Mange, com reforma de Roberto 
Loeb – na Bela Vista; ou edificações de relevância 
arquitetônica reconhecida, como a Vila Itororó, no 
Bexiga, e o Centro Cultural São Paulo – de autoria 
de Eurico Prado Lopes e Luiz Telles – , na Liberdade. 

Todavia, optou-se por exemplos quase 
não explorados na literatura acadêmica e que 
consideraram as preexistências para seus processos 
de atualização e reabilitação, além de terem um 
novo uso ou ocupação há no mínimo 02 (dois) anos, 
tempo relativo a uma atuação mínima, onde se pode 
considerar o seu impacto no entorno e na cidade.

Assim, selecionou-se os 03 (três) exemplos que 
serão analisados nesse trabalho: a Red Bull Station, 
o Mirante 9 de Julho e a Casa do Povo, cada um 
representante de um distrito da subprefeitura da Sé: 
República, Bela Vista e Bom Retiro, respectivamente.

Figura 04 – Inserção dos estudos de caso dentro do perímetro escolhido para o recorte de estudo. 
Fonte: Arquivo pessoal da Autora, com planta base do Google Maps.
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Todas as edificações escolhidas cumprem os 
critérios de seleção e os objetos de estudo se fazem 
interessantes, portanto, ao identificarem espaços, 
públicos e/ou privados, que servem como amostra 
da atual condição da cidade, com as quais se pode 
discutir as transformações socioculturais urbanas e a 
relação delas com a cidade a partir de seus próprios 
exemplos.

 O interesse acerca do tema iniciou a partir da 
pesquisa para o trabalho final de uma especialização 
feita anteriormente2, onde pôde-se perceber que 
alguns espaços públicos de São Paulo têm passado 
por um processo de ressignificação, a fim de atrair 
novamente as pessoas e reuni-las através da 
cultura e do uso coletivo do espaço. Mas não só 
eles, a iniciativa privada começou também – seja 
por benefícios fiscais, outorga onerosa, ou mesmo 
atualização com as novas tendências de organização 
empresarial (mais horizontais e descentralizadas) 
– a aproximar-se do público, observando-se uma 
produção de espaços abertos e com uso direcionado 
a uma coletividade. 

São esses espaços que, ao terem um uso ou 
ocupação pública, passam a expressar as tendências 
das grandes metrópoles na gestão urbana e, assim, 
acabam por também atrair novamente a população 
para um uso coletivo dos espaços.

No caso das edificações escolhidas, como 
se tratam de atualizações e reabilitações, quer-se 
analisar o potencial transformador dessa atitude de 
projeto que também é (ou deveria ser) uma questão 
para a gestão da cidade e para o planejamento urbano 
atualizado. 

Será possível a partir de preexistências, 
transformar os espaços de uso público, de forma a 
coexistir passado e presente de forma harmoniosa, ou 
seja, preservando a memória (histórica da edificação e 

2  CARVALHO, Thâmara 
Talita Costa de. Projeto 
de interiores efêmero: 
Vertigem + Inner. São 
Paulo, 2016. Monografia 
(pós-graduação) – 
Faculdade de Artes 
Plásticas, FAAP –
Fundação Armando 
Alvares Penteado.
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afetiva em relação aos que cotidianamente convivem 
com ela), sem que isso signifique imutabilidade ou 
congelamento de atualizações solicitadas pelas 
transformações socioculturais? É possível recuperar 
o uso múltiplo e consciente de espaços de forma 
democrática e não por uma atuação mercadológica 
ou “imposição” de instrumentos urbanísticos, que no 
fundo, respondem muito mais a questões formais da 
cidade?

Desse modo, pretendeu-se: descrever a 
relevância do Centro de São Paulo – considerando 
sua concepção atual de Centro Expandido – como 
memória simbólica e histórica da cidade; identificar 
como as transformações socioculturais urbanas 
influenciam nos usos e ocupações de espaços 
culturais, principalmente os de uso público e, portanto, 
coletivo; e verificar, através do levantamento histórico 
e análise do reuso dos estudos de caso, como 
eles podem propiciar espaços de urbanidade e da 
alteridade.

Para tanto, dividiu-se o trabalho em duas 
partes: 

• A primeira – que se resume ao 
capítulo 01 –, abordará uma parte mais 
teórica, onde pretende-se discorrer 
sobre a delimitação espaço-temporal 
e conceitos-guia para a análise dos 
projetos;

• A segunda – capítulos 02 a 04 – será 
dedicada as análises propriamente 
ditas, estabelecendo-se o contexto 
urbano e o histórico do lugar; o histórico 
da edificação, o sistema construtivo, 
a organização do espaço e a imagem 
resultante como critérios gerais que 
serão caso a caso desenvolvidos 
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em subitens. Essas diretrizes foram 
elaboradas a partir de livros que 
tratam de metodologias de análise 
projetual, como “Arquitectura - temas 
de composición” (CLARK y PAUSE, 
1997); “Arquitetura: Forma, Espaço e 
Ordem” (CHING, 2013); “Proyecto y 
Análisis: Evolución del os Principios 
en Arquitectura” (LEUPEN,1999); e 
“Rio Metropolitano; guia para uma 
arquitetura” (LASSANCE,VARELLA E 
CAPILLE, 2012).

O resultado final são 04 (quatro) capítulos 
assim divididos:

• Capítulo 1:  Definição do recorte 
espacial selecionado para esse trabalho, 
abordando uma breve evolução das 
suas origens até a contemporaneidade 
a partir dos processos históricos 
estabelecidos, pontuando os motivos 
que levaram a uma degradação e 
abandono do espaço em tempos 
recentes e que atitudes foram tomadas 
para reverter esse processo, incluindo 
o papel da Arte e da Arquitetura na 
resistência desse espaço. Discorre-se 
também sobre conceitos básicos que 
nortearam as análises dos espaços 
selecionados para estudo, na tentativa 
de direcionar a perspectiva com que se 
observará os mesmos.

• Capítulos 02 a 04: Discussão dos 
projetos-amostragem, elencando-se 
com que critérios eles serão avaliados 
e destrinchando-os a partir da análise 
das edificações no sentido de se 
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observar se eles dialogam ou não 
com os conceitos estabelecidos no 
Capítulo 01. Adotou-se como ordem de 
apresentação as datas de construção 
dos projetos, da mais antiga à mais 
recente. Assim, os capítulos 2, 3 e 4 
retratam, respectivamente, a Red Bull 
Station, o Mirante 9 de Julho, e a Casa 
do Povo, projetos das décadas de 1920 
a 1950 que foram recém-adaptados 
para refletir posturas contemporâneas 
na relação edifício-cidade.

Figura 05 – Diagramação da sequência dos capítulos. Como os 
estudos de caso são uma coleção de projetos-amostragem, sua 
diagramação parte da referência de uma cartela de amostra de 
cores. Fonte: Arquivo pessoal da Autora.



CAPÍTULO 01
O CENTRO (EXPANDIDO) DE SÃO PAULO
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O CENTRO (EXPANDIDO) DE SÃO PAULO

 Nesse capítulo pretende-se abordar sobre 
a importância do Centro da capital paulista como o 
espaço de Memória e História da cidade, discutindo 
como o “berço” da sua construção vem resistindo a 
um esvaziamento iniciado na segunda metade do 
século XX e a uma postura de abandono por uma 
parte da sociedade – e até do poder público –, que 
reflete uma desconsideração da sua posição vital em 
relação à cidade.

Propõe-se entender como a dinâmica de 
“espaço substancial” vai tornando-se a de “espaço 
obsoleto”, identificando quais fatores influenciam 
na decadência dessa região e quais as iniciativas 
propostas à sua “sobrevivência”, incluindo a menção 
de estratégias traçadas no sentido de retomar a 
ocupação e o prestígio do mesmo.

Por fim, quer-se relacioná-lo com os estudos 
de caso, que serão apresentados posteriormente, 
no intuito de estabelecer alguns conceitos com os 
quais acredita-se que as propostas de atualização 
ou reabilitação ou qualquer iniciativa de recuperação 
desse – e nesse – espaço devam dialogar.

MARCAR

Analisando a cidade, a definição do significado 
do termo “Centro de São Paulo” já foi muito mais 
específica, quando outrora se limitava ao “Centro 
Histórico” – região mais antiga e que remete à sua 
origem, representada pelo distrito da Sé ou, mais 
precisamente, pela área do “triângulo”, formado 
pelas ruas Direita, São Bento e 15 de Novembro 
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(FERREIRA, 1971; ROLNIK, 2012; TOLEDO, 1983).

Isso começa a mudar no final do século XIX, 
com as grandes transformações pelas quais a cidade 
passa com o êxito da cultura cafeeira, que propicia 
um crescimento econômico e a atração de um intenso 
fluxo imigratório, principalmente europeu. Após a 1ª 
Guerra Mundial, no início do século XX,  essas serão 
as bases do que acarretará no desenvolvimento do 
setor industrial e nos “melhoramentos” da cidade e que 
propiciará o “primeiro grande surto de ‘urbanidade’3”, 
promovendo um alargamento da ocupação de regiões 
adjacentes e a formação do chamado “Centro Novo”, 
com o acréscimo do distrito da República à delimitação 
territorial anterior (ROLNIK, 2012, p.16-17).

São Paulo, que nos seus três 
primeiros séculos de existência teve 
um desenvolvimento modesto devido 
à sua insignificante economia e ao 
isolamento em que se encontrava, 
passa a sentir os efeitos da riqueza 
gerada pelo café (...). Em fins do século 
passado as indústrias e o comércio de 
maquinismos para as fazendas de café 
começaram a marcar densamentete 
(sic) a paisagem paulistana. Foi 
então que São Paulo passou a se 
caracterizar acima de tudo como 
cidade de negócios (MARZOLA, 1979, 
p.24).

Assim, o Centro – agora representado 
pelo Centro Histórico e pelo Centro Novo – vai se 
modificando para não mais abrigar “toda” a vida 
citadina, mas uma São Paulo cada vez mais comercial 
e industrial, e, propiciando, com isso, um crescimento 
horizontal, onde o uso residencial e de pequenos 
comércios passa a ser maior no seu entorno e sua 
periferia.

Esse processo ficará mais claro e acentuado, 
quando, entre o final da década de 1960 e início da 
década de 1970 – época do “milagre econômico” –, a 
região da Avenida Paulista  começa a configurar uma 

3 “Urbanidade”, como utilizado 
aqui por Raquel Rolnik, significa 
a qualidade gerada pela 
condição urbana da cidade 
e difere da definição que se 
adotará para sua conceituação 
nesse trabalho, mas isso será 
explicado mais à frente, em 
tópico específico, onde se 
discute as várias acepções da 
palavra.



44

CAP. 01 | O CENTRO (EXPANDIDO) DE SÃO PAULO

nova centralidade, tornando-se o pólo comercial e 
de consumo principalmente da elite e já se utilizando 
da nova linguagem arquitetônica para seus edifícios 
que, com o Modernismo, reforçava uma arquitetura 
nacional (ROLNIK, 2012).

É nesse momento que inicia uma extrapolação 
dos limites do que seria o Centro da cidade, surgindo 
o que se conhece hoje como “Centro Expandido”, 
que, relacionado ao espraiamento horizontal e ao 
surgimento dessa nova centralidade, refere-se, para 
fins de planejamento urbano, aos distritos pertencentes 
à Subprefeitura da Sé, mas já incorporando partes de 
outras subprefeituras como Ipiranga, Lapa, Mooca, 
Pinheiros e Vila Mariana. 

Em termos cartográficos, uma representação 
oficial se encontra na delimitação do Minianel Viário 
(PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2018), traduzindo 
o “Centro Expandido” como a porção geográfica 
referente a parte mais central da cidade. O Centro 
se torna, para fins genéricos, uma ampla área central 
e não mais uma referência geográfica restrita aos 
limites territoriais históricos.

Figura 01 – Mapa com o perímetro do Minianel Viário, 
considerado pela CET, a área do Centro Expandido. Fonte: 
Prefeitura de São Paulo, com base cartográfica do Google Maps 
e intervenção gráfica da autora.
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Na década de 1970, é aprovado o primeiro 
plano global de diretrizes políticas municipais, o 
chamado Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 
(PDDI) que prevê a cidade como uma megalópole, 
de municípios vizinhos conurbados, sendo, então, 
criada a “Região Metropolitana de São Paulo” (Lei 
Complementar Nº 14/1973). 

Nesse momento, já se concebe que “seu 
(original em maiúsculo) centro se multiplicaria em 
novos centros financeiros, comerciais e de serviços” 
(ROLNIK, 2012, p.53-56). A expansão da cidade no 
sentido sudoeste comprova a configuração das novas 
centralidades em torno da região Faria Lima (1970), 
da Berrini (1980) e, mais recentemente, ao longo da 
Marginal Pinheiros (1990).

No entanto, para fins desse trabalho, o termo 
“Centro” será utilizado para descrever apenas as 
centralidades mais tradicionais, que relacionam-se 
também com a posição geográfica central da cidade, 
abarcando ora o “Centro Histórico”, ora o “Centro 
Novo”, mas, sobretudo, o “Centro Expandido”, cujo 
perímetro abrange todo o núcleo histórico da cidade, 
agregando a ele uma memória da mutação urbana 
que a cidade sofreu na sua distensão enquanto 
metrópole, ratificada no próprio termo que o expressa.

OCUPAR

Palco do início da cidade, o Centro contém o 
núcleo da antiga vila São Paulo de Piratininga, formado 
em 1554 no Pátio do Colégio e restrito inicialmente ao 
que hoje se configura como “Centro Histórico”. Nesse 
sentido, o marco zero - um monumento localizado 
na Praça da Sé com a finalidade de organizar o 
sistema urbano e servindo de “marco das distâncias 
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oficialmente medidas, reatando a tradição secular que 
contava as léguas a partir da porta da Igreja da Sé” 
(FERREIRA, 1971, p.128) – confirma, na demarcação 
desse espaço, sua posição de centro geográfico da 
cidade.

Até o começo do século XX, o Centro foi a 
própria definição e referência de cidade - tanto para 
os paulistanos, quando para os visitantes dessa terra 
- sendo “local de moradia e trabalho de todos (...). 
A periferia era o cinturão caipira e o local de ricas 
chácaras” (ROLNIK, 2012, p.18). Uma amostra desse 
entendimento popular é resgatada como memória, 
reafirmado-a, na divulgação da Jornada de Patrimônio 
de 2017, no seguinte cartaz:

Figura 02 – Cartaz da Jornada do Patrimônio 2017. Fonte: 
Departamento do Patrimônio Histórico - Prefeitura de São Paulo. 
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Além disso, configurou-se como a primeira 
área a se desenvolver e abrigar a infraestrutura 
básica da cidade, sendo pioneiro no recebimento 
dos “melhoramentos”, que incluíam serviços de 
água encanada, pavimentação de vias, iluminação 
pública e transporte por bondes elétricos. Além de 
receber, a partir da implantação do projeto do Vale do 
Anhangabaú, do francês Bouvard, o que se considera 
a primeira grande reforma urbanística, agregando 
boulevards, jardins públicos, cafés, lojas de luxo 
e equipamentos culturais a essa região (ROLNIK, 
2012).

Sobre esse período e as mudanças pelas 
quais a cidade passava, Ferreira (1971, p.142-143) 
pontua, ao tratar do Bairro da Sé – núcleo histórico 
do Centro –, que “o (original em maiúsculo) bairro 
antigo transformava-se. A cidade que surgiu entre 
1890 e 1920 perdera o contato com o passado”. 
Entendimento endossado por Raquel Rolnik ([199-?]): 

Os vestígios da casa da taipa, 
da senzala e dos tropeiros foram 
apagados pelo gosto eclético da 
Capital dos Fazendeiros. A perspectiva 
de progresso, apontada em 1929 pelo 
Edifício Martinelli, é traduzida na “São 
Paulo não pode parar” de 1956, que 
se sobrepôs à Metrópole do Café 
e trouxe consigo as periferias mal-
acabadas, onde a única dimensão 
urbana estava no espírito coletivo que 
germinou lutas populares. A própria 
memória documental desses períodos 
é dispersa e incompleta, denotando 
características de uma sociedade 
autofágica (ROLNIK, [199-?], p.79).

Com a chegada das ferrovias, São Paulo 
experimenta um crescimento descontrolado, 
passando a receber imigrantes de todos as regiões 
do país, mas sobretudo europeus, que com eles 
trouxeram novas técnicas de construir (HOMEM, 
1980; TOLEDO, 1983). Os recém-chegados, que 
tem como porta de acesso à cidade as linhas férreas 
instaladas nos bairros centrais, por ali também se 
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instalam. 

São Paulo apenas conheceu outros 
estilos que não o colonial português 
quando enriqueceu. Nos fins do 
século passou diretamente das 
singelas construções de taipa para 
as modernas construções da Europa 
contemporânea, esta em pelo 
Ecletismo (HOMEM, 1980, p.22).

Nesse processo, ainda no início do século 
XX e na gestão do então prefeito Raimundo da 
Silva Duprat, começa a transformação da região, 
que de “espaço vital”, onde se concentrava toda a 
vida citadina, plural – até esse momento, incluindo 
o usufruto tanto da camadas populares como das 
mais abastadas–, passa a ser um espaço voltado ao 
comércio e às indústrias.

O Centro passa, então, a uma acomodação 
crescente das “sedes de empresas, comércio, órgãos 
públicos e opções de lazer”, destinados a “catalisar a 
vida pública, enquanto os bairros parecem abrigar a 
vida cotidiana” (CALLIARI, 2016, p.129).

No final da década de 1920 e início de 1930, 
durante a gestão de Pires do Rio, inaugura-se um 
período de grandes obras viárias e a elaboração 
do Plano de Avenidas de Prestes Maia, que será 
implementado ao longo das décadas seguintes. 
Essas medidas atingem diretamente a região central, 
remodelando-a, com a demolição de várias casas 
para aumentar a zona comercial e estimulando a 
especulação imobiliária (CALDEIRA, 2011).

A expansão da industrialização e necessidade 
de porções maiores de terra para suas instalações, 
traduz-se em novos loteamentos de propriedades 
suburbanas (MARZOLA,1979), irradiando a ocupação 
das imediações do núcleo primitivo e essa expansão 
gera um novo sentido ao centro geográfico da cidade, 
dando origem ao “Centro Novo”.
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A partir daí o processo de urbanização, 
verticalização e espraiamento horizontal da cidade é 
irreversível, tomando conta de todas as áreas até então 
vazias da cidade. De acordo com TOLEDO (1983), 
o seu núcleo histórico já havia sido extensamente 
reconstruído a partir de 1930 e estava formado o 
palimpsesto urbano, onde se construía “em cima” ao 
invés de se construir “ao lado”, constituindo-se “três 
cidades em um século”.

ABANDONAR

 Os novos caminhos e traçados urbanos, que 
surgem da expansão territorial das cidades, acabam 
por provocar um distanciamento geográfico e afetivo 
de seus centros; centros esses, que são, em grande 
parte, a primeira referência espacial e histórica da 
própria cidade.  A partir deste distanciamento, muitas 
vezes, em prol do progresso, aquele que era o espaço 
condensador da cidade, passa a reminiscência 
histórica, permeando o esquecimento – isso se 
configura na dialética do cheio e do vazio, do novo e 
do antigo, da imagem elitizada e da degradação da 
paisagem.

 São Paulo – e grande parte das cidades que 
experimentam uma expansão horizontal –, observou 
seu centro – aquele localizado no sítio histórico 
–, transmutar em um movimento centrífugo que, 
em menos de um século pulverizou o seu centro 
geográfico em muitos outros centros na cidade.

 A partir de 1930, as intervenções na 
infraestrutura urbana acabam por também 
possibilitar o espraiamento da população e o próprio 
entendimento do sentido de cidade, com a criação 
de um “segundo centro”, o “Novo”, extensão natural 
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do primeiro, o “Histórico”;  de 1940 a 1960, ao se 
consolidar a ocupação dessa porção central pelos 
grandes empreendimentos comerciais, já construídos 
dentro da nova estética dos “arranha-céus”, à 
medida que reduz o potencial residencial da região 
e, com ele, uma parte da diversidade de usos e 
usuários, experimenta o crescimento, inversamente 
proporcional, da especulação imobiliária em torno do 
seu solo. 

A expansão horizontal, o aumento do 
adensamento populacional na região central e o 
crescimento do poder aquisitivo da elite cafeeira 
paulistana, que mais tarde é sucedida pelos ricos 
industriais, faz com que essa camada social 
comece a procurar novos locais, nas imediações, 
para instalarem seus casarões. Em contrapartida, a 
valorização que esse solo adquire, também acaba por 
afastar dele, a população de baixa renda, que passa 
a residir na periferia da cidade, em um processo de 
autoconstrução nas bordas (ROLNIK, [199-?], 2012). 

 Na década seguinte, aquele que era entendido 
como “Novo” transforma-se no “centro antigo”, sendo 
então o “novo centro” o espaço localizado no espigão 
da Avenida Paulista, possibilitado pelo novo desenho 
urbano e o deslocamento das elites econômicas 
(KARA JOSÉ, 2007; ROLNIK, 2012).

Do ponto de vista urbanístico, os 
anos 1970 marcaram o deslocamento 
do centro de consumo das elites, da 
cidade do Centro Histórico em direção 
à avenida Paulista e Jardins. Até 
essa data, a São Paulo metropolitana 
contava com um único centro, feito 
de duas partes: o ‘Centro Tradicional’ 
(região do triângulo), constituído 
durante a primeira industrialização 
(1910-40), e o ‘Centro Novo’ (da praça 
Ramos à praça da República), que se 
desenvolveu no pós-guerra (1940-60)
(ROLNIK, 2012, p.45).

Nesse momento, o Centro se populariza. Não 
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mais no sentido de ser conhecido e estimado por todos, 
mas de ser ocupado pelas classes sociais de menor 
poder aquisitivo (KARA JOSÉ, 2007). A diversidade 
passa então a ser  um atributo negativo para a elite, 
imprimindo o caráter conflituoso na relação do uso e 
ocupação territorial.

Mas não só isso. Com o crescimento urbano 
acelerado, a cidade passa a sofrer os efeitos da 
sua transformação em metrópole, com o trânsito, 
a dificuldade de acessibilidade, e a poluição 
ambiental, que, de acordo com Kara José (2007) está 
diretamente relacionada a degradação do Centro, 
no sentido estrito. Nesse sentido, as grandes obras 
viárias realizadas – algumas atuando diretamente 
sobre os próprios objetos de pesquisa que aqui serão 
apresentados –, passam a configurar como “barreiras” 
que contribuirão no distanciamento da área central 
como espaço da sociabilidade e do encontro de 
todos, do resumo da cidade, acentuando também a 
deterioração ambiental da região. 

Ainda sobre a temática, Luís Octávio da Silva 
(2005) elenca alguns outros pontos que favorecem 
a desvalorização e degradação do Centro, num 
sentido mais estrito, que são – além dos já citados 
abandono pelas elites, o esvaziamento residencial, 
o comprometimento das condições ambientais 
e os problemas de transporte e circulação – a 
desvalorização imobiliária e a ocupação dos espaços 
públicos pelo comércio ambulante. Estes últimos, 
diretamente e indiretamente ligados a questão do 
esvaziamento desse lugar como lugar de moradia 
na década de 1960, com o início do registro de um 
declínio na taxa de crescimento populacional dessa 
região (Dados do Censo Demográfico do IBGE, 
INFOCIDADE, 2018).

A procura de outros bairros para moradia 
desencadeia uma queda nos valores de venda e 
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aluguel das habitações centrais, o que ocasiona 
uma desvalorização imobiliária, proporcionando 
a ocupação desses espaços por classes menos 
abastadas e/ou imigrantes recém-chegados. 

Além disso, pode-se associar a desvalorização 
imobiliária também às dificuldades de adaptação 
das edificações existentes as novas demandas, bem 
como coloca Silva (2005):

(...) essa desvalorização estaria ligada 
ao esgotamento do estoque fundiário 
disponível para novas edificações 
assim como à obsolescência das 
edificações já existentes e não 
adaptadas às novas exigências do 
setor de serviços. Dentro desse 
paradigma interpretativo existem 
mesmo algumas análises segundo 
as quais a própria estrutura fundiária 
(lotes estreitos e profundos) aliada 
às exigências de recuos seria um 
empecilho às novas incorporações. 
Dentro dessa perspectiva a 
implantação do zoneamento no início 
da década de 1970 seria o ícone maior 
de consolidação de um novo padrão 
de ocupação que seria o responsável 
maior pela desvalorização imobiliária 
do centro (SILVA, 2005, p.05).

Assim, com a perda da diversidade de uso pelo 
predomínio da atividade comercial, o espaço passa 
a se configurar em uma situação em que “é cheio de 
dia e vazio à noite”, tornando-se, em alguns horários, 
ermo e potencializando situações desconfortáveis 
no tocante as condições de segurança, que, por sua 
vez, ocasionam um afastamento dos transeuntes a 
partir do final da tarde, criando um círculo vicioso na 
dinâmica da cidade, e, particularmente, do Centro.

No tocante ao comércio ambulante, esse 
pode ser considerado também um fator decisivo no 
entendimento de decadência do Centro. A proliferação 
do mercado informal – que num contexto de crise 
econômica, se coloca como uma estratégia de 
sobrevivência –, torna a ocupação do espaço urbano 
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conflitante, já que dificulta a circulação de pedestres 
e automóveis (SILVA, 2005). 

 No entanto, apesar de todos fatores expostos 
na consideração desse afastamento do Centro, é 
necessário considerar que esse espaço ainda se 
mantém como aglutinador de atividades, como pontua 
Villaça (2001):

O centro nunca deixou de ser um 
“foco irradiador da organização social 
urbana. Continuam sendo a maior 
concentração de lojas, escritórios e 
serviços – e também de empregos 
– de nossas áreas metropolitanas. 
Atendem a mais população que 
qualquer outro centro das metrópoles, 
uma vez que atraem maior numero de 
viagens” (VILLAÇA, 2001, p.246).

Assim sendo, apesar da decadência e do 
distanciamento da região central – que não é singular 
de São Paulo, mas típico das grandes cidades –, esse 
ainda é um território de aglomeração socioeconômica 
e, ainda que não valorizado por muitos, um 
condensador de memórias, fazendo-se necessário 
sua recuperação como espaço urbano provedor de 
territorialidade e sociabilidade tão importante dentro 
do cenário atual de “shopping centers” e espaços de 
encontro fechados e privados, com restrição, ainda 
que indireta, de acesso democrático. 

RECUPERAR

 O esvaziamento do Centro da cidade começa 
a apresentar, estatisticamente, uma inversão a partir 
dos anos 2000, onde é possível se perceber um valor 
positivo e acima da média nas taxas de crescimento 
populacional dos seus bairros, conforme apresentado 
nos dados do Censo Demográfico de 2010, realizado 
pelo IBGE4.

4 Taxa de Crescimento 
Populacional 2000-2010 
segundo Distrito Administrativo 
(DA), por ordem decrescente 
Município de São Paulo, 2010. 
Fonte: Prefeitura de São Paulo. 
Boletim CEInfo. 
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Figura 03 – Taxas geográficas de crescimento anual. Fonte: 
IBGE. Censos Demográficos. Elaboração: Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SMDU / Departamento de Estatística 
e Produção de Informação - DIPRO.

Isso ocorre, em partes, porque, a partir da 
década de 1990, com a política do planejamento 
urbano estratégico, desenvolvem-se ações e traçam-
se mecanismos no sentido da recuperação dos centros 
tradicionais, como um reflexo claro de experiências 
mundiais consideradas bem-sucedidas, como o caso 
de Baltimore, nos Estados Unidos, e Barcelona e 
Bilbao, na Espanha (ROLNIK, 2012; SANT’ANNA, 
2017).   

Nesse momento, inicia-se a concepção 
de “revitalização” de espaços deteriorados ou 
esvaziados com o objetivo de “dinamização de 
economias urbanas e aproveitamento do patrimônio 
construído” (SANT’ANNA, 2017, p.148). Surgem, 
assim, os chamados processos de “revitalização 
urbana” para áreas centrais, mediante instrumentos 
da administração pública ou por setores da sociedade 
civil (KARA-JOSE, 2007). 

Eu acho que revitalização é uma 
palavra que denota até um tremendo 
preconceito, porque hoje o Centro 
é tão ou mais vital do que em outros 
momentos. Acontece que ele está 
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apropriado por uma classe social 
diferente, e essa nova classe social que 
está aí não se apropriou por escolha, 
ela se apropriou porque aquele espaço 
se tornou residual dentro da cidade, 
e como diz o Raymond Williams, os 
pobres ocupam as brechas deixadas, 
e aquilo foi uma brecha [...] Essa vinda 
para o Centro da população de rua e 
do camelô, e da criança deliqüente e 
tudo mais, ceo com a saída brutal [das 
empresas] da área central (MEYER 
em entrevista para Heitor Frúgoli Jr. In 
FRÚGOLI JR., 2001, p.44).

No caso do Brasil, particularmente de São 
Paulo, o caminho de uma “retomada” não será 
diferente, iniciando-se em 1991 pelas ações da 
sociedade civil, particularmente da Associação “Viva 
o Centro”, que, embora heterogênea, tem como base 
grupos empresariais cujas demandas não priorizam 
necessidades populares, e que, embora se coloque 
sem vínculos partidários, alguns de seus associados 
são importante atores na facilitação do diálogo com 
o poder público e na capacidade de mobilização dos 
seus projetos (FRÚGOLI JR., 2001). 

O surgimento, entretanto, desse agente social 
formado pela “Viva o Centro” vai impactar diretamente 
no desenvolvimento de programas públicos voltados 
a “recuperação” do Centro, como é o caso da 
“Operação Urbana do Anhangabaú”, ainda em 1991 
(Lei 11.090/91); do Programa de Reabilitação da Área 
Central do Munícipio de São Paulo – PROCENTRO 
–, em 1993; e da “Operação Urbana Centro” (Lei 
12.349/97), em 1997. 

O fracasso desses projetos de 
transformação do perfil de uso e 
ocupação popular do patrimônio de 
áreas urbanas centrais, nos anos 
1990, abriu espaço, para cidades 
como São Paulo, para o surgimento e 
fortalecimento de movimentos sociais 
que reivindicaram permanência e 
moradia nessas áreas e, ainda, para 
o surgimento de programas voltados 
para a produção habitacional destinada 
a essas faixas de renda. Essas 
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iniciativas, contudo, esbarraram na 
fragilidade e na inadequação da politica 
e dos instrumentos de financiamento 
habitacional no Brasil e em entraves 
diversos de natureza urbana, fundiária, 
tecnológica e política, o que prejudicou 
o seu desenvolvimento e resultados, 
a despeito de focalizarem demandas 
reais  (SANT’ANNA, 2017, p.149-150).

Muitos desses projetos visavam uma atuação 
em melhorias de infraestrutura que refletissem 
claramente numa valorização da paisagem urbana 
desse espaço, voltados a uma reocupação por parte 
de setores econômicos e culturais que imprimisse 
uma presença menos popular ao Centro, uma certa 
“maquiagem” em relação a uma visão de degradado 
que se estabeleceu sobre ele, muitas vezes utilizando-
se da “instrumentalização da cultura” para atingir esse 
objetivo (KARA-JOSÉ, 2007).

(...) as áreas urbanas deixaram de 
ser selecionadas apenas a partir de 
seus atributos estéticos, estilísticos 
e paisagísticos e passaram a ser 
escolhidas pela sua capacidade de 
conter elementos e informações 
sobre os processos históricos que 
conformaram a cidade. Os elementos 
que compõem o patrimônio urbano 
se estenderam, assim, para além 
das fachadas e dos volumes 
das edificações, atingindo as 
características do sítio físico, a trama 
viária, o macro e o microparcelamento, 
as formas tradicionais de ocupação 
do solo urbano e as relações 
estabelecidas entre o construído e 
o não construído. Áreas e setores 
urbanos, antes vistos como “feios”, 
heterogêneos e fragmentados, cuja 
proteção como patrimônio, até então, 
teria sido impensável, passaram a 
ser tombados e valorizados como 
documentos fundamentais para a 
memória urbana e social (SANT’ANNA, 
2017, p.146).

No entanto, esses processos são vistos com 
certa desconfiança, tanto a nível internacional como 
nacional, inúmeros teóricos, incluindo FRÚGOLI 
JR, (2001), ARANTES (2012) e HARVEY (2013), os 
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consideram uma manobra de mercado, que acabam 
por ocasionar processos de gentrificação5. Para Otília 
Arantes (2012), inclusive, as aproximações público-
privada contemporâneas são tratada com muita 
cautela, entendendo que a dinâmica se torna, muitas 
vezes, um “culturalismo de mercado” e que, nesse 
viés, acaba-se tendo o arquiteto-urbanista como um 
“operador-chave desta máquina, reunindo num só 
personagem o manager (…) e o ‘intermediário cultural’ 
, fração de classe fornecedora de bens e serviços 
simbólicos” (ARANTES, 2012, p.29-30).

Tese reforçada por SANT’ANNA (2017, p.151) 
que acredita que “o (original em maiúsculo) espaço 
construído torna-se, assim, um mero conjunto de ativos 
passíveis de exploração ou de títulos negociáveis no 
mercado financeiro, sem vínculos necessários com 
demandas reais de produção de novas estruturas”. 

Assim, os processos de melhoramentos, 
direta ou indiretamente, valorizam o espaço ao 
redor e inevitavelmente aumentam o preço do 
solo, beneficiando o mercado imobiliário. Contudo, 
acredita-se que, como Jan Jehl (2017) defende, não 
há que não se fazer nada só porque o resultado do 
fazer possa ser distorcido por uma parcela que não 
representa a ação em direção ao “bem comum” e, 
nesse sentido, se reforça a intenção dos projetos 
selecionados para estudo.

Na contramão de uma visão “pessimista” 
sobre a situação urbana atual, Mauro Calliari (2016, 
p.165-178), investigando o espaço público na 
contemporaneidade, acaba por trazer algumas “forças” 
que são mais espontâneas e de apropriação pela 
população, e que, segundo o autor, são responsáveis 
por novas tendências de reocupação do espaço 
público. As que estão relacionadas diretamente a 
retomada do Centro, podem ser elencadas como: 

-  Mudança da Prefeitura para essa área.

5  Nesse trabalho, não se 
adentrará na questão da 
gentrificação, mas essa é uma 
questão complexa e atual, 
principalmente em se tratando 
de processos relativos a 
recuperação de Centros urbanos 
e que merece discussão, para 
que não possibilite que as 
benfeitorias estabelecidas em 
um lugar gerem distorções 
que acabem por modificar não 
apenas a paisagem urbana, 
mas o próprio sentido do 
lugar, com o estabelecimento 
de uma “nova população” 
e a “expulsão” dos antigos 
moradores, já estabelecidos, 
por uma questão de valorização 
do solo urbano advindo dessas 
melhorias. Entende-se que 
os locais escolhidos, por 
terem uso público nos seus 
espaços, não podem inferir, a 
priori, uma intenção de atrair 
preferencialmente uma elite 
ou classe média, por isso essa 
discussão, neste trabalho, não 
será realizada.
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- Movimentos da Sociedade Civil – que, 
como se viu, podem atuar na pressão ao poder 
público na implantação de projetos de melhorias; 
tendo como exemplo: a criação, em 2015, da ONG 
Cidade a Pé, por um coletivo de pedestres, que junto 
a outros grupos visa “discutir e fomentar as políticas 
de mobilidade a pé na cidade”; ou a Arte na rua, onde 
se tem desde as feirinhas na República às obras 
públicas dos grafiteiros – que são um símbolo da 
cidade –, e os performers na avenida Paulista.

- Ações institucionais – cujo exemplo é o 
fechamento da Avenida Paulista aos domingos, que, 
desde 2015, se fecha pela manhã e tarde ao trânsito 
de carro, sendo aberta à população, que tem se 
apropriado cada dia mais sobre o espaço.

- Eventos no espaço público – reiterados 
no sucesso crescente que o Carnaval de Rua tem 
experimentado nos últimos 4 ou 5 anos; ou na Virada 
Cultural, que desde 2015, proporciona um circuito de 
arte que inicialmente se restringiu ao Centro, mas que 
tem irriado pela cidade.

Com isso, verifica-se aqui, novamente, o 
caráter dinâmico e múltiplo da sociedade e da cidade, 
em mais uma de suas dicotomias: se por um lado 
ela vive um afastamento da vida citadina – hoje 
muito representada nos moldes de shopping centers 
e condomínios residenciais fechados; por outro, 
se percebe uma tentativa de reconsideração da 
coletividade como elemento de qualidade e melhoria 
de vida, expressa sobretudo numa ressignificação do 
espaço (de uso) público, na reocupação da cidade e 
seus equipamentos.

Parece haver um confronto entre 
duas forças opostas. De um lado, a 
segregação espacial entre grupos 
sociais continua intensa. De outro, há 
evidências de novas tendências de 
reintegração e de reapropriação dos 
espaços públicos por diferentes setores 
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da população. Mediando ambas as 
forças, temos as preexistências – a 
cidade construída, com tudo o que 
ela tem de bom e de ruim (CALLIARI, 
2016, p.163). 

Dito isso, percebe-se que São Paulo passou 
por grandes transformações na paisagem urbana 
no último século, reforçando a ideia de tábula rasa 
tão atribuída aos Modernistas, onde tudo que não 
funcionava era abandonado e que, segundo Koolhaas 
(2010, p.42) propiciam cidades genéricas, sendo 
elas “tudo que fica do que costumava ser a cidade”, 
se mantendo  “unida não por um domínio público 
excessivamente exigente (...) mas pelo residual (...): 
um híbrido de política e paisagem”.

Assim, é possível observar como o processo 
de ocupação do Centro vai validar os moldes no qual 
a metrópole se moderniza, urbaniza e, aos poucos, 
se constitui tal qual se (re)conhece hoje, reforçando 
o entendimento que se tem dele como espaço da 
História e da Memória por excelência. Hoje, com o 
palimpsesto urbano que é, derivado das contínuas 
sobreposições construtivas, o Centro passa a ter 
grande relevância para a “memória simbólica” da 
cidade e a resistência em não abandoná-lo perpassa 
essa importância.

I - O PAPEL DA ARTE E DA ARQUITETURA NA 
RESISTÊNCIA  

A Arquitetura, enquanto técnica, é capaz de 
transformar os espaços e reabilita-los para novos usos 
e demandas; já a  Arte, enquanto sensibilidade, é capaz 
de despertar a curiosidade e atrair novos olhares para 
espaços antes esquecidos ou despercebidos dentro 
da paisagem da cidade. Assim sendo, pode-se dizer 
que Arquitetura e Arte são elementos que contribuem 
positivamente para a retomada do Centro enquanto 
espaço vital.
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Dentro desse contexto, na cidade de São 
Paulo, observa-se que os movimentos de ações ou 
intervenções que tem o Centro como palco, ressoam 
na ação dos coletivos urbanos, com instações e/ou 
exposições que possibilitam que a área central seja 
novamente entendida como espaço de vitalidade, 
como  os casos do Arte Cidade, de Nelson Brissac; 
e do Bom Retiro 958 metros, do Teatro Vertigem, 
que viabilizam a reintegração entre cidade e sujeito, 
chamando atenção para esse espaço e aumentando 
o potencial das discussões sociais sobre a temática.

Da mesma forma, os projetos de atualização 
e de reabilitações  ou reciclagens de prédios nessa 
região, cuja interação com as preexistências podem 
atuar como forma de respeito e resgaste de memória 
– arquitetônica ou simbólica – para a cidade e, nesse 
caso específico, para a história do Centro.                                                                 

A - REABILITAÇÕES OU RECICLAGENS NO 
CENTRO

São Paulo, não diferente de outras metrópoles 
globais, teve, na concepção modernista de cidade seu 
desenvolvimento operado por tábula rasa, ignorando 
as preexistências e tornando cada vez mais comum a 
mudança veloz na paisagem urbana. 

Isso se reflete na imagem resultante e na 
desconstrução da identidade da cidade, e mais que 
isso, no sentimento de pertencimento à ela; influencia 
diretamente a memória afetiva dos seus habitantes e 
também a própria memória histórica da cidade, que 
vai perdendo referências sólidas – mantidas ao longo 
dos anos – e torna o processo de reconhecimento, 
seja para seus habitantes, seja para visitantes, cada 
vez menos apropriável.
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...o passado, cuja inscrição psíquica 
se dá através da memória, conserva 
o tempo em sua versão imaginária. 
É a memória que confere uma 
permanência imaginária a essa forma 
negativa do tempo, que é o passado. 
A função da memória (...) é essencial 
para manter nosso sentimento 
imaginário de identidade ao longo da 
vida; ela funciona como garantia de 
que algo possa se conservar diante da 
passagem inexorável do tempo que 
conduz tudo o que existe em direção 
ao fim e a morte (KEHL, 2015, p.127).

Nesse sentido, é no Centro da cidade onde 
ressoa com clareza uma resistência em se manter 
memórias. O fato de abrigar o “embrião” da cidade 
originária garante uma proteção, ao menos oficial, que 
pode ser percebida em números de bens e entornos 
oficialmente protegidos. No entanto, isso não garante, 
como já se percebeu, um funcionamento ou utilização 
dos mesmos, o que os tem tornado, muitas vezes, 
apenas conjuntos materialmente mantidos, seja quais 
forem suas condições. 

Como explicado anteriormente, com a 
expansão da cidade e o surgimento de novas 
centralidades, o Centro começa a perder densidade 
demográfica, passando a contar com um uso mais 
comercial e de serviços, o que ao longo dos anos 
reflete-se em um esvaziamento de muitas de suas 
edificações. Migram os residentes, migram as grandes 
empresas e se perde com isso a representatividade 
das construções ali existentes, tornando-se comum a 
sua obsolescência, para a qual a única “salvação” é 
o lote, que poderá abrigar novos empreendimentos, 
mais atualizados com o que se espera em um sentido 
mercadológico contemporâneo.

Esse cenário começa a mudar no final da 
década de 1980 e ganha mais força no começo dos 
anos 2000. O planejamento urbano moderno começa 
a ser questionado quanto ao que Jan Gehl (2013) 
chamou de “síndrome de Brasília”, onde se observa 
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uma ordem de produção da cidade diferente da cidade 
antiga, uma vez que, agora, os prédios e espaços 
acontecem antes da própria vida. 

Percebe-se que o planejamento urbano não 
humanista torna as cidades cada vez mais genéricas 
e os espaços hostis, onde além de não mais se 
estimular as relações humanas, perde-se também a 
qualidade dos espaços, sobretudo os públicos, em 
função de um avanço tecnológico que se expressa 
num perfil rodoviarista – a cidade não é mais pensada 
para o pedestre, ou até mesmo para as pessoas, mas 
para abrigar o espetáculo das grandes construções e 
das obras viárias.

Ignasi de Solà-Morales (2002, p.24, tradução 
nossa) corrobora com esse pensamento ao indicar 
que na transformação da cidade histórica em sua 
concepção moderna, o próprio sentido de cidade 
deixa de ser “algo que serve para descrever o 
lugar da vida associada, de um modo articulado, 
onde se compartilham alguns valores que, não por 
casualidade, chamamos civis (civitas, cidade)6”.

Ainda que hoje se observe o incentivo a 
repopulação e ações para um “retorno” ao Centro, 
os efeitos do planejamento moderno, de ocupações 
setorizadas e espraiamento da cidade, ainda são 
facilmente visualizados na degradação e abandono 
de uma parcela significativa do seu território, onde 
inúmeras edificações vazias e ociosas, formam uma 
espécie de “cemitério urbano”. 

E o que fazer com essas edificações? 

O que se verifica como resposta é: por vezes, 
gerar um novo empreendimento, olhando o potencial 
do lote; na maioria das vezes, nada, deixando-as 
esquecidas e subutilizadas; e, em minoria, dar um 
novo uso ou ter uma nova ocupação, tratados aqui 
como reabilitações ou reciclagens. 

6 No original: “Ni siquiera la 
palabra ciudad es algo que 
sirva para describir el lugar de 
la vida asociada, de un modo 
articulado, donde se comparten 
algunos valores que, no por 
casualidad, llamamos civiles 
(civitas, ciudad)”.
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(...) conjunto de intervenções 
destinadas à restituição ou adequação 
de um edifício, acomodando-o a 
um novo uso, reaproveitando-o, 
protegendo-o, dando-lhe novo vigor, 
nova vida e viabilizando sua utilização 
para novo fim; uma vez respeitadas 
as características fundamentais da 
construção (ZEIN; MARCO, 2007, 
p.9). 

 Assim, pensar e propor reabilitações de espaço 
é, portanto, e antes de tudo, uma problemática que 
deve ser incluída tanto na gestão como nas políticas 
públicas urbanas. Wilheim (1982) já na década de 
1980, aborda como uma problemática relevante 
ao tratar sobre a gestão da cidade de São Paulo, a 
reabilitação a partir da proposta de reciclagem de 
edifícios.

Por serem os recursos financeiros 
importantes na gestão urbana, 
surpreende a tranqüilidade com que 
se aceita que São Paulo se reconstrua, 
demolindo construções de 200 anos 
e destruindo ambientes urbanos de 
100 anos. Este espírito de aceitação e 
até de desvalorização na substituição 
do velho pelo novo, pode até ter 
aspectos positivos, pois revela uma 
predisposição para a aceitação de 
transformações, de fatos novos. Mas 
há um aspecto negativo constituído 
pela irreflexão, pelo desperdício e 
pela falta de critério (WILHEIM, 1982, 
p.144).

De fato, não considerar a preexistência é se 
manter preso a uma visão de cidade onde passado e 
presente não dialogam e, a uma visão de futuro que 
parece não realizar a dimensão do presente acerca do 
potencial do já construído, como uma alternativa não 
só mais sustentável, mas também fonte de identidade 
e memória. 

Entretanto, o que ainda se observa no Centro 
de São Paulo, com a quantidade de edifícios ociosos 
frente a construção de novos e mais modernos, é o 
triunfo de uma sociedade do espetáculo. 
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É uma cidade, portanto, que não 
apenas se estendeu mas que também 
se reconstruiu. E cabe perguntar que 
condições oferece para, com tão 
poucas referências históricas, fixar 
uma imagem própria, um palco de 
cenários identificáveis, um caráter 
urbano próprio (WILHEIM, 1982, 
p.138).

Faz-se necessário, assim, pensar o reuso não 
apenas como uma possibilidade, mas talvez como 
uma das melhores soluções para resolver tanto a 
manutenção e preservação do patrimônio como a 
gestão da cidade.

A reciclagem de edifícios além de 
preservar valores e referências, 
constitui uma das formas de manter 
o usufruto de investimentos já 
realizados, maximizando o recurso 
mais barato de que dispõe um país 
sub e maldesenvolvido: o que já existe 
e que é passível de ser reciclado” 
(WILHEIM, 1982, p.146).

RELAÇÃO COM OS ESTUDOS DE CASO

Conhecer a memória de uma cidade é 
a maneira mais prazerosa de adentrar 
em sua história. Alguns costumes 
e edificações são testemunhos do 
desenvolvimento que permaneceu na 
memória por gerações. São dessas 
memórias afetivas que a essência da 
cidade se alimenta (AZEVEDO, 2015, 
p.01).

Os estudos de caso selecionados partem 
de preexistências para dar um novo sentido a 
sua espacialidade ou se atualizam diante das 
demandas socioculturais que se fazem urgentes na 
contemporaneidade, ainda que no sentido oposto, de 
resistência. São exemplos de espaços que através da 
sua atualização ou reabilitação acabam por expressar 
um pensamento contemporâneo sobre memória e o 
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próprio sentido de preservação.

A aproximação inicial entre o Centro e as 
edificações a serem estudadas é geográfica e se 
refere às suas próprias localizações no tecido urbano: 
elas pertencem a ele, estando cada uma locada em 
um dos distritos da Subprefeitura da Sé: A Red Bull 
na República, no limite com a Bela Vista; o Mirante 9 
de Julho, na Bela Vista; e a Casa do Povo, no Bom 
Retiro. 

Figura 04 – Inserção dos estudos de caso dentro do perímetro 
escolhido para o recorte de estudo – área da subprefeitura 
da Sé. Fonte: Arquivo pessoal da autora, com planta base do 
Google Maps.

Após uma análise mais aprofundada –  e se 
retomará esse ponto na finalização do raciocínio – 
observa-se que o Centro representa, nesse trabalho, 
o espaço primeiro da história e, assim, a “memória 
simbólica” da cidade. E cada edificação escolhida 
para análise, representa também, de certa forma, 
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uma “memória simbólica” do seu distrito – talvez não 
a mais emblemática, mas com certeza uma memória 
significativa sobre a configuração urbana e as relações 
socioculturais de uma época. 

Também as transformações que ocorrem 
nos usos e ocupações de cada uma delas vão ser 
diretamente influenciadas pelas transformações no 
significado e relevância urbana do Centro ao longo 
dos anos. Contudo, as análises das edificações vão 
mostrar também, que no sentido inverso, ou seja, numa 
influência simultânea, suas reabilitações revelam em 
si o processo de resistência do próprio Centro e de 
alguma forma vão também influenciar diretamente 
esse momento contemporâneo do mesmo. 

Partindo da noção de território de Sòla-Morales 
(2002, p.24, tradução nossa) como não só “um 
sistema de espaços habitáveis com sua determinação 
topográfica, histórica e social; também como o 
ponto de partida, é o lugar de encontro, da atividade 
formativa, que é ao mesmo tempo a arquitetura e 
a cidade em qualquer sentido que podemos dar a 
este termo”7, é que se traduz o Centro e se norteia a 
análise das edificações selecionadas.

Elas foram escolhidas por estarem na região 
central, que, como apontado anteriormente, é 
considerada aqui a área da memória urbana residual 
e memória simbólica da construção das relações por 
ser o lugar primeiro do encontro, da vida social e das 
dinâmicas complexas entre seus habitantes; e por se 
relacionarem aos aspectos culturais e artísticos pela 
dimensão do coletivo, uma vez que tem uso público, 
sendo (in)diretamente influenciados e influenciadores 
destes.

Ao que parece é primeiro em 
microuniversos culturais e artísticos 
que relações de força inéditas 
ganham corpo e, junto com um corpo, 
sentido e valor. Estes microuniversos 
constituem cartografias - musicais, 

7 No original: “no sólo es el 
sistema de espacios habitables 
con su determinación 
topográfica, histórica y social; 
también como el punto de 
partida, el lugar de encuentro 
de la actividad formativa, que es 
al mismo tiempo la arquitectura 
y la ciudad en cualquier sentido 
que podamos dar a estos 
términos”. 
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visuais, cinematográficas, teatrais, 
arquitetônicas, literárias, filosóficas, 
etc. - do ambiente sensível instaurado 
pelo novo diagrama. Tais cartografias 
ficam à disposição do coletivo 
afetado por este ambiente, como 
guias que ajudam a circular por suas 
desconhecidas paisagens (ROLNIK, 
1998, p.3).

Dito isso, os espaços estudados serão 
analisados formalmente sob vários aspectos com 
o intuito de verificar dois conceitos relacionados a 
uma qualidade dos espaços que buscam tornar a 
cidade um local mais humano, mais coletivo e mais 
acolhedor: a urbanidade e a alteridade. 

I - CONCEITOS APLICADOS

Na escolha das edificações que serão objeto 
de estudo desse trabalho, levou-se em consideração 
dois conceitos que englobam um olhar da qualidade 
urbana propiciada por elas, na qual intrinsicamente 
está a importância simbólica do resgate ao Centro 
e a força – ou o próprio sentido – desses exemplos 
perante a cidade, que são a urbanidade e a alteridade.

A - URBANIDADE

O reconhecimento da arquitetura e 
da cidade a partir da urbanidade re-
propõe os valores essenciais da 
arquitetura como arte social (AGUIAR, 
2012).

Na  busca de conceituar urbanidade, partiu-
se em um primeiro momento da obviedade, 
encontrando no Dicionário Michaelis sua definição 
como: 1. Qualidade ou característica de ser urbano; 
2. Fig. Conjunto de preceitos de civilidade que revelam 
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boas maneiras e respeito nos relacionamentos 
sociais; civilidade.

Verifica-se, portanto, que esse é um conceito, 
a priori, aplicado apenas ao ambiente urbano que, 
por sua vez, se entrelaça à ideia de cidade. Sabendo 
que a cidade para existir implica em pessoas e nas 
relações estabelecidas com/por/para/entre elas, 
pressupõe-se, numa extrapolação significativa, que 
isso será feito de maneira cordial, como indica seu 
sentido figurativo.

No entanto, na literatura acadêmica esse 
é um termo que ainda não é consenso, podendo 
ser entendido de várias formas e tendo diferentes 
concepções. Por isso, buscou-se aproximações 
teóricas com alguns autores, e outros conceitos por 
eles trabalhados, no intuito de melhor delimitar o 
sentido que esse termo adquire nesse trabalho.

Ao abordar as “boas maneiras” e a “civilidade”, 
a definição figurativa do verbete dialoga com o 
conceito de “amabilidade urbana” de Adriana Sansão 
(2012). Ao atribuir ao espaço uma potencialidade em 
promover ou facilitar conexões e interações – entre 
pessoas e o próprio espaço e delas entre si – o faz 
a partir de um contexto urbano de qualidade, que ela 
considera como “potencialmente atraente”8.

Genericamente, o termo amabilidade 
significa a ação ou a qualidade 
de amável, o ato ou estado de 
comportamento que pressupõe a 
generosidade ou a cortesia com 
o outro. É um termo que evoca a 
“proximidade e a “abertura”, seja 
neste uso corrente, seja aplicado 
aos espaços urbanos, tal e qual 
aqui desejo cunhá-lo: a amabilidade 
urbana. Nesse sentido, poderia 
considerá-la como um atributo do 
espaço amável, daquele que promove 
ou facilita a proximidade, opondo-se 
ao individualismo por muitas vezes 
característico das formas de convívio 
coletivo contemporâneas (SANÇÃO, 
2012, p.69).

8 A autora também compara 
seu conceito de “amabilidade 
urbana” ao de “espaço feliz” 
de Gaston Bachelard (1957), 
que, em A Poética do Espaço, 
representa este como “o 
espaço de posse, amado e 
definido contra forças adversas” 
(BACHELARD apud SANÇÃO, 
2012, p.71).
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Ao transformar o espaço físico em espaço 
social, esse conceito se aproxima do que se busca 
também no entendimento de urbanidade para fins 
deste trabalho. No entanto, a autora pontua algo que, 
no seu entendimento, distancia os dois conceitos,  
que é o fato da amabilidade se ocupar “de contatos 
físicos mais próximos, intimidade e aproximação”, 
extrapolando o simples “modo de estar na cidade que 
faz parte de um contrato cotidiano de boas maneiras” 
(SANÇÃO, 2012, p.78). 

De fato, não se retratará no entendimento 
desse trabalho a intimidade ou proximidade das 
relações, mas o fato de poder proporcionar que elas 
existam, sem necessariamente ser uma condição 
sine qua non. E, embora interesse a cordialidade que 
o espaço promova, não se entende aqui como “um 
desejo de promover a intimidade” (SANÇÃO, 2012, 
p.78), como a autora defende, mas, sim, no sentido 
de ser um espaço respeitoso e amistoso que gere 
cortesias.

Outro ponto interessante a ser observado é 
que, para a “amabilidade urbana”, a autora credita 
essa característica apenas ao espaço público com 
intervenção temporária, e não ao uso cotidiano, que 
no caso desse trabalho é item fundamental. Assim, 
concorda-se que há de fato uma aproximação de 
significado entre os dois termos, mas que pode ser 
resumida em “associar a urbanidade à qualidade 
de um espaço-tempo cotidiano e a amabilidade de 
um espaço-tempo da intervenção” (SANÇÃO, 2012, 
p.78).

Ainda relacionando a urbanidade com a 
qualidade do espaço, tanto Sanção (2012) como 
Aguiar (2012) a associam como um atributo intrínseco 
ao espaço público.  

Entendo, de um modo ampliado, que o 
conceito de urbanidade seja inerente à 
arquitetura do espaço público, de um 
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modo geral. Refiro-me à urbanidade 
inerente às diferentes escalas do 
espaço público, desde o desenho do 
corrimão da escadaria da praça, que 
em algum momento vai dar guarida 
à mão do velho, passando pela 
largura da calçada, chegando até à 
(sic) definições sobre o desenho de 
ruas, quarteirões e bairros inteiros. 
Cada um desses elementos, vindos 
de diferentes escalas, tem a sua 
contribuição à condição de urbanidade, 
na medida em que cada um deles tem 
uma qualidade arquitetônica intrínseca 
que vem da adequação, melhor ou 
pior, da sua forma ao corpo, individual 
e coletivo. Portanto a urbanidade 
é por definição uma qualidade 
da forma ou das formas; trata-se 
de algo essencialmente material, 
ainda que repercuta diretamente 
no comportamento e no bem estar 
(sic) das pessoas no espaço público 
(AGUIAR, 2012).

 Nesse sentido, um novo indicador na 
abrangência conceitual se faz relevante para esse 
trabalho. Apesar da questão da urbanidade ser 
originalmente derivada da observação do espaço 
público na contemporaneidade, não se considera, aqui, 
que essa qualidade seja específica dele. Entende-
se que esse atributo espacial é uma qualidade do 
espaço urbano e, por isso, deve ser considerado para 
todos os espaços em que haja um uso público, sendo 
dessa maneira também coletivo, independente de 
sua propriedade. 

Verifica-se também que a significação 
proposta por Sanção (2012) carrega uma valoração, 
um potencial que deve ser percebido e reconhecido 
por um sujeito e que, por isso, enquanto indivíduo, 
acaba por conferir certa subjetividade interpretativa e 
avaliativa.

Villac (2013) ao tratar sobre a subjetividade 
contemporânea aborda o conceito de “subjetividade 
social” de Maria Rita Kehl – que reforça o entendimento 
anterior, ao posicioná-la uma invenção moderna –, 
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uma construção do sujeito por um esforço individual e 
que encontra na tradição a função de “indicar o lugar 
que cada um deve ocupar na ordem social, assim 
como o tipo de comportamento adequado a tal lugar” 
(KEHL, 2009, p.155 apud VILLAC, 2013, p.63).

Outra conceituação que também pode ser 
uma aproximação, é o entendimento de “urbanidade 
material” de Manuel de Solà-Morales (2008) em 
que ele considera que alguns elementos da cidade 
– em diferentes escalas e traduzidos não apenas no 
material com que se constrói, mas no próprio objeto 
construído – devem ser resolvidos por ela de forma 
a lhe melhorar, dando um “sentido de cidade” e 
permitindo que seus habitantes participem e sejam 
parte da mesma. 

Com isso, a urbanidade resultaria “da 
articulação das ‘coisas urbanas’, que não depende 
das funções ou das atividades, mas da diversidade 
– densidade qualitativa mais que quantitativa – 
que alude à variedade e ao número de referencias 
superpostas em um lugar” (SANÇÃO apud SOLÀ 
MORALES, 2012, p.78-79). Esse entendimento 
também foi explorado por AGUIAR (2012) na citação 
anterior.

Assim, dialoga com o que se busca para esse 
trabalho no qual se concebe a urbanidade como uma 
qualidade urbana – e por isso abrangente de espaços 
de uso público, e, portanto, coletivos – que perpassa 
não apenas as relações sociais que o ambiente permite 
que se estabeleçam, mas as próprias construções ou 
aspectos delas que estimulem esse comportamento 
acolhedor, aproximando o usuário também do próprio 
espaço.

Holanda (2010) trazendo um conceito de 
urbanidade já mais direcionado à Arquitetura, 
relaciona ele a aspectos sociais com elementos-
meio – que ele exemplifica como os cheios e os 
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volumes – e elementos-fim, como os espaços e 
os vazios, implicando em relações socioespaciais 
e sociovolumétricas, denominados por ele com a 
taxonomia socioarquitetônica.

A urbanidade é uma qualidade 
objetiva de uma certa vertente 
socioarquitetônica (há outra vertente: 
a da formalidade) que transcende 
tempo e espaço. Sua defesa é um 
valor, fruto de uma escolha ética, 
por mais variadas que sejam as 
circunstâncias, escalas, funções em 
pauta (HOLANDA, 2010, p.22).

Nesse sentido, ela seria “um atributo social 
que implica visibilidade do outro, negociação de 
papéis e frágil fronteiras entre eles, mobilidade 
social, estruturas societárias mais simétricas etc.” 
(HOLANDA, 2010, p.1) e já dialoga com o segundo 
conceito que se abordará aqui, o da alteridade. 

B - ALTERIDADE

Partindo do mesmo princípio utilizado para 
encontrar a definição de urbanidade, alteridade, de 
acordo com o Dicionário Michaelis, é derivado da 
filosofia e significa: FILOS. Característica, estado ou 
qualidade de ser distinto e diferente, de ser outro. 

Não se encontra na literalidade e simplificação 
do verbete a dimensão do que se busca nesse 
trabalho. Também se percebe que, assim como o 
conceito anterior de urbanidade, não é uma definição 
pronta e acabada, podendo ser exportada de várias 
disciplinas, como a Filosofia e a Antropologia, sendo 
para a Arquitetura um conceito a ser entendido e 
formulado na contemporaneidade. 

Assim, talvez seja interessante trazer como 
ponto de aproximação o “elogio aos errantes” de 
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Paola Jacques, onde ela retrata seu entendimento 
de que o processo de espetacularização urbana 
esteriliza a experiência (vivência). Para a autora, 
é justamente no processo de experiência errática 
da cidade que se pode experienciar a alteridade 
urbana, onde esta reafirma “a enorme potência da 
vida coletiva, uma complexidade e multiplicidade de 
sentidos que confronta qualquer ‘pensamento único’ 
ou consensual, como o promovido hoje por imagens 
midiáticas luminosas e espetaculares das cidades” 
(JACQUES, 2012, p.20-21). 

Ao abordar a vida coletiva, traz consigo a ideia 
do ser não resumido ao indivíduo e, por isso, dividindo 
o espaço com o outro, coexistindo; e ao abordar uma 
multiplicidade de sentidos nessa divisão de espaço, 
aborda a diferença e com ela uma necessidade 
implícita de convivência. 

É na convivência com o outro, ainda que isso 
não se demonstre de forma homogênea, ou refletindo 
o conflito – inerente ao ser humano –, que se traz 
a consciência do homem como ser social, como um 
eu não isolado, ainda que individualizado; um eu que 
só pode ser (algo) quando da presença do outro. A 
assimetria, nesse sentido, é bem-vinda.

A alteridade ao se traduzir na cidade se faz, 
como propõe Jacques (2012):

[a partir da] ...experiência do outro e 
da diferença na cidade, da cidade 
como um terreno de experiências – 
um processo bastante complexo, um 
jogo talvez, à maneira situacionista, 
entre diferença e semelhança, exótico 
e cotidiano, Outro e mesmo. Uma 
tensão permanente, uma copresença 
ambígua dessas questões ao se buscar 
o estranhamento no cotidiano, um 
jogo contínuo entre familiar e estranho 
no espaço urbano (JACQUES, 2012, 
p.58). 

Magnani (2013) também se aproxima desse 
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entendimento ao propor, de uma perspectiva 
antropológica, que a análise da cidade seja feita 
“de perto e de dentro, com base nos múltiplos e 
heterogêneos atores sociais da vida cotidiana” e na 
qual, só com a participação do outro é que se pode 
verificar novos pontos de vista sobre a dinâmica da 
vida urbana. 

Assim, é possível perceber na pessoa do Outro 
o surgimento de uma personalidade urbana que 
Silva(2017) vai defender como aquele que abarca 
todos em si mesmo. E não restringindo essa postura 
ao espaço público, mas, ampliando-a para o espaço 
urbano, traz consigo a dimensão do cotidiano.

Mais do que o espaço público, a 
vida cotidiana é o campo espaço/
temporal de realização da vida 
humana (...) É na vida cotidiana que 
encontramos possibilidades reais de 
alteridade, onde a sociabilização e 
encontro com o Outro acontece, ou 
deveria acontecer, agenciados pelo 
conflito e estranhamento e não pelo 
apaziguamento e cordialidade (SILVA, 
2017, p.439).

 Aqui, concorda-se que o conflito e o 
estranhamento são elementos que devem ser 
considerados na produção do espaço, principalmente 
o urbano, mas como colocado anteriormente, acredita-
se também que é preciso considerar a urbanidade 
nesse processo, não menosprezando a cordialidade 
como elemento fundamental a uma cidade que se 
propõe não apenas a enxergar o outro e entender 
suas diferenças, mas que pretende - e se importe - 
em conviver com ele da melhor maneira possível. 

O que pode parecer clichê é, na 
verdade, condição de convívio: é 
necessário olhar nos olhos dos outros 
(KEHL, 2015).

Contudo, um elemento fundamental na 
verificação da alteridade urbana é defendido por todos 
os autores citados: o cotidiano - e não seria diferente 
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o modo de considerá-lo nesse trabalho, pois acredita-
se que é no cotidiano da cidade, ainda que se procure 
tornar o outro invisível ou neutralizado, que se verifica 
que não é possível subtraí-lo. 

A alternativa civilizada seria uma 
indiferença respeitosa. Talvez seja o 
único modo de suportar o excesso de 
contato com o outro. Mas a indiferença 
não pode ser completa. O preço de 
conviver com o desconhecido não 
pode ser o desconhecimento de sua 
existência. O outro é, bem ou mal, 
um semelhante. Aí reside seu valor, 
seu poder perturbador e também seu 
caráter problemático (KEHL, 2015).

Por fim, ao considerar a alteridade na produção 
de espaços de qualidade urbana pode-se também 
considerar, como defendida por Villac (2013, p.66), 
a ideia da subjetividade como potência de projeto 
sendo possível alcança-la com a “participação 
do semelhante no processo de tornar-se sujeito”, 
relacionando essa atitude com uma horizontalidade 
da “função fraterna” de Maria Rita Kehl, que ao criar 
uma correspondência entre as estruturas sociais e a 
estrutura familiar verifica que essa construção pode 
ser legitimada não pelo “patriarca protetor” mas pelo 
“conjunto dos irmãos”.

(...) percebe que, na relação fraterna, 
o outro é aquele que aparece como 
parceiro e cumplíce na construção de 
referências que podem transgredir as 
imposições tradicionais, criando novos 
formatos de gestão e possibilitando 
que o discurso do Outro seja 
relativizado. (KEHL, 2003, p.270 apud 
VILLAC, 2013, p.66).

Talvez essa seja uma das grandes questões 
da cidade: para seus habitantes, como perceber e 
conviver com o outro?; para os seus planejadores, 
como conceber e considerar o outro?; para os 
gestores, como ponderar ao decidir para/sobre o 
outro?.
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FICHA TÉCNICA COMPLETA DO PROJETO

LOCALIZAÇÃO: Praça da Bandeira, 137, República, 
São Paulo – SP, Brasil.

ANO DO PROJETO ORIGINAL: 1927 

ANO DE CONCLUSÃO DA OBRA: 1929

ANO DO NOVO PROJETO: 2011

ANO DE CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO: 2013

ARQUITETO DO NOVO PROJETO: Triptyque

PROJETO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E RESTAURO: 
Ana Marta Ditolvo 

INTERIORES: Wado Gonçalves/ Bruno Oshiro

ÁREA DO TERRENO: Aproximadamente 1.000,00m2

QUANTIDADE DE PAVIMENTOS: 04 andares e 
01subsolo

ÁREA DE INTERVENÇÃO:  1.680m2

SOBRE A EDIFICAÇÃO: 

• DE 1927-2004: Subestação Riachuelo;

• DE 2004 a 2011: Subestação desativada;

• DE 2011 a 2013: Prédio comprado pela Red 
Bull e processo de reforma pela Triptyque;

• A PARTIR DE 2014: Retomada do espaço 
como centro de cultura e lazer voltado às Artes.
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UMA BREVE APRESENTAÇÃO 

Localizado na Praça da Bandeira, região 
central da cidade de São Paulo, o edifício que abriga 
o equipamento cultural Red Bull Station situa-se no 
terreno remanescente do cruzamento da Avenida 
Vinte e Três de Maio com a Rua Santo Amaro.

Anteriormente, abrigou uma das subestações 
de energia da Companhia Light (hoje, Eletropaulo): 
a Riachuelo, que era responsável pelo fornecimento 
de energia elétrica, abastecimento dos bondes de 
transporte coletivo, e iluminação pública da cidade.

Tombada em 2002 pelo Conselho Municipal 
de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 
Ambiental da Cidade de São Paulo – CONPRESP 
–, e adquirida pela empresa de bebidas energéticas 
Red Bull em 2010, a edificação teve projeto de 
reforma e restauro liderado pelos escritórios Triptyque 
e Companhia de Restauro – respectivamente –, cujo 
objetivo era reabilitá-lo para atender uma nova função: 
centro de cultura e criatividade aberto à cidade.  

Por meio das pesquisas depreendidas no 
acervo da Fundação Energia e Saneamento – herdeira 
do espólio da Companhia Light –, localizou-se os 
documentos originais da construção, no entanto, não 
foi possível identificar a autoria do projeto. Sabe-se 
historicamente que a Companhia Light era detentora 
de um departamento próprio de engenharia, o que 
possibilita presumir que a autoria do projeto é do 
corpo técnico da empresa referida.

Figura 01 – Red Bull Station. Foto: Pedro Kok. Fonte: Archdaily.
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1927 1933

UMA APROXIMAÇÃO

I – PROJETO ORIGINAL (1927-1929)

À ESQUERDA:

Figuras 02 e 03 – Planta do 
terreno e Conjunto de plantas 
técnicas – Planta baixa do 
Térreo, Corte e Fachadas 
– da antiga subestação 
Riachuelo, respectivamente. 
Fonte: Fundação Energia e 
Saneamento.

À DIREITA:

Figuras 04 e 05 – Conjunto 
de plantas baixa da antiga 
subestação Riachuelo, agora 
com todos os pavimentos 
à época. Fonte: Fundação 
Energia e Saneamento.
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SOBRE O CONSTRUTOR

A São Paulo Tramway Light and Power 
Company, mais conhecida como Light São Paulo ou 
Companhia Light, foi um grupo de empresas privadas 
de capital canadense e estadunidense que, a partir do 
final do século XIX, passou a atuar em São Paulo por 
meio de concessão federal (Decreto nº 3.349/1899)9 
em atividades de geração e distribuição de energia 
elétrica, fornecimento de iluminação pública e 
privada, serviços de transporte por bondes elétricos e 
de telefonia, entre outros (CÔRREA, 2018).

Ao longo do seu funcionamento, além 
de expandir os serviços de energia elétrica, foi 
responsável pela execução de várias obras que 
impactaram a cidade de modo a redefini-la, tal como 
se (re)conhece hoje, a exemplo do que se pode 
observar nos casos dos processos de retificação dos 
rios Tietê e Pinheiros. 

Com a expansão do uso do automóvel e a 
adoção de uma política rodoviarista do Plano de 
Avenidas de Prestes Maia (1930) na urbanização da 
cidade, verifica-se um impacto direto no transporte 
público coletivo, que reduz o uso dos bondes elétricos, 
provocando uma crise no fornecimento desse serviço 
pela Companhia, que repassa sua operação, na 
década de 1940, à Prefeitura de São Paulo, que, por 
sua vez, acaba por extingui-lo no final dos anos 1960 
(ROLNIK 2012; SAES, 2009).

Apesar do repasse das operações dos bondes 
elétricos, o grupo, já havia se estabelecido como 
uma holding denominada Brascan, que continuou 
suas atividades econômicas, ampliando, a partir da 
segunda metade da década de 1950, sua área de 
atuação, investindo também nos ramos imobiliário, 
hoteleiro e de serviços de engenharia. É quando a 
parte que cuida do fornecimento e distribuição de 
energia elétrica passa a se chamar, oficialmente, Light 

9 Acerca da história da Light, 
verificar o que Raquel Rolnik 
(2012, p. 20-21; 37-39) coloca 
como o “clientelismo brasilei-
ro”: uma história baseada em 
relações pessoais que garan-
tem que interesses privados 
sejam atingidos a partir de 
acordos com o poder público.
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– Serviços de Eletricidade S/A (CÔRREA, 2018).

No final da década de 1970, o contrato de 
concessão da Companhia se encerra e o governo 
federal assume o controle acionário da Light (1979), 
repassando a Light paulistana ao governo de São 
Paulo em 1981, que é rebatizada de Eletropaulo 
(SAES, 2009). A holding Brascan, entretanto, deu 
seguimento às suas demais atividades econômicas, 
atuando até hoje na cidade em diversos seguimentos 
empresariais.

CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

Como explicado inicialmente, optou-se por 
estabelecer critérios gerais de análise, sobre os quais 
se desenvolveu subitens, caso a caso. Essa foi a 
forma encontrada para responder as necessidades 
de categorizar as informações obtidas e repassá-
las de maneira organizada, de modo a contribuir na 
construção da narrativa sobre as análises feitas.

Assim sendo, serão utilizados os seguintes 
critérios gerais:

• Contexto urbano e Histórico do lugar

• Histórico da edificação

• Sistema construtivo

• Organização do espaço

• Imagem resultante

CONTEXTO URBANO E HISTÓRICO DO LUGAR

I – SÍTIO 

O edifício que hoje abriga a Red Bull Station 
encontra-se no limite dos distritos Sé e República, 
região central de São Paulo, e sob administração da 
Subprefeitura da Sé.  Situa-se na Praça da Bandeira, 
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Figuras 18 a 20 – Análise da transformação da configuração da quadra original – da original à atual, 
respectivamente, mostrando como o lote onde se localiza a edificação analisada ganhou a configuração 
residual. Fonte: Arquivo pessoal da autora, com planta base do Geosampa.
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que tinha como sustentáculos os espaços de lazer com 
jardins e teatro16 nas suas imediações, possibilitando 
a circulação intensa de transeuntes, que por sua vez, 
tornava o espaço um lugar de convivência urbana. 

 No entanto, com essas intervenções urbanas, 
passa a ter conotações de um espaço “morto”, onde 
a urbanidade perde força e o espaço deixa de ser 
atrativo para pedestre e convivência urbana – aspecto 
reforçado, de certo modo, pelas características 
da antiga função da edificação: espaço fechado 
destinado ao trabalho, com fluxo restrito aos 
funcionários. No entanto, com as mudanças advindas 
da sua reabilitação, observa-se que modificar o uso 
da edificação (do particular para o público), aponta a 
possibilidade de nova “vida” cultural para o entorno, 
resgatando assim  um puco do fluxo de transeuntes 
na região.

II – ACESSO: ESCALA EDIFÍCIO-CIDADE

Por estar na região central, conta com uma 
infraestrutura urbana que facilita o acesso à edificação 
em termos amplos, de chegada à região, por diversos 
sistemas de mobilidade urbana: 

• Ônibus: Encontra-se ao lado do 
terminal Bandeira;

• Metrô: Localiza-se próxima a estação 
de metrô Anhangabaú, linha vermelha; 

• Automóveis: Através das Avenidas 
Nove de Julho e Vinte e Três de Maio, 
vias arteriais da cidade. 

• Bicicletas: Há uma ciclovia nessa 
região, ainda que se finalize nos fundos 
da edificação.

16 “O Teatro do Alumínio era 
uma grande estrutura portátil 
encomendada no início dos 
anos 50 pela prefeitura, para 
ser montada e desmontada 
em diferentes locais da cidade. 
O primeiro lugar escolhido foi 
a Praça da Bandeira, onde o 
teatro foi instalado em 1952.
Mas o projeto acabou não 
saindo exatamente como pre-
visto e o teatro acabou fican-
do 15 anos ali mesmo, até 
ser demolido definitivamente 
em 1967”. Blog Quando a ci-
dade. Disponível em: https://
quandoacidade.wordpress.
com/2012/10/04/o-teatro-por-
tatil/ 
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• Pedonal: acesso pela Passarela do 
Piques.

Figura 25 – Mapeamento dos sistemas de mobilidade urbana no 
entorno da Red Bull Station. Fonte: Arquivo pessoal da autora, 
com planta base do Geosampa.

No entanto, apesar da inserção na malha 
urbana demonstrar uma facilidade de deslocamento 
até a edificação, o acesso direto, daqueles que 
utilizam o sistema de transporte publico só se 
concretiza de fato a pé, por meio de Passarela do 
Piques ou pela Praça da Bandeira. O mesmo ocorre 
para os que se deslocam em veículos próprios, que 
precisam também usufruir dos estacionamentos que 
existem nas imediações, visto que, a edificação não 
possui garagem.

Como  posto no tópico anterior, as 
transformações na estrutura urbana da cidade 
acabaram por isolar a edificação, que se encontra 
hoje em um nó viário – expresso pelo cruzamento de 
avenidas de tráfego rápido, a Nove De Julho e Vinte 
e a Três de Maio –, o que dificulta a aproximação 
mais imediata com o edifício, não propiciando uma 
circulação de pessoas – muito menos estimulando 
o pedestre a andar pelo local –, nem uma ocupação 
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Assim, no final da década de 1920 é construído 
o novo prédio, conhecido como subestação Riachuelo 
– que se localizava no antigo Largo de mesmo nome 
–, e que fornecia energia elétrica para iluminação e 
transporte por tração (bondes elétricos) da cidade. 

Durante a pesquisa, verificou-se que a primeira 
planta em que aparece uma menção a essa edificação 
é uma “planta do terreno para futura subestação 
central”, de Julho de 1927, onde se esboça a lápis a 
provável distribuição do Térreo. Apesar da referência 
“subestação central” ser geralmente atrelada à 
Subestação Paula Souza (1901) – que também é 
registrada como “Main Substation” nos arquivos 
da Light, por ser a mais antiga da região central –, 
a subestação Riachuelo seria a “nova subestação 
central”, referindo-se nesse caso à sua localização 
geográfica, como pode ser observada na planta de 
mapeamento das subestações, também de 1927.

1927

Figura 29 – Planta do terreno com esboço da futura nova subestação. Fonte: Fundação Energia e 
Saneamento, com grifo efetuado no carimbo pela autora.
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Figura 30 – Mapeamento das subestações da companhia 
até 1927. Fonte: Fundação Energia e Saneamento, com grifo 
efetuado no carimbo pela autora

 Já a primeira planta referente ao seu projeto 
é de Dezembro de 1927, reaparecendo repetidas 
vezes nos arquivos do acervo da Fundação Energia e 
Saneamento tal como projetada até 1930. Apenas em 
1933, encontra-se uma planta com uma configuração 
um pouco diferente, como uma espécie de as built, e 
é quando aparece também, pela primeira vez, plantas 
com os desenhos dos demais pavimentos (subsolo, 
mezanino e 1º pavimento; à época).  

Figura 31  – Primeiro projeto, contendo apenas a disposição do 
Térreo. Fonte: Fundação Energia e Saneamento.

1927

1927
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1929

1930

Figuras 35 e 36 – Da construção e à nova subestação em funcionamento. Fonte: Fundação Energia 
e Saneamento.
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Na foto anterior, é possível perceber que até o 
início do processo de reabilitação, embora a edificação 
se encontrasse desocupada e apresentando sinais 
de abandono, ainda apresentava bom estado de 
conservação da fachada.

De acordo com o material de apoio recebido 
pela Red Bull e pelo escritório de Arquitetura 
Triptyque, quando do tombamento ela foi restaurada 
e mantida pelo órgão de patrimônio histórico, mas 
essa informação não pôde ser confirmada, uma vez 
que não constava nos documentos pesquisados no 
CONPRESP e no Arquivo Geral.

II – APÓS A REABILITAÇÃO (A partir de 2013)

Após a compra, reforma e restauro foram 
realizados, respectivamente, pelos escritórios de 
Arquitetura Triptyque e de Preservação e Restauro, 
Companhia de Restauro – neste caso, a cargo da 
arquiteta Ana Marta Ditolvo.

A antiga subestação foi reinaugurada no final 
de 2013, com o intuito de ser um catalisador de cultura 
e criatividade, com projetos relacionados a arte, 
tecnologia e inovação social, e, ainda na definição do 
curador do espaço, Fernando Velázquez (2017), “um 
espaço ainda rico de energia, agora, criativa”.

Rebatizada de Red Bull Station, funciona 
como centro cultural e, com isso, passa a ter uma 
nova função e novos usos, o que demandou a 
necessidade de intervenções para reorganizá-la às 
novas demandas do espaço. 

Assim, categorizou-se as informações acerca 
do que foi mantido e do que foi modificado, bem como 
a intenção projetual das intervenções, nos tópicos 
abaixo.
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A – PARTIDO

Embora as restrições exigidas se limitassem 
a fachada do prédio, adotou-se como conceito 
de projeto para seu interior, a manutenção das 
características originais do espaço de maneira geral, 
evitando-se mexer em elementos estruturais, com 
modificações pontuais e acréscimos com potencial 
de reversibilidade, respeitando as características da 
preexistência. De acordo com Triptyque (2013), “a 
essência do edifício histórico foi preservada”. 

Esse tipo de postura, onde se mantém 
ao máximo as condições originais, alinha-se ao 
pensamento contemporâneo da Arquitetura e do 
Patrimônio, onde a preexistência passa a ser relevante 
como uma forma de preservação não apenas do bem 
em si, mas uma “herança arquitetônica”, uma forma 
de preservar a história e a memória do local e, de 
certa forma, da cidade (e suas transformações).

Esse pensamento contemporâneo da 
Arquitetura e do Patrimônio faz parte de um processo 
que começa na década de 1960, com a Carta de 
Veneza, onde restaurar torna-se uma intervenção 
de exceção, acolhendo as marcas do tempo como 
aspectos a serem também preservados.

De acordo com SANT’ANNA (2017, p.146), 
é nessa época que os exemplares de construção 
Eclética – como é o caso da edificação analisada 
–, que para os modernistas não tinham valor ou 
eram consideradas “falsas arquiteturas”, passam a 
ser vistas também como “importantes e dignos de 
preservação”.

Na reabilitação do Red Bull Station, verifica-
se uma tentativa de intervenções que tenham um 
grande poder de reversão, não comprometendo 
as características fundamentais da preexistência, 
mas, sim, justapondo-se a ela, como no exemplo da 
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escada externa e da nova cobertura metálica que são 
anexadas em apoios pontuais no edifício e no terreno.

B – MANUTENÇÕES

Como reflexo do tombamento, a intervenção 
da área externa foi realizada através do restauro das 
fachadas, mantendo-se, assim, as características 
originais do prédio.

Figuras 38 a 41 – Fachadas frontal e lateral originais e 
restauradas, respectivamente. Fonte: Fundação Energia e 
Saneameneo (1929-1930) e Triptyque (2013), respectivamente.

À título de conhecimento, entretanto, a 
fachada atual não é exatamente a original, uma vez 
que no acervo da Fundação Energia e Saneamento, 
encontrou-se uma planta e uma imagem do final da 
década de 1940 indicando o acréscimo de telas de 
proteção para as janelas.

1929-1930 2013
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Figuras 42 e 43 – Projeto com indicação da instalação das 
telas de proteção e Fotografia pós-instação das mesmas, 
respectivamente. Fonte: Fundação Energia e Saneamento.

Além do restauro da fachada, outro elemento 
que passou pelo mesmo procedimento foi a 
fonte da cobertura, que servia para refrigerar os 
transformadores na construção original, e agora 
faz parte do sistema paisagístico, mas também da 
captação e reuso de águas pluviais. 

Durante sua primeira vida, a estação 
utilizava um sistema de refrigeração 
a base de água para resfriar os 
transformadores. A Triptyque reativou 
este sistema adormecido há décadas, 
devolvendo a água para a estação. A 
“folha” na cobertura recolhe a água da 
chuva, reconstrói seu curso original 
para o tanque localizado na cave e 
a jorra pela fonte na cobertura. Esta 

1947

1946
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injeção de energia líquida, não mais 
de eletricidade, traz vida nova para 
estação (TRIPTYQUE, 2013).

Figuras  44 e 45 – Fonte da cobertura em projeto e fotografia 
dela restaurada na reabilitação, respectivamente. Fonte: 
Fundação Energia e Saneamento e Arquivo pessoal da autora, 
respectivamente.

Para além disso, o que se percebe é que, em 
relação a construção original, o sistema construtivo 
original – estrutura e as vedações externas –, é 
basicamente mantido, quando não, é revelado nas 
paredes internas, que descascadas possibilitam 
enxergar a materialidade da qual é constituída. 

Como algumas salas, desde o projeto 

1927

2018
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inicial, eram amplas e o mobiliário que as compunha 
era  quase que exclusivamente os equipamentos 
necessários ao funcionamento, verifica-se que ao 
tornarem-se salas expositivas ou de uso programático 
na reabilitação, acabaram por manter a própria 
configuração espacial original.

Assim, na análise da edificação, foi possível 
perceber que, de fato, houve essa tentativa de 
se manter próximo as características originais da 
preexistência, sem grandes diferenças em termos de 
organização espacial e estrutura.

 1929

2018

Térreo:  

Figuras 46 e 47 – Sala de 
máquinas, agora sala de 
exposição. Fonte: Fundação 
Energia e Saneamento e 
Arquivo pessoal da autora, 
respectivamente.
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C – ACRÉSCIMOS, MODIFICAÇÕES E 
ADAPTAÇÕES

Durante a pesquisa no acervo da Fundação 
Energia e Saneamento, encontrou-se algumas 
reformas registradas, feitas em momento anterior a 
reabilitação. Elas são interessantes como material 
de análise já que é possível avaliar de onde, de 
fato, se partiu essa última reforma, uma vez que são 
conhecidas algumas das intervenções anteriores, 
feitas na construção original.

A maioria dos casos encontrados, foram 
adaptações em função de exigências do Corpo de 
Bombeiro, que se iniciam na década de 1940 e podem 
ser observados em alguns exemplos abaixo.

1942

1943

Figuras 52 e 53 – Plantas com 
adaptações para proteção contra 
incêndios. Fonte: Fundação 
Energia e Saneamento.
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Assim, em se tratando da edificação reformada 
e atualizada, as intervenções observadas foram, em 
termos gerais: 

• Inclusão de uma escada externa, como 
saída de emergência, engastada na estrutura 
existente;

• Recorte na laje da cobertura para o acesso 
do elevador até o último piso e, como 
consequência, criação da caixa de elevador na 
cobertura do prédio;

• Inclusão de marquise metálica na cobertura, 
com apoios também metálicos: um no terreno, 
outro sobre o edifício existente;

• Substituição dos caixilhos da fachada por 
novos, similares aos anteriores, porém com 
tecnologia mais avançada de isolamento 
acústico e antivibração;

• Adaptação de todo o subsolo para área de 
exposição e ensaios musicais, com a inclusão 
de banheiros e depósitos;

• Criação de um estúdio de música no 
Térreo, com estrutura de concreto aparente 
independente.

Figura 54  – Corte com a 
marcação das intervenções. 
Fonte: Arquivo pessoal da 
autora, com planta base 
fornecida pela Triptyque.
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Figura 55 – Fachada com a marcação das intervenções. Fonte: 
Arquivo pessoal da autora, com planta base fornecida pela 
Triptyque.

• Modificação de acessos externos e inclusão de 
novos acessos internos. 

• Criação de um terraço sobre a cobertura 
existente – escondida por uma platibanda - em 
steel deck.

Figura 56 – Detalhe da estrutura que sustenta o terraço. Foto: 
Autoria desconhecida. Fonte: MARTELLOT, 2013.

•  Adaptação do mezanino do Térreo para novos 
usos.

2013
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Figuras 59 e 60 – Antiga sala dos transformadores;  agora, 
Ateliês. Fonte: Arquivo pessoal da autora.

•  Criação de áreas de apoio e serviço, como: 
depósitos, recepção, sanitários e copa, incluindo 
aqui a área dedicada ao café-restaurante e as 
áreas técnicas a partir da cisterna subterrânea 
existente.

Figuras 61 a 63 – Novas instalações. Fonte: Arquivo pessoal 
da autora.

• Retrofit dos sistemas elétricos, hidráulicos 
e de refrigeração, com acréscimo de sistema 
de captação de águas pluviais e de captação 
de energia solar, com instalação de painéis 
fotovoltaicos. Ambos se utilizam da marquise 
para sua implementação.

2017

2017
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Figuras 64 e 65 – Novas instalações. Fonte: Triptyque (material 

cedido).

• Inclusão de paisagismo nas pérgolas do acesso 
principal, bem como em vasos instalados na 
cobertura do edifício.

Figuras 66 e 67 – Paisagismo. Fonte: Arquivo pessoal da 
autora.

•  Demolição de elementos não estruturais e 
acréscimo de reforços estruturais. 

2018
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nacionais, propiciados pela vinda da construtora 
alemã Wayss & Freytag para a América do Sul em 
1909. Com isso, a partir do início da década de 1920 
quase todos os cálculos de concretos já eram feitos 
aqui, o que também explica as razões de adoção (e 
progresso) desse material por aqui.

A formação de especialistas nacionais, 
propiciada pela firma alemã, logo 
liquidaria com a participação de 
técnicos estrangeiros no setor de 
projetos. Essa formação constituiu 
uma das grandes razões do rápido 
progresso do Brasil no campo do 
concreto armado, que a partir da década 
de 20 começa a ter seus escritórios de 
engenharia genuinamente nacionais. 
Desde 1924, entretanto, quase todos 
os cálculos de concreto são feitos 
no Brasil, destacando-se o nome 
de Emílio Henrique Baumgart como 
o primeiro brasileiro de destaque 
internacional nessa atividade, e que 
participou de maneira fundamental no 
cálculo estrutural da sede do Ministério 
da Saúde e Educação Pública no Rio 
de Janeiro – entre outras obras de 
grande importância para a história da 
arquitetura e da engenharia brasileira 
(VASCONCELLOS, 2016, p.6). 

Ainda assim, é possível perceber um uso 
incipiente por aqui, que se revela na locação dos 
pilares em vãos relativamente pequenos – o que 
acarreta um número mais expressivo na distribuição 
–, uma postura própria do conhecimento que se tinha 
ao tempo da construção e que pode ser observado 
na planta baixa da edificação original (Figura 72, na 
próxima página).

Essa distribuição original dos pilares foi 
mantida na reabilitação, como pode ser percebida 
nas imagens seguintes a partir da comparação das 
duas plantas. 
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marquise 20; 

• Acréscimo de vigas também metálicas para 
sustentação da escada externa. 

Em ambos, a nova estrutura engasta na 
fachada interna do edifício.

Figuras 74 e 75 – Detalhe do engaste da escada e da marquise 
ao edifício. Fonte: Arquivo pessoal da autora.

• Acréscimo de uma laje steel deck na cobertura 
para funcionamento do terraço – mirante;

• Acréscimo de estrutura metálica envolta por 
revestimentos acústicos para funcionamento 
do estúdio de música no térreo. Aqui, não se 
teve acesso à área. No entanto, conforme 
informação dos autores do projeto, o estúdio 
é todo revestido acusticamente, o que não 
tornaria possível o registro da sua estrutura.

A área foi configurada com um desenho 
irregular e estrutura totalmente 
independente, na qual comporta 
quatro salas de gravação adequadas 
às necessidades acústicas.

A estrutura das paredes e do teto são 
do tipo sanduíche, formada por perfis 
metálicos tubulares com lã de rocha e 
uma placa naval envolvida por painéis 
de gesso acartonado (TRIPTYQUE, 
2013).

2018

20 Em referência a essa 
intervenção, os autores do 
projeto pontuam: “Há um pilar 
que aparece como marco zero, 
à partir do qual o Centro vai 
espalhar as diferentes artes 
que ele abriga” (TRIPTYQUE, 
2013).
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Verifica-se, assim, que se optou pela introdução 
de uma nova linguagem para a nova estrutura, 
adotando uma tecnologia de uso contemporâneo, 
onde o material – alumínio e aço –, além de suportar 
cargas maiores com menos apoios, é mais leve e 
pré-fabricado, o que possibilita instalações mais 
limpas, rápidas e que podem ser removidas com 
maior facilidade, se adequando ao partido de projeto 
adotado para a reabilitação.

II – VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS

Considerando a preexistência, as vedações 
externas foram preservadas e restauradas, como 
já referido. No entanto, percebe-se um tratamento 
interno diferenciado, no sentido de não apenas 
manter o que se tinha, mas revelar sua materialidade, 
tendo-se utilizado de tratamento com hidrojateamento 
e hidrofugante para isso (TRIPTYQUE, 2013).

É possível verificar, portanto, o uso da alvenaria 
para as paredes; vidro e alumínio para as janelas; e 
madeira e alumínio para as portas. De novidade, dois 
pontuamentos: no estúdio de música há a vedação 
em concreto bruto, para o volume que o abriga; e uma 
caixa metálica para o box da recepção.

Na adequação ao novo programa, optou-
se pelo uso de drywall e o vidro para as novas 
compartimentações e divisórias. 

Essas informações são identificadas e 
ratificadas nas próximas imagens:
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III – CONSIDERAÇÕES SOBRE A ADOÇÃO DE 
NOVA MATERIALIDADE

É possível perceber que a preexistência foi 
ponto de partida para escolha dos novos materiais 

2018

2018

Figuras 76 a 79 – Análise gráfica da materialidade das vedações e divisórias da Red Bull Station. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora.
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utilizados, de tal modo que estes fossem elementos 
reversíveis e, muitas vezes, facilmente distinguíveis. 

Na construção original os acabamentos eram 
padronizados em reboco com pintura, de forma que 
acabavam por esconder a materialidade da estrutura 
e das vedações e as suas imperfeições; já no reuso, 
eles são deixados à mostra, numa aproximação da 
linguagem moderna mais brutalista, que ao deixar o 
material em seu estado bruto, deixa sua expressão 
também aparente, evidenciando a estética industrial 
da edificação. Em um sentido poético, “é a verdade 
sendo revelada”. Assim, a antiga estrutura é “revelada” 
como forma de aproximar as linguagens entre os 
projetos (original e intervenção).

Percebe-se também que como reflexo do 
conceito estabelecido para as intervenções, o uso 
de uma cor mais escura, em contraste com o claro 
do projeto original, revela a estratégia adotada para 
reiterar sua característica de “novo elemento”, quase 
como uma “sinalização” de si mesma.

A adoção dessa postura possibilita que o olhar, 
mesmo daqueles leigos às técnicas arquitetônicas, 
identifique intervenções temporais. Deixar que a 
sensibilidade descubra o passado e o presente, é um 
ato de urbanidade com a edificação e o usuário.

ORGANIZAÇÃO 

I – ACESSO: ESCALA USUÁRIO-EDIFÍCIO

O acesso principal ao edifício ocorre por 
uma única entrada, na fachada frontal, e conduz o 
visitante ao seu espaço descoberto, havendo acessos 
secundários, que são as entradas para sua área 
coberta e mais interna. 
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Todavia, nem sempre foi assim. Quando do 
uso anterior, a edificação contava com dois acessos: 
um de serviço, que é o mesmo do espaço atual; e 
outro social, que se localizava em uma das quinas do 
prédio, com entrada direta na sua área coberta. Essa 
abertura ainda existe, porém, encontra-se fechada, 
não sendo possível adentrar a edificação por ela.

Figura 80 – Planta com a marcação dos acessos originais e 
atual. Fonte: Arquivo pessoal da autora, com planta base 
fornecida pela Triptyque.

Figuras  81  e  82 – Fotografias com a marcação dos 
acessos originais e atual. Foto: Gilberto Rios; Nelson Kohn, 
respectivamente, com intervenções da autora. Fonte: Site 
Saudade Sampa e Triptyque (material cedido). 

Apesar de interessante a inversão da antiga 
entrada de serviço na atual entrada principal, deve-se 

DÉCADA DE 1970 2013
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II – USOS E ATIVIDADES

Esse tópico será relativo ao novo uso da 
edificação, uma vez que o uso anterior, como já foi 
indicado à demasia, era apenas de ordem técnico-
funcional da subestação.

O edifício, portanto, após processo de 
reabilitação, passa a abrigar um centro de cultura e 
criatividade, com atividades diversificadas nas áreas 
de arte, tecnologia, cultura e inovação social, como: 
residências variadas – artística, musical (Pulso), sobre 
espaços urbanos (Basement), de tecnologia (Hacker), 
de empreendedorismo social e, de estudos Afro –; 
exposições; exibições de filmes e performances (Cine 
Performa); slam de poesia falada (Sófálá); além de 
palestras sobre temas relacionados à cultura, cidade, 
empreendedorismo e economia criativa.

Em termos de ocupação espacial, os usos se 
distribuem:

• No subsolo: exposições e áreas técnicas; 

• No térreo: recepção; espaço de exposições, 
eventos e de convivência com configuração e 
uso programático (Galeria Térreo); estúdio de 
música (Red Bull Studio São Paulo) com 04 
salas de gravação; e restaurante-café;

• No mezanino: espaço maker – área da 
residência em tecnologia e sobre espaços 
urbanos –; e espaço de descompressão;

• No 1º Pavimento: espaço de exposição 
(Galeria Transitória); ateliês e escritórios; e 
espaço de múltiplo uso (Auditório) – onde 
acontecem as palestras, workshops, exibições 
de filmes e etc. (e eventos privados também);

• Na cobertura: mirante, que serve de 
espaço de convivência e também tem uso 
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múltiplo, podendo abrigar também shows, 
performances, etc.

Figura 85 – Corte esquemático da distribuição de usos no 
espaço. Fonte: Arquivo pessoal da autora, com planta base 
fornecida pela Triptyque.

Boa parte da programação deriva das 
residências como as exposições artísticas ao final de 
cada ciclo de residente e da residência musical – de 
onde origina-se o Festival Pulso, por exemplo.

Também é, em geral, fixa e aberta ao público, 
sendo poucas as atividades pagas – geralmente 
relacionadas a eventos específicos, mas, como o 
edifício conta com vários ambientes, estas podem 
ocupar espaços específicos, sem prejuízo de 
funcionamento para os demais, que continuam 
ocorrendo de forma livre e gratuita. Não se presenciou 
nesse tempo de pesquisa nenhum momento onde a 
edificação teve acesso restrito a atividades privadas, 
podendo-se, dessa maneira, obersar também um 
outro modo de urbanidade na política do uso do 
espaço.

Desse modo, o uso diversificado, estimula que 
o espaço seja frequentado por um público variado, 
o que acaba por estimular também a alteridade. 



126

CAP. 02 | RED BULL STATION

Ainda que essa variedade não promova por si só 
a alteridade, as palestras e residências – sobre o 
espaço urbano ou de estudos Afro, por exemplo 
– acabam por colocar os seus participantes a não 
apenas pensarem sobre o outro e, inevitavelmente, a 
“olhar uns para os outros” nas discussões temáticas 
e nas tentativas de entender ou buscar soluções para 
os desafios urbanos contemporâneos.

III - CIRCULAÇÃO 

A edificação possui circulação vertical, sendo 
esta realizada por escadas, elevadores e plataformas.

O elevador já constava na construção original, 
com acesso do subsolo ao 1º pavimento. Porém, com 
o acréscimo do mirante na cobertura, e para torná-
lo acessível, foi necessário adaptar a edificação para 
que ele chegasse até o último andar, tendo-se cortado 
uma parte da laje da cobertura original para que ele 
tivesse parada nesse pavimento. 

Já a circulação horizontal apresenta variações 
de restrição no espaço, que vão do amplo acesso (sem 
restrições), passando por restrições temporárias – nos 
ateliês e auditório –, até a circulação exclusivamente 
de serviço e, portanto, privativa aos funcionários.

Graficamente, essas situações são 
representadas conforme as seguintes imagens: 



127

CAP. 02 | RED BULL STATION

Figuras  86 a 88  – Planta de circulação do Subsolo, Térreo e 
Mezanino, respectivamente. Fonte: Arquivo pessoal da autora, 
com planta base fornecida pela Triptyque.
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Figuras 89 e 90 – Plantas de circulação – do  1º Pavimento e 
Cobertura, respectivamente. Fonte: Arquivo pessoal da autora, 
com planta base fornecida pela Triptyque.

Pode-se extrair delas que, embora haja 
restrições de circulação em determinados casos, 
a porcentagem dos espaços “livres” é superior em 
quase todos os pavimentos, o que reforça a intenção 
do caráter de uso público do espaço. 

A única exceção que se observa, a priori, é o 
1º Pavimento, que apresenta uma circulação restritiva 
maior. O que ocorre, na verdade, é que esse é um 
pavimento dedicado aos ateliês e ao auditório, e 
que recebe eventos particulares, o que fez com 
que se considerrasecomo padrão, no desenho 
acima representado, a circulação com restrição. 
Entretanto, nem sempre os espaços funcionam 
com essa limitação, uma vez que, em muitos casos, 
eles abrigam exposições – no caso dos ateliês – ou 
atividades que não são exclusivas aos residentes 
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nem a eventos particulares – no caso do auditório –, 
o que significa que para essa outra configuração, o 
pavimento passa a ser quase que exclusivamente de 
circulação irrestrita.

IMAGEM RESULTANTE

 Em termos de Imagem Resultante do projeto, 
embora as fachadas originais não tenham sido 
objeto de alterações, uma vez que sobre elas incide 
o tombamento da preexistência e com isso um limite 
ao processo de intervenção, evitando que os autores 
do projeto de reabilitação possam incidir diretamente 
sobre elas, verificou-se a adição de um elemento, que 
ainda que com potencial de reversibilidade – no caso, a 
marquise da cobertura – , transforma sua composição 
original em relação à paisagem urbana, sinalizando 
uma posição dos autores do projeto em “demarcar” a 
presença de  sua intervenção, imprimindo sua “marca” 
ali.

Queríamos que um elemento 
contemporâneo viesse a existir 
também com o corpo histórico, no 
sentindo de anunciar a transformação”, 
explica a arquiteta. Outra intervenção 
em evidência é a escada externa, que 
acompanha as pessoas pelos cinco 
níveis do Red Bull Station (BUENO, 
2015). 

OUTROS APONTAMENTOS

Figura 91 – Fachada com 
a adição da marquise na 
cobertura. Fonte: Arquivo 
pessoal da autora.
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I – O MIRANTE DA COBERTURA

Sabe-se que a intenção projetual da intervenção 
foi, de fato, tirar partido da vista privilegiada do 
espaço, de onde se tem uma panorâmica do Centro – 
um privilégio em tempos atuais.

Nossa grande vontade era 
uma reconquista da região. Criamos 
uma cobertura para o visitante 
entender e contemplar a cidade; se 
apropriar daquele entorno e deixar que 
o entorno se aproprie dele (BUENO, 
2015). 

Essa atitude acaba por trazer uma nova 
perspectiva de vista da cidade e não deixa de ser 
um resgate a “memória afetiva” do que essa região 
já fora em outrora. No entanto, se anteriormente, se 
tinha uma visão da cidade mais natural, do ponto de 
vista do observador (de baixo), agora é possível se 
contemplar o espaço de cima.

Do mesmo modo que “a rua subiu” com a 
passarela do Piques, faz-se uma analogia aqui entre 
a antiga Praça da Bandeira, com seu jardim e seu 
espaço público de lazer e o mirante da nova cobertura 
do edifício. É como se a praça tivesse também subido: 
elevou-se o espaço de convivência, do encontro, 
em uma área aberta e visualmente livre, de onde se 
descortina a paisagem urbana, agora atualizada.
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2018

Figuras 92 a 94 – Fotografias do Mirante. Fonte: Arquivo 
pessoal da autora.
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FICHA TÉCNICA COMPLETA DO PROJETO

LOCALIZAÇÃO: Praça Geremia Lunardelli, s/n, Bela 
Vista, São Paulo – SP, Brasil.
ANO DE PROJETO DO TÚNEL: 1935
ANO DE CONCLUSÃO DO TÚNEL: 1938
ANO DE CONCLUSÃO DO CONJUNTO EDIFICADO: 
Década de 1940
ANO DE PROJETO DA REABILITAÇÃO: 2015 
(JANEIRO)
ANO DE CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO: 2015 
(JULHO)
ENGENHEIRO DO CONJUNTO EDIFICADO DO 
TÚNEL: Domingos Marchetti (ITA)
CONSTRUTORA DO CONJUNTO EDIFICADO DO 
TÚNEL: Sociedade Construtora Brasileira 
ARQUITETO DA REABILITAÇÃO: Escritório de 
Arquitetura MM18 – Marcos Paulo Cadeira e Mila 
Strauss (Arquitetos); Fabiane Sakai, Larissa Burke, 
Bruna Pires e Thiago Bucciere (Colaboradores).
ÁREA DO TÚNEL: Aproximadamente 485m2

ÁREA DO MIRANTE: 180m2

ÁREA DA CÂMARA NO NÍVEL DA PISTA 
DE ROLAMENTO (GALERIA VERTIGEM): 

Aproximadamente 18m2 

ALTURA DA TORRE: Aproximadamente 14,50m2

ESCADA: Acesso à Câmara no nível da pista de 
rolamento: original e conservada – 100 degraus
SOBRE A EDIFICAÇÃO: 

• ANO DA 1a INTERVENÇÃO: Década de 1960 
(Corte da torre para passar o Viaduto Bernardino 
Tranchesi).
• ANO DA 2a INTERVENÇÃO (1a FASE DO 
NOVO PROJETO): 2015 – Reabertura do 
espaço como Mirante 9 de Julho. 
• ANO DA 3a INTERVENÇÃO (2a FASE DO 
NOVO PROJETO): 2017 – Recuperação das 
Fontes na Avenida Nove de Julho.
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UMA BREVE APRESENTAÇÃO 

Parte do conjunto edificado do Túnel Daher 
Elias Cutait, mais conhecimento como Túnel 9 de 
Julho – situado na avenida de mesmo nome –, a 
sala de observação foi projetada pelo engenheiro 
Domingos Marchetti na década de 1930 e construída 
como um mirante com vista para o Centro da cidade.

Encontra-se no bairro da Bela Vista e tem como 
referência na cidade Museu de Arte de São Paulo 
(MASP) e o viaduto Bernardino Tranchesi, conforme 
se observa nas imagens abaixo, visto que se localiza 
atrás do primeiro e abaixo do segundo.

Após anos formando um complexo urbano-
paisagístico junto ao Belvedere Trianon e, 
posteriormente, ao MASP, a sala de observação 
passa por um período de abandono e desuso, caindo 
em esquecimento como lugar na cidade, até ser 
recuperada em 2015 através de um consórcio entre 
a Prefeitura de São Paulo e o Grupo Vegas21, e, após 
do escritório de Arquitetura MM18, passa a abrigar um 
espaço cultural conhecido como Mirante 9 de Julho.

21 O Grupo Vegas é uma holding voltada ao ramo de entreteni-
mento e gastronomia, conhecida por ter como base dos seus 
negócios a reabilitação de espaços, principalmente no Centro 
de São Paulo. Já atuaram em vários espaços abandonados ou 
deteriorados, mas que tiveram relevância na cidade, como o Ri-
viera – bar construído na década de 50, que teve seu auge na 
década de 70 como ponto de encontro de intelectuais e esquer-
distas; atualmente foi retomado como bar e restaurante –, e o 
Cine Joia – cinema de vanguarda da década de 1950, que hoje 
é uma casa de shows.

Figura 01 – Mirante 9 de Julho: Vista do conjunto edificado do 
Túnel 9 de Julho. Fonte: Arquivo pessoal da autora.
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UMA APROXIMAÇÃO

I – PROJETO ORIGINAL (1935-1938)

  

  

Figuras 02 e 03 – Seções transversais de uma das pistas de rolamento do Túnel 9 de Julho e do terreno na Avenida 
9 de Julho no trecho próximo ao Túnel de mesmo nome, respectivamente. Fonte: Acervo do Departamento de 
Edificações da Prefeitura Municipal de São Paulo.

19331937
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II – PROJETO DE REABILITAÇÃO (2015)

   

2015

Figuras 04 a 06 – Plantas técnicas da sala de observação do Túnel 9 de Julho, agora reformada e rebatizada de 
Mirante 9 de Julho. Fonte: Acervo do MM18 (material cedido).
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SOBRE O(S) PROJETISTA(S)

I – DO TÚNEL

Domingos Marchetti (1893-1975), o autor 
do projeto do Túnel 9 de Julho pela Sociedade 
Construtora Brasileira, foi um engenheiro italiano 
radicado no Brasil desde a primeira metade do século 
XX.

No Brasil, deu continuidade a sua especialidade 
de construtor de túneis, tendo construído, além do 
9 de Julho, os túneis da ferrovia Mayrink-Santos e 
o do Moranguinho, em São Paulo; assim também o 
do Piau, em Minas Gerais. Além disso, foi um dos 
responsáveis pela construção da hidrelétrica de 
Paulo Afonso e dos túneis do Rio São Francisco no 
Nordeste; e engenheiro-arquiteto de vários projetos 
pelo Brasil para a congregação das Marcelinas.

Escreveu três livros, sendo um de memórias 
– Memórias a duas vozes (2006), que foi traduzido 
(os textos originais são em italiano) e publicado em 
português junto às de sua filha, Julia –, de onde se 
retirou as informações contidas nessa pequena 
biografia, bem como as relativas à data de projeto e 
execução da obra (MARCHETTI; POLINESIO, op. 
cit., p.109), utilizadas nesse trabalho.

II – DOS PORTAIS

Prestes Maia (1896 – 1965), o autor do desenho 
dos portais do Túnel, foi engenheiro-arquiteto paulista, 
formado pela Escola Politécnica de São Paulo – Poli, 
em 1917 (FISCHER, 2005).

Atuou profissionalmente no setor privado, 
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por meio do escritório de construções e negócios 
imobiliários, bem como, foi presidente da Companhia 
Brasileira de Cimento Portland. Porém, pode-se dizer 
que suas grandes contribuições profissionais se dão 
no setor público, desde a sua atuação como professor 
da Poli, engenheiro da Secretaria de Viação e Obras 
Públicas, como diretor de Obras Públicas – DOP, 
e prefeito da cidade de São Paulo (1938 – 1945 e 
1961 – 1965), sendo grande parte dos seus trabalhos 
voltados para o planejamento urbano da cidade, 
que se tornam referências para o próprio urbanismo 
brasileiro (MAIA, 1930; TOLEDO, 1996; FISCHER, 
2005). 

Do legado deixado, pode-se destacar, aqui, 
em virtude do que essas intervenções influenciaram 
na edificação analisada: Plano de Avenidas (1930) e 
a construção da Avenida Nove de Julho (1941).

CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

Para a análise desse estudo de caso, utilizou-
se os seguintes critérios gerais, que como explicado 
no capítulo anterior, serão destrinchados em subitens:

• Contexto urbano e Histórico do lugar

• Histórico da edificação

• Sistema construtivo

• Organização do espaço

• Imagem resultante
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no capítulo anterior22 – e pelo Túnel de mesmo nome 
(MAIA, 1930, 1945; RODRIGUES, 2008; SACONI, 
2013).

O túnel foi construído para ligar o 
centro a uma zona sul onde existiam 
apenas sítios, alguns palacetes e 
casarões que ocupavam quase um 
quarteirão inteiro. (...). A ligação rápida 
entre o centro e a zona sul era um 
velho sonho dos paulistanos. Antes 
do túnel só era possível fazer esse 
trajeto subindo o espigão da avenida 
Paulista, obstáculo natural que 
impedia o desenvolvimento da capital 
para os lados das chácaras do Itaim 
e de Santo Amaro. A construção da 
passagem subterrânea ofereceu uma 
alternativa mais rápida e mudou a 
paisagem da região, que foi perdendo 
a aparência rural de seus vales e 
jardins para dar lugar aos grandes 
edifícios. (SACONI, 2013).

Abaixo, o levantamento cartográfico, realizado 
pela empresa SARA BRASIL S/A em 1930 (figura 08), 
e a fotografia da mesma década (figura 09) apontam 
que, à época, o túnel era apenas uma previsão, assim 
como a Avenida supracitada, e a região já possui 
um relevante tecido urbano edificado, mas ainda 
não totalmente adensado, representado por vazios 
urbanos ou quadras com uma única construção nas 
imediações, principalmente do outro lado da Paulista 
(Jardins).

Figura 08  – Mapeamento SARA 
BRASIL, com a marcação da 
área que hoje abriga o MASP 
e o Mirante 9 de Julho. Fonte: 
Arquivo pessoal da autora, com 
planta base do Geosampa.

22 Ver nota de rodapé nº. 14 
do capítulo 02 desse trabalho, 
página 86.
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Figura 09 – Vista área do início da construção da Avenida 9 de 
Julho. Fotos: Autoria desconhecida. Fonte: TOLEDO, 1996.

Isso ocorre, porque, como visto no capítulo 01, 
até a década de 1950, a Avenida Paulista ainda é uma 
área essencialmente residencial, cuja ocupação tinha 
sido iniciada com a construção dos novos casarões e 
palacetes de parte da elite paulistana.

Também se pode inferir a partir das imagens 
anteriores, a presença do Belvedere Trianon, espaço 
de convívio e lazer, projetado na década de 1910 
por Ramos de Azevedo, com terraços de vista 
panorâmica, de onde podia-se avistar, de um lado, 
o Vale do Anhangabaú e a Serra da Cantareira, e de 
outro, o Parque Trianon – à época do mapeamento, 
Parque Paulista; seu nome atual só foi oficializado 
um ano depois (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, 
2018).

DÉCADA DE 1930
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Companhia City – responsável pelo loteamento dos 
bairros Jardins. 

Figura 12 – Anúncio promovendo a compra de terrenos no 
loteamento do Jardim América a partir da facilidade de acesso 
do Centro ao bairro após a abertura do túnel sob a Avenida 
Paulista. Nesse caso consta a proposta não executada, de 
autoria de Christiano Stockler das Neves. Fonte: RODRIGUES, 
2008.

A especulação imobiliária, aliada a 
uma progressiva verticalização, tornou 
a cidade incompatível com esses 
casarões que ocupavam imensos 
terrenos, quase chácaras, em zonas 
cada vez mais valorizadas (FREIRE, 
1997, p.267).

Assim, no mapeamento seguinte, realizado pelo 
consórcio Vasp-Cruzeiro do Sul, em 1954, é possível 
verificar um considerável aumento no adensamento 
da região, com o Túnel já sendo um elemento inserido 
no espaço urbano e tendo sido o antigo Belvedere 
demolido – em seu lugar, primeiramente se terá o 
pavilhão da 1ª Bienal de São Paulo e, posteriormente, 
a nova sede do MASP, e este fato, como já mencionado  
e também será retomado em um próximo tópico, vai 
influenciar diretamente no uso do Mirante.

As próximas imagens ilustram esse cenário:

1929
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Figura 13 – Mapeamento Vasp-
Cruzeiro, com a marcação da 
área que hoje abriga o MASP 
e o Mirante 9 de Julho. Fonte: 
Arquivo pessoal da autora, com 
planta base do Geosampa.

Figuras 14 e 15 – Croqui e 
estudo para o pavilhão da 1ª 
Bienal de Arte Moderna de São 
Paulo, realizada em 1951 no 
local do antigo Belvedere, de 
autoria de Luís Saia Pavilhão. 
Fonte: SOMBRA, 2016.

1951
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Os mapas apresentados tornam possível 
confirmar o impacto da construção do Túnel no seu 
entorno e a modificação da configuração espacial 
urbana de tal maneira que as referências primeiras 
desse espaço foram perdidas. No entanto, a partir 
das referências atuais com as quais se estabeleceu a 
sua localização hoje, pode-se fazer um paralelo com 
as seguintes relações: 

• No lugar do MASP, uma outra construção: 
o Belvedere Trianon e, posteriormente, o 
pavilhão da Bienal de São Paulo; 

•  No lugar da praça, que só surgirá oficialmente 
em meados da década de 1980, tem-se em 
1930, a Rua Esther – Ato nº 972, de 1916 –, 
que, posteriormente, em 1954, torna-se a Rua 
Carlos Comenale – Decreto nº 3.813, de 05 
dezembro de 1949 (DICIONÁRIO DE RUAS, 
2018).

Aqui, uma obervação: logo após a construção 
do Túnel, estabelece-se uma configuração 
bem parecida com a atual: um canteiro central 
na confluência da Rua Carlos Comenale e 
das rampas laterais, derivadas das Avenidas 
Paulista e Anhangabaú.

Essa área, que por muitos anos era um 
espaço livre sem denominação, é oficializada, 
em 1987, como Praça Geremia Lunardelli – 
Decreto nº 24.818 de 21 de outubro de 1987 
– (DICIONÁRIO DE RUAS, 2018).  

 As fotografias a seguir resgatam e ilustram 
essas mudanças urbanas:
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que aos poucos vai adquirindo os antigos casarões 
para dar origem a sede de suas empresas, o que 
também vai impactar o Túnel, mais particularmente a 
sala de observação, como será demonstrado a seguir.

Assim, uma vez que essa região é consagrada 
como um novo pólo de consumo e circulação de 
pessoas, que passa a abrigar não só as residências 
de elite, mas também alguns equipamentos culturais 
da cidade, consolidando o adensamento final e a 
valorização do seu solo, com o mercado imobiliário 
celebrando a utilização da infraestrutura urbana 
como recurso para sua promoção (FRÚGOLI, 2000; 
RODRIGUES, 2008; ROLNIK, 2012). 

A transformação da paisagem urbana desse 
espaço reafirma o palimpsesto urbano paulistano, 
com a perda de parte de sua memória.

Figura 18 – Configuração urbana atualizada do Mirante 9 de 
Julho. Fonte: Fonte: Arquivo pessoal da autora, com planta 
base do Google Maps.

Reforçando o slogan da “cidade que não para”, 
essa região vai passar por outra mudança interessante 
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a partir da década de 1970 e 1980, com o surgimento, 
novamente, de outras centralidades na cidade em 
torno da Avenida Faria Lima e da região da Berrini, 
com a transferência de uma parte do empresariado 
novamente para essa região. 

A Avenida Paulista passa a conter a sede 
“cultural” de várias empresas, aumentando cada vez 
mais o número de equipamentos culturais em sua 
extensão e iniciando o processo de reabilitação de 
alguns edifícios de relevância arquitetônica, como 
a Casa das Rosas, o Conjunto Nacional, o Edifício 
Gazeta, e o edifício da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo – FIESP, que passam a 
funcionar, basicamente, como espaços de cultura.  

Nesse momento, não mais se altera o tecido 
urbano, que já se encontra consolidado tal qual citado 
anteriormente, nem tanto a paisagem edificada, mas 
passa a se construir uma “nova identidade” para a 
Avenida, que faz dela hoje um “corredor cultural”,  
com a incorporação de novos centros de cultura, já 
em linguagem arquitetônica mais contemporânea, 
como o Itaú Cultural, o Instituto Moreira Salles e, mais 
recentemente, o SESC Paulista – os dois últimos, 
recém-inaugurados.

Figura 19 – Mapeamento 
do “corredor cultural” da 
Avenida Paulista. Em rosa, os 
quarteirões onde se encontram 
as edificações levantadas. 
Fonte: Fonte: Arquivo pessoal 
da autora, com planta base do 
Geosampa.
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Hoje, a Avenida Paulista, além de concentrar 
ao longo do seu eixo esses equipamentos, tem um 
papel simbólico e representativo para a cidade, 
sendo palco de grandes eventos relativos à cidade 
e de manifestações, além de um dos exemplos do 
processo de “retomada” do espaço público que 
vem se observando recentemente, um movimento 
espontâneo da própria população em direção às ruas, 
o que acaba por influenciar no seu entorno. 

Novamente a relação do espaço estudado com 
esse entorno se mostra significativo: assim como na 
época do funcionamento do Belvedere havia um mútuo 
estÍmulo à circulação e encontro de pessoas nessa 
região, hoje, tanto a reabilitação do Mirante quanto 
a atração social desse corredor cultural ao longo da 
Paulista fazem com que esses espaços interajam e 
se beneficiem mutuamente. Prova disso é o evento 
que ocorreu pela em Março de 2018: a 1ª (primeira) 
edição do “Paulista Cultural”, cujas atividades gratuitas 
reuniam e promoviam o intercâmbio entre os centros 
culturais da região, com o objetivo de consolidar esse 
“corredor cultural”; e o “Circuito Cultural Paulista” – 
este, idealizado pelo Associação Paulista dos Amigos 
da Arte – APAA, que presta serviços ao Governo do 
Estado de São Paulo.

Percebe-se assim que, desde a segunda 
metade do século XX, este sítio é um espaço valorizado, 
principalmente pela elite, de grande circulação de 
pessoas, fato dilatado com a chegada das empresas 
à Avenida Paulista, e que até hoje o fluxo de pessoas 
na região é intenso. Todavia, isso não foi suficiente 
para evitar os efeitos do desenvolvimento urbano 
desenfreado, com um planejamento urbano deficiente 
e atrasado, e o surgimento de áreas “esquecidas” 
ou “abandonadas” no seu entorno, como exemplo o 
espaço ocupado pela sala de observação do Túnel, 
que como será visto em um dos próximos tópicos, 
ficou anos desocupada e sem uso por muitos anos, 
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até ser reabilitada em 2015.

II – ACESSO: ESCALA EDIFÍCIO-CIDADE

Como a edificação encontra-se no cruzamento 
virtual das Avenidas Paulista e Nove de Julho, duas 
das “Grandes Avenidas” da cidade, acaba por ter seu 
acesso, em termos gerais, facilitado pela localização 
privilegiada, contando com o subsídio da infraestrutura 
das mesmas e sendo provida por todas as gamas de 
mobilidade urbana. 

Se considerar-se que o Túnel, cujo mirante faz 
parte do conjunto edificado, representou uma nova 
ligação do Centro com bairros mais à sul e oeste da 
cidade, seria um tanto quanto controverso que essa 
região não fosse de fácil acesso. 

Desse modo, os diversos modos pelos quais é 
possível a chegada na edificação analisada, são: 

• Ônibus: Há pontos em sua vizinhança, 
localizados tanto na Avenida Paulista 
como na Avenida Nove de Julho;

• Metrô: Localiza-se próxima a estação 
de metrô Trianon-MASP, linha azul; 

• Automóveis: Através das Avenidas 
Paulista e Nove de Julho, vias arteriais 
da cidade. Nesse caso, o local não 
possui estacionamento próprio, 
porém há vários estacionamentos nas 
intermediações;

• Bicicletas: Há uma ciclovia na Avenida 
Paulista e o Mirante conta com um 
pequeno bicicletário;

• Pedonal: acesso através da Praça 
Geremia Lunardelli.
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No entanto, mesmo com esses facilitadores, 
ao analisar a acessibilidade à edificação de um 
ângulo mais específico, verifica-se que, mais uma 
vez, o contexto viário urbano carece de urbanidade 
para com o pedestre. 

Em se tratando do acesso pela Avenida 
9 de Julho, mesmo que se tenha um ponto de 
ônibus muito perto, o fato de ser uma via expressa 
dificulta a travessia, que além disso, precisa ser 
complementada pelas escadarias laterais – que, por 
serem mal iluminadas e detentoras de “pontos cegos” 
na circulação, principalmente no fim do dia e à noite, 
acabam tornando-se espaços onde a segurança pode 
ser falha.

 Considerando a execução do percurso a pé, 
constatam-se condições que reforçam a falta de 
planejamento para o pedestre: calçadas estreitas, 
zona de transição embaixo de viaduto, pouca 
iluminação e presença constante de moradores 
de rua e alguns usuários de drogas, o que torna o 
acesso pouco convidativo e inseguro para boa parte 
da população.

Figura 20 – Mapeamento dos sistemas de mobilidade urbana no entorno do Mirante 9 de Julho. Fonte: 
Arquivo pessoal da autora, com planta base do Geosampa.
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Em se pensando o acesso pela Avenida 
Paulista, que também possui ponto de ônibus e 
estação de metrô nas proximidades, demanda-se 
também um percurso a pé para concluir a chegada 
final. Ao contornar o MASP para o acesso ao Mirante, 
há uma rotatória na reminiscência da praça cujo 
entrecruzamento de rotas confuso faz com que o 
pedestre não tenha segurança na travessia e, muitas 
vezes, tenha dificuldade em saber como executa-lo.

Figuras 21 a 25 – Análise da acessibilidade da área. Fonte: 
Arquivo pessoal da autora.

Como dito no tópico anterior, essa é uma 
configuração que se estabeleceu basicamente com 
a construção do Túnel e não mudou muito, mesmo 
com a oficialização de uma praça na área. Constata-
se assim, pela análise anterior, que na reciclagem do 
edifício, não houveram adaptações no entorno para 
melhor se adequar a acessibilidade à edificação.

2017
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HISTÓRICO DA EDIFICAÇÃO

I – ANTECEDENTES

O Mirante 9 de Julho é um ambiente 
identificado não somente por seu 
espaço, mas também pelas memórias 
que fortalecem a sua identidade 
(IMAMURA; STUDIO ARTHUR 
CASAS, 2015). 

A história do Mirante 9 de Julho tem início 
muito antes da construção do seu espaço edificado e 
está diretamente relacionada a história da construção 
da Avenida Nove de Julho em 1924 – Anhangabaú 
à época –, e de acordo com Rodrigues (2008), já, à 
época, havia a hipótese da construção de um túnel 
que visava a ligação – e a expansão – da cidade do 
centro à zona sul.

Naquele tempo já se considerava 
a hipótese de abertura de um túnel 
sob o espigão da Avenida Paulista, 
a fim de ligar a zona central ao vale 
do rio Pinheiros, e por diversos novos 
bairros da cidade, entre os quais 
grandes loteamentos como o Jardim 
América. Fora mantida a comissão 
especial para organizar e elaborar 
projetos complementares, dedicada 
inteiramente a execução da obra 
RODRIGUES (2008, p.198).

No entanto, os trabalhos da Avenida só foram 
inicialmente realizados em um pequeno trecho 
nas proximidades do Largo da Memória, sendo 
interrompida a construção, que vai ser retomada em 
1926 pelo então prefeito Pires do Rio, e posto em 
prática em 1927, como pode ser observado no artigo 
1º da Lei nº 3093, de 23 de setembro do referido ano:

Fica creada (sic), na Prefeitura 
Municipal, uma commissão (sic) de livre 
nomeação do Prefeito, para executar 
os trabalhos relativos á (sic) abertura 
da chamada avenida Anhangabahu 
(sic) e praça São Manuel, cujos planos 
foram aprovados (sic) pela lei no 2794, 
de 16 de dezembro de 1924 (LEIS 
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Era o primeiro espaço público 
implantado sobre uma larga avenida 
de tráfego, e fazia parte do sistema 
composto pelos jardins da encosta, 
do Belvedere e da Praça Alexandre 
Gusmão localizada sobre o túnel, 
inclusive com a presença dos respiros 
deste último. Junto à entrada do túnel 
abriam-se passeios e jardins por meio 
das rampas de ligação entre a via e 
a Rua Esther. Estas rampas teriam 
10,00m de largura e acessavam, 
principalmente, a Avenida Paulista, 
que na época recebera o nome de 
Carlos de Campos (RODRIGUES, 
2008, p.210-211).

Figura 27 – Primeira proposta para o portal do túnel, de autoria 
de Christiano Stockler das Neves. Fonte: TOLEDO, 1996, fig. 
245.

Com intervenção Getulista em 1930, o projeto 
é novamente interrompido, sendo retomado a partir de 
1935 na administração do prefeito Fábio Prado – que 
inaugura o primeiro trecho da Avenida, já a rebatizando 
de Nove de Julho –, e concluído durante a primeira 
gestão de Prestes Maia, em 1941, incluindo-se aqui 
a finalização do Túnel em 1938 (RODRIGUES, 2008, 
p.227-226). 
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Nas pesquisas feitas, encontra-se a autoria dos 
portais referenciada à Prestes Maia, tendo o próprio 
reivindicado-a em uma das palestras realizadas 
sobre os “Melhoramentos” realizados na cidade. Essa 
informação se torna mais válida pelo fato do Túnel em 
si ter sido inaugurado em 1938 apenas com a parte 
referente às pistas de rolamento.

Não foram encontrados, entretanto, registros 
do porquê da construção incorporar uma  sala de 
observação ao Túnel, uma vez, à época, o Belvedere 
Trianon ainda era um espaço bastante utilizado 
e funcionava como um mirante com vista para o 
Centro, tanto que era conhecido como Miradouro da 
Avenida (BATISTA, 2015)  e  tendo-se em vista, como 
demonstrado, que o estudo anterior de Stockler não 
contemplava esse espaço, apenas a construção do 
túnel.

 Uma hipótese que se levanta aqui advém de 
uma das memórias relatadas no livro do projetista do 
túnel, onde há referência a uma torre de observação 
que situada na antiga propriedade de sua família, 
de valor simbólico inestimável para o mesmo e cuja 
“obsessão” o fez reformá-la em um de suas visitas à 
terra natal e onde no mesmo livro é relatado que ele 
passou seus últimos dias.

(...) nesse momento que Meco 
reformou a torre que seu cunhado 
Rino, por ocasião do primeiro retono 
à Itália, lhe havia doado. Ela ainda 
estava lá, como que a esperá-lo, e 
bem sei com quanta ânsia e saudades 
a recordava durante os anos que iam 
passando.

Enfim chegou a hora chegou. Em 
projeto bem estudado ele a ampliou: 
no andar inferior, ao lado da antiga 
sala original, construiu um grande 
ambiente que servia ao mesmo tempo 
de living (grifo nosso) e dormitório, 
com banheiro e cozinha. Em cima 
deixou-a como originalmente era, um 
grande quarto com pé direito alto, 
o teto em arcos e a janela ampla 
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abrindo-se a vastidão. E intocadas 
ficaram as escadas de pedra que 
levam ao topo, com as características 
janelinhas de torre em cada patamar, 
fendas abertas para o azul. As janelas 
do living (grifo nosso) dão espaço 
à vista deslumbrante. Aí a lareira 
indicava a data da inauguração, 1960. 
Terminada a reforma (...) o (original em 
maiúsculo) sonho se concretizou.

(...) Foi o que aconteceu naquele ano, 
tanto é que meu pai, até o fim da vida, 
lembrava-se desses dias com emoção 
(MARCHETTI; POLINESIO, 2006, 
p.164).

O relato descrito acima sugere muitas 
similaridades com a configuração espacial da Torre 
do Túnel e sua sala de observação, como será melhor 
observado no subitem seguinte.

Figura 31 – Croqui do túnel, de autoria desconhecida, realizado 
em homenagem à Prestes Maia para a publicação do livro de 
Benedito Toledo referente às origens do urbanismo moderno em 
São Paulo. Fonte: TOLEDO, 1996.

Percebe-se também que as praças laterais com 
jardins, são mantidas, como inicialmente previstas. O 
conjunto edificado do Túnel vai permanecer assim 
por anos, formando junto ao Belvedere Trianon um 
complexo urbano-paisagístico na região, que, mesmo 
após sua demolição e continua a ser “respeitado”, 
uma vez que uma das condições para a cessão do 
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de transição”, que muitas vezes não propiciam nem 
mesmo a circulação de pessoas. 

Isso se acentua com a modificação da dinâmica 
da cidade vai se modificando à medida que surge da 
nova forma de espaço de lazer e de comércio: os 
shoppings centers, que na década de 1970 passam 
a promover o encontro entre as pessoas em espaços 
fechados e privados, em uma “falsa” acepção de 
espaço de uso público (ROLNIK, 2012).

Não se encontrou muitas informações e 
documentação sobre o período, mas durante a 
pesquisa foi possível encontrar alguns depoimentos 
de que o espaço era utilizado por usuários de droga e 
moradia de pessoas em situação de rua.

Figuras 37 e 38 – Sala de observação, com pinturas diversas, 
durante o tempo em que o espaço esteve abandonado, uma 
delas indicando, inclusive, que, possivelmente, houve um 
incêndio – ou princípio de – ali. Fotos: Autoria desconhecida, 
em data desconhecida; e Douglas Nascimento, em 2010, 
respectivamente. Fonte: Folha de São Paulo e São Paulo 
Antiga, respectivamente.

III – A PARTIR DA REABILITAÇÃO (2015)

A configuração desse espaço só vai ser 
novamente modificada em 2015, que após um 

2010[DÉCADA DE 2010?]



165

CAP. 03 | MIRANTE 9 DE JULHO

consórcio entre a iniciativa privada – no caso, o 
Grupo Vegas – e a Prefeitura Municipal reinauguram, 
o espaço em Agosto do mesmo ano, com o nome de 
Mirante 9 de Julho.

O Mirante renasce como um espaço 
multicultural, restaurante e café 
aberto ao público gratuitamente. Um 
espaço onde diferentes iniciativas 
podem dialogar: arte urbana, projetos 
musicais, exibições de filmes ao ar livre 
e feiras independentes. Um lugar que 
celebra um novo momento de resgate 
da cidade e ocupação dos espaços 
públicos (MIRANTE, [2015?]).

A parceria foi possível após a abertura de edital  
público que buscava propostas para:

requalificar espaços públicos como 
os baixos de viadutos e outras áreas 
degradadas da região central, através 
de iniciativas que envolvem desde 
a conservação desses locais até 
o desenvolvimento de atividades 
que as devolvam para os cidadãos 
(PREFEITURA DE SÃO PAULO, 
2014).

A proposta vencedora foi o projeto do 
escritório de Arquitetura MM18, de Marcos Caldeira 
e Mila Strauss, onde a reabilitação do espaço, de 
acordo com os arquitetos, se daria em três fases de 
implementação (STRAUSS; CALDEIRA, 2015):

• A primeira, consistia basicamente no 
restauro da área interna da sala de 
observação, reforma dos banheiros, 
abertura da câmara inferior como 
galeria de arte, e inclusão de novas 
áreas para atender ao novo uso (café 
e restaurante), e foi concluída com a 
reabertura do espaço em 2015;

•  A segunda, o restauro das praças com 
as fontes laterais, que ocorreu no início 
de 2017;
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Figura 39 – Fases do projeto implantadas até o momento. Fonte: 
Acervo do escritório de Arquitetura MM18 (material cedido).

• A terceira, a criação de uma galeria 
de arte entre a cobertura da sala de 
observação e o viaduto – ainda sem 
data de implantação.

Figura 40 – Perspectiva do Mirante para sua 3ª fase. Fonte: 
STRAUSS; CALDEIRA, 2015.

O grande desafio foi unir as 
necessidades de um grupo público e 
privado. O projeto faz parte de uma 
das primeiras experiências de uma 
série de iniciativas da Prefeitura, 
que visa a recuperação de espaços 
abandonados/degradados de São 
Paulo. [...]
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Figura 49 – Acesso à Câmara inferior vedado novamente. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Assim, em termos de modificações espaciais, 
as transformações em relação ao projeto original foram 
de acréscimos e modificações pontuais, basicamente 
restritos à sala de observação, e de recuperação 
de elementos originais, tanto no espaço do mirante 
propriamente dito, como nas fontes que fazem parte 
do complexo edificado. 

(...) Por se tratar de um local de 
extremo valor histórico e proteção 
de patrimônio, a ênfase do projeto 
foi ressaltar a beleza já existente 
da edificação sem descaracterizá-
la, fazendo intervenções suaves e 
facilmente removíveis.

Os novos equipamentos foram 
somente criados para atender a 
necessidade do novo uso: cozinhas e 
um bloco de sanitários. Os materiais 

2017
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originais foram restaurados, como: 
pedras portuguesas, granilite do piso e 
acabamento da estrutura (STRAUSS; 
CALDEIRA, 2015).

No caso da sala de observação, verifica-se 
que:

• As suas extremidades, que continha 
um depósito em cada lado, foram 
adaptadas para a instalação de um café 
e um restaurante;

Figuras 50 e 51 – Espaço do café e do restaurante, 
respectivamente. Fonte: Arquivo pessoal da Autora.

• Os banheiros, que já existiam na área 
abaixo do patamar da escadaria de 
acesso, foram reformados e adaptados 
para serem uma bateria única unissex;

2016 2018
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• Além disso, como se verificou a 
existência de uma nova escada que 
ligava o salão a uma sala no nível mais 
baixo do edifício (pistas de rolamento do 
túnel), retomou-se o acesso que estava 
vedado e esse “novo” espaço foi definido 
como uma área de galeria, muito embora 
só se tenha feito uma infraestrutura 
elétrica básica para seu funcionamento 
e uso. Após menos de um ano, o acesso 
foi vedado novamente, encontrando-se 
atualmente dessa forma; 

• Instalação de fechamentos em vidro 
nos parapeitos da área coberta.

Configura-se, assim, como um equipamento 

2016 2018

Figuras 52 e 53 – Localização e 
detalhe da bateria de banheiros. 
Fonte: Arquivo pessoal da 
Autora.

Figura 54 – Diagrama de 
Intervenções. Fonte: Arquivo 
pessoal da Autora com planta 
base do MM18.
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e à paisagem dela e sua função e sentido não se 
faz como edificação isolada, mas como conjunto, 
em consonância com seu entorno. Sem o contexto 
urbano e social, ele perde não só seu propósito como 
sua força.

Sua reabilitação pretende trazer de volta à 
cidade não apenas uma memória, mas um “respiro” 
diante de uma São Paulo cada vez mais verticalizada 
e sem um panorama em que se visualize uma linha 
do horizonte, o que ele acaba por possibilitar, ainda 
que de forma contida. Além do mais, retoma um 
espaço público com as características primitivas dos 
mesmos, de espaço do encontro e do coletivo, num 
momento complicado da história em que se tem uma  
sociedade cada vez mais medrosa e isolada em seus 
repertórios socioculturais fechados.

SISTEMA CONSTRUTIVO

O Mirante 9 de Julho, por fazer parte de um 
conjunto edificado, acabou por ter seu processo 
construtivo derivado da construção do Túnel, que era 
o objetivo principal da obra. No entanto, na análise 
que se segue, a edificação será avaliada apenas em 
relação a área que de fato constitui nosso objeto de 
estudo: a sala de observação.

Com estrutura simétrica distribuída em uma 
malha de 10x15 metros, cria-se um ritmo para o espaço 
e faz com que a disposição dos pilares acabe por 
definir o seu próprio espaço coberto, em uma planta 
livre e, basicamente, genérica. Isso vai permitir uma 
flexibilidade no uso do espaço e, consequentemente, 
um maior grau de adaptabilidade do mesmo para a 
nova ocupação, podendo ser classificada, conforme 
Lassance (2012), como uma estrutura polivalente, 
ainda que não esteja associada a uma edificação de 
grandes dimensões.
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Essa arquitetura que não é mais 
determinada por um projeto 
definitivo, mas ao contrário, pode 
ser praticada como subsistema 
imperfeito e incompleto, disposto às 
dinâmicas variáveis dos fluxos e das 
oportunidades, consegue absorver 
diversos usos em suas estruturas 
genéricas (LASSANCE, 2012, p.72-
74).

O material usado para o sistema estrutural em 
pilares e vigas foi o concreto e, como visto no capítulo 
anterior, já à época de sua construção, esse material 
não só era utilizado como estava se difundindo no 
Brasil graças a instalação de empresas internacionais 
no país após a 1ª Guerra Mundial, no “primeiro surto 
de industrialização” da cidade. 

Como a estrutura resume quase que 
completamente o espaço em si, não há muitos 
fechamentos na edificação, contando-se apenas 
com parapeitos em concreto, que, no processo de 
readequação, foram vedados por vidros acústicos na 
fachada voltada à Avenida Nove de Julho (portal Norte 
do Túnel); e, com os fechamentos em compensado 
de madeira das extremidades adaptadas em áreas de 
serviço, feitos através do próprio mobiliário.

Figura 57 – Planta baixa. Fonte: 
Acervo pessoal da Autora, com 
planta base do MM18. 
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ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO

I – ACESSO: ESCALA USUÁRIO-EDIFÍCIO

Como pode ser obervado na figura abaixo, 
o acesso principal ao edifício se dá apenas pela 
escadaria, não havendo outros acessos secundários. 
Assim, além de único, verifica-se com isso que não 
há uma adaptação de acessibilidade universal na 
edificação, o que compromete ou impede seu uso 
para pessoas com mobilidade reduzida.

Apesar dessa não ser uma exigência na reforma 
de edificações mais antigas, ainda que reformadas 
para novos usos, a falta de inserção desse item na 
reabilitação acaba por demonstrar que a inclusão 
não foi um conceito prioritário no partido de projeto, 
uma vez que ao restringir o acesso a pessoas com 
deficiência, acaba por não se considerar os conceitos   
de urbanidade e alteridade.

II – USOS E ATIVIDADES

Aos poucos o lugar foi ganhando 
vida, brilho e movimento. De repente 
as escadas voltaram a ser ocupadas, 

Figura 58 – Planta baixa com 
indicação do acesso. Fonte: 
Acervo pessoal da Autora, com 
planta base do MM18. 
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as janelas passaram a ter olhares 
espiando em busca do que há do 
outro lado. Uma escada em espiral, 
com pouco mais de cem degraus, 
escondida por mais de 50 anos 
ganhou luz e ideias para projetos, 
que farão daquele lugar pequeno tão 
grande (PERSSON, 2015). 

O espaço reabilitado possui múltiplo uso: de 
espaço de contemplação, onde ainda se pode ter uma 
vista para o Centro da cidade – ainda que a paisagem 
urbana desenhada tenha sido totalmente modificada 
desde a sua abertura – à espaço de convivência, 
coworking, espaço de eventos, de exibição de filmes, 
etc. Além disso, seus usos múltiplos se beneficiam 
mutuamente um do outro, o que faz com que ele, de 
acordo Lassance (2012), possa ser classificado como 
um espaço mutualista.

Desde sua reabertura em 2015, encontra-
se uma ampla programação para o espaço, com 
atividades gratuitas que, normalmente, são de curta 
ou média duração, não tendo um calendário fixo para 
as mesmas. 

Foi possível usufruir, por exemplo, por vários 
meses, do Happy Hour do Mirante, sempre no final 
do dia das sextas-feiras, que em novembro de 
2017 foi substituído por um projeto mais amplo, o 
#18h30noMirante, que conta com música ao vivo 
de terça à sexta, e que ainda não tem um tempo 
determinado de duração. Há também o Cine Mirante23, 
exposições de Arte e Arquitetura – essas têm um 
ritmo às vezes mensal –, feiras, festas, shows na laje, 
palestras e atividades de lazer, como cursos de yoga 
no salão principal.

Acredita-se que o Mirante 9 de Julho acaba 
por se tornar, com seus usos variados, um espaço 
de descompressão em meio ao caos da cidade, e 
em uma extensão dos espaços culturais da Avenida 
Paulista, mostra-se comprometido com o cotidiano 

23 Há um projeto aberto no 
Catarse que está em fase de 
captação de recursos para a 
compra da tela de exibição e, 
assim, o Cine Mirante poder 
ser uma programação fixa, com 
a previsão de 100 filmes e 04 
festivais por ano, com acesso 
gratuito e a escolha dos filmes 
pelo público. Mais informações 
disponíveis em: https://www.
facebook.com/cinemirante/?fre-
f=mentions. Acesso em: 13 dez. 
2017
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da cidade, num resgate de um espaço de lazer, mas 
também como ponto de discussões e alteridade. 

Exemplos disso são as exposições que abriga, 
quase sempre referentes a um posicionamento 
crítico do atual momento, seja chamando atenção 
para discursos de minorias que devem ser revistos e 
considerados, seja para a preservação do patrimônio 
e memória da cidade, como nos exemplos abaixo:

As arquiteturas comprometidas com 
a realidade onde se inserem não se 
permitem a cristalização em um único 
nível de consciência e estimam que 
na racionalidade há sempre algo que, 
em constante mutação, está ainda por 
fazer. Esse atuar na potencialidade 
do novo amplia a visibilidade da obra 
como ação transformadora e como 
estratégia de emancipação ancorada 
na exaltação da vitalidade; como 
consciência histórica e perspectiva de 
futuro e ideal de fraternidade; como 
manifestação generosa, produtiva 
e temporal da arquitetura (VILLAC, 
2009, p.9).

2017

Figuras 59 e 60 – Exposição “Olha pra mim”, de Thiago Santos. Fonte: Arquivo pessoal da autora.
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Figuras 61 e 62 – Exposição “Antes que acabe”, de João Galera. Fonte: Arquivo pessoal 
da autora.

Figuras 63 e 64 – Treino funcional “Do bem” – em parceria com a marca de sucos de 
mesmo novo e Exposição “Pink Bacana”, de Leo Fagerazzi e Eloá Aguado. Fonte: Arquivo 
pessoal da autora.

2017

2018
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Figuras 65 e 66 – Exibição do filme “A Bela e a Fera” e dos jogos 
da Copa 2018 – em parceria com a Samsung. Fonte: Arquivo 
pessoal da autora.

2018

2018
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Em geral, essas intervenções coincidem com 
o próprio uso do espaço, tendo acontecido nas áreas 
onde o uso é privativo e o acesso, portanto, restrito 
aos funcionários ou ao uso individualizado.

Figura 67 – Diagrama de Zoneamento. Fonte: Acervo pessoal 
da Autora, com planta base do MM18. 

A - USOS INFORMAIS E ESPONTÂNEOS

É interessante notar que a escadaria nesse 
projeto tem um papel para além de sua funcionalidade 
e que, embora tenha sido utilizada como arquibancada 
para atividades do espaço, seu uso vai também 
perpassar esse momento, tendo-se observado que, 
independente de estar sendo desenvolvida alguma 
atividade específica no Mirante, a escadaria ainda 
assim é bastante utilizada como área de contemplação, 
descanso e sociabilidade.
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III - CIRCULAÇÕES 

Em termos de circulação, o Mirante conta com 
circulação vertical, que se dá tanto na escadaria de 
acesso à edificação como na escada que liga o salão 
à câmara que fica no nível da pista de rolamento. 
Esta, embora em um primeiro momento tenha tido 
seu acesso recuperado, encontra-se, atualmente, 
sem uso e com o acesso vedado novamente.

Já a circulação horizontal se dá no salão coberto 
e no pátio descoberto, sendo possível identificar um 
eixo principal, que coincide com a horizontalidade do 
projeto; e, um eixo secundário, que faz a ligação entre 
os dois ambientes e está no sentido transversal ao 
eixo principal.

Figura 71 – Diagrama de Circulações. Fonte: Acervo pessoal 
da Autora, com planta base do MM18. 

É interessante observar que os tipos de 
circulação (vertical e horizontal) coincidem com os 
eixos visuais na percepção do espaço, que se dividem 
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em dois momentos: a chegada, marcada pelo eixo 
vertical – o observador se encontra na cota mais alta 
do projeto; e sala de observação em si, que está num 
plano mais horizontalizado e em cota mais baixa de 
vista.

IMAGEM RESULTANTE

O projeto de reabilitação prevê, em sua terceira 
fase, uma intervenções sobre a atual cobertura do 
Mirante que resultará em uma modificação da imagem 
resultante em relação ao projeto original. Entretanto, 
como ainda não há essa atuação, verifica-se uma 
leitura quase que direta da composição do projeto 
original.

O termo quase foi utilizado porque há de se 
lembrar que a sua leitura visual já foi alterada em 
relação à original, porém muito antes da reciclagem 
da edificação, quando do corte de parte da sua torre.

Assim, analisar a imagem resultante do 
projeto atual é analisar o que ainda se tem do projeto 
original, o que, sabendo que sua estrutura é simétrica 
e definidora do espaço, remete-se à composição 
clássica da Arquitetura.

Com isso, analisando em planta o volume 
como um todo, verifica-se uma simetria apenas no 
eixo vertical; caso se fracione-o em partes, onde 
cada parte se refere a um volume de uso próprio da 
edificação (galeria, área coberta, área descoberta e 
escadaria), pode-se perceber que, ainda que a planta 
sugira uma falsa simetria nos dois eixos, ainda se 
mantém a simetria apenas no eixo vertical.
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Ao analisar a fachada, vemos que a simetria 
também se faz presente no eixo vertical, em relação 
ao conjunto edificado. Tem-se, portanto, não só a 
fachada da sala de observação espelhada, mas 
também as pistas de rolamento do túnel e as fontes 
que “adornam” o conjunto, o que demonstra uma 
atenção para uma composição também paisagística 
da edificação em relação ao contexto urbano.

Figura 72 – Análise da simetria 
em planta baixa. Fonte: Acervo 
pessoal da Autora, com planta 
base do MM18. 

Figura 73 – Análise da simetria 
em fachada. Fonte: Acervo 
pessoal da Autora, com planta 
base do MM18. 
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Essa simetria é, então, também observada ao 
analisarmos o local onde a edificação está implantada. 
A Avenida 9 de Julho, nesse trecho, apresenta 
também uma simetria em relação ao eixo vertical, 
tendo o Mirante, como já retratado, uma construção 
simétrica e as fontes em ambos os lados reforçando 
esse espelhamento.

Porém, ao analisar a planta de situação, 
verificamos também que em determinado ponto –
marcado com o círculo rosa na imagem da próxima 
página – começa a haver uma desconstrução desse 
espelhamento, embora de modo discreto, podendo 
ser vista uma falsa simetria nesse trecho.

Assim, a análise reforça o entendimento da 
Arquitetura Clássica, onde a simetria era um método 
construtivo e definidor da espacialidade, mas também 
caracterizava a estabilidade.

Figura 74 – Análise da simetria na implantação. Fonte: Acervo 
pessoal da Autora, com planta base do MM18. 
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FICHA TÉCNICA COMPLETA DO PROJETO

LOCALIZAÇÃO: Rua Três Rios, 252, Bom Retiro, 
São Paulo – SP, Brasil.

ANO DE PROJETO: 1946

ANO DE INÍCIO DA OBRA: 1947

ANO DE CONCLUSÃO DA OBRA: 1953 

PROJETISTA DA EDIFICAÇÃO: Martins, Engel e 
Mange Engenharia e Construções

CONSTRUTORA: Martins, Engel e Mange Engenharia 
e Construções

ARQUITETO DO TEATRO: Jorge Wilheim 

ÁREA DO TERRENO: Aproximadamente 1.000,00m2

QUANTIDADE DE PAVIMENTOS: 04 andares, com 
mezaninos, e 01subsolo

ÁREA DE CONSTRUÍDA: Aproximadamente 3750m2

SOBRE A EDIFICAÇÃO: 

• DE 1953-1960: Abertura do espaço cultural e  
 funcionamento do Ginásio Israelita Scholem  
 Aleichem;

• DE 1960 a 2013: Em 1961, abertura do Teatro          
TAIB. Na década de 1980, encerramento das 
atividades do Scholem e do Teatro. A Casa 
continua funcionando, porém com poucas 
atividades e em estado de “semi-abandono”;

• DE 2014 a 2017: Reformas pontuais do espaço 
e reativação como espaço cultural.
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UMA BREVE APRESENTAÇÃO 

Em um prédio moderno projetado pela 
construtora Martins, Engel e Mange na década de 
1940 e inaugurado no início da década de 1950, 
se estabelece um espaço voltado para a memória 
e cultura. É o Instituto Cultural Israelita Brasileiro 
(ICIB), mais conhecido como a Casa do Povo, uma 
associação sem fins lucrativos localizada na Rua Três 
Rios, no bairro do Bom Retiro.

Desde sua concepção pretendeu ser um 
espaço de múltiplos uso, um “monumento vivo” que 
homenageava a comunidade judaica e voltava-se à 
preservação da sua cultura ídish e ao longo da sua 
existência abrigou atividades como o Jornal Nossa 
Voz, o Ginásio Israelita Scholem Aleichem e o Teatro 
de Arte Israelita-Brasileiro (TAIB), com atividades que 
não se resumiam ao seu público-alvo nem somente 
voltadas apenas para eles.

Figura 01 – Fachada da Casa do Povo. Fonte: Arquivo pessoal 
da autora.
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1947

UMA APROXIMAÇÃO

I – PROJETO ORIGINAL (1947-1953)

Figuras 02 a 05 – Plantas 
originais dos pavimentos. 
Fonte: Acervo ICIB/Casa do 
Povo.

PLANTA DO 1ºSUBSOLO

PLANTA DO 2º SUBSOLO

PLANTA DO TÉRREO

PLANTA DO 2º PAVIMENTO
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II – PROJETO ATUALIZADO (2013)

2013

CORTE LONGITUDINAL

PLANTA DO SUBSOLO PLANTA DO TÉRREO

Figuras 06 a 10 – Conjunto 
de plantas técnicas da atual 
configuração da edificação. 
Fonte: Acervo ICIB/Casa do 
Povo.

PLANTA DO 1º PAVIMENTO PLANTA DO 2º PAVIMENTO
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SOBRE O CONSTRUTOR E OS PROJETISTAS

Sabe-se, por meio das pesquisas depreendidas, 
que a construção da Casa do Povo foi efetivada pela 
a Construtora Martins, Engel e Mange formada pelos 
engenheiros-arquitetos Hélio Martins de Oliveira, 
Carlos Engel e Ernest Robert de Carvalho Mange. 
No entanto, nas pesquisas realizadas observa-se que 
repetidas vezes o nome de Ernest Mange aparece 
de forma isolada como único autor do projeto da 
construção da edificação analisada.

Nos acervos da Casa do Povo e do Arquivo 
Geral da Prefeitura de São Paulo, o carimbo técnico 
das plantas, entretanto, refuta essa ideia, uma vez 
que aparecem reiteradamente nas assinaturas de 
autoria do projeto, as de Carlos Engel e de Hélio 
Martins, muitas vezes sem nenhuma menção explícita 
à Mange.

Historicamente, sabe-se que é comum em 
projetos de coautoria se sobressair o nome de um 
dos responsáveis, talvez em função da visibilidade 
social ou dos esforços empreendidos em alguma 
obra determinada. No caso da Casa do Povo e de 
Mange, sabe-se ainda que este foi casado com Sarah 
Feldman, filha de um dos fundadores do ICIB, que, 
posteriormente vai também fazer parte da diretoria 
do Instituto, o que se apresenta como um fator de 
proximidade entre o referido arquiteto e a comunidade.

Apesar da impossibilidade de afirmações 
taxativas a respeito da especificidade da autoria da 
obra, pode-se confirmar, sem restar dúvidas, que o 
projeto da edificação foi, de fato, concretizado pela 
Construtora, bem como a execução da mesma.
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Figuras 11 e 12 – Carimbo das plantas oficiais da Casa do Povo. 
Fonte: Arquivo Geral da Prefeitura Municipal de São Paulo e 
Acervo ICIB/Casa do Povo.

CRITÉRIOS DE ANÁLISE

 Para a análise desse estudo de caso, optou-
se pelos seguintes critérios gerais:

• Contexto urbano e Histórico do Lugar

• Histórico da Edificação

• Sistema Construtivo

• Organização do Espaço

• Imagem resultante
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CONTEXTO URBANO E HISTÓRICO DO LUGAR

I – SÍTIO

Falar da edificação escolhida envolve 
entender o lugar da cidade em que ela está inserida, 
contextualizando um pouco desse espaço, do seu 
surgimento e evolução, com a finalidade de se 
entender um pouco a dinâmica urbano e social com a 
qual ela dialoga. 

O edifício encontra-se no Bairro do Bom Retiro, 
que foi ocupado no início do século XIX por chácaras 
e sítios de pessoas que instalaram ali seus refúgios 
de finais de semana. Uma dessas chácaras possuía o 
nome de “Bom Retiro”, motivo pelo qual se estabelece, 
posteriormente, o nome do bairro quando, no final do 
mesmo século (1880 – 1890), se dá o loteamento 
das primeiras áreas dessa região, o que de fato dará 
origem ao bairro (DERTÔNIO, 1971).

Com o surto cafeeiro e as necessidades de 
infraestrutura advindas dessa economia, tem-se 
além do crescimento da cidade – extrapolando seu 
Centro Histórico –, o desenvolvimento do sistema 
ferroviário, que torna-se também um dos principais 
meios de transporte interurbano da cidade à época 
e que visava estabelecer uma comunicação mais 
eficaz de São Paulo com outras regiões, colocando-a 
“como centro de uma ampla região que Ihe serviu de 
mercado potencial” (MARZOLA, 1979, p.26). Assim, 
as primeiras estações ferroviárias são instaladas no 
distrito do Bom Retiro, nas proximidades do bairro de 
mesmo nome com os do Campos Elísios e da Luz, 
sendo elas a Estação São Paulo, também conhecida 
como Sorocabana, e a Estação da Luz, vulgo São 
Paulo Railway (DERTÔNIO, 1971; MARZOLA, 1979).

A projeção atingida pelo bairro deve-
se não só por êle constituir um dos 
caminhos rumo as margens do rio, 
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como também por situar-se ao lado 
da São Paulo Railway, mais conhecida 
por Estrada de Ferro Inglesa, e que 
agora se chama Estrada de Ferro 
Santos a Jundiaí (...) A via férrea corre 
pràticamente nos limites entre o bairro 
em apreço e os de Santa Efigênia 
e Santa Cecília e deu azo a que, 
naquele, se instalassem armazéns de 
depósito de mercadorias as quais eram 
desembarcadas da Estação da Luz 
ou de desvios particulares. Ocorreu, 
por êsse motivo, a proliferação de 
indústrias de transformação de tais 
mercadorias e elas tornaram o Born 
Retiro essencialmente operário. Dos 
imigrantes, os italianos principalmente 
eram ótimos artífices e, procurados 
pela indústria, ali se estabeleceram, 
dando naquela época a predominância 
do meio itálico na população 
(DERTÔNIO, 1971, p.13).

Esse fato será de grande importância para a 
ocupação do bairro uma vez que com o incentivo à 
imigração no final do século XIX, passam a chegar 
inúmeros estrangeiros para residir aqui – sobretudo 
italianos de 1900 a 1940; e israelitas, de 1950 a 1970 
(DERTÔNIO, 1971) – e suas portas de acesso à 
cidade eram justamente as estações ferroviárias, que 
acabavam por ser referência para suas instalações, 
fazendo com que o bairro se tornasse um “reduto” de 
imigrantes. Também acabam por fazer com que nele se 
instalem depósitos de mercadorias e, posteriormente, 
as próprias indústrias, tornando-o também um bairro 
operário.

Com isso, sabe-se um bairro ocupado desde 
o final do século XIX de uma maneira intensa e 
diversificada, apresentando tanto uso residencial 
como de comércio e indústria que, de acordo com 
o mapeamento a seguir (figura 13), vai propiciar um 
tecido urbano amplamente adensado já em 1930, 
fruto do crescimento e industrialização da cidade, mas 
ainda conservando alguns de seus aspectos naturais, 
como o traçado dos rios. 
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Figura 13 – Mapeamento do distrito do Bom Retiro em 1930. 
Fonte: Aquivo pessoal da autora, com planta base do Geosampa.

Essas características, no desenvolvimento 
de São Paulo, acabam por se modificar, resultando 
na configuração atual do tecido urbano consolidado 
e totalmente urbanizado, e conferindo ao solo as 
características impostas por esse processo de 
metropolização da cidade, como o Rio Tietê já 
retificado e a obsolescência de antigas edificações, 
que passam a ter um novo uso já na década de 1990, 
como o Liceu de Artes e Ofício, que dará origem a 
Pinacoteca do Estado; a Estação São Paulo, que 
tem uma parte transformada em sala de concertos, 
a Sala São Paulo; e a Estação da Luz, que passa a 
incorporar o Museu da Língua Portuguesa.
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Figura 14 – Mapeamento do distrito do Bom Retiro em 2004. 
Fonte: Aquivo pessoal da autora, com planta base do Geosampa.

 Hoje, Casa do Povo insere-se em um entorno 
cultural e turístico da região do Bom Retiro, Luz e 
Campos Elísios, como pode-se observar na figura 
abaixo:

Figura 15 – Entorno da Casa 
do Povo, com alguns espaços 
culturais e turísticos da região. 
Fonte: Arquivo pessoal da 
autora, com planta base do 
Google Maps.
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Como inferência também do já exposto, 
verifica-se que além do bairro representar quase 
a totalidade do Distrito (sua área complementar se 
refere ao bairros da Luz e Ponte Pequena)24, desde 
cedo tem como uma de suas características a sua 
ocupação plural, fato que não se modifica ao longo 
dos anos, sendo até hoje um meio miscigenado, com 
grande participação estrangeira, ainda que se mude a 
predominância étnica, que já foi de italianos e judeus 
e, hoje, é de coreanos, chineses e bolivianos.

Na época do primeiro mapeamento, a 
edificação analisada ainda não havia sido construída, 
uma vez que sua obra inicia-se apenas no final da 
década de 1940; contudo, é possível observar nos 
mapas abaixo que já haviam construções executadas 
no quarteirão, incluindo o seu lote. Nas pesquisas 
feitas, não se conseguiu identificar essa construção 
anterior, uma vez que na documentação encontrada, 
como é o caso das fotos que registram o “lançamento 
da pedra fundamental” do ICIB, o que aparece é um 
terreno vazio, sendo passível de averiguação apenas 
suas construções vizinhas.

Figura 16 – Localização do lote em 1930. Fonte: Arquivo 
pessoal da autora, com planta base do Google Maps e Acervo 
do ICIB/Casa do Povo.24 Fonte: PONSIONO,2004. 
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antigos da cidade, encontra a vantagem de ter uma 
infraestrutura urbana consolidada, que permite um 
acesso fácil a edificação pelos mais variados sistemas 
de mobilidade urbana, como: 

• Ônibus: Existe parada de ônibus bem em 
frente ao edifício, além de inúmeros outros 
pontos nas imediações;

• Metrô: A estação de metrô Tiradentes, 
linha azul, localiza-se quase que no 
prolongamento da Rua Três Rios, a poucas 
quadras do edifício; 

• Automóveis: Através da rua local Três 
Rios, tendo como referência ruas bem 
conhecidas na capital e, principalmente, 
no bairro, como a Rua José Paulino e a 
Rua da Graça. Nesse caso, o local não 
possui estacionamento próprio, porém há 
um estacionamento localizado na frente do 
prédio;

• Bicicletas: Há ciclovias na região, com uma 
delas passando na própria Rua Três Rios;

• Pedonal: acesso pela Rua Três Rios.

Figura 20 – Mapeamento dos 
sistemas de mobilidade urbana 
no entorno da Casa do Povo. 
Fonte: Arquivo pessoal da 
autora, com planta base do 
Geosampa.
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As transformações na estrutura urbana da 
cidade não comprometeram diretamente o acesso 
à edificação, tendo talvez, facilitado o seu acesso 
imediato em termos de possibilidades e variedade 
de mobilidade. Entretanto, indiretamente, com o 
surgimento de novas centralidades mais distantes do 
Centro Velho e do Centro Novo e a valorização dessas 
áreas mais distante do bairro, o número de pessoas 
que acabam usufruindo desse equipamento cultural 
acaba se reduzindo e, na grande maioria das vezes, 
resume-se a pessoas pertencentes e/ou envolvidas 
com a comunidade judaica ou próprias do bairro. Este 
fato acaba por tornar a Casa do Povo uma referência 
em atividades culturais no espaço onde está inserida, 
tendo, inclusive, uma programação voltada ao 
conhecimento e valorização do bairro (Passeio 
Sonoro pelo Bom Retiro25) e às necessidades dessa 
comunidade em resistir e ter acesso à informação, o 
que é uma postura de grande urbanidade em relação 
ao seu entorno.

Outro fato a ser considerado é o de que a 
Rua Três Rios atualmente é basicamente comercial 
e à medida que anoitece a quantidade de pessoas 
circulando nessa região começa a diminuir 
consideravelmente. No entanto, como há atividades 
na edificação até às 19h diariamente, com algumas 
delas estendendo o horário de fechamento até 22h 
ou 23h eventualmente – principalmente nos finais de 
semana –, isso facilita que ainda haja circulação de 
pessoas nessas imediações, contribuindo para que o 
entorno não se torna tão ermo no seu cotidiano.

HISTÓRICO DA EDIFICAÇÃO

(...) a instituição costuma se apresentar 
como ‘monumento vivo’, um lugar 
vazio preenchido constantemente por 
ações, onde lembrar é um exercício 

25 Essa atividade é realizada 
em parceria com o Estúdio 
Zut. Para mais informações, 
ver: http://casadopovo.org.br/
projeto/passeio-sonoro-pelo-
bom-retiro .
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diário que passa pelo próprio uso que 
se faz de seu espaço (SEROUSSI, 
2017, p.4).

Diferentemente dos estudos de caso anteriores, 
essa é uma edificação que já foi criada para ter 
múltiplos usos – e, embora como vai se demonstrar, 
tenha sofrido várias adaptações até o presente 
momento, com programas que não mais funcionam 
e outros que permanecem desde sua inauguração –, 
ela é mais que um espaço reabilitado no intuito de 
preservar uma memória arquitetônica – e histórica – 
da cidade, mas um edifício que já nasce com uma 
intenção de ser mais que um monumento estático, 
escultórico, em homenagem aos judeus perseguidos 
e mortos no Holocausto, mas um espaço ativo, onde 
se mantenha viva a memória da resistência de um 
povo, dos seus costumes e tradições em que ela 
possa ser revisitada através de atividades, eventos 
ou mesmo acervo. A noção de um espaço feito pela 
comunidade e para ela, torna-o cheio de urbanidade. 

I – DAS PREMISSAS 

(...) criou-se a proposta do Monumento 
Vivo, em que a memória é acionada 
pelo fazer cultural do dia a dia, pelo 
acolhimento da diversidade e pelo 
compromisso de luta contra o fascismo 
(SEROUSSI, 2017, p.3). 

O histórico da edificação está diretamente 
relacionado ao histórico de sua comunidade. Os 
judeus começam a imigrar no começo do século XX, 
entre 1908 e 1930, intensificando seu fluxo no pós-
guerra e “oriundos principalmente da Europa oriental” 
(ROLNIK, 2012, p.44). Como visto, eles se instalaram 
principalmente no Bairro do Bom Retiro, tornando sua 
presença “tradicional” nesse bairro. Após instalados, 
começaram a construir sinagogas, clubes, escolas e 
centros de cultura a fim de:
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...articular os judeus que se 
identificavam com as causas 
progressistas e semear nas 
novas gerações uma mentalidade 
universalista, a sensibilidade às 
questões locais e internacionais, a 
mobilização à luta pela paz e pela 
igualdade entre os povos. 

Essas instituições possuíam 
periódicos, fundaram suas próprias 
escolas, clubes e promoviam 
atividades (leienkrainz/círculos 
de leitura e dramkrainz/círculos 
dramáticos/grupos teatrais) que 
visavam não apenas a integração às 
sociedades locais, mas também o 
aprimoramento cultural sob o ponto de 
vista do campo socialista (MEMORIAL 
DA RESISTÊNCIA, 2018, p.02).

 Assim, o grupo responsável por formatar 
e angariar fundos para a construção do Instituto 
Cultural Israelita Brasileiro – ICIB, mais conhecido 
como Casa do Povo, era, antes de tudo, um grupo 
político de judeus esquerdistas e progressistas – fato 
que será relevante no seu papel de resistência até os 
dias de hoje, tanto no sucesso como no declínio da 
edificação.

A escolha do local da construção não poderia, 
portanto, ser diferente da área do Bom Retiro, uma 
vez que se baseava na própria referência espacial 
da comunidade na cidade, no espaço em que ela se 
inseriu e consolidou majoritariamente e onde já haviam 
sido instalados outros equipamentos representativos 
de sua identidade26, demonstrando como o caráter da 
vida cotidiana era relevante para essa comunidade.

A Casa do Povo que vão construir em 
São Paulo não terá carater sinagogal, 
mas conservará seu antigo carater 
popular. Será uma entidade leiga, 
um lugar em que o trabalho cultural 
– conferências, biblioteca, escola, 
cursos, funções teatrais, etc. – se 
misture com a atuação diária, com 
o comentário dos acontecimentos 
políticos mundiais e locais, com as 
distrações dignas (...).

Todos, jovens e velhos, poderão 
encontrar nela o espaço cômodo 
e seguro para suas expansões 
espirituais e sociais. Deles dependerá, 
certamente, que essa Casa não se 
reduza a simples edifício, propriedade 

26 Com o fortalecimento da liga 
antifascista, em 1936 em Paris, 
na iminência da 2ª Guerra, 
realiza-se um congresso para 
discutir formas de se opor ao 
avanço da extrema direita sobre 
as cidades com presença da 
comunidade judaica. Como 
resultado disso, em 1937 criam-
se inúmeras organizações 
judaicas como forma de manter 
e proteger a cultura ídish. Em 
São Paulo, nessa mesma 
época, são criados o Yugent 
Club, que posteriormente será 
o Clube da Cultura e Progresso, 
o Jornal Nossa Voz, um grupo 
de teatro, o Coral Sheiffer e 
a Escola Scholem Aleichem. 
Essa será a base da Casa do 
Povo, futuramente (SEROUSSI, 
2017).
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comum, mas seja, sim, um centro febril 
e multiforme de atividade social. E não 
só para os paulistas. (...)

(...) esta Casa do Povo poderá servir 
de ponto de concentração para todos 
aqueles que não desejam limitar suas 
atividades ao trabalho rotineiro, à 
mera luta pela existência, à simples 
acumulação de dinheiro (RESNIK, 
1946, p.5-6). 

 Por contar com a proximidade das Estações 
Ferroviárias Luz e Sorocabana – hoje Júlio Prestes 
–, tinha seu acesso facilitado tanto para os que já 
moravam na cidade como para os recém-imigrados da 
Europa. Além disso, à época, funcionavam nas suas 
proximidades a Escola de Engenharia, a “Poli” – hoje, 
FATEC27 e ETESP28 – e a Faculdade de Odontologia e 
Farmácia – hoje, Oficina Cultural Oswald de Andrade 
–, ambas da Universidade de São Paulo (USP), o 
que tornava a área atraente para um centro político e 
cultural como se pretendia. 

.

27 FATESP – Faculdade de 
Tecnologia do Estado de São 
Paulo.

28  ETESP – Escola Técnica 
Estadual de São Paulo.

Figura 21 – Contexto local da 
Casa do Povo. Fonte: Arquivo 
pessoal da autora com planta 
base do Google Maps.
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O espaço surge, assim, com a premissa de ser 
um espaço multifuncional, local de abrigo de inúmeras 
e diferentes atividades e capaz de propor os mais 
variados tipos de ações programáticas, característica 
que se mantém tal qual ao longo de todos os anos, 
acolhendo “iniciativas e associações ligadas à uma 
produção coletiva de pensamento e ao debate crítico” 
(CASA DO POVO, On-line). 

(...) A Casa se consolidou como 
espaço social, ponto de acirrados 
debates políticos, de ações solidárias, 
de educação e cultura, de interlocução 
com a cultura brasileira.

O esforço coletivo, na Casa do Povo, 
não é somente uma maneira de 
viabilizar a implementação de projetos 
pontuais, mas antes uma forma de 
pensar e de agir. Por isso, estar nas 
atividades da Casa é sempre um 
convite para um papel ativo. Um 
olhar para a vida que aposta em nos 
tirar do lugar de espectadores, e que 
se preocupa em nos convidar para 
assumir o lugar de protagonistas” 
(SEROUSSI, 2017, p.3).

Contou também com outra premissa: de ser 
um lugar da coletividade, da reunião, da troca e 
que, embora privado e, a priori, a serviço de uma 
comunidade específica, não se fecha em si mesmo. 
Ao contrário, “abraça” a diversidade, o debate e se 
“abre” para a cidade, como um local de sociabilidade, 
dialogando com o conceito de alteridade e sendo este 
fundamental para dar sentido à própria Instituição.

II – DO INÍCIO DA CONSTRUÇÃO

A concepção do Instituto inicia-se em 1945, 
após o fim da 2a Guerra – e da queda dos regimes 
totalitários na Alemanha e na Itália –, com a formação 
de uma pequena equipe que propunha criá-lo como 
forma de “promover a continuação da vida cultural 
judaica” (LIFSCHITZ, 1948, Boletim nº 3, p.27). 
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No Brasil, o senhor Manoel Casoy – rico 
industrial que, embora “capitalista”, cresceu como 
lavrador e tinha grande atuação e proximidade com 
a esquerda do país –, faz cumprir sua promessa de 
doar uma quantia grande de dinheiro – à época 500 
mil cruzeiros – para que fosse erguida uma “Casa do 
Povo”, uma “instituição onde a vida cultural e social 
judaica possa ter digno albergue” (RESNIK, 1946, 
p.5).

Esse dinheiro impulsionou a comunidade 
judaica progressista a se reunir para angariar mais 
fundos na compra de um terreno onde pudessem 
materializar esse espaço, com seus membros 
passando a contribuir de maneira solidária, através 
de doações em dinheiro ou da compra de materiais 
para a construção da edificação, lançando a base do 
que vai ser, até hoje, a manutenção do Instituto: a 
colaboração de seus associados e mantenedores. 
A compra do terreno foi feita em junho de 1945 e 
as primeiras reuniões são realizadas no Centro de 
Cultura e Progresso, situado na Rua José Paulino, 
como sede provisória; o início da construção de 
sua sede oficial só se dará em junho de 1947, após 
aprovação das plantas pela Prefeitura (LIFSCHITZ, 
1948, Boletim nº 3, p.27). 

Milhares de pessoas decidiram 
participar por conta de seus familiares, 
que morreram na Europa, e também 
pela própria questão cultural, para 
manter a cultura viva. 

Havia pessoas que não tinham 
condições financeiras, pois havia 
famílias morando em porões aqui na 
rua Prates, mas mesmo essas não 
queriam ficar de fora. 

Estipulou-se que cada tijolo valeria 
1 mil réis. Houve gente que deu um 
tijolo, outros dez tijolos, e assim por 
diante, cada um ajudava como podia. 
(...)

Esta campanha iniciou-se em agosto 
de 1947. Existe a lista com o nome das 
pessoas que contribuíram. Devemos 
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destacar principalmente aquelas 
pessoas que passavam necessidade 
e deixaram de fazer refeições para 
contribuir e pagar pelos tijolos. (...)

Foram formadas duplas de 
voluntários encarregadas de percorrer 
determinadas ruas e lojas a fim de 
arrecadar os recursos necessários 
para a construção. (SENDACZ, 2016 
– Ver Anexo).

As pesquisas no acervo mostram que o 
ICIB começa seu funcionamento ainda em obras, 
desenvolvendo atividades nos espaços à medida em 
que estes iam sendo consolidados. Um panfleto de 
1950 sobre a apresentação de um grupo folclórico 
e uma foto de 1952 registrando uma reunião da 
comunidade no 2o Pavimento, com as escoras ainda 
apoiada à laje recém-feita são exemplos disso.

  

Figuras 22 e 23 – Documento e Fotografia que demonstram o 
uso da edificação antes da conclusão total de sua obra. Fonte: 
Acervo ICIB/Casa do Povo.

Apenas em 1953, o edifício é, de fato, 
inaugurado com um projeto moderno realizado pela 
Construtora Martins, Engel e Mange, que também foi 
responsável pela execução da obra. 

19521950
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após três anos de sua inauguração, ele já comece a 
sentir dificuldades em se manter.

Já na década de 1960, o aparecimento de uma 
nova “centralidade” e o início do processo de mudança 
de inúmeras empresas para a região da Paulista faz 
com que os judeus – na maioria comerciantes bem-
sucedidos que formavam boa parte dos habitantes 
do Bom Retiro – comecem a se deslocar para 
outras áreas mais nobres da cidade, como Perdizes, 
Higienópolis e os Jardins, impulsionando ainda mais 
um afastamento da comunidade do espaço social da 
Casa do Povo.

Sucessivas crises levam o Instituto a passar 
por um longo período de decadência e pouco uso, 
muito embora nunca tenha fechado suas portas nem 
parado suas atividades, resistindo a um crescente 
“abandono”. Esse processo começa a mudar a partir 
de 2011, quando se inicia uma série de tentativas 
de arrecadar fundos para uma reforma ampla da 
edificação, onde ela é reativada como centro de 
memória e resistência, que “desenvolve, abriga e 
incentiva práticas artísticas focadas no processo, na 
experimentação e na transdisciplinaridade” (CASA 
DO POVO, On-line), como cursos e grupos de estudo, 
residências artísticas, coletivos e atividades voltadas 
ao pensamento crítico e político na cidade. 

Ao longo de sua existência abrigou atividades 
diversas, como o Teatro de Arte Israelita-Brasileiro 
(TAIB), o Jornal Nossa Voz e o Ginásio Israelita 
Scholem Aleichem. Dos muitos usos que foram 
imaginados para o espaço, a escola, o teatro e a área 
para estudos e palestras foram implantados, tendo 
apenas a biblioteca – como espaço físico – não se 
realizado concretamente, muito embora se tivesse 
disponível – e se mantenha – um rico e vasto acervo. 
Em comum, todas as atividades propostas tinham um 
caráter político-educacional, que se fundamentava 
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numa visão laica, cultural e ideologicamente alinhada 
com a esquerda.  

Como espaço de educação e cultura, inclusive, 
cumpriu suas funções de maneira vanguardista, 
tendo sido o Scholem e o TAIB estruturas importantes 
no combate à ditadura como pontos de resistência, 
assistência e suporte às famílias perseguidas e de 
contestação do regime. A simbologia de ir contra um 
regime totalitário estava nas raízes de sua criação e a 
Casa pôde ter seu discurso alinhado com suas ações, 
sem diferenciação de origens e reafirmando seu 
compromisso com a comunidade (em amplo sentido) 
e com a cidade.

Mesmo após vários ciclos de uso e ocupação 
desse edifício, o foco na coletividade e na defesa das 
minorias foi mantido, incluindo aqui os movimentos 
feministas. Atualmente, ainda são constantes as 
campanhas para arrecadação de fundos para 
melhorias do espaço e há, cada vez mais, o 
desenvolvimento de atividades gratuitas, ainda que 
seja um equipamento cultural privado, demonstrando 
seu caráter político e seu compromisso com a cidade 
e o futuro dela.

Para o arquiteto brasileiro moderno 
o edifício constrói a cidade. Este 
raciocínio olha para a necessidade 
de re-estruturação da sociedade e 
é também anúncio da consciência 
de que, à amplitude de referências 
que incidem sobre as necessárias 
respostas arquitetônicas que o 
projeto deve formular, o edifício 
precisa, necessariamente, revigorar a 
estrutura urbana, assumir como sua 
a possibilidade do espaço acolher 
e privilegiar relações sociais sem 
segregação (VILLAC, 2009, p.10).

Verifica-se, dentro de sua programação, 
atividades que visem a produção ideológica e crítica, 
evidenciando questões que muitas vezes estão 
à margem, dentro do contexto contemporâneo e, 
principalmente, da cidade de São Paulo e alinhadas 
não só com os ideais do Instituto, mas com a própria 
história dele.
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III – DOS VÁRIOS PROJETOS

No acervo do ICIB foi possível constatar 
inúmeros documentos da concepção à execução da 
Casa, e há uma equipe de duas senhoras – Leda 
Tronca e Marina Sendacz – que se dispõem a dar 
ordem a esse material, inclusive separando-os por 
data e completando lacunas nas informações por 
meio de pesquisa contínua, mas a sua mapoteca 
não se encontra organizada ainda, além de contar 
com condições precárias de armazenamento e 
conservação desse material.

Durante a pesquisa, verificou-se que além das 
plantas originais da construção, haviam vários estudos 
e projetos desenvolvidos, mas não executados.  
Também se teve acesso a uma sistematização do 
material coletado em Acervo a partir de dois trabalhos: 
uma trabalho final de graduação de Ilan Szklo e 
uma iniciação científica desenvolvida por Amanda 
Rodrigues Vieira, ambos sob orientação do Professor 
Renato Cymbalista, um dos conselheiros da Casa do 
Povo.

Os desenhos abaixo baseiam-se nos croquis 
dos arquitetos para a edificação, sendo o de 1948 a 
versão final, que foi executada. Já os modelos foram 
desenvolvidos por Amanda Rodrigues.

Figuras 25 e 26 – Compilação dos diversos estudos da 
edificação baseados nos desenhos originais dos projetistas, de 
1947 a 1949. Fonte: Acervo ICIB/Casa do Povo e Acervo de 
Amanda Vieira (material cedido).

PROJETO DE 1947
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Figuras 27 a 30 – Compilação dos diversos estudos da 
edificação baseados nos desenhos originais dos projetistas, de 
1947 a 1949. Fonte: Acervo ICIB/Casa do Povo e Acervo de 
Amanda Vieira (material cedido).

Pode-se perceber como o conceito do 
edifício, que inicialmente tinha uma clara influência 
do construtivismo russo, passa a adquirir nos anos 
posteriores um traço mais Modernista.

  O objetivo da autora citada era de retratar o: 

(...) processo de construção da Casa 
do Povo entre 1947 – quando a 
associação foi montada e o terreno 
comprado – e o final da década de 
1960, quando a última reforma é 
proposta, para acomodar mudanças 
no colégio que funcionou no edifício. 
Tal processo evoca as utopias, 
as redes sociais montadoas (sic), 
as negociações e as dificuldades 
enfrentadas por esse grupo minoritário 
de judeus em São Paulo, envolvido 
na a construção de um proeto (sic) 
moderno e vanguardista imbuído de 
sonhos, referências culturais e tensões 
(VIEIRA, 2017).

No  entanto, até onde foi possível pesquisar, 
não há modelos das inúmeras alterações sofridas 
após a inauguração com o crescimento  do colégio 
(Scholem), tendo-se encontrado, durante a pesquisa, 
apenas plantas que, pelo carimbo, dão a impressão 

PROJETO DE 1949

PROJETO DE 1948
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de que são levantamentos do estado da edificação 
à época, não necessariamente a previsão da 
reforma original, não podendo-se confirmar se essa 
modificações já tinham sido feitas ou se essa fazem 
parte de uma proposta de atualização do prédio para 
as atividades que abrigava naquele momento (antes 
de reformar de fato).

Figura 31 – Planta da década de 1960, com a reforma da 
edificação para se adaptar à atuação do Scholem. Fonte: Acervo 
ICIB/Casa do Povo. Foto tirada e tratada pela autora.

 Consegue-se também perceber nas plantas 
originais que há um  esboço projetual de um teatro no 
subsolo – solução que foi concebida tirando partido 
do terreno, que se encontrava em conta inferior à da 
rua. Entretanto, ainda que previsto, o teatro só vai ser 
construído no final da década de 1950 e inaugurado 
em 1960 com projeto de outro arquiteto, Jorge 
Wilheim. No acervo do ICIB não foram encontradas 
plantas referentes ao projeto específico do Teatro, já 
no acervo de Jorge Wilheim encontrou-se algumas 
plantas rascunhadas, mas não o conjunto total delas 
ou sua versão final.

DÉCADA DE 1960
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Figuras 32 a 34 – Plantas referentes à construção do Teatro 
TAIB, sem data. Fonte: Acervo Jorge Wilheim.

[DÉCADA DE 1950?]
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Assim, pôde-se verificar no processo de 
pesquisa que o espaço passou por reformas 
constantes para absorver suas múltiplas funções, 
com configurações espaciais internas variáveis 
– algumas retratas em projetos, outras não –, no 
entanto, nenhuma delas a modificou externamente ou 
correspondeu a uma reforma estrutural.

No acervo de Jorge Wilheim também foi 
encontrado um estudo de setembro de 2009 para 
outra reforma na edificação, que, se fosse realizada, 
passaria a abrigar uma biblioteca da família Segall 
em três dos seus pavimentos. Em conversa com 
Marina Sendacz, ex-Presidente da Casa do Povo e 
bibliotecária do Instituto, soube-se que a viabilidade 
de projeto foi estudada, inclusive com visitas técnicas 
de engenheiros contratados para verificar se a 
estrutura do edifício suportava o peso dos livros e 
demais usos da proposta elaborada, mas que ela não 
foi executada por falta de verba.

2009

Figura 35 – Planta do 1º 
Pavimento do estudo de 
viabilidade para implantação da 
biblioteca Jenny Klabin Segall. 
Fonte: Acervo Jorge Wilheim.
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Figuras 36 e 37 – Plantas do 2º e 3º Pavimento do estudo de 
viabilidade para implantação da biblioteca Jenny Klabin Segall, 
2009. Fonte: Acervo Jorge Wilheim.

2009
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 Também foi possível identificar uma nova 
proposta de reforma para atualização programática 
da Casa, de 2014, com projeto de reabilitação do 
arquiteto Isay Weinfeld. Houve uma ampla divulgação 
dessa iniciativa na tentativa de angariar fundos 
para esse processo e que visava primordialmente a 
construção de baterias de banheiro e modificação do 
local do elevador (para sua reativação). Novamente, 
o projeto não saiu do papel uma vez que a reforma 
orçada em 12 milhões esbarrava na falta de verba da 
Instituição.

Figuras 38 e 39 – Plantas do Subsolo e do seu mezanino – 
Proposta de reabilitação. Fonte: Acervo ICIB/Casa do Povo.

2014
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Figuras 40 a 42 – Plantas do Térreo ao 2º Pavimento – Proposta 
de reabilitação. Fonte: Acervo ICIB/Casa do Povo.

2014
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Figura 43 – Planta do 3º Pavimento - Proposta de reabilitação. 
Fonte: Acervo ICIB/Casa do Povo.

Desde então o que aconteceram foram 
pequenas reformas financiadas pelos associados 
e pelos patrocinadores – incluindo aqui as leis e 
programas de incentivo cultural – ou através de 
contribuições a partir de programas de financiamento 
coletivo, crowdfundings29, e campanhas e ações 
particulares realizadas na Casa. 

Isso demonstra que, nesse caso, há uma 
atualização para que a edificação retome seu uso e 
atuação mais consistente como espaço cultural, mas 
que ainda não se pode tratá-la, de fato, como uma 
reabilitação, uma vez que não há um projeto próprio o 
apto a assim qualificá-lo.

SISTEMA CONSTRUTIVO

Para a estrutura, observa-se a opção de um 
sistema misto de pilares e vigas em concreto armado 
com lajes pré-moldadas de vigotas em concreto 
armado intercaladas com lajotas em cerâmica 
montadas sobre elas. Não foi possível identificar se 
foi utilizado um sistema de vigota em “T” ou treliçada 
– embora pelas observações, provavelmente seja 

29 Para mais conhecimento, ver 
campanha realizada pelo Catar-
se em 2015: https://www.catar-
se.me/casadopovo ,

2014
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a primeira opção –, mas sabe-se que a escolha 
desse tipo de laje geralmente está associada a um 
custo mais baixo de execução, o que condiz com as 
condições da Casa do Povo, que não dispunha de 
verba suficiente para a finalização da obra, por isso 
sempre estavam em campanhas de arrecadação, 
além de ser um sistema construtivo bastante comum 
em São Paulo à época da construção.

Os pilares encontram-se nas extremidades de 
boa parte da edificação tendo a modulação no espaço 
central em torno de 3x15m, em uma típica planta livre. 
Essa modulação se replica nos outros pavimentos.

 

Figura 44 – Planta baixa do Térreo com a modulação estrutural. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora com planta base do Acervo do 
ICIB/Casa do Povo.

Já os fechamentos são em alvenaria e vidro, 
com apenas um detalhe na fachada principal em 
concreto armando – o arco. Essa é uma solução 
usualmente utilizada para vencer grandes vãos e dar 
estabilidade a estruturas porticadas. 
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Uma observação é que tanto no Térreo como 
no 1º Pavimento a estrutura encontra-se quase que 
toda aparente e no 2º Pavimento há outro tratamento, 
com estrutura e paredes rebocadas e pintadas, além 
da laje ter recebimento um tratamento acústico – 
provavelmente devido ao fato de ser nesse pavimento 
onde acontecem os grandes eventos e boa parte 
das apresentações dos coletivos –, essa foi uma 
decisão não identificada em qualquer dos projetos 
encontrados, mas que certamente se relaciona com 
as várias adequações de uso e ocupação pelas quais 
a Casa do povo passou. 

Outra, é que a laje do 2º Pavimento, por não 
se encontrar “descascada” faz com sua materialidade 
seja pressuposta: como o pavimento superior é o 
Terraço, que possui boa parte da sua área descoberta, 
acredita-se que essa é a única laje em concreto.

Contudo, em algumas imagens obtidas no 
Acervo da instituição é possível perceber que quando 
de construção e inauguração, o partido de projeto que 
se adotou para as superfícies do prédio foi que elas 
receberiam reboco e pintura, além de uma previsão 
de forro de gesso inicialmente confirmada apenas 
no 2º pavimento. Há indícios, contudo, que talvez 
houvesse forro em grande parte da edificação, que 
podem ser vistos em um croqui, sem data, das salas 
de aula do 1º pavimento – possivelmente da década 
de 1960, quando o prédio é reformado em função da 
expansão da escola –, e  em fotos, do final da década 
de 1990 e início da década de 2000, do Térreo e do 
1º Pavimento onde se verifica a forração.
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projeto original já havia a previsão da construção do 
Teatro, um acesso restrito a ele foi previsto também 
na lateral direita do edifício, tendo funcionado a partir 
da década de 1960, com a abertura do TAIB e isolado 
junto ao seu fechamento, na década de 1980, sendo 
esta a configuração atual do espaço.

Figura 64 – Planta com a marcação dos acessos. Fonte: 
Arquivo pessoal da autora, com planta base do Acervo ICIB/
Casa do Povo.

Todavia, ao observar o último croqui da 
edificação, verifica-se que a intenção projetual era 
que a fachada fosse ativa, possibilitando o acesso 
à edificação em toda a sua extensão, a partir da 
calçada. A informação passada por Marina Sendacz 
é a de que, com a inauguração do edifício, tendo em 
vista o funcionamento da escola, o projeto foi alterado, 
incluindo o fechamento em vidro e tornando o acesso 
restritivo através de portas.
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Figura 65 – Croqui do último estudo de fachada do prédio, 
[194?]. Fonte: Acervo ICIB/Casa do Povo, com intervenção da 
autora.

II – USOS E ATIVIDADES

A – DA CONSTRUÇÃO ATÉ 2012

Dados obtidos nos Acervos da Casa do Povo e 
do Memorial de Resistência, indicam que da fundação 
até 2012, vários foram os usos e as atividades 
desenvolvidas na edificação, como já exposto, sendo 
algumas delas elencadas aqui:

• Escola e o Ginásio Scholem Aleichem (1949-
1980), de abordagem construtivista, e que aceitava 
alunos judeus e não judeus;

• TAIB (1960-2004), teatro de rua que acolheu 
peças e shows emblemáticos como a montagem do 
Dibbuk, em 1964 ou o show de Antônio Pedro e Chico 
Buarque em 1976, No Safari, que foi interrompido 
pela censura;

• Sede do Jornal Nossa Voz (1947-1964, e 
reeditado a partir de 2014) e da Revista “O Reflexo” 
(1947-1956), periódicos de esquerda;
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•Sede do Coral Tradição, que atua divulgando 
músicas folclóricas e populares em idish;

•Sede Clubinho I.L.Peretz (1954-1970), “espaço 
de discussão cultural que acontecia paralelamente às 
atividades da Escola, aos fins de semana” e voltado 
às crianças (PROGRAMA LUGARES DA MEMÓRIA, 
2014, p.12);

•Centro de Convivência (1998), com atividades 
socioculturais voltadas à terceira idade. Hoje é 
chamado de Centro de Convivência Tânia Furman.

Além disso, em parceria com a Associação 
Feminina Israelita Brasileira – AFIB – desenvolveu, a 
partir de 1949 a colônia de férias Kinderland, que será 
a base da formação do Clubinho; e também serviu de 
posto eleitoral para a comunidade do Bom Retiro.

Diante de uma variedade programática voltada 
a grupos diversos e de todas as idades, pôde-se 
ter no espaço apresentações teatrais, de grupos de 
dança e do coral do ICIB; cursos de teatro, bailado e 
de Literatura Brasileira e Universal; curso de pintura 
(2007); exposições de artes plásticas; clube de cinema, 
com exibição de filmes e debates sobre cinema; 
saraus; torneios de xadrez e atividades esportivas 
como aulas de yoga e biodanza (2007-2008); além 
de oficinas e debates sociopolíticos como a Oficina 
caminhos da Democracia, realizada em 2011.

Entretanto, ainda que voltada a um público 
amplo, verificou-se a partir do material encontrado 
nos mesmos acervos, que as atividades mudavam 
constantemente em função dos voluntários e dos 
incentivos que recebiam para dar continuidade aos 
programas. Mesmo com algumas atividades pagas 
ou exclusivas aos sócios, identificou-se muitos 
depoimentos onde relatava-se que o pagamento era 
feito conforme o poder aquisitivo dos sócios, sendo 
concedida, às vezes, isenção do mesmo.



231

CAP. 04 | CASA DO POVO

A prática, como se verá no próximo item, é a 
mesma até os dias atuais.

B – A PARTIR DE 2013

A Casa, em comemoração aos 60 anos da 
sua edificação, começa, em 2013, um processo de 
reconstituição e recuperação, ainda que tímida, do 
seu papel de centro de fomento educacional e cultural, 
passando a funcionar com um maior uso público, onde 
a maioria de suas atividades são gratuitas, e optando 
por receber apenas propostas de trabalho coletivo, 
com grupos que dialogassem com os seus ideais e 
com atuação crítica relacionada à cidade.

Em termos de distribuição das atividades pelos 
pavimentos, tem-se atualmente quase todo o prédio 
configurado de maneira “aberta”, para múltiplos 
usos, podendo assumir os mais diferentes layouts, a 
depender da programação estabelecida.

Figura 66 – Corte esquemático com a marcação dos usos. 
Fonte: Arquivo pessoal da autora, com planta base do Acervo 
do ICIB/Casa do Povo.
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Figura 68 – Projeto Metacozinha, no térreo. Fonte: Acervo ICIB/
Casa do Povo.

•  1º Pavimento: É onde encontram-se as 
bibliotecas30, tanto a do Acervo da Casa – que 
não está aberta, mas é disponível ao público em 
geral e funciona mais como um “depósito” dos 
mesmos – como a biblioteca pública de moldes 
– fornecida e administrada pelo coletivo G>E. 
Também há salas utilizadas pelos coletivos 
residentes, que nesse momento são o coletivo 
G>E, o Ocupeacidade e a Editora Aurora. O 
salão principal é de uso programático, mas 
recebe algumas atividades fixas, como o Ateliê 
Vivo;

30 No acervo da Casa há um 
número amplo de documentos 
e livros em idish e português 
sobre a imigração e cultura ju-
daica, sobre a cidade de São 
Paulo e o bairro do Bom Retiro, 
além da documentação – inclu-
sive fotográfica - do histórico do 
prédio. Hoje, esse acervo está 
sendo organizado e coordena-
do por uma das conselheiras 
da Casa, a Sra. Marina Senda-
cz e por uma associada, a Sra. 
Leda Klein. Apesar do acesso a 
esses materiais ser bastante fa-
cilitado por elas, ele ainda está 
sendo organizado aos poucos 
e não possui ainda um espaço 
específico para a consulta públi-
ca, funcionando mais como um 
arquivo, ainda que exista uma 
vontade desse material ser de 
fato uma biblioteca, com acesso 
público.

Figura 69 – Biblioteca Pública 
de Moldes do Ateliê Vivo, no 
1o pavimento. Fonte: Arquivo 
pessoal da autora.

2017
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PF na Metacozinha.

Na programação efêmera, pôde-se 
acompanhar durante o processo de pesquisa, os 
seguintes exemplos: 

• Laboratório para Práticas Flexíveis (discussão 
sobre gestão cultural) e a coreografia Ó, do coletivo 
Lote, em outubro de 2017; 

• Projetos Contramemórias, em parceria 
com o Instituto Goethe, que questiona as narrativas 
hegemônicas e tradicionais e propõe um trabalho 
em torno da memória, com uma leitura crítica dos 
acontecimentos; e Contracondutas, em parceria com 
a 11a Bienal de Arquitetura de São Paulo e a Escola da 
Cidade, em dezembro do mesmo ano, que levou pela 
primeira vez ao espaço uma exposição fotográfica (e 
individual) de Tuca Vieira, Cumbica (Figuras 71 e 72), 
onde ele retrata o entorno do Aeroporto de Guarulhos 
como análise crítica das diferenças nos espaços da 
cidade. Também em dezembro, a Casa recebeu a 
Oficina de Imaginação Política - que desenvolveu 
“práticas discursivas e performativas envolvidas com 
a imaginação radical para a justiça social” (CASA DO 
POVO, On-line).

Aqui, um parêntese: essa primeira exposição 
individual que o espaço recebeu, embora seja fruto do 
trabalho de uma só pessoa, faz parte de um projeto 
maior coletivo, o Contracondutas, que

[...] parte de questões abertas pela 
fiscalização sobre trabalho escravo 
em uma grande obra em Guarulhos 
– Aeroporto Internacional – para, 
através de pesquisas acadêmicas e 
jornalísticas, associadas a atividades 
didático-pedagógicas, levantar, 
analisar, debater, problematizar e 
comunicar de forma abrangente a 
situação do trabalho análogo ao 
escravo na indústria da construção 
civil, refletindo sobre seus rebatimentos 
na produção da arquitetura e do 
planejamento urbano de infraestrutura 
na escala do território nacional 
(ESCOLA DA CIDADE, 2016).
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Figuras 74 e 75 – Exposição Cumbica #2 e #4, do fotógrafo 
Tuca Vieira. Fonte: Arquivo pessoal da autora.

•  Palestra sobre novas práticas curatoriais, com 
mesa redonda dos artistas Luca Vitone (ITA), Rafael 
RG (BRA), Stefan Solomon (ING) e da psicanalista 
Suely Rolnik, com exibição também do documentário 
No Intenso Agora, de João Moreira Salles, em maio 
de 2018. Este evento foi em parceria com o Instituto 
Goethe;

• Projeto Junho Sendo, em junho de 2018: 
ciclo de palestras, debates e exposição construído a 
partir do acervo do Movimento Passe Livre em torno 
dos protestos que ocorrem em junho de 2013, que se 
iniciaram a partir do aumento da tarifa do transporte 
público.

Além disso, nos acompanhamentos, foi possível 
verificar que acolhe outras comunidades presentes no 
bairro e na cidade que, por serem minorias, precisem 
de seu espaço ou de seus serviços.

Por fim, como algumas imagens já indicam, o 
espaço é amplo tem uma configuração polivalente, o 
que torna fácil abrigar multiplicidades de usos e ações. 
No entanto, possui vários espaços subutilizados ou 
até mesmo inativos, como se pode observar nas 
imagens abaixo, indicando que o edifício necessita de 
reformas amplas para garantir seu uso pleno.
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Figuras 76 a 79 – Em sentido horário: 01 -  Cozinha, no 2o 
pavimento; 02 - Sala no mezanino do 2o pavimento; 03 e 04 - 
Salas no 3o pavimento. Fonte: Arquivo pessoal da autora.

III - CIRCULAÇÕES 

 Em cada pavimento o deslocamento horizontal 
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de pessoas é bastante livre, encontrando restrição de 
circulação nas áreas privativas, de banheiro, e em 
pequenas salas de uso administrativo ou exclusivo 
dos coletivos.

 Para a comunicação e deslocamento entre os 
pavimentos, o edifício conta com circulações verticais 
através de escadas e um elevador. 

Figuras 80 a 83 – Planta com o digramação das circulações do 
edifício. Fonte: Arquivo pessoal da autora, com planta base do 
Acervo ICIB/Casa do Povo. 

Entretanto, embora o elevador tenha sido 
construído originariamente, seu acesso limita-
se à ligação entre o Térreo e 2º Pavimento e seu 
funcionamento foi desativado na década de 1960, 
não sendo retomado até hoje. Isso acaba por ser uma 
constatação da falta de acessibilidade da edificação.
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Figura 84 – Fotografia do elevador sem uso atualmente. Fonte: 
Arquivo pessoal da autora.

IMAGEM RESULTANTE

Como visto anteriormente, houveram diversas 
reformas e propostas para novos usos e atualização 
do espaço, no entanto nenhuma delas atuando sobre 
a composição do projeto original, o que faz com que a 
imagem resultante não tenha se modificado.

Com planta livre, pilotis e empenas 
envidraçadas, o prédio possui elementos típicos 
da Arquitetura Moderna, linguagem arquitetônica 
predominante à época da sua construção. 

Neste caso, um grande diferencial são os 
recuos laterais e as fachadas envidraçadas, que 
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propiciam a entrada de luz e, com isso, uma boa 
iluminação natural no seu interior.

  Possui volumetria simples, onde a imagem da 
fachada principal (frontal) possibilita ao observador 
validar uma identidade visual para a edificação e 
observar sua composição simétrica, consequência 
de uma composição estrutural também simétrica e da 
modulação dos caixilhos, observados em planta.

Figuras 85 e 86 – Análise gráfica da fachada. Fonte: Arquivo 
pessoal da autora.
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Após o levantamento téorico e histórico tanto do 
Centro de São Paulo quanto dos projetos selecionados 
para estudo de caso é possível retornarmos algumas 
ideias como forma de ponderar um pouco sobre todo 
o material apreendido e as questões colocadas no 
ínicio do trabalho.

Um desses retornos, se dá quanto ao contexto 
atual da cultura. Vive-se, como colocado anteriormente, 
um momento onde a sociedade sobrevive de 
necessidades urgentes e instáveis, enquanto 
ainda almeja moderações e estabilidade. A cultura 
contraditória da hipermodernidade de Lipovetsky 
(2001) se torna clara na atualização e reabilitação dos 
espaços estudados quando, de um lado, há a tentativa 
de manter memórias – arquitetônicas e simbólicas 
– preservadas; enquanto, do outro, o desenrolar da 
história muda o uso e as necessidades de ocupação 
dos espaços constantemente. Assim, a flexibilidade 
que se observa nas edificações analisadas não é 
uma simples solução de projeto; antes, ela se mostra 
atitude de consciência e em consonância ao momento 
vigente, onde, entre incertezas, se faz necessário 
espaços em que se possa abrigar as mais diversas 
atividades. 

Outro retorno é quanto a complexidade 
relacionada à cidade. Também é possível inferir, 
a partir das análises feitas, que as possibilidades 
colocadas por Johnson (2003) são verificadas. 
Enquanto sobrecarga sensorial, a relação entre os 
edifícios e a cidade evidenciam a “casca em volta da 
ferida” e como o resuso torna evidente a resistência 
em torno não apenas das edificações, mas desse 
espaço urbano que tem valor histórico e simbólico. E 
enquanto sistema de auto-organização, as atividades 
realizadas nesses espaços demonstram que se atua  



247

CONSIDERAÇÕES FINAIS

na tentativa “aceitar e entender” o “caos” externo, de 
maneira que o que se realiza ali, de alguma forma, 
fomenta discussões sobre a cidade hoje e seus 
rumos, demonstrando a força das interações locais 
que, mesmo atuando de forma pontual, acabam por 
refletir em um território maior.  

O fato das edificações selecionadas para 
estudo estarem no Centro, que é a fonte primeira 
da História e o núcleo da memória da cidade, acaba 
por reforçar o papel de resistência que essa área 
tem desenvolvido ao evitar que a cidade se torne 
um eterno palimpsesto urbano, mostrando que é 
possível preservar, sem necessariamente congelar, 
a paisagem urbana já consolidada e mantendo uma 
memória “viva” de suas construções.

Essa é uma postura que aqui se entende como  
reação ao status quo da sociedade do efêmero e do 
espetáculo; uma ação que não se faz sozinho e, por 
isso, demanda pessoas para sua realização; e que se 
faz legítima não só pelo histórico das edificaçoes em 
si, mas pela representatividade que é a atualização e 
a reabilitação desses locais e da relação entre esse 
ato e a cidade. 

Acaba-se, dessa forma, por analisar a 
materialidade dos edíficos, mas, muitas vezes, 
também olhar por um conteúdo imaterial que se 
apresenta.

Além disso, verifica-se que os processos de 
reabilitação e atualização de edificações são práticas 
arquitetônica eficazes em preservar uma parte da 
memória da edificação, uma vez que partem das 
preexistências, mas também acabam por conter – e 
contar – um pouco da história da cidade e de suas 
transformações, servindo, dessa forma como memória 
também para ela.

Assim, apesar desse trabalho ter dialogado 
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com questões caras ao Patrimônio, uma vez que se 
aborda e analisa objetos patrimoniais – ainda que 
nem todos sejam tombados –, aqui, não se buscou 
uma abordagem patrimonialista.

Outra observação a ser feita é a de que a 
escolha das edificações acabou por demonstrar que, 
de fato, cada edifício é único, tanto pela história da 
cidade que se consegue levantar a partir da sua 
própria história, como pelo grau de relevância que 
suas preexistências tiveram na configuração espacial 
da cidade, que acabam por possibilitar uma maior e 
menor “abertura” às modificações e acréscimos.

Entretanto, é interessante notar que eles se 
aproximam em alguns aspectos, como o fato de 
terem Arquiteturas que, apesar de pensadas para 
um outro uso e em outra época – no caso da Red 
Bull Station e do Mirante 9 de Julho – ou já como 
antevisão de espaço multifuncional como forma 
“validação” para porpostas futuras – no caso da Casa 
do Povo –, possibilitam que, na atualidade, possam 
ser consideradas oportunas para o reuso, ressaltando 
mais uma vez a flexibilidade dos mesmos como um 
dos aspectos positivos à essa retomada. 

Outro fator de proximidade, é a tecnologia 
utilizada na construção das edificações, que, embora 
seja do início do século XX, está atualizada ao uso 
contemporâneo. Além disso, por ter sido adotado 
como partido o “revelar” dessa materialidade nos 
processos de reabilitação ou atualização desses 
espaços, a linguaguem arquitetônica dos mesmos foi 
atualizada com o fazer contemporâneo.

O fato de se ter escolhido espaços onde a 
iniciativa privada atua, também foi importante para 
demonstrar que, de fato, é possível se ter parcerias 
com o poder público de modo a visar o bem comum 
do meio urbano, gerando espaços onde o acesso à 
cultura passa a ser não mais restrito a uma camada 



249

CONSIDERAÇÕES FINAIS

social privilegiada, mas de forma democrática, à todos, 
reforçando os conceitos de urbanidade e alteridade, 
em que é possível se ter uma “amabilidade urbana” e 
uma diversidade de pessoas que possibilitem que os 
espaços se tornem lugares do encontro e da troca e 
que resgatem uma cidade para pessoas.

Com isso, acredita-se que os espaços 
dialoguem, de fato, com o se concebeu no primeiro 
capítulo como urbanidade – na qualidade urbana que 
vai além das relações sociais que o ambiente permite 
que se estabeleça, mas abarca a própria construção 
ou aspectos dela que estimulem um comportamento 
acolhedor e de proximidade do usuário com o espaço; 
e alteridade – no sentido de abordar o espaço onde 
se tem usos coletivos, o que presupõe coexistências 
e com isso, a presença do Outro e a necessidade, 
ainda que implícita, de convivência. 

Nesse sentido, o olhar “estrangeiro”34, de quem 
veio de um contexto sociourbano e cultural diferente 
e passou a se deleitar com o uso desses espaços, 
pouco característicos de cidades menores, pôde 
se abrilhantar com a presença de inúmeros casos 
semelhantes distribuídos pelo Centro da capital e 
que não são comuns, ainda que por aqui pareçam 
ser. Mais que isso, pôde ver que não só funcionam, 
mas que também oferecem espaços democráticos e 
de acesso amplo à cultura, o que traz pelo menos a 
possibilidade de se pensar em se propiciar um pouco 
de igualdade em um país tão desigual. Ainda que 
demendem melhorias no próprio funcionamento, a 
experiência é válida e significativa.

No entanto, o processo não foi apenas de 
boas surpresas. Ao longo dele foi possível também 
constatar e reforçar que:

• A perda da memória da cidade é real. 
Nas pesquisas realizadas em acervos 
públicos – e mesmo alguns privados –, o 

34 A autora é de Teresina – 
Piauí. Embora uma capital, 
Teresina, diante de São Paulo 
e de outras cidades do Estado, 
parece interiorana. Mas essa 
não é uma condição exclusiva 
dessa cidade; como ela há 
muitas cidades brasileiras 
que estão longe de conseguir 
experimentar o ritmo único 
– e talvez extravagante – de 
desenvolvimento econômico, 
social, cultural e urbano da 
capital paulista. A expressão 
“aqui é onde tudo acontece” 
é real para São Paulo, e 
poucas cidades do mundo 
experimentam essa condição 
tão particular dessa megalópole.
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material relativo a determinado assunto 
encontra-se pulverizado em diversos 
setores que não se comunicam, fazendo 
com muito da história seja perdida 
pela falta de sistematização, que seria 
possível ser realizada em muitos casos. 

Há também a impossibilidade de 
acesso à informação por suas próprias 
condições de armazenamento – seja 
na imensidão de papelada arquivada e, 
por vezes não sistematizada; seja pela 
ação do tempo, que faz com o papel não 
sobreviva a ela – o que acaba por torná-
la “perdida”.

 • Os paulistanos ainda conhecem 
pouco sua história e seus espaços. 
Talvez reflexo da profusão de “lugares” 
para se conhecer na cidade, já que 
“todo dia há uma novidade”; talvez pela 
comodidade de saber que é possível 
frequentar esses espaços e acabe-
se por adiar esse momento, até quem 
sabe ele deixe até de existir; talvez 
por puro desconhecimento, reflexo de 
uma educação e cultura nem sempre 
disponibilizada, e não tão acessível por 
todos, o que reforça a urbanidade e a 
alteridade dos espaços culturais de uso 
público; ou talvez porque se precise 
que a memória seja constatemente 
resgatada e repassada.

Por fim, ressalta-se que o caminho percorrido 
nesta pesquisa ainda é incipiente, podendo e devendo 
ser continuado nos tantos outros exemplos, bons ou 
ruins, de reuso, mas que possibilitam discutir essa 
prática e seu potencial transformador para o próprio 
futuro da cidade, na gestão e no planejamento urbano 
dela.
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SENDACZ, Hugueta. Sobre a Construção do 
Instituto Cultural Israelita Brasileiro – ICIB – Casa 
do Povo, A questão dos tijolos. São Paulo, Casa 
do Povo, 2016. Entrevista a Leda Tronca e Marina 
Sendacz.

17.03.2016 por Leda Tronca e Marina Sendacz

A idéia de construir esta entidade, nunca é 
demais lembrar, surgiu no final da Segunda Guerra 
Mundial, quando os russos estavam à beira de entrar 
em Berlim. Um senhor chamado Manoel Cassoy, 
da comunidade judaica, prometeu que assim que 
os aliados entrassem em Berlim, doaria 500 contos 
de réis para a construção de um monumento que 
homenageasse tanto a cultura quanto as pessoas 
que lutaram heroicamente lá. E cumpriu sua palavra. 
Este valor possibilitou a compra do terreno e o início 
das fundações.

Formou-se um comitê cuja maioria pertencia ao 
clube Centro Cultura e Progresso, para a construção 
do prédio.  O comitê decidiu fazer um monumento que 
preservasse a cultura e a língua idish. e que portanto 
tivesse espaço para escola, coral e grupo de teatro.

Para esta construção teriam que fazer uma 
campanha ampla. 

Deveria ser um monumento vivo. Não apenas 
uma estátua, um monumento e pronto, mas algo vivo.

Foi redigido um documento que foi enterrado 

DEPOIMENTO DE HUGUETA SENDACZ 
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aqui, durante o lançamento da pedra fundamental, e 
lançou-se a campanha. 

Milhares pessoas decidiram participar por 
conta de seus familiares, que morreram na Europa, e 
também pela própria questão cultural, para manter a 
cultura viva. 

Havia pessoas que não tinham condições 
financeiras, pois havia famílias morando em porões 
aqui na rua Prates, mas mesmo essas não queriam 
ficar de fora. 

Estipulou-se que cada tijolo valeria 1 mil réis. 
Houve gente que deu um tijolo, outros dez tijolos, e 
assim por diante, cada um ajudava como podia. Essa 
história dos tijolos é uma história linda que me arrepia 
quando me lembro. Na época do lançamento, eu 
estava grávida da Marina, ficava lá com um barrigão 
recebendo os tijolos numa mesa. 

Esta campanha iniciou-se em agosto de 
1947. Existe a lista com o nome das pessoas que 
contribuíram. Devemos destacar principalmente 
aquelas pessoas que passavam necessidade e 
deixaram de fazer refeições para contribuir e pagar 
pelos tijolos. Acho fundamental destacar os nomes 
destas pessoas humildes, que contribuíram com um 
ou dois tijolos. Que isto fique nos anais desse trabalho 
maravilhoso de recuperação da memória. 

Foram formadas duplas de voluntários 
encarregadas de percorrer determinadas ruas e lojas 
a fim de arrecadar os recursos necessários para a 
construção. Uma destas pessoas foi meu pai.

Foi contratada a construtora Martins, Engels e 
Mange. Essa construtora fez o projeto completo e a 
construção inicia-se em 1948.

Quando fizeram a cobertura do telhado houve 
um churrasco na cobertura. Quando ficou pronto o 
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salão do segundo andar, tinha tanta gente, um mundo 
de gente que não conseguiu entrar lá em cima. Tinha 
gente nas escadarias. 

Mas ainda ficou faltando o teatro, e o dinheiro 
tinha ido todo na construção. O projeto do teatro é 
do arquiteto Jorge Wilheim. Mas dessa vez não dava 
para fazer outra campanha de tijolos. Daí fizeram 
um consórcio, compraram um terreno em Santos, 
construíram o prédio e venderam os apartamentos. 
Parte da taxa de administração da construção ficou 
para a construção do teatro. O administrador era o 
Júlio Cassoy, que foi presidente do Instituto algumas 
vezes. 

Eram quatro apartamentos por andar, 
apartamentos maravilhosos, grandes, com dois 
quartos, um maior e o outro um pouco menor, a sala 
era imensa com terraço enorme, área de serviço, 
cozinha, banheiro, dependências de empregada. 

Quando o prédio ficou pronto, chamaram os 
cotistas para entregar os apartamentos e fomos eu 
e meu pai que morávamos juntos (porque também 
trabalhávamos juntos).

Ainda para conseguir terminar o TAIB, fizeram 
outros consórcios: de carros fuscas, mais um prédio, 
na Vila Mariana, na Madre Cabrini, e outro na Peixoto 
Gomide. 

Foi como conseguimos fazer o teatro, porque 
não tinha mais jeito de pedir dinheiro, porque além da 
situação difícil que muitos viviam, quem estava bem 
de vida já tinha doado quantias altas, não daria para 
pedir que doassem de novo. 

Fico muito honrada de participar dessa 
memória, de poder contar essa história. As nossas 
raízes são muito importantes para que as novas 
gerações, afinal, como vão saber o que é e para o 
que serve o Instituto Cultural Israelita Brasileiro. Ah, 
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o que é a Casa do Povo? Ainda funciona? O que é 
aquilo?

Colaborar para manter a memória do que 
aconteceu e do que foi realizado nesses anos todos 
é uma coisa fabulosa. É um trabalho que merece os 
agradecimentos da comunidade e do Estado, porque 
é parte da história do Estado. E me sinto feliz por ter, 
e poder dispor dessas memórias.


