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O presente trabalho pretende por meio 
da cartografia aprofundar o entendimento 
territorial sensível da região entre os bairros da 
Barra Funda, Santa Cecília e Campos Elíseos. A 
pesquisa mapeia as potencialidades materiais e 
humanas do território em questão.

Cartografia sensível é compreendida como a 
experiência desenvolvida no território mapeado, 
baseado na capacidade de acionar leituras e 
interpretações de realidades sociais por meio 
de práticas culturais, artísticas e ocupacionais 
que articulam o âmbito investigativo e corporal 
através do mapeamento, observação e percepção 
do território.[1]

A cartografia se converte em uma 
representação artística da realidade que trabalha 
com o movimento e mudança. A cartografia 
sensível cria fluxos entre o visível e invisível, é 
um mapa de experimentação e de interpretação 
da realidade diária que opera simultaneamente 
em um campo local e global, real e virtual. 

Por fim, este ensaio não está entendido 
como finalizado: corresponde a uma 
fotografia do momento preciso da experiência, 
compreendendo que o território está em 
constante transformação.

“O território é na verdade uma superposição de 
sistemas de engenharia diferentemente datados, 
e usados, hoje, segundo tempos diversos. As 
diversas estradas, ruas, logradouros, não são 
percorridos igualmente por todos. Os ritmos de 
cada qual empresas ou pessoas — não são os 
mesmos. Talvez fosse mais correto utilizar aqui 
a expressão temporalidade em vez da palavra 
tempo.”

(SANTOS, Milton. 1990, p.27) registro:
01 foto_  galpão de reciclagem de material para teatro. 2016 
(arquivo pessoal)
02 foto_ moradia na calçada, beira do trem. 2017 (arquivo pessoal)
03 foto_ monumento do trabalhador de São Paulo. 2016 
(arquivo pessoal)
04 foto_ parada no bar, deriva. 2016 (arquivo pessoal)
05 foto_ rua das palmeiras, comércio.  2017(arquivo pessoal)
06 foto_ acesso ao parque minhocão. 2017 (arquivo pessoal)

Dispositivo, Conversor, Condensador:
Uma Proposta de Articulação entre Trabalho e Territótio.

resumo

[1] ESCÓSSIA, Liliana. e 
TEDESCO, Silvia. “PARTE 
5 - O Coletivo de Forças 
Como Plano de Experiência 
Cartográfica”. 2009. Texto 
retirado da investigação “Pistas  
do Método da Cartográfia - 
Pesquisa-Interveção e Produção 
de Subjetividade”.
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território

Vetores metropolitanos
Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital

Google Maps
total de metro quadrados analisados (585 mil)

s/ esc.  - norte para cima
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poema

Ode ao burguês

Eu insulto o burguês! O burguês-níquel
o burguês-burguês!
A digestão bem-feita de São Paulo!
O homem-curva! O homem-nádegas!
O homem que sendo francês, brasileiro, italiano, 
é sempre um cauteloso pouco-a-pouco!

Eu insulto as aristocracias cautelosas!
Os barões lampiões! Os condes Joões! Os duques zurros!
Que vivem dentro de muros sem pulos,
e gemem sangue de alguns mil-réis fracos
para dizerem que as filhas da senhora falam o francês
e tocam os “Printemps” com as unhas!

Eu insulto o burguês-funesto!
O indigesto feijão com toucinho, dono das tradições!
Fora os que algarismam os amanhãs!
Olha a vida dos nossos setembros!
Fará Sol? Choverá? Arlequinal!
Mas à chuva dos rosais
o êxtase fará sempre Sol!

Morte à gordura!
Morte às adiposidades cerebrais!
Morte ao burguês-mensal!
Ao burguês-cinema! Ao burguês-tiburi!
Padaria Suíssa! Morte viva ao Adriano!
“— Ai, filha, que te darei pelos teus anos?
— Um colar... — Conto e quinhentos!!!
Más nós morremos de fome!”

Come! Come-te a ti mesmo, oh! gelatina pasma!
Oh! purée de batatas morais!
Oh! cabelos nas ventas! Oh! carecas!
Ódio aos temperamentos regulares!
Ódio aos relógios musculares! Morte à infâmia!
Ódio à soma! Ódio aos secos e molhados
Ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos,
sempiternamente as mesmices convencionais!

De mãos nas costas! Marco eu o compasso! Eia!
Dois a dois! Primeira posição! Marcha!
Todos para a Central do meu rancor inebriante!

Ódio e insulto! Ódio e raiva! Ódio e mais ódio!
Morte ao burguês de giolhos,
cheirando religião e que não crê em Deus!
Ódio vermelho! Ódio fecundo! Ódio cíclico!
Ódio fundamento, sem perdão!

Fora! Fu! Fora o bom burguês!...

ANDRADE, Mario de. “Pauliceia Desvairada”. 1922.
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Introdução
Diálogo

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima

Teoria da Deriva Movimento Situacionista
“Entre os diversos procedimentos 

situacionistas, a deriva se apresenta 
como uma técnica ininterrupta através 
de diversos ambientes. O conceito de 
deriva está ligado indissoluvelmente ao 
reconhecimento de efeitos da natureza 
psicogeográfica, e à afirmação de um 
comportamento lúdicoconstrutivo, o que 
se opõe em todos os aspectos às noções 
clássicas de viagem e passeio. 

Uma ou várias pessoas que se lançam 
à deriva renunciam, durante um tempo 
mais ou menos longo, os motivos para 
deslocar-se ou atuar normalmente em 
suas relações, trabalhos e entretenimentos 
próprios de si, para deixar-se levar pelas 
solicitações do terreno e os encontros 
que a ele corresponde. A parte aleatória 
é menos determinante do que se crê: no 
ponto de vista da deriva, existe um relevo 
psicogeográfico nas cidades, com correntes 
constantes, pontos fixos e multidões que 
fazem de difícil acesso à saída de certas 
zonas.”

(Debord, Guy. Teoria da Deriva. 1958)

*Texto publicado na revista Internacional 
Situacionista. 1958. Segunda tradução 
(espanhol – português) por membros do Gunh 
Anopetil. 2006.

A deriva é um procedimento psicogeográfico 
que busca estudar os efeitos do ambiente urbano 
no estado psíquico e emocional das pessoas 
que a praticam. Partindo de um determinado 
lugar, a pessoa ou grupo que se lança à deriva 
segue uma rota indefinida, deixando que o 
próprio meio urbano conduza ao acaso.

Estas ideias, formuladas pela Internacional 
Situacionista (movimento internacional de 
cunho político e artista) entre as décadas de 
1950 e 1970, consideram que o meio urbano em 
que vivemos é motivador da deriva, tornando a 
cidade um espaço de liberdade.[2]

“Sabe-se que no princípio os situacionistas 
pretendiam, no mínimo, construir cidades, 
o ambiente apropriado para o despertar 
ilimitado de novas paixões. Porém, como 
isso evidentemente não era tão fácil, nos 
vimos forçados a fazer muito mais”.

(DEBORD, Guy. De l’architecture sauvage. In 
JORN A. Le jardin d’Albisola. 1974)

A Internacional Situacionista (IS) foi grupo 
de alinhamento ideológico marxista fundado em 
1957. Seus membros enfatizavam a importância 
da vida cotidiana como uma esfera para a crítica 
e a intervenção.

Os Situacionistas em seu princípio buscaram 
ir além dos padrões vigentes da arte moderna, 
mas rapidamente, passaram a propor uma arte 
diretamente ligada à vida, de certo modo mais 
integra[2]. Logo o grupo notou que arte total 
seria basicamente urbana e estaria em relação 
direta com a cidade e com a vida urbana em geral.

Segundo a Professora Paola Berenstein, as 
primeiras experiências urbanas dos situacionistas 
estavam relacionados à “experiência da cidade 
existente – através de novos procedimentos e 
práticas: psicogeografia e derivas – mas também 
à utilização dessas experiências como base para 
uma proposta de cidade situacionista.” [3]

Berestein, também explica que o movimento 
pouco a pouco abandonou a idéia de propor 
cidades reais e passou à crítica feroz contra o 
urbanismo e o planejamento em geral. Se eles se 
posicionavam cada vez mais contra o urbanismo, 
ficaram sempre a favor das cidades, ou seja, eram 
contra o monopólio urbano dos urbanistas.

Por fim, o movimento situacionista propôs 
“que não seria possível propor uma forma de 
cidade pré-definida pois, segundo suas próprias 
idéias, esta forma dependia da vontade de cada 
um e de todos, e esta não poderia ser ditada por 
um planejador. Qualquer construção dependerá 
da participação ativa dos cidadãos, o que só seria 
possível por meio de uma verdadeira revolução da 
vida cotidiana.” [3]

O Movimento da Internacional Situacionista 
fez muitas críticas às teorias da disciplina do 
urbanismo que nos dias de hoje poderiam ser 
empregadas. As reflexões do movimento é uma 
súplica contra a espetacularização das cidades e 
um apelo pela participação efetiva. 

“Os textos situacionistas sobre a cidade ainda 
podem ser vistos, dentro da inércia teórico-
especulativa atual, como uma proposta para 
se pensar agora, em conjunto com todos 
os atores sociais urbanos contemporâneos, 
sobre o futuro das cidades existentes e a 
construção das novas cidades do futuro”.

(Berenstein, Paola. “Breve histórico da 
Internacional Situacionista – IS (1)”.  2003.)

Deste modo, o trabalho entende a I.S. como 
proposta de reflexão, na qual são indispensáveis os 
princípios da vida urbana cotidiana, aproximação 
do contexto e participação das pessoas nas 
definições urbanísticas para uma intervenção. 

[2] DEBORD, Guy. “Relatório 
sobre a construção de 
situações e sobre as condições 
de organização e de ação 
da tendência situacionista 
internacional”. 1957

[3] BERESTEIN, Paola. “Breve 
histórico da Internacional 
Situacionista – IS (1)”. 
publicado no portal Vitruvius. 
2003.

NIEUWENHUYS , Constant. Nova Babilo-
nia. Colagem. 1969. 



Capítulo 01
Vivência

Este capítulo trata da primeira aproximação com o território, à luz das reflexões de Walter Benjamin em torno do conceito vivência. 
Partindo desse referencial, foram realizados ensaios, registros e traduções de narrativas in loco, configurando três elementos: o 

Construído, o Desautorizado e o Exposto. [4]

[4] BENJAMIN, Walter. 
Experiencia y pobreza”. 1933 
Vicente Valero (Autor) versão 
em espanhol.

Evento Campos Elíseos Vivo, 
interveção artistica coletiva. 
2018 (arquivo pessoal)

vivência
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vivência

Walter Benjamin
Interpreção Téorica

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima

Experiência e Vivência:
No texto, intitulado “Experiência e 

Pobreza” [4], Walter Benjamin, define o termo 
vivência como a experiência empobrecida da 
modernidade: experiência vivida. A experiência 
moderna é somente assimilada de modo fugaz, 
ocasional e fugidio, ocasionando uma falta de 
capacidade de conexão geracional. 

O autor também discorre sobre os possíveis 
motivos do esvaziamento da experiência e o 
surgimento da vivência.

“A arte de narrar está em extinção. É cada 
vez mais raro encontrar pessoas que saibam 
narrar qualquer coisa com correção (…). É 
como se uma capacidade que nos parecia 
inalienável, a mais segura de todas, nos 
tivesse sido tirada: a capacidade de trocar 
experiências” 

(BENJAMIN, Walter. 1992, pág. 27)

Segundo, Benjamin a Experiência autêntica 
e plena (Erfâhrung) é fundada nas ideias de 
tradição, narração e comunidade, já a Vivência 
(Erlebnis) centra-se no indivíduo, na consciência 
e na percepção isolada. 

Em “Sobre alguns temas em Baudelaire”[5], 
Benjamin analisa a poesia lírica de Charles 
Baudelaire considerando o lugar de eleição de 
um elogio da Vivência. Deixando para trás a 
poesia romântica, o poeta francês inaugura uma 
nova lírica das vivências inspiradas na multidão, 
no urbano, no trabalhador industrial e nas largas 
avenidas das cidades. De acordo Benjamin, a 
poesia baudelairiana é uma escrita atenta das 
vivências urbanas, do hedonismo sensorial (as 
vitrines, os espelhos, os odores, as cores que 
compõem a quadrícula das grandes avenidas), 
da vida cotidiana das gentes, ou da errância do 
flâneur.[4]

Benjamin também define a vivência como 
sendo uma experiência do indivíduo moderno, 
que consagra a sua existência a partir da cidade. 
Compreende-se que Benjamin aceita Baudelaire 
como aquele que permitiu, com sucesso, ao 
desafio de abarcar poeticamente a modernidade 
a partir das suas vivências (Erlebnis) e com isso, 
de algum modo, restaurar a virtude perdida da 
experiência (Erfährung).[5]

Comunicação e Interpretação:
Partindo da leitura da Teoria da Experiência 

e da Vivência de Walter Benjamin, o pesquisador 
em ciências da comunicação Samuel Matheus, vai 
considerar que as vivências assumem um lugar de 
destaque na contemporaneidade.

A atual condição das mídias na sociedade 
baseia-se na evidenciação das vivências: de forma 
difusa, instantânea e celebre se registra e se pública 
toda e qualquer experiência. A onipresença das 
mídias sociais e dos dispositivos tecnológicos 
intensificam a comunicação,  e a noção de público 
ligada à mídia  torna visível as afinidades eletivas 
que criamos com parâmetros das vivências.

“Na miríade de fotografias, vídeos e 
comentários de Orkut ou Facebook 
deparamo-nos com a exultação pública da 
pluralidade de vivências. Em cada post é a 
singularidade do quotidiano que é colocada 
à disposição de todos, disponível para ser 
partilhada, organizada para alimentar a 
própria Experiência contemporânea.”

(MATHEUS, Samuel. 2013. pág. 9)

O ensaio de Walter Benjamin “Sobre alguns 
temas em Baudelaire” busca entender o poeta 
francês a partir da cotidianidade urbana que 
marcou a memória cultural de inícios do séc. XX. 
Talvez se possa defender que a memória cultural de 
inícios do séc. XXI é marcada pela difusão global 
da midiatização, em especial do meio digital e da 
possibilidade que se abriu para que as vivências 
individuais se tornassem progressivamente mais 
coletivas e sociais. [6]

O autor avalia a imprensa e a informação como 
fatores que contribuem para o empobrecimento 
da experiência do cotidiano. Os princípios da 
informação jornalística contribuem para um 
distanciamento entre indivíduo e experiência. 
A informação não penetra nos domínios da 
tradição, é apenas o reportar de fatos imediatos 
de uma realidade que acontece. A informação 
é rápida, ao contrário da experiência que se 
caracteriza por um tempo lento de construção.

“Onde existe experiência [Erfährung] no 
sentido estrito da palavra, certos elementos do 
passado individual combinam-se na memória com 
matéria proveniente do passado coletivo” 

(BENJAMIN, Walter. 1933, pág. 316)

A informação é rápida, ao contrário da 
experiência que se caracteriza por um tempo 
lento de construção. 

“A informação só é válida enquanto 
atualidade. Só vive nesse momento, 
entregando-se-lhe completamente, e é nesse 
preciso momento que tem de ser esclarecida. 
A narrativa é muito diferente; não se gasta. 
Conserva toda a sua força e pode ainda ser 
explorada muito tempo depois”

(BENJAMIN, Walter. 1992, p. 35).
registro:
01 foto_ Trabalhadores na construção da PP. 2019 (arquivo pessoal)

[4] BENJAMIN, Walter. 
Experiencia y pobreza”. 1933 
Vicente Valero (Autor) versão 
em espanhol.

[5] BENJAMIN, Walter.“Sobre 
alguns temas em Baudelaire”. 
2015 Claudia Luiza Caimi
Rejane Pivetta de Oliveira 
(organizadoras) ed. 
UNIRITTER.

[6] MATHEUS, Samuel. 
“A Comunicação como 
Experiência e
como Vivência – alguns 
apontamentos a pretexto de 
W. Benjamin”. apresentada no 
VIII Congresso SOPCOM, em 
Outubro de 2013.
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experiência

Construído
Arquivos Pessoais

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima

rua

casa

muros

registro:
01 foto_  Composição típica da construções no território. 2016 (arquivo pessoal)
02 foto_ Antiga vila operaria . 2016 (arquivo pessoal)
03 foto_ Panoramica dos muros das linha ferrea. 2016 (Cristian Salmeron)

A informação é rápida, ao contrário da 
experiência que se caracteriza por um tempo 
lento de construção. 



11
vivência

Desautorizado
Arquivos Pessoais

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima

ver

trabalhar

ocupar

brincar

registro:
01 foto_  Passarela da Barra Funda. 2016 (arquivo pessoal)
02 foto_ Bar que se expande para calçada. 2016 (arquivo pessoal)
03 foto_ Comércio nomade na rua das Palmeiras. 2018 (arquivo pessoal)
04 foto_ Crianças na rua brincando. 2018 (arquivo pessoal)

Experiência do individuo moderno, que 
consagra a sua existência, do hoje presente da 
inquitação da cidade.
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vivência

Exposto
Arquivos Pessoais

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima

música

figura

teatro

palavra

registro:
01 foto_  Intervenção Campos Elíseos Vivo. 2018 (arquivo pessoal)
02 foto_ Lambe-lambe sendo colado. 2018 (arquivo pessoal)
03 foto_ A história do samba no bairro. 2018 (arquivo pessoal)
04 foto_ Grafite da Mariele Franco. 2019 (arquivo pessoal)

“A arte de narrar está em extinção. 
É cada vez mais raro encontrar 
pessoas que saibam narrar qualquer 
coisa com correção (…). É como se 
uma capacidade que nos parecia 
inalienável, a mais segura de todas, 
nos tivesse sido tirada: a capacidade 
de trocar experiências” 

(BENJAMIN, Walter. 1992, p. 27)



Capítulo 02
Cartografando

Este capítulo pretende reconhecer e interpretar o território a partir da articulação entre duas táticas contíguas: a leitura direcionada 
e a errância. A partir dessa metodologia experimental foram elaboradas diversas cartografias, cujo conjunto assinala a legibilidade de 

geografias intersticiais nas quais a presença do corpo se coloca em jogo de maneira imprescindível. [7]

[7] CARERI, Francesco. 
“Walkscapes, o caminhar como 
prática estética”. Professor 
da Faculdade de Arquitetura 
da Universidade de Roma, 
coordenador do Laboratorio 
Arti Civiche e membro-
fundador do laboratório Stalke.

DEBORD, Guy. The Naked 
City - Guía Psicogeográfica de 
París. 1957

derivas
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território

Mapa Base
Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital

base cartografica GeoSampa
total de metro quadrados analisados (585 mil)

esc. 1:5000 - norte para cima

ve(r)stígios

Quando eu morrer quero ficar 

Quando eu morrer quero ficar, 
Não contem aos meus inimigos, 
Sepultado em minha cidade, 
Saudade. 
Meus pés enterrem na rua Aurora, 
No Paissandu deixem meu sexo, 
Na Lopes Chaves a cabeça 
Esqueçam. 
No Pátio do Colégio afundem 
O meu coração paulistano: 
Um coração vivo e um defunto 
Bem juntos. 
Escondam no Correio o ouvido 
Direito, o esquerdo nos Telégrafos, 
Quero saber da vida alheia, 
Sereia. 
O nariz guardem nos rosais, 
A língua no alto do Ipiranga 
Para cantar a liberdade. 
Saudade... 
Os olhos lá no Jaraguá
Assistirão ao que há de vir, 
O joelho na Universidade, 
Saudade... 
As mãos atirem por aí, 
Que desvivam como viveram,
 As tripas atirem pro Diabo, 
Que o espírito será de Deus. 
Adeus. 

(ANDRADE, Mário de. “Lira Paulistana”. 1945)
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território

história

Mapeamento de São Paulo - SARA 1930

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
GeoSampa

total de metro quadrados analisados (585 mil)
esc. 1:5000 - norte para cima

Na cidade de São Paulo a grande 
transformação que deu início ao processo 
ininterrupto de crescimento urbano ocorreu 
na década de 1870. Pode-se elencar pelo 
menos três fatores principais que tiveram 
como consequência essa transformação: a 
circulação da riqueza oriunda das lavouras de 
café do interior do Estado, a chegada maciça 
de imigrantes europeus e o investimento de 
parte dos excedentes obtidos no setor agrícola 
na produção de bens manufaturados, dando 
origem a um processo de industrialização.[8]

Neste contexto, os Bairros Barra Funda e 
Campos Elíseos tiveram sua origem relacionada 
ao parcelamento da Chácara do Carvalho, que 
pertencia ao Barão do Iguape, avô materno do 
Conselheiro Antonio Prado (Prefeito de São 
Paulo de 7 de janeiro de 1899 a 15 de janeiro 
de 1911). 

Em 1890, Antônio Prado loteou as terras de 
seu avô, tendo como compradores: Francisco e 
Alexandre Siciliano, Cesário Ramalho da Silva, 
Manuel Lopes de Oliveira, Antônio Cardoso 
Ferrão, Victorino Gonçalves Camilo e o Dr. 
Adolfo Afonso da Silva Gordo (algumas ruas 
receberam o nome dos novos proprietários das 
terras). Posteriormente, a área  remanescente 
da Chácara originou a praça Marechal Deodoro 
e as ruas Brigadeiro Galvão, Barra Funda e 
Vitorino Carmilo. [8]

O conselheiro reservou para si uma gleba 
com frente para a alameda Antônio Prado, 
atual alameda Eduardo Prado, e flancos para 
as ruas Vitorino Carmilo, Lopes de Oliveira, 
Capistrano de Abreu e Conselheiro Nébias, 
junto aos trilhos das ferrovias Santos-Jundiaí e 
Sorocabana, onde construiu  seu , cujo projeto 
e construção ficaram a cargo do arquiteto 
florentino Luigi Pucci. [8]

Em 7 de maio de 1900, era inaugurada a 
primeira linha de bondes elétricos da Capital. 
Partia da Chácara do Carvalho, onde morava o 
então Prefeito Antônio Prado, unindo a Barra 
Funda ao centro da cidade. O bonde não influiu 
no tipo de formação do bairro, que já estava com 
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[8] Serie História dos Bairros de 
São Paulo - 29. Barra Funda. 
Prefeitura de São Paulo. 2006
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território

Mapeamento de São Paulo - VASP CRUZEIRO 1954
Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital

GeoSampa
total de metro quadrados analisados (585 mil)

esc. 1:5000 - norte para cima

seu traçado determinado. Seu trilho, porém, 
correndo em trechos das ruas Barra Funda e 
Brigadeiro Galvão, concentrou ao longo delas o 
principal comércio e os serviços do bairro. [8]

Em 1934, a Congregação do Sagrado 
Coração de Jesus, proprietária da chácara 
passou a lotear a área, e abriram-se duas novas 
ruas: Rua Chácara do Carvalho e Rua São 
Martinho. Também prolongaram a Alameda 
Barão de Limeira desde a Alameda Eduardo 
Prado até a Rua Lopes de Oliveira.

Da capela do casarão do Conselheiro 
Antônio Prado, na Alameda Barão de Limeira, 
nº 1379, surgiu a Igreja Santa Francisca Xavier 
Cabrini, fundada inicialmente como paróquia 
em 9 de março de 1969 pelo Cardeal Arcebispo 
de São Paulo Dom Agnelo Rossi. 

Na década de 1920 algumas missionárias 
da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, 
vindas da Argentina, compraram o imóvel 
dos herdeiros do Conselheiro Prado ainda 
no inventário. A propriedade encontrava-
se em situação de completo abandono, com 
presença apenas de animais. Existia nela uma 
capela construída no ano de 1926, a mando 
do Conselheiro, como cumprimento de uma 
promessa pela recuperação de sua saúde.

Instalaram as religiosas, em 1929, o Boni 
Consilli, primeiro colégio, em São Paulo, da 
Congregação fundada pela Madre Cabrini 
(Santa Francisca Xavier Cabrini), italiana 
dedicada à assistência aos seus conterrâneos 
emigrantes do Bairro da Barra Funda e do 
Campos Elíseos.

A década de 1940 marcou a cidade de 
São Paulo, urbanisticamente, em virtude 
dos grandes projetos viários das avenidas e 
por uma densa verticalização (edifícios mais 
altos e com unidades menores). Entretanto, a 
Barra Funda parece não ter sido efetivamente 
afetada, exceto quando da construção da Via 
Elevada Presidente Artur da Costa e Silva – o 
“Minhocão” – entre os anos de 1969 e 1971, que 
até hoje é apontado como agravante no processo 
de estagnação e deterioração do bairro.

A verticalização começava lentamente a 
fazer parte da realidade deste bairro, com 
poucos edifícios de apartamentos. Seu perfil 
horizontal ainda é um contraste na paisagem de 
uma região da cidade cercada pelos espigões dos 
bairros vizinhos. Os poucos prédios existentes 
formam uma paisagem com hiatos em seu 
perfil, dentro de um ambiente constituído 
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[8] Serie História dos Bairros de 
São Paulo - 29. Barra Funda. 
Prefeitura de São Paulo. 2006
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território

Mapeamento de São Paulo - GEGRAN 1974
Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital

GeoSampa
total de metro quadrados analisados (585 mil)

esc. 1:5000 - norte para cima

principalmente por um comércio variado, 
voltado para o térreo e a rua, e residências 
antigas e simples, com detalhes arquitetônicos 
entalhados no início do século XX. Os casarões 
antigos foram transformados em cortiços e 
vilas. As primeiras indústrias da cidade foram 
substituídas pelas oficinas e por pequenas e 
médias fábricas.

O início do funcionamento da linha Leste-
Oeste do Metrô, em 1988, da construção do 
Terminal Intermodal da Barra Funda – o 
maior da cidade – da Rodoviária Oeste, e 
da inauguração do Memorial da América 
Latina, todavia não provocaram grandes 
transformações no perfil do bairro, o que se 
verifica ainda hoje, duas décadas depois.
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[8] Série História dos Bairros de 
São Paulo - 29. Barra Funda. 
Prefeitura de São Paulo. 2006
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território

Esquinas Atípicas
Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital

Visita de Campo + Google Maps
total de metro quadrados analisados (585 mil)

esc. 1:5000 - norte para cima

(Esquinas Atípicas)
A esquina é o lugar o encontro. o encontro de 
pessoas, de ruas, de tempos, de culturas. é o que 
acontece quando a calçada muda o sentido e abriga 
o espontâneo.

Encontros (Esquinas Atípicas):
I – presença marcante de uma quadrícula regular.
II – local de cruzamento de duas ruas em nível.
III – aTípico (na cidade), típico (na região).
IV – tipologia do tecido, a peculiaridade da região.

Uma cartografia que se restringe a representar 
apenas os aspectos físicos de um lugar não é capaz 
de traduzir os desejos, sonhos, afetos, problemas de 
natureza subjetiva, as motivações e intenções das 
pessoas no território. 

Pode-se dizer que, para de fato situar-se em uma 
cidade (e perder-se nela) é necessário construir 
cartografias a partir do imaginário coletivo, 
compostos também de experiências reais que 
compreendem os acontecimentos da cidade e que 
escapam ao ordenamento urbanístico.

À primeira vista, as vias urbanas desalinhadas, 
descontínuas e aparentemente desconectadas 
poderiam ser interpretados como situação 
indesejável para o desenho e experiência da cidade. 
No entanto, a situação percebida no Campos 
Elíseos denota, contrário à suposição inicial, que as 
vias desalinhadas, descontínuas e aparentemente 
desconectadas são uma condição fundamental para 
os acontecimentos do cotidiano nesse território.

Em uma cidade cuja lógica rodoviarista ainda 
impera, manifesta-se uma situação atípica no Campo 
Elíseos: o carro não é prioridade na ordenação 
viária, e inclusive tem dificuldade para circular. 
Paralelamente, identificam-se diversas formas de 
apropriação do espaço público, abrigadas pelas 
calçadas e por vezes o próprio leito carroçável. O fato 
de grande parte das vias que constituem o território 
serem locais ou coletoras, como a Rua Barra 
Funda e Rua Brigadeiro Galvão, proporciona uma 
experiência de temporalidade mais lenta tanto para 
o automóvel quanto para aqueles que caminham.

Partindo do pressuposto de que a esquina atípica 
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é o resultado do cruzamento entre duas vias em nível, 
e que uma dessas ruas encontra o meio de quadra e 
não dá seguimento no seu desenho mais tradicional 
de cruzamento (cruz) com quatro esquinas, é 
possível observar que seu desenho também depende 
diretamente do desenho do perfil das construções de 
“rodapé”[9], as bordas das quadras. 

Muitas das tipologias presentes no bairro, tais 
quais os comércios, habitações e escolas estabelecem 
uma relação com o espaço público que contribui 
para as apropriações espontâneas nas esquinas 
atípicas. Essa relação parte tanto de uma condição 
física, morfológica, das arquiteturas de esquina que 
concedem gentilmente ao comum (uma cobertura, 
um recuo mais largo, um mobiliário, um canteiro 
com vegetação), quanto de uma outra condição, 
subjetiva, sensível, resultado da experiência do 
encontro de pessoas entre si e com o território, 
estabelecendo um sentimento de pertença intrínseco 
às atividades cotidianas.

“As técnicas de representação usadas em 
arquitetura e planejamento impedem 
nossa compreensão de Las Vegas. Elas 
são estáticas onde a realidade é dinâmica, 
são delimitadas onde ela é aberta, 
bidimensionais onde ela é tridimensional: 
como mostrar o luminoso do Aladdin de 
modo significativo em planta baixa, corte e 
elevação...”

(SCOTT BROWN, Denise. 1977, p.103)

[9]Livro “A Cidade Ao Nível Dos Olhos - Lições Para Os Plinths” 
busca tratar sobre os “Plinths”, palavra do inglês que significa rodapé, 
no entanto o termo não está se referindo sobre barra de madeira, 
mármore etc. que se coloca ao longo das paredes na junção com o 
piso, para lhes dar proteção e acabamento, mas sim o andar térreo, 
a cidade ao nível dos olhos. Um prédio pode ser bem feio, porém com 
um “rodapé” vibrante, a experiência pode ser positiva. O contrário 
também é possível: um prédio pode ser muito bonito, porém se o andar 
térreo é um muro cego, a experiência na rua pouco será positiva.
“Rodapés” são cruciais para a experiência e atratividade do espaço 
urbano, seja em áreas residenciais ou comerciais.
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território

Esquinas Atípicas
Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital

Visita de Campo + Google Maps
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem esc. - norte para cima

01
Rua Conselheiro Brotero X
Rua Francisco Estácio Fortes
edifícios cedem calçada e cobert.

07
Rua Barra Funda X
Rua Lavradio
esquina c/ comércio + ciclofaixa

13
Rua Souza Lima X 
Rua Barra Funda
esquina com estacionamento

19
Rua Lopes de Oliveira X 
Alameda Barão de Limeira
esquina com Edifícios Hab.

25
Rua Chácara do Carvalho X 
Rua São Martinho
esquina com Colégio Boni.

02
Rua Margarida X
Rua Lopes Chaves
esquina Casa Mario de Andrade

08
Rua Barra Funda X
Avenida Pacaembu
esq. c/ grandes infraestruturas 

14
Rua Souza Lima X 
Rua Dr. Sérgio Meira
esquina com Comércio

20
Rua Caspritano de Abreu X 
Rua Souza Lima
esquina com linha ferrea

26
Rua Albuquerque Lins X 
Rua Vitorino Carmilo
esquina com E.E. Con. Antônio

03
Rua Camaragibe X
Rua João de Barros
esquina com Igreja Evangélica

09
Rua Rosa e Silva X
Rua Azevedo Marques
esquina aberta c/ pouca calçada

15
Rua Conselheiro Brotero X 
Rua Vitorino Carmilo
esquina com linha ferrea

21
Alameda Barão de Limeira X 
Rua São Martinho
esquina com Colégio Boni

27
Alameda Eduardo Prado X 
Rua Adolfo Gordo
esquina dos Casarões

04
Rua Brigadeiro Galvão X
Rua João de Barros
esquina com Blue Space (Festa)

05
Rua Camaragibe X
Travessa Camaragibe
esquina com Comércio

06
Rua Camaragibe X
Rua Lavradio
esquina com praça

10
Rua Olímpia de Almeida Pra-
do X Rua Oscar Thompson
esquina com edificios fechados 

16
Rua Rua Caspritano de Abreu 
 X  Rua Souza Lima
esquina com linha ferrea

22
Alameda Barão de Limeira X 
Rua Chácara do Carvalho
esquina com Colégio Boni

28
Rua Barra Funda X 
Rua Brigadeiro Galvão
esquina da Praça Olavo Bilac

17
Rua Camerino X 
Rua Souza Lima
esquina com Comércio

18
Rua Lopes de Oliveira X 
Rua Souza Lima
esquina com Comércio

11
Rua Lopes de Oliveira X 
Rua Oscar Thompson
esquina com edificios fechados

12
Rua Lopes de Oliveira X 
Rua Brigadeiro Galvão
esquina com estacionamento

23
Rua Chácara do Carvalho X 
Rua Chácara do Carvalho
esquina com Colégio Boni

24
Rua Chácara do Carvalho X 
Rua São Martinho
esquina com Colégio Boni

“Alguma coisa acontece no meu coração.
Que só quando cruza a Ipiranga e Av. São João. 
É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi.
Da dura poesia concreta de tuas esquinas.”
(VELOSO, Caetano. 1992) música SAMPA
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território

Densidade Demografica
Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital

GeoSampa + IBGE (senso 2010)
total de metro quadrados analisados (585 mil)

esc. 1:5000 - norte para cima

200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000

400

200

600

800

1000

400

200

600

800

1000

[8] Série História dos Bairros de 
São Paulo - 29. Barra Funda. 
Prefeitura de São Paulo. 2006
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Tipologias Arquitetônicas
Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital

Visita de Campo + Google Maps
total de metro quadrados analisados (585 mil)

esc. 1:5000 - norte para cima

O agrupamento destas tipologias envolve diversos 
métodos construtivos, o critério escolhido envolve 
a relação com a rua, materialidade construtiva e 
características dentro da paisagem urbana. Não é 
levado em consideração a data em que foi construído 
e nem características estilísticas.

Sobrados
são pequenas construções que consite com as 
seguintes características. 

I – alvenaria como principal método construtivo.
II – construção com acesso e janelas voltados para 
rua.
III – baixo impacto na escala urbana, máximo 4 pav.
IV – pequenos lotes.
V – possibilidade para uso misto

Edifícios
são grandes construções que consite com as seguintes 
características. 

I – concreto como principal método construtivo.
II – construção cercada por muros, pouca relação 
urbana.
III – alto impacto na escala urbana, mínimo 5 pav.
IV – grandes lotes.
V – sem possibilidade de uso misto.
VI – está relacionado ao mercado imobiliário atual.

Galpões
são grandes construções que consite com as seguintes 
características. 

I – concreto e metálica como principal método 
construtivo.
II – construção pouca relação urbana. (geralmente)
III – baixo impacto na escala urbana.
IV – lotes que variam de pequenos, médios e grandes.
V – possibilidade de uso misto.
VI – está relacionado a um antigo sistema trabalho.

Vilas
o pátio interno de acesso à rua, rodeado por pequenas 
habitações unifamiliares, construídas nas três primeiras 
décadas do século XX, consideradas vilas de classe 
média receberam decorações de acordo com os 
fantasiosos estilos arquitetônicos, e às vezes receberam 
arborização na área comum.

ordinário

sobrados (max.4 pav.

edificios altos (min. 5pav.

galpões

vilas (residencial)
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território

Tipologias Arquitetônicas
Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital

Visita de Campo + Google Maps
total de metro quadrados analisados (585 mil)

esc. 1:5000 - norte para cima
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Espaços Notáveis
Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital

GeoSampa + visitas de campo
total de metro quadrados analisados (585 mil)

esc. 1:5000 - norte para cima
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cultural_

Museu Casa Mário De Andrade. A antiga casa 
do escritor hoje tem como objetivo de aprofundar a 
pesquisa acerca do modernista e de fomentar a criação 
cultural com base em sua vida e sua obra.

Theatro São Pedro. O Theatro São Pedro possui 
100 anos. Inaugurado em uma época de florescimento 
cultural, o teatro se insere tanto na tradição dos teatros 
de ópera criados na virada do século XIX para o XX 
quanto na proliferação de casas de espetáculo por 
bairros de São Paulo. Ele é o único remanescente dessa 
época em que a cultura estava espalhada pelas ruas 
da cidade, promovendo concertos, galas, vesperais, 
óperas e operetas. 

Associação Cultural Cecília. Centro Cultural tem 
como proposta abrir espaço para arte fora dos padrões 
comerciais. O espaço recebe uma variedade de eventos 
musicais, gastronômicos, teatrais e artísticos.

Fundação Nacional de Artes. Funarte é o órgão 
responsável, no âmbito do Governo Federal, pelo 
desenvolvimento de políticas públicas de fomento às 
artes visuais, à música, ao circo, à dança e ao teatro. 
Os principais objetivos da instituição, vinculada ao 
Ministério da Cidadania, são o incentivo à produção 
e à capacitação de artistas, o desenvolvimento da 
pesquisa, a preservação da memória e a formação de 
público para as artes no Brasil.

institucional_

Centro de Integração e Cidadania do 
Imigrante. (CIC) é um programa da Secretaria da 
Justiça e da Defesa da Cidadania que tem a finalidade 
de proporcionar à sociedade os direitos por meio da 
participação popular e garantir formas alternativas de 
acesso ao Poder Judiciário.

Junta Comercial do Estado de São Paulo. 
(Jucesp) é o órgão responsável pelo registro, fé pública 
e publicidade dos documentos arquivados pelos 
empresários, sociedades empresárias e sociedades 
cooperativas no Estado. Tem ainda como principais 
atribuições processar a habilitação e a nomeação dos 
tradutores públicos e intérpretes comerciais, além da 
matrícula e fiscalização de leiloeiros e armazéns gerais.

Associação Brasileira de Assistência à Pessoa 
com Deficiência Visual. (LARAMARA) Promover 
o desenvolvimento integral da pessoa com deficiência 
visual, por meio de atendimento direto, ações de 
assessoramento e defesa e garantia de direitos, para a 
sua autonomia e inclusão social

educacional_

Colégio Boni Consilii. O retalhamento da Chácara 
do Carvalho, no começo do século XX, deu origem 
ao bairro da Barra Funda. Ele surgiu no pedaço mais 
“brejoso” da propriedade. Naquele tempo, muitas 
terras foram loteadas, em resposta à ocupação, 
urbanização e modernização da cidade e na esteira 
do café, da imigração e das indústrias. Tudo muito 
rápido, sobretudo quando os proprietários percebiam 
a valorização dos terrenos. Essa área, especificamente, 
pertenceu ao conselheiro Antônio Prado, primeiro 
prefeito de São Paulo na chamada República Velha.

Escola Estadual Doutor Alarico Silveira. 
Alarico Silveira Doutor foi criada no dia 13/06/1988 
e está localizada em Rua Conselheiro Brotero, 100. A 
escola da rede estadual possui 1150 alunos (segundo 
dados do Censo Escolar 2017) e seus alunos estão 
acima da média brasileira no INEP.

mobilidade_

Minhocão. Via elevada que liga a Zona Oeste à Zona 
Leste de São Paulo, passando pela região central, e 
hoje no período noturno e de final de semana é aberto 
para população que utiliza como parque linear.

Est. de Ferro Sorocabana. Construído pelos 
ingleses da Southern São Paulo Railway, entre 1913 
e 1915, partindo de Santos e atingindo Juquiá. Em 
novembro de 1927, o Governo do Estado comprou 
a linha e a entregou à Sorocabana, já estatal, no mês 
seguinte.

Metro Marechal Deodoro. Marechal Deodoro é 
uma estação da Linha 3–Vermelha do Metrô de São 
Paulo. Foi inaugurada no dia 17 de dezembro de 1988. 
Está localizada na Praça Marechal Deodoro, em Santa 
Cecília.

Passarela. Passa sobre as linhas 7-Rubi e 8-Diamante 
da CPTM. Alto nível de degradação e péssima 
qualidade.

monumentos_

*Monumento ao Trabalhador. Obra denominada 
“Monumento ao Trabalhador de Asseio e Conservação 
e Limpeza Urbana” e criada pelo escultor Murilo 
Sá Toledo, composta por quatro peças em bronze 
representando o gari, a auxiliar de limpeza, o jardineiro 
e a copeira. Dada a importância dos trabalhadores 
na prestação de serviços essenciais para o bem estar 
da população. Inaugurado em 25/jan/2011 na Praça 
Marechal Deodoro. (fonte: SIEMACO)

Praça Marechal Deodoro. A praça apresenta brinquedos para 
as crianças interagirem e também um pouco mais sobre a vasta 
história da cidade de São Paulo com direito à homenagens 
feitas em estátuas. Tem como ruas de acesso, Rua São Vicente 
de Paulo,Rua das Palmeiras, Rua Doutor Albuquerque Lins, 
Av.. Angélica e também, Av. São João
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Edificios Tombados
Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital

GeoSampa + CONDEPHAAT
total de metro quadrados analisados (585 mil)

esc. 1:5000 - norte para cima

01. Museu Casa Mario De Andrade. 
Número do Processo:  00427/74 (CONDEPHAAT)

A importância da preservação do imóvel em 
que morou Mário de Andrade está intimamente 
relacionada à sua vida e obra, cuja contribuição 
para a nossa cultura é inestimável. 

O imóvel, sobrado geminado em estilo 
eclético, em alvenaria de tijolos, foi projetado por 
Oscar Americano, no início da década de 1920 
e, atualmente, pertence à Secretaria de Estado da 
Cultura.

02. Conjunto de imóveis do Bairro Campos Elíseos. 
(galpões)
Número do Processo:  24506/86 (CONDEPHAAT)

O Bairro Campos Elíseos se origina a partir 
do loteamento realizado por Frederico Glette e 
Victor Nothmann, sendo considerada uma das 
primeiras implantações organizadas na expansão 
da Cidade de São Paulo. Sua constituição é 
marcada pela construção de grandes mansões, 
de barões do café, que dividiam o espaço urbano 
com outras edificações representativas de 
outras camadas da população, desde operários a 
pequenos comerciantes. As edificações tombadas 
representam um conjunto significativo do período 
de formação e desenvolvimento de Campos 
Elíseos, até a década de 1930, e demonstram a 
adaptação do Bairro às novas condições sociais 
provocadas pelo processo de urbanização da 
Cidade, que determinou desde a presença de 
cortiços nas antigas mansões até a construção de 
conjuntos de sobrados e edifícios de apartamentos 
para a classe média.

03. Colégio Boni Consilii
Número do Processo:  não encontrado

04. Grupo Escolar da Barra Funda
Número do Processo:  24929/86 (CONDEPHAAT)

Foi criado por decreto de 10 de março de 
1911. Sob direção do Sr. Antonio Emílio de Souza 
Penna, foi instalado na Rua Barra Funda, em prédio 
alugado pelo governo. As 10 salas do edifício foram 
adaptadas para abrigar os 250 alunos que passaram a 
freqüentar a escola.

Destaca-se a qualidade do conjunto caracterizado 
pela técnica construtiva simples, consolidando o 
uso de alvenaria de tijolos e por uma linguagem 
estilística que simplificou os atributos da tradição 
clássica acadêmica. A organização espacial era 
concebida incorporando preceitos e recomendações 
de higiene, insolação e ventilação previstos na 
cultura arquitetônica que vinha se firmando desde o 
século XIX.

05. Theatro São Pedro. 
Número do Processo:  22068/82 (CONDEPHAAT)

O Teatro São Pedro, construído pelo português 
Manoel Fernando Lopes, em estilo eclético, com 
forte influência neoclássica e elementos do art 
nouveau no seu interior, foi inaugurado em 17 
janeiro de 1917, com intensa campanha publicitária 
que o classificava como o mais moderno, artístico 
e luxuoso de São Paulo. De grandes proporções, 
continha sala de espera, 28 frisas e 28 camarotes, 
balcões com mais de 100 cadeiras e platéia com 
800 assentos. O palco possuía um proscênio de 
4 m que se transformava em um poço para 50 
músicos. Os espetáculos se alternavam entre 
programações cinematográficas e teatrais, até 
que, devido ao grande interesse do público pelo 
cinema, as sessões deste gênero foram exibidas 
até 1967, quando o edifício foi utilizado como 
estacionamento. A partir de 1968 foi alugado a 
Fernando Torres, Maurício e Beatriz Segall que 
promoveram a remodelação acústica, a construção 
de 9 camarins e sanitários. As obras de restauração 
do edifício iniciaram-se em 1992 e, em  24/3/98, o 
teatro foi reaberto ao público.

06. Associação Cultural Cecilia (Parque 
Residencial Sabóya).
Número do Processo:  32225/94 (CONDEPHAAT)
O Parque Residencial Saboya (Savoia) se configura 
como um conjunto de sobrados construído 
em 1939 pela Sociedade Arnaldo Maia Lello 
Ltda. Trata-se de um exemplar de programa de 
vila residencial voltado para a classe média da 
década de 1930, com qualificado tratamento 
arquitetônico eclético e modenatura florentina. 
Destaca-se o caráter original de sua implantação 
urbanística e a distinção na paisagem local, seja 
pela excepcionalidade do conjunto, por suas 
características arquitetônicas, pelo qualificado 
material de construção e sua perfeita integração ao 
ambiente urbano

Área em hatchura equivale ao perÍmetro 
estabelecido pelo CONDEPHAAT como Área 
Envoltória. 

Trata dos casos de pedidos de autorização 
para intervenções em ÁREA ENVOLTÓRIA de 
bem tombado, ou seja, bens ou locais dentro do 
perímetro de 300 metros de um bem tombado pelo 
CONDEPHAAT.

As intervenções realizadas exclusivamente no 
interior de edificações situadas em área envoltória 
de bens tombados, sempre que não impliquem, 
ainda que de forma indireta, alterações nas fachadas 
externas e coberturas, dispensam a aprovação do 
CONDEPHAAT.
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Vazios + Estacionamentos + Imóveis Notificados
Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital

GeoSampa + visita de campo
total de metro quadrados analisados (585 mil)

esc. 1:5000 - norte para cima
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200 - 400 m²

escala metropolitana

ZEIS 3 - Zonas Especiais de Interesse Social 
As Zonas Especiais de Interesse Social 3 são 
compostas de áreas dotadas de infraestrutura, 
com concentração de terrenos não edificados 
ou imóveis subutilizados ou não utilizados, 
devendo ser destinadas à implementação de 
empreendimentos habitacionais de interesse 
social, bem como aos demais usos válidos 
para a Zona onde estiverem localizadas, a 
partir de elaboração de plano específico. 
Os proprietários que implementarem 
projetos habitacionais de interesse social 
nos terrenos vazios contidos nas ZEIS 3 
serão beneficiados com a transferência de 
todo o potencial construtivo da propriedade 
para as áreas passíveis de importação deste 
parâmetro. Nas ZEIS 3 com predominância 
de edificações subutilizadas e não utilizadas 
em áreas dotadas de infraestrutura, serviços 
urbanos e oferta de empregos, ou que estejam 
recebendo investimentos desta natureza, 
poderão, conforme o interesse público, visar 
à requalificação urbanística e à dinamização 
econômica e social. 

OBJETIVOS
I – ampliar a oferta de moradia para a 
população de baixa renda.
II – combater o déficit habitacional do 
Município.
III – induzir os proprietários de terrenos vazios 
a investir em programas habitacionais de 
interesse social.

INSTRUMENTOS
I – parcelamento, edificação e utilização 
compulsórios
II – IPTU progressivo no tempo
III – desapropriação para fins de reforma 
urbana
IV – consórcio imobiliário
V – direito de preempção
VI – direito de superfície
VII – operações urbanas consorciadas
VIII – transferência do direito de construir
IX – abandono
X – plano de intervenção

plano diretor estratégico (PDE)
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Vazios + Estacionamentos + Imóveis Notificados
Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital

GeoSampa + visita de campo
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem esc. - norte para cima

{P} estacionamento
Rua Tupi, 79 - 
170,00 m² (área)
imóvel notificado

{M} estacionamento
Rua Tupi, 66
350,00 m² (área)
comercial sob estacionamento

{G} estacionamento
Rua Pirineus, 75
800,00 m² (área)
constrúido apenas um leve cobertura

{GG estacionamento
Rua Barra Funda, 529
1270,00 m² (área)
imóvel vazio

{UR} praça
Praça Marechal Deodoro
7800,00 m² (área)
ao lado de infraestruturas metrop.

{P} estacionamento
Rua Brigadeiro Galvão, 247
90,00 m² (área)
menor dos imoveis identificados

{M} estacionamento
Rua Dr. Sergio Meira, 205
400,00 m² (área)
imóvel vazio

{G} estacionamento
Rua Brigadeiro Galvão, 177
450,00 m² (área)
imóvel vazio

{GG} estacionamento
Rua Barra Funda, 815
930,00 m² (área)
imóvel vazio

{UR} parque
Rua Cruzeiro, 56
26500,00 m² (área)
grande vazio urbano

{P} estacionamento
Avenida Angelica, 111
200,00 m² (área)
residêncial sob estacionamento

{M} estacionamento
Rua Lopes Chaves, 188
400,00 m² (área)
cobertura metálica

{G} estacionamento
Praça Marechal Deodoro, 406
440,00 m² (área)
um piso abandonado sob

{GG} estacionamento
Rua Lopes Chaves, 258
1540,00 m² (área)
imóvel vazio

{UR} praça
Praça Olavo Bilac
1400,00 m² (área)
praça mais proxima da escala do B.

{P} estacionamento
Rua Barra Funda, 402
205,00 m² (área)
constrúido apenas um leve cobertura

{M} estacionamento
Rua Barra Funda, 994
400,00 m² (área)
lote com dois niveis

{G} estacionamento
Rua Vitorino Camilo, 631
750,00 m² (área)
cobertura metálica

{GG} estacionamento
Rua Brigadeiro Galvão, 258
5100,00 m² (área)
imóvel notificado

{G} estacionamento
Rua Conselheiro Brotero, 464
500,00 m² (área)
construção ao fundo

{GG} estacionamento
Rua Barra Funda, 137
1100,00 m² (área)
est. do Teatro S. Pedro (tomb.)

{G} estacionamento
Rua Camaragibe, 219
530,00 m² (área)
deposito de lixo

{GG} estacionamento
Rua Brigadeiro Galvão, 312
1300,00 m² (área)
imóvel vazio

{G} estacionamento
Rua Brigadeiro Galvão, 1027
450,00 m² (área)
terreno em declive

{GG} estacionamento
Praça Marechal Deodoro, 172
1310,00 m² (área)
imóvel vazio de frente p/ metro

x

x

x
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Evento
Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital

visita de campo
total de metro quadrados analisados (585 mil)

esc. 1:5000 - norte para cima

Imprevisível:

{E02}

{E07}

{E03}

{E05}

{E04}{E06}
{E06}

{E06}

{E01}

{E01} Feira Livre de comércio na Rua 
Camaragibe

Evento que acontece todas às sexta-feiras no 
período da manhã, concentrando uma quantidade 
moderada de pessoas. Ponto de encontro entre 
residentes do bairro e trabalhadores nômades, 
que vivem no fluxo das feiras livres em São Paulo.

{E02} Ensaio de samba de bloquinho na Rua 
João de Barros

Evento que tem como princípio não ser perene, 
pois acompanha as datas festivas relacionadas ao 
carnaval de rua e a tradição do samba no Bairro 
da Barra Funda. geralmente acontece de sexta-
feira, sábado e domingo no período da tarde/
noite.

{E03} Evento  SubCentro - Festa na Rua 
Conselheiro Brotero

Eventos que são organizados pela entidade 
SubCentro, coletivo que promove a escala mínina 
do bairro, como pequenos negócios, espaços 
culturais importantes para região e oferecer lazer 
e atividades culturais para o bairro. Os eventos 
são “SubCentro Ocupa” e “Feira da Olavo”. 
Os eventos sempre  acontecem aos sábados e 
domingos durante o dia todo.

{E04} Feira Tangente na Rua Albuquerque Lins
Evento organizado pela Tangente Barra Funda, 

rede aberta de iniciativas ligadas às artes visuais, 
design e arquitetura que promove os trabalhos 
coletivos do Campos ElÍseos, Santa Cecilia e 
Barra Funda. Os eventos acontecem aos sábados 
e domingos durante o dia todo.

{E05} Festa de alunos da Faculdade Oswaldo 
Cruz na Rua Brigadeiro Galvão

Ocupação espontâneo da rua por alunos da 
Faculdade Oswaldo Cruz que se concentram nos 
bares. Os eventos acontecem às sextas e sábados 
durante a noite.

{E06} Ciclovia Musical no Minhocão 
Evento idealizado pelo grupo rede Bike 

Anjo em parceria com o Teatro São Pedro, é 
incentivar a cidadania e promover a educação 
e o melhor convívio entre ciclistas e motoristas, 
além de democratizar o acesso à música erudita 
e instrumental e mostrar os diversos pontos 
culturais e artísticos dos bairros estimulando a 
apropriação dos espaços públicos. 

{E07} Bloco de Carnaval Cordões Cecilias
Evento está na 8ª edição e acontece apenas no 

período do carnaval, concentrando uma grande 
quantidade de pessoas. Evento organizado 
pela Associação Cultural Cecilia e por isso, sua 
concentração acontece em frente ao centro 
cultural.

O evento tem a premissa de sair em um roteiro 
pré-determinado pelo bairro do Campos Elíseos 
e Barra Funda com músicas “marchinha” de 
carnaval.
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Coletivos + Trabalhos de Ofício
Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital

visita de campo
total de metro quadrados analisados (585 mil)

esc. 1:5000 - norte para cima

trabalho

Marcenaria Balu-Art
12 polegadas (marcenaria) Escola Oficina Labi 

Fab Labi da Prefeitura SP
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coletivo.
01. Escola Oficina Labi 
02. Fab Labi da Prefeitura de SP
03. Centro de memória do SENAC
04. Espaço de Teatro do grupo Tumura
05. Espaço de Teatro dos grupos TAPA + Funil
06. Oficina Serra Copa 
07. Oficina Lab 74
08. Coletivo Breu
09. Coletivo Zoomb
10. Coletivo Oco Visual
11. Estudio Leo Ceolin
12. Museu Casa Mario de Andrade
13. Galpão 85
14. Oficina São João
15. Teatro Macunaíma
16. Castelinho - Cultura Sustentável
17. Coletivo Goma Oficina
18. MST (Associação dos Trabalhadores Sem 
Terra da Zona Oeste)

Ofício.
01. Marcenaria Balu-Art
02. 12 polegadas (marcenaria)
03. Marcenaria Art in Wood
04. Marcenaria Tora Tora
05. Serralheria Mario Box
06. Serralheria Dlock
07. Marcenaria Villa Madero
08. F Z M Movelaria
09. Serralheria Ygarapeacu
10. Serralheria Estribex
11. Marcenaria LEDS
12. Marcenaria Dimensão
13. Serralheria Moreno
14. Vidraçaria São Jorge
15. Serralheria JCM
16. Marcenaria Troco
17. Marcenaria ASB
18. Marcenaria Barauna
19. Serralheria Artistica Novo
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Coletivos + Trabalhos de Ofício
Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital

visita de campo
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem esc. - norte para cima

03. Memoria SENAC
R. Luigi Greco, 20
centro de memoria da instituição
edifício

01. Escola Oficina Labi
R. Dr. Ribeiro de Almeida, 158
laboratório do experimentar
galpão

12. Casa Mario de Andrade
R. Lopes Chaves, 546
museu sobra obra e vida do autor
sobrado

11. Studio Leo Ceolin
R. Lavradio, 141
investiga5 as relações entre design, 
arquitetura e artes visuais. edifício

03. Art in Wood
R. Barra Funda, 943
marcenaria - estado degrado
galpão  

01. Marcenaria Balu-Art
R. Assis, 132
marcenaria - estado degrado
galpão

11. Marcenaria LEDS
R. Souza Lima, 131
bom estado de trab. mas pequeno
galpão 

10. Estribex
R. Barra Funda, 465
serralheria - estado degrado
galpão + edificio

18. Marcenaria Barauna
R. do Bosque, 361
excelente ambiente de trabalho
galpão 

04. Grupo de Teatro Tumura
R. Barra Funda, 1017
espaço educativo do teatro musical
galpão

13. Galpão 85
R. Lavradio, 381
centro de apoio ao projeto e execução 
edifício

04. Tora Tora
R. Lavradio, 546
marcenaria - bom ambiente de trab.
galpão

12. Marcenaria Dimensão
R. Francisco Estácio Fortes, 75
bom ambiente de trabalho
edificio

05. Espaço T.A.P.A
R. Lopes Chaves, 80
Teatro Amador Produções Artísticas
sobrado

14. Oficina São João
R. Albuquerque Lins, 184
espaço multidiciplinar de trabalho
galpão

05.Serralheria Mario Box
R. Lavradio, 591
marcenaria - estado degrado
galpão

13. Serralheria Moreno
R. Pirineus, 100
ambiente pequeno para o trab.
edifício

06. Oficina Serra Copa
R. Camaragibe
Desenho de produto com baixo custo
galpão

07. Oficina Lab 74
R. Souza Lima, 318
Escola de design, artes e fazeres
sobrado + galpão

08. Coletivo Breu
R. Barra Funda, 444
Espaço cultural e galeria de arte
galpão

15. Teatro Macunaíma
R. Adolfo Gordo, 238
formação e pesquisa para atores
galpão

16.  Castelinho
Av. Gen. Olímpio da Silveira
centro cultural
casarão

17. Goma Oficina
R. Dr. Carvalho de Mendonça
coletivo multidicilplinar de trabalho
edifício

06. DLock
R. Lopes Chaves, 229
serralheria - ambiente salubre
galpão

14. Vidraçaria São Jorge
R. Conselheiro Nébias, 1737
vidraçaria - estado degrado
galpão

07. Villa Madero
R. Brigadeiro Galvão, 457
marcenaria - pequeno ambiente
edificio

15.  Serralheria JCM
R. Anhanguera, 186
bom ambiente de trabalho
galpão

08. F Z M Movelaria
R. Lopes de Oliveira, 458
espaço de deposito de material
galpão - pessimo ambiente de trab.

16. Marcenaria Troco
R. Anhanguera, 186
bom ambiente de trabalho
galpão

17. Marcenaria ASB
R. do Bosque, 391
marcenaria - estado degrado
galpão

09. Serralheria Ygarapeacu
R. Lopes de Oliveira, 437
serralheria - ambiente insalubre
galpão
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Derivas e Percursos
Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital

visita de campo
total de metro quadrados analisados (585 mil)

esc. 1:5000 - norte para cima

01_ a pé (2016)_
 O objetivo desta caminhada foi observar as 

chamadas esquinas (a)típicas e as características 
de formação a partir do parcelamento da Chácara 
do Carvalho. Partindo desse pressuposto, foi 
pensado um percurso que tem como paradas 
obrigatórias esquinas determinadas.  

02_ a pé (2017)_
O objetivo desta deriva foi encontrar coletivos e 

oficinas de trabalho na região. Fundamentalmente, 
havia sido feito uma pesquisa prévia dos locais e 
in loco foi realizada a verificação das condições 
de trabalho.

03_ de bicicleta (2018)_
O objetivo deste percurso foi observar locais 

específicos pré-determinados, e no entanto 
permitir-se ser conduzido pelas conversas e 
encontros. Não se sabia quando e nem como se 
chegaria aos locais, a conversa  funcionou como 
fio condutor do percurso.

04_  a pé (2018)_
O objetivo desta deriva foi registrar por meio 

de fotografias a arquitetura e as vivências dos 
espaços públicos. 

metodologia_
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Derivas e Percursos
Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital

visita de campo
total de metro quadrados analisados (585 mil)

registro:
01 foto_  Esquina com bar. 2016 (arquivo pessoal)
02 foto_ Oficina de serralheria, Seu João. 2018 (arquivo pessoal)
03 foto_ Pequena casa, rua Apa. 2019 (arquivo pessoal)
04 foto_ Encontro na Praça Olavo Bilac. 2016 (arquivo pessoal)
05 foto_ Grafite na rua Glete. 2019 (arquivo pessoal)
06 foto_ Homem em situação de rua. 2019 (arquivo pessoal)



Capítulo 03
Ação

Este capítulo pretende apresentar um plano geral de ações táticas para o território compreendido pelos bairros do Campos 
Elíseos, Barra Funda e Santa Cecília. Estas ações configuram três escalas de atuação: dispositivo, conversor e condensador, e 

três funções respectivas relacionadas à suporte, transformação e associação.

Assemble Studio. 
Theatre on the Fly. O Theatre 
on the Fly foi um local 
experimental e temporário para 
uma temporada do novo teatro 
construído nos terrenos do 
Chichester Festival Theatre de 
Powell & Moya. 
Reino Unido. 2012

prática
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Plano de Ações
Ação

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

esc. 1:5000 - norte para cima

ciclofaixa existente

ciclofaixa ampliação

Conversor

Condensador

Dispositivos

Plano de Ações
03. (Geral)

condesador
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Vazios de escala metropolitana:
Estes vazios são considerados parques 

urbanos, pois já abrigam esse tipo de 
apropriação, como exemplo o Parque 
Barra Funda ou o Elevado Presidente João 
Goulart.

Vazios (grandes) mais de 800 m²:
Nestes vazios imagina-se que haja um 

potencial de adensamento com tipologias 
horizontalizadas no miolo dos bairros, e 
tipologias mais verticalizadas nos terrenos 
lindeiros ao Elevado Presidente João 
Goulart.

Vazios (pequenos) menores de 800 m²:
Nestes vazios propõe-se ausência de 

uma função pré-definida, que esses espaços 
possam receber equipamentos itinerantes 
conforme uma demanda dinâmica.
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Dispositivo; Conversor; Condensador
Ação

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala

Plano de Ações
03. (Geral)

Condensador

Conversor e 
Dispositivo

Coletivos

Oficios

Espaço de Protótipo: Espaço 
do conhecimento aplicado. As 
teorias só podem ser apreendidas 
por meio de aplicações práticas, 
e só adquirem significado 
quando incorporadas durante a 
experimentação. [10].

X

X

X
X

X

X

A produção de espaços como Conversores 
e Dispositivos proporcionam a apropriação do 
espaço público com variadas possibilidades 
programáticas para o território, além de articular 
o trabalhador com uma produção útil e sustentável 
para a cidade.

O Plano de ação busca entender a função de 
cada um dos agentes presentes no território, e por 
meio da articulação e cooperação entre os Ofícios 
e os Coletivos, criar uma hipótese produtiva 
e sustentável. Esta hipótese compreende uma 
alternativa que pode ou não sobrepor as atuais 
funções exercidas por esses agentes.

conceito:
Dispositivo, conversor e condensador 

são ações tratadas de maneira articulada e 
atuam no território respeitando as dinâmicas 
existentes, as narrativas do cotidiano e as 
condições físicas registradas pelas cartografias.

Nos primeiros levantamentos foi percebido 
uma vocação do território com determinados 
Ofícios (serralherias, marcenarias, vidraçarias, 
funilarias). Essas atividades carregam o 
enraizamento da memória e da tradição, 
de um outro tempo industrial, que de certa 
maneira ainda hoje (r)existe. Portanto 
buscou-se relacionar os modo de produção 
e o conhecimento técnico desses agentes no 
sentido de contribuir com as transformações 
e ocupações de vazios no território 
(estacionamentos e resíduos urbanos).

As derivas foram fundamentais para notar 
que existiam novos agentes interagindo no 
território, reconfigurando algumas dinâmicas 
mais atuais do território: os chamados 
Coletivos. De maneira geral, são grupos 
geralmente de jovens adultos que atuam no 
campo da arte e cultura e ocupam imóveis 
remanescentes, antigos galpões ou pequenos 
comércios que sem uso se tornam opções mais 
econômicas que em outros bairros no centro. 

Articular estes agentes de maneira mais 
intensa dentro da rede de relações existentes 
poderia ser interessante, e a partir dessa 
potencialidade propõe-se de produção de 
protótipos de soluções para o território.

Estes protótipos no plano de ações poderiam 
atuar ressignificando os estacionamentos e 
os espaços residuais. Estes espaços são os 
Conversores, pois não se propõe um uso fixo, 
e sim uma rotatividade de acordo com os 
movimentos e transformações do território. 
Isto garante uma quantidade significativa 
de espaços públicos e programas culturais, 
educacionais, esportivos e comerciais 
espalhados por todo os território. Os protótipos 
também poderiam atuar sobre as esquinas, 
estes são denominados de Dispositivos.

biblíoteca

teatro

cinema

fe
ira

s

poliesportivo

[10]FLÓRIO, Wilson. 
“A Contribuição dos Protótipos 
Rápidos no Processo de Projeto 
em Arquitetura”. Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 2017.
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Esquinas
Interveção

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala

“O procedimento do nômade _ o sem-
teto, o camelô, o favelado, o migrante _ é 
sempre tático. Ele não dispõe de dispositivos 
de planejamento e coerção: sua ação é 
ditada pelas necessidades de sobrevivência 
individual. Ele instrumentaliza tudo o que 
está ao seu alcance: o morador de rua usa 
a torneira do posto de gasolina, o camelô 
toma para si um trecho de calçada, o 
favelado ocupa áreas junto a autopistas e 
viadutos e faz ligações clandestinas de luz. 
Toda a infraestrutura urbana vai sendo 
requisitada e redirecionada para outros 
usos.

O nômade está sempre produzindo 
armas, criando dispositivos de guerra. 
São instrumentos e equipamentos de 
sobrevivência na cidade global.

Artefatos, veículos, barracas de 
vendas, arquiteturas de moradia precária: 
uma parafernália para deslocamento 
e assentamento, um instrumental de 
sobrevivência em situações urbanas 
críticas. Traquitanas improvisadas com 
os mais diversos materiais e técnicas, 
desmontáveis, transportáveis. Próprias 
para serem rapidamente instaladas 
em qualquer lugar. Armamento para 
enfrentar cercas e regulamentos, para 
ocupar terrenos vazios ou intensamente 
trafegados, para suprir necessidades de 
estadia e circulação.”

(BRISSAC, Nelson. “As Máquinas de 
Guerra Contra os Aparelhos de Captura” 
- Arte/Cidade, grupo de intervenção 
urbana)

conceito:

O termo dispositivo, segundo o Dicionário 
Brasileiro da Língua Portuguesa Michaelis, 
significa: “Mecanismo, peça, instrumento capaz 
de acionar uma ação.” Ou “Aparelho ligado ou 
adaptado a instrumento ou máquina, que se 

Dispositivo
03.A (Geral)

destina a alguma função adicional ou especial”. 
Os dispositivos são módulos móveis, 

caminhantes e carregadores ambulantes, de 
natureza nômade em eterna errância. Sempre na 
resistência e no embate do corpo com a cidade, 
da carne com o asfalto, cumprindo um papel 
fundamental para a existência do urbano. Pelos 
pólos distribuidores de comida ou embaixo 
dos viadutos nas cooperativas de catadores 
encontramos carros, carrinhos, carroças e 
histórias de quem exerce essa função que requer 
força física, invenção e muita disposição.[11]

O projeto procurou compreender as lógicas 
nômades, montagem/desmontagem e influência 
sobre o território. Esses dispositivos-máquinas 
encontradas no cotidiano são fundamentais 
para qualidade da apropriação do espaço 
urbano, pois sempre estão a serviço do uso 
da rua, aproximam aglomerações e equipam 
programas já potentes. Dentro do território 
investigado é notado a relação deste dispositivos 
com as esquinas, seja perseguindo o “samba de 
botequim”, até na saída da escola.

Desta maneira, o Plano de Ação, propõe 
alguns dispositivos feitos de estrutura de 
Andaimes que equipam as esquinas com 
atividades mais intensas. Estes dispositivos 
têm como premissa qualificar o ambiente 
apropriado por uma atividade e acompanhar os 
movimentos do bairro.

Estas máquinas podem ser uma cama para 
a hora de descanso, uma cabana/casa para a 
noite que acontece na rua, uma mesa para o 
almoço, pra uma conversa, um carteado na hora 
da pausa da correria, uma biblioteca de livros 
achados no lixo, o som.

A criação de dispositivos nômades está 
relacionado a uma produção autossuficiente e 
independente [12].  Portanto, o projeto procurou 
atrelar a produção destes equipamentos com 
o Condensador do Trabalho (c), de modo a 
utilizar os mesmos processos de reciclagem, mas 
qualificando este meio, para que a população 
nômade tenha uma instrução técnica para 
produzir-los também.

[11]“OPAVIVARÁ!” carta sobre 
a concepção de Transnômades. 
32° Bienal de São Paulo.
[12] BRISSAC, Nelson. “As 
Máquinas de Guerra Contra os 
Aparelhos de Captura” - Arte/
Cidade, grupo de intervenção 
urbana

registro:

01 foto_  dispositivo movel para 
reciclagem do lixo urbano_2019 
(arquivo pessoal)

02 foto_ dispositivo  fixo para 
comércio_2019 (arquivo 
pessoal)

03 foto_dispositivo para levar 
pertences pessoais_2019 
(arquivo pessoal)

04 foto_ dispositivo  fixo para 
comércio_ 2019 (arquivo 
pessoal)
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sem escala - norte para cima

módulo 01:

Este dispositivo tem como princípio equipar 
a Praça Vicente Celestino com um mobiliário 
que fornece luz, lixo, sentar, dormir, sombra 
e bicicletário, equipamentos básico para uma 
praça com entorno com vocação comercial.  

O dispositivo foi pensado para ser mobiliario 
urbano, construído pelo sistema de andaime, 
visando a montagem/desmontagem para que 
estes suportes urbanos ausentes possam vir de 
forma definitiva para a praça.

Sendo assim, o caráter temporário alimenta 
a apropriação por meio da experiência e da 
qualificação do ambiente inserido, podendo 
dar uma novo sentido a este resíduo que hoje 
sobretudo é de passagem.

Dispositivo
03.A (modelo 01)

localização - esc.1:2000 - esquina praça vicente celestino

AXONOMETRIA GERAL - esc.1:200 - esquina praça vicente celestino

CORTE - esc.1:100 - modolo 01

PLANTA - esc.1:100 - modolo 01

01. sapata regulavel
02. braçadeira 
03. tubo equipado
04. poste
05. placa de madeira
06. tecido

AXONOMETRIA AMPLIAÇÃO- esc.1:50 - modolo 01

r. camaragibe

r. l
avr

ad
io



37
projeto
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Interveção

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima

Dispositivo
03.A (modelo 02)

módulo 02:

Este dispositivo tem como princípio equipar 
os comércios nas esquinas com um mobiliário 
que fornece um suporte a atividade que se 
expande para a calçada.

No território, há uma predominância de 
comércios de porta de garagem que se expandem 
para as calçadas, essa expansão é interessante, 
pois proporciona situações inusitadas, como: 
música ao vivo, encontros para a partida de 
futebol ou comemorações.

O dispositivo foi pensado para ser mobiliario 
urbano, construído pelo sistema de andaime, 
visando a montagem/desmontagem para que 
esses dispositivos estejam somente quando 
houver a necessidade de expansão dos comércios.

localização - esc.1:2000 - esquina em frente à Escala E. 
Dr. Alarico Silveira

AXONOMETRIA GERAL - esc.1:200 - esquina praça vicente celestino

CORTE - esc.1:100 - modolo 02

AXONOMETRIA AMPLIAÇÃO - modolo 02

r. vitorino carm
ilo

r. c
onsel

heir
o broter

o

“A máquina de guerra, nesse 
sentido, é a invenção de uma 
organização nômade original 
que se volta contra o Estado”

(DELEUZE, G. e GUATTARI, 
F., Mille Plateaux,  p. 559)

01. sapata regulavel
02. braçadeira 
03. tubo equipado
04. poste
05. placa de madeira
06. tecido
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Vazios
Interveção

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala 

Conversor
03.B (geral)

“não estaríamos mais falando sobre as 
insuficiências e faltas para que algo volte a 
ser o que era, mas a restância de algo como 
sua própria destinação errante, como 
uma condição espectral de sua própria 
identidade, concomitante à abertura a 
um outro. A expropriação dos supostos 
fundamentos da coisa abre a coisa ao 
seu próprio devir outro. Reapropriações 
críticas a partir da aceitação da alteridade 
da coisa, fruto de sua insuficiência como 
ser pleno, abririam a possibilidade de 
remarcações labirínticas em torno do ser 
outro dessa coisa.”

(GUATELLI, Igor. “Reflexões sobre a 
plenitude e a insuficiência dos espaços 
urbanos” publicado no site vitruvius. 
2019.)

conceito:

O estudo cartográfico das estruturas físicas 
apresenta uma série de espaços residuais e 
lotes que não são aproveitados, em sua maioria 
estacionamentos. Estas estruturas relacionadas 
ao habitar da máquina são, ao mesmo tempo, 
(r)existência e (re)viravolta de alguns rastros 
suportados e deflagrados por elas próprias. Há 
uma possibilidade simultânea de experiências e 
interpretações do espaço urbano a partir e em 
torno desses rastros infraestruturais.[13]

O uso livre sugere uma maneira de existência 
– potências de existir – da coisa que é cidade, cujo 
fundamento carrega a autoridade e legitimidade 
necessárias para sugerir modos de existência. O 
vazio, quase inexistente em sua existência, é um 
plano de consistência capaz de abrigar planos 
de existência multimodais, sem indução ou 
direcionamento.[14]

O vazio pode ser qualquer coisa justamente 
por ainda não ser ou não mais ser algo 
plenamente; livra-se da ideia de ser algo, para 
sempre tornar-se outra coisa que nunca se 
realiza como outro de forma plena, permanente, 

total. Desta maneira, o Conversor ocupa o vazio 
preenchendo de significado efêmero. [11]

O espaço efêmero é um ambiente em 
movimento, uma composição de elementos 
heterogêneos que estão presentes no espaço 
criando um sistema aberto. A proposta então 
surge em não se propor uma definição ou 
mesmo uma arquitetura efêmera, mas sim um 
espaço efêmero.[15]

O termo Conversor pode ser descrito como 
circuito eletrônico que converte uma tensão ou 
corrente contínua que tem uma determinada 
amplitude, em outra tensão ou corrente contínua 
com outra amplitude diferente. A correlação 
com o termo é pretendida para exemplificar a 
intervenções.

O Conversor de programa é entendido, 
como um ambiente de movimento democrático 
onde as propostas surgem da demanda e da 
participação, do engajamento da sociedade para 
produzi-lo. 

Neste estudo, será apresentado algumas 
possibilidades para ilustrar o que poderia 
ser, mas também poderia não ser, pois o uso 
surge por meio da necessidade e do desejo 
da sociedade, por isso se torna necessário a 
participação do Condensador de trabalho que 
tanto irá tornar factível fisicamente este desejo, 
quanto vai propor o que poderia ser.

[13]GUATELLI, Igor. “Refle-
xões sobre a plenitude e a insu-
ficiência dos espaços urbanos” 
publicado no site vitruvius. 
2019.

[14]MESQUITA, Vitor. “Efe-
meridade na Arquitetura: a 
alternância de significado dos 
espaços públicos do centro pau-
listano na “Virada Cultural”. 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. 2015.

[15]FERRARA, Lucrécia. “Os 
significados Urbanos”. Universi-
dade de São Paulo: Fapesp, 2000.

registro:
01 foto_  O elevado fechado em um domingo, promessa de lazer 
permanente_2014 (Joel Nogueira/Fotoarena)
02 foto_ marquise do ibirapuera, apresentação de patins_2016 
(arquivo pessoal)
03 foto_dispositivo para levar pertences pessoais_2019 (arquivo 
pessoal)
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Interveção

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima

Conversor
03.B (modelo 01)

móveis, caminhantes carregadores 
ambulantes, dinâmica nômade em eterna 
errância, sempre na resistência e no embate do 
corpo com a cidade, da carne com o asfalto, 
cumprindo um papel fundamental para a 
existência do urbano. Pelos polos distribuidores 
de comida ou embaixo dos viadutos nas 
cooperativas de catadores encontramos carros, 
carrinhos, carroças e histórias de quem exerce 
essa função que requer força física, invenção e 
muita disposição.[12]

O projeto procurou compreender as lógicas 
nomades, montagem/desmontagem e influência 
sobre o território imediato. Esses dispositivos 
maquinas encontradas no cotidiano são 
fundamental para qualidade da apropriação do 
espaço urbano no território, pois sempre estão a 
serviço do uso da rua, aproximam aglomerações 
e equipam programas já potentes. Dentro do 
terreitório investigado é notado a relação deste 
dispositivos com as esquinas, seja perseguindo 
o samba de boteco até na saida da escola.
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Interveção

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima

Conversor
03.B (modelo 01)

maquinas encontradas no cotidiano são 
fundamental para qualidade da apropriação do 
espaço urbano no território, pois sempre estão a 
serviço do uso da rua, aproximam aglomerações 
e equipam programas já potentes. Dentro do 
terreitório investigado é notado a relação deste 
dispositivos com as esquinas, seja perseguindo 
o samba de boteco até na saida da escola.

Desta maneira, o Plano de Ação, propoe 
alguns dispositivos feitos de estrutura de 
Andaimes que equipem aquelas esquinas com 
atividades mais intensas. Estes dispositivos 
tem como premissa qualificar o ambiente 
apropriado por uma atividade e acompanhar os 
movimentos do bairro.

Estas maquinas podem ser uma cama para 
a hora de descanso, uma cabana/casa para a 
noite que acontece na rua, uma mesa para o 
almoço, pra uma conversa, um carteado na hora 
da pausa da correria, uma biblioteca de livros 
achados no lixo, o som.

A criação de dispositivos nomades está 
relacionado a uma produção auto-suficiente e 
independente [9].  portanto, o projeto procurou 
atrelar a produação destes equipamentos com o 
Condesador do Trabalho (c), de modo a utilizar 
os mesmos processos de reciclagem, mas 
qualificando e organizar este meio, para que a 
população nomade tenha uma instrução técnica 
para produzir-los também. 
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Projeto
Axonometria Geral

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima

Conceito:
A expressão Condensador está associada 

a uma categoria de edifício, o chamado 
“condensador social”, que surge como projeto 
do Construtivismo soviético. Segundo Moisei 
Ginzburg[16] este edifício é um conceito de 
espaço social aplicado à arquitetura, ou seja, 
é entendido como instrumento social que visa 
estar atento a novos programas/tipologias 
de centros comunais, serviços públicos e 
habitação coletiva.

Em um primeiro momento, os 
Condensadores soviéticos são compreendidos 
como infraestruturas indispensáveis para 
a vida cotidiana e a não alienação do 
trabalho. No entanto, o artigo “Condensador 
Social: Uma Questão Para a Vida Pública 
Contemporânea” de Maria Isabel Villac [17]  
apresenta críticas e justificativas ao fracasso 
do modelo soviético. 

Após a ascensão de Stalin este 
equipamentos se convertem em espaços de 
censura e controle, onde também a imposição 
dos espaços comuns e a vida coletiva suprime 
a vida individual. Desta maneira, “Esse 
entendimento linear das possibilidades da 
vida em sociedade obstrui uma renovação 
cultural nas formas coletivas de viver, uma 
vez que os novos programas arquitetônicos 
são pensados a partir de uma premissa teórica 
de sociedade”.(pág.02)

Dentro das experiências no Brasil, segundo 
Villac, podemos citar como exemplos o 
Serviço Social do Comércio (Sesc) Fábrica 
Pompéia (1977-1982), de Lina Bo Bardi, e o 
Centro Cultural São Paulo (1982), de Eurico 
Prado Lopes e Luiz Benedito Castro Telles, 
como Condensadores Sociais. Sob os aspectos 
destas obras Villac considera que “escapam da 
moda das culturas consumíveis, dos ditames 
dos meios massivos de comunicação e dos 
espaços tornados mercadoria.”(pág.04). Além 
disso, o modelo produzido no Brasil está 
aberto à espontaneidade da experiência que 
os espaços e a ação de apropriação propõem.

Condensador
03.C (Geral)

[16] Moiséi Yákovlevich Guínzburg 
foi um arquiteto e urbanista russo, 
formado pelo Instituto Politécnico 
de Riga em 1917. 
[17]Maria Isabel Villac, arquiteta 
e urbanista pela FAU-Mackenzie, 
onde hoje atua como professora da 
Graduação e Pos-Graduação.

galpão 01

pavilhão 03

pavilhão 01

galpão 02

pavilhão 02

pavilhão 01
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Projeto
Esquema

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala 

Condensador
03.C (Geral)

Diagrama:

O termo Condensador é descrito de maneira 
usual como máquina para condensar o ar. O 
condensador recebe o fluido que em estado 
gasoso com baixa pressão,  comprime o fluido 
refrigerante que pressurizado aumenta sua 
temperatura. Após comprimido o fluido passa a 
trocar calor da condensadora onde é resfriado 
a ar por ventilação com o ar externo, o fluido 
refrigerante perde calor e se torna líquido, em 
outras palavras ele “condensa”. O fluido sai do 
condensador pela tomada de saída em estado 
líquido. 

Pretende-se, metaforicamente,  associar a 
máquina condensadora com o objetivo deste 
projeto, e desta maneira instigar um processo 
de reivindicação do espaço público através 
da necessidade urgente de disseminação 
do conhecimento útil e de práticas afetivas. 
Segundo, Adriana Sansão[18] reivindicar o 
espaço público requer engajamento criativo de 
uma ampla gama de cidadãos e redes. 

A abordagem do perene e do efêmero através 
de um condensador, visa um espaço de trabalho 
em que coexista uma rede de ofícios tradicionais 
e uma nova rede de coletivos que hoje atuam no 
espaço comum e na vida cotidiana do território.

Sendo assim, este espaço proposto é 
interpretado como espaço de protótipo, de 
ensaio. Essa lógica de contribuição mútua 
retroalimenta a própria existência, na qual os 
ofícios contribuem com conhecimento técnico 
do tempo do trabalho, lógicas construtivas e 
domínio do material, e quanto aos coletivos 
utilizam como instrumentos as formas 
contemporâneas de trabalho (horizontalidade), 
a criatividade e articulação com a investigação.

Por fim, este Condensador do Trabalho, 
imagina-se ser o articulador das antigas e novas 
relações de trabalho, um espaço criativo com 
intuito produção econômica, cultural e social.

condensador

Os bens imateriais estão relacionados aos 
saberes, às habilidades, às crenças, às práticas, 
ao modo de ser das pessoas. Desta forma 
podem ser considerados bens imateriais: 
conhecimentos enraizados no cotidiano das 
comunidades; manifestações literárias, musicais, 
plásticas, cênicas e lúdicas; rituais e festas que 
marcam a vivência coletiva da religiosidade, 
do entretenimento e de outras práticas da vida 
social; além de mercados, feiras, santuários, 
praças e demais espaços onde se concentram e 
se reproduzem práticas culturais.

fonte IPHAN

Os bens materiais são formados por um 
conjunto de bens culturais classificados segundo 
sua natureza: arqueológico, paisagístico e 
etnográfico; histórico; belas artes; e das artes 
aplicadas. Eles estão divididos em bens imóveis 
– núcleos urbanos, sítios arqueológicos e 
paisagísticos e bens individuais – e móveis – 
coleções arqueológicas, acervos museológicos, 
documentais, bibliográficos, arquivísticos, 
videográficos, fotográficos e cinematográficos.

Desta maneira, não está se interpretando os 
Ofícios como prática de uma técnica mas sim 
seu enraizamento e conhecimento do lugar.

fonte IPHAN

[18] Adriana Sansão professora da 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Artigo citado “Intervenções 
temporárias e marcas permanentes 
na cidade contemporânea” (2012).
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território

Projeto
Esquema

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala

Condensador
03.C (Geral)
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território

Projeto
Esquema

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala 

Condensador
03.C (Geral)
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território

Projeto
Levantamento

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima

Projeto:

O projeto parte da ocupação de um 
estacionamento de aproximadamente 7 mil 
metros² que apresenta dois galpões com 
estruturas mistas como únicas preexistências 
construídas. 

O lote tem como característica inicial a 
potência da ligação da Rua Barra Funda para 
Rua Brigadeiro Galvão, dois eixos com bastante 
vitalidade e vocação comercial durante todo o 
dia que se volta para as calçadas.

Partindo destas condicionantes, o projeto 
se inicia pelo chão, uma malha de 2,40 x 2,40 
metros é distribuída por todo vazio. Por meio 
de estudo de possibilidades, essa malha se 
dividiu em dois pisos. O primeiro é livre e sem 
obstrução concentrado-se no eixo de ligação, 
ora criando o encontro e ora sendo passagem. 
Já o segundo, em oposição é limite e restringe, 
piso permeável onde se desenha jardins para 
projetar sombras, ambientes de permanências e 
criar um ambiente que amenize os altos muros 
e grandes construções no entorno imediato, 
com o desejo de tornar o ambiente menos 
opressor e adequando a escala da percepção.

O segundo ato, é reforçar o eixo de ligação 
entre os dois extremos, adicionando uma 
ciclofaixa que divide o espaço com os pedestres.

Para além do desenho do vazio, é entendido 
que projeto carece desenhar a praça. Propor 
programas abertos; arquiteturas de suporte, 
que possam expressar o uso banal do cotidiano; 
e mobiliários, portanto, é proposto a adição de 
um grande plano, uma cobertura entre os dois 
galpões com uso não definido. Nesta mesma 
lógica também é proposto a subtração de uma 
porção do piso, criando um anfiteatro.

Por fim, neste primeiro momento da 
intervenção é fundamental manter conectado 
o galpão 01 (Rua Barra Funda) e o galpão 02 
(Rua Brig. Galvão) e o desenho de uma praça 
aberta a espontaneidade do cotidiano do 
território.
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·
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território

Projeto
Levantamento

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala
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território

Projeto
Plantas Gerais 

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima

Condensador
03.C (Geral)
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ESTOQUE TEMPORÁRIO

LSGSNRA - OFÍCIO

ESPAÇO PARA TRABALHO

DEPOSITO CARGA E
DESCARGA

GSRAL - SSPAÇOS COMUNS
PARA OS TRABALHADORES

01. portária
02. recepção
03. local para estacionar
0B. eÇpaço para deÇcanÇo
05. eÇpaço para pintura e verniz
06. armário funcionárioÇ
0E. veÇtiárioÇ funcionárioÇ
08. carga e descarga
09.  eÇtoque temporário
10. almoxarifado / depóÇito

01 02

04

05

03

08

07

06

10

ESPECIAL - SERRALHERIA
11. eÇpaço para montar (uÇo privado)
12. prensar (uso coletivo)
13. calandrar (uso coletivo)
14 cortar (uso coletivo)
15. furar (uso coletivo)
16.  corte do material (uso coletivo)

11

12

13

14

15

15

16

ESPECIAL - MARCENARIA
17. serra de destopo (uso coletivo)
18. serra circular (uso coletivo)
19. desempenadeira(uso coletivo)
20. desengrossadeira (uso coletivo)
21.  esmeril (uso coletivo)
22.  tupiado material (uso coletivo)
23. lixadeira de cinta (uso coletivo)
24. serra de fita (uso coletivo)
25. furadeira horizontal (uso coletivo)
26. respingadeira (uso coletivo)

17

18

19

20

21

22

25

26

23

24

11

11

11

09

Ta Ta

RUA PRIGARSIRO GALVÃO

RUA BARRA FUNDA

escada:
· altura piso a piso    3,00
· numero de espelhos   19
· altura espelho     0,15
· numero de pisadas    20
· comprimento pisada   0,25

ACESSO ESPAÇO
COLETIVOS

+ 0,08
cultural

                                      eÇpaço de produção                                          

projeção treliça mad.

projeção treliça mad.

projeção treliça mad.

-1,60

ACESSO AO EIXO

ACESSO AO
JARDIM

ACESSO
AUTOMOVEIS

ACESSO CENTRO
DE OFICIOS

ACESSO CENTRO
DE OFICIOS

ACESSO CENTRO
DE OFICIOS

ACESSO AO EIXO ACESSO AO
JARDIM

0,00
PRAÇA

0,00
PRAÇA

0,00
PRAÇA

piso

ELEVADOR
MECANICO

0,00
PRAÇA

0,00
PRAÇA

0,00
PRAÇA

0,00
PRAÇA

-2,80

-2,40
PALCO

-2,00

-2,40

-1,20

-0,80

-0,40

0,00

1x

2x

3x

4x

5x

6x

7x

8x

9x

1y 2y 3y

6x

5x

4x

3x

2x

1x

4y3y2y1y

Ta Ta

Ta Ta

Ta Ta

Ta Ta

Ta Ta

escada:
·

altura piso a piso 
   3,00

·
num

ero de espelhos   19
·

altura espelho 
    0,15

·
num

ero de pisadas 
   20

·
com

prim
ento pisada   0,125

escada:
·

altura piso a piso 
   3,00

·
num

ero de espelhos   19
·

altura espelho 
    0,15

·
num

ero de pisadas 
   20

·
com

prim
ento pisada   0,125

acesso a sala
de aula

01
02

03
04

05
06

07
08

09
10

11
12

13
14

A
m

bulante
m

odulo para com
ercio

0,00
+0,20

Fruição
espaço de passagem

-0,10
0,00

acesso a sala
de aula

P
ublico

espaço para plateia

0,00
+0,20

P
ublico

espaço para plateia

0,00
+0,20

Teatro
palco-0,10

0,00

C
am

arim
espaço para atores

0,00
+0,20

SA
ID

A
 E EN

TR
A

D
A

 P
A

R
A

A
P

R
ESEN

TA
Ç

Õ
ES A

O
 A

R
LIVR

E

projeção pav. sup.

projeção pav. sup.

escada:
·

altura piso a piso 
   3,00

·
num

ero de espelhos   19
·

altura espelho 
    0,15

·
num

ero de pisadas 
   20

·
com

prim
ento pisada   0,225

escada:
·

altura piso a piso 
   3,00

·
num

ero de espelhos   19
·

altura espelho 
    0,15

·
num

ero de pisadas 
   20

·
com

prim
ento pisada   0,225

escada:
·

altura piso a piso 
   3,00

·
num

ero de espelhos   19
·

altura espelho 
    0,15

·
num

ero de pisadas 
   20

·
com

prim
ento pisada   0,225

escada:
·

altura piso a piso 
   3,00

·
num

ero de espelhos   19
·

altura espelho 
    0,15

·
num

ero de pisadas 
   20

·
com

prim
ento pisada   0,225

1x

2x

3x

4x

1x

2x

3x

4x

1y 2y

1y 2y

Patio
em nivel

-0,10
0,00

Bicicletario
plataforma

0,00
+0,20

Bicicletario
plataforma

0,00
+0,20

Descanso
para o trabalhador

0,00
+0,20

Descanso
para o trabalhador

0,00
+0,20

Descanso
para o trabalhador

0,00
+0,20

Descanso
para o trabalhador

0,00
+0,20

Patio
permeavel

-0,10

escada:
· altura piso a piso    3,00
· numero de espelhos   19
· altura espelho     0,15
· numero de pisadas    20
· comprimento pisada   0,225

escada:
· altura piso a piso    3,00
· numero de espelhos   19
· altura espelho     0,15
· numero de pisadas    20
· comprimento pisada    0,225

projeção piso sup.

projeção piso sup.

projeção piso sup.

projeção piso sup.

projeção cobertura

projeção cobertura

Patio
em nivel

-0,10
0,00

Bicicletario
plataforma

0,00
+0,20

Bicicletario
plataforma

0,00
+0,20

Descanso
para o trabalhador

0,00
+0,20

Descanso
para o trabalhador

0,00
+0,20

Descanso
para o trabalhador

0,00
+0,20

Descanso
para o trabalhador

0,00
+0,20

Patio
permeavel

-0,10

escada:
·altura piso a piso    3,00
·numero de espelhos   19
·altura espelho     0,15
·numero de pisadas    20
·comprimento pisada   0,225

escada:
·altura piso a piso    3,00
·numero de espelhos   19
·altura espelho     0,15
·numero de pisadas    20
·comprimento pisada   0,225

projeção piso sup.

projeção piso sup.

projeção piso sup.

projeção piso sup.

projeção cobertura

projeção cobertura

PROGRAMA - OFÍCIO

ESTOQUE TEMPORÁRIO

LSGSNRA - OFÍCIO

ESPAÇO PARA TRABALHO

DEPOSITO CARGA E
DESCARGA

GSRAL - SSPAÇOS COMUNS
PARA OS TRABALHADORES

01. portária
02. recepção
03. local para estacionar
0B. eÇpaço para deÇcanÇo
05. eÇpaço para pintura e verniz
06. armário funcionárioÇ
0E. veÇtiárioÇ funcionárioÇ
08. carga e descarga
09.  eÇtoque temporário
10. almoxarifado / depóÇito

01 02

04

05

03

08

07

06

10

ESPECIAL - SERRALHERIA
11. eÇpaço para montar (uÇo privado)
12. prensar (uso coletivo)
13. calandrar (uso coletivo)
14 cortar (uso coletivo)
15. furar (uso coletivo)
16.  corte do material (uso coletivo)

11

12

13

14

15

15

16

ESPECIAL - MARCENARIA
17. serra de destopo (uso coletivo)
18. serra circular (uso coletivo)
19. desempenadeira(uso coletivo)
20. desengrossadeira (uso coletivo)
21.  esmeril (uso coletivo)
22.  tupiado material (uso coletivo)
23. lixadeira de cinta (uso coletivo)
24. serra de fita (uso coletivo)
25. furadeira horizontal (uso coletivo)
26. respingadeira (uso coletivo)

17

18

19

20

21

22

25

26

23

24

11

11

11

09

1x

2x

3x

4x

5x

6x

7x

8x

9x

1y 2y 3y

6x

5x

4x

3x

2x

1x

4y3y2y1y

RUA PRIGARSIRO GALVÃO

Ta

RUA BARRA FUNDA

Ta Ta

Ta Ta

Ta Ta

Ta Ta

Ta Ta

A
ula

m
odulo para ensino

+3,20
+3,28

01

02

04

03
C

irculação
espaço funcional

+3,20
+3,28

Teatro
palco-0,10

0,00

P
ublico

espaço para plateia

0,00
+0,20

P
ublico

espaço para plateia

0,00
+0,20

Tecnico
luz, som

 e im
agem

0,00
+0,20

SA
ID

A
 E EN

TR
A

D
A

 P
A

R
A

A
P

R
ESEN

TA
Ç

Õ
ES A

O
 A

R
LIVR

E

P
ublico
plateia0,00

+0,20 1x

2x

3x

4x

1x

2x

3x

4x

1y 2y

1y 2y

PISO SUPERIOR

escada:
· altura piso a piso    3,00
· numero de espelhos   19
· altura espelho     0,15
· numero de pisadas    20
· comprimento pisada   0,225
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PISO SUPERIOR

escada:
·altura piso a piso    3,00
·numero de espelhos   19
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·comprimento pisada   0,225

SxpoÇição
multifunção

+3,20
+3,28

Descanso
espaço intermediario

+3,20
+3,28

SxpoÇição
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PROGRAMA - OFÍCIO

ESTOQUE TEMPORÁRIO

LSGSNRA - OFÍCIO

ESPAÇO PARA TRABALHO

DEPOSITO CARGA E
DESCARGA

GSRAL - SSPAÇOS COMUNS
PARA OS TRABALHADORES

01. portária
02. recepção
03. local para estacionar
0B. eÇpaço para deÇcanÇo
05. eÇpaço para pintura e verniz
06. armário funcionárioÇ
0E. veÇtiárioÇ funcionárioÇ
08. carga e descarga
09.  eÇtoque temporário
10. almoxarifado / depóÇito
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ESPECIAL - SERRALHERIA
11. eÇpaço para montar (uÇo privado)
12. prensar (uso coletivo)
13. calandrar (uso coletivo)
14 cortar (uso coletivo)
15. furar (uso coletivo)
16.  corte do material (uso coletivo)
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ESPECIAL - MARCENARIA
17. serra de destopo (uso coletivo)
18. serra circular (uso coletivo)
19. desempenadeira(uso coletivo)
20. desengrossadeira (uso coletivo)
21.  esmeril (uso coletivo)
22.  tupiado material (uso coletivo)
23. lixadeira de cinta (uso coletivo)
24. serra de fita (uso coletivo)
25. furadeira horizontal (uso coletivo)
26. respingadeira (uso coletivo)
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território

Projeto
Plantas Gerais 

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima

Condensara
03.C (Geral)

exposição
335 m²

0,00
+0,08

COWORKING
150m²

+2,85
+2,90

PRAÇA
500 m²

0,00
+0,05

JARDIM
850m²

0,00

8,
00

1,
66

x1" x1 x2 x3 x4 x2"

1,80 2,40 1,802,402,40

concreto metálica concretometálica metálica metálica

café
externo

+3,34
+3,40

modulo
café

lazer
exposição

+3,34
+3,40

lazer
descanso

+0,34
+0,40

Pátio
praça

0,00
+0,08

modulo
exposição

modulo
exposição

x2x1 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x11 x12x10
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território

Projeto
Plantas Gerais 

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima

Condensara
03.C (Geral)

sala 02
educacional

+3,34
+3,40

modulo
comercial

modulo
deposito

x4x3x2x1

sala 02
educacional

+3,34
+3,40

sala 02
educacional

+3,34
+3,40 sala 02

educacional

+3,34
+3,40

x11x10x9x8x7x6x5x3 x4x2x1

modulo
banheiro

modulo
banheiro
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território

Projeto
Imagem 

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala

Condensador
03.C (Galpão 01)

Galpão Ofício:

Atualmente, o galpão 01 funciona como 
uma serralheria/marcenaria, único edifício 
com atividade regular dentro da área 
escolhida para intervenção do Condensador 
do Trabalho. A partir das análises feitas 
no capítulo anterior compreende-se como 
fundamental manutenção desse uso, pois 
estabelece uma relação pragmática com o 
território e sua arquitetura já está pensada 
para tal uso.

O galpão 01, tem uso misto em seu 
primeiro trecho, um edifício residencial 
de 4 pavimentos sobre seus dois primeiros 
módulos de estrutura de concreto armado, na 
qual não se buscou uma resolução projetual, 
por não haver informações e  levantamentos 
suficientes.

O galpão 01 pode ser dividido em 2 partes, 
a primeira, são dois módulos de estrutura 
de concreto armado com laje plana, este 
módulo voltado para rua com características 
arquitetônicas típicas (porta de garagem no 
térreo e sobreloja outro uso). A segunda, 
são 8 módulo de vão de 4 x 11 metros de 
uma estrutura de concreto pré-fabricada 
com cobertura metálica em bom estado de 
conservação.

Outro aspecto a ser considerado, é 
que galpão 01 tem função relevante para 
funcionamento  da lógica Condensador, é 
nele que se imagina que será produzido, 
construído e montado os protótipos. Sendo 
assim, a proposta baseia-se em intervenções 
mínimas e complemento de programa  para 
integrar o Galpão 01 ao todo.

A intervenção primeira foi fazer aberturas 
nas paredes do fundo para conectar com 
o interior da praça. Este último módulo 
da estrutura é justamente onde se cria uma 
espaço intermediário, onde não é praça e não 
é espaço de trabalho, para que um uso não 
atrapalhe o outro.
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território

Projeto
Plantas Ampliada Galpão 01 

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima

Condensador
03.C (Galpão 01)

PROGRAMA - OFÍCIO

ESTOQUE TEMPORÁRIO

LSGSNRA - OFÍCIO

ESPAÇO PARA TRABALHO

DEPOSITO CARGA E
DESCARGA

GSRAL - SSPAÇOS COMUNS
PARA OS TRABALHADORES

01. portária
02. recepção
03. local para estacionar
0B. eÇpaço para deÇcanÇo
05. eÇpaço para pintura e verniz
06. armário funcionárioÇ
0E. veÇtiárioÇ funcionárioÇ
08. carga e descarga
09.  eÇtoque temporário
10. almoxarifado / depóÇito

01 02

04

05

03

08

07

06

10

ESPECIAL - SERRALHERIA
11. eÇpaço para montar (uÇo privado)
12. prensar (uso coletivo)
13. calandrar (uso coletivo)
14 cortar (uso coletivo)
15. furar (uso coletivo)
16.  corte do material (uso coletivo)

11

12

13

14

15

15

16

ESPECIAL - MARCENARIA
17. serra de destopo (uso coletivo)
18. serra circular (uso coletivo)
19. desempenadeira(uso coletivo)
20. desengrossadeira (uso coletivo)
21.  esmeril (uso coletivo)
22.  tupiado material (uso coletivo)
23. lixadeira de cinta (uso coletivo)
24. serra de fita (uso coletivo)
25. furadeira horizontal (uso coletivo)
26. respingadeira (uso coletivo)

17

18

19

20

21

22

25

26

23

24

11

11

11

09

RUA BARRA FUNDA

ACESSO
AUTOMOVEIS

ACESSO CENTRO
DE OFICIOS

ACESSO CENTRO
DE OFICIOS

ACESSO CENTRO
DE OFICIOS

ACESSO AO EIXO ACESSO AO
JARDIM

0,00
PRAÇA

0,00
PRAÇA

0,00
PRAÇA

0,00
PRAÇA

-2,80

-2,40
PALCO

-2,40

-2,00

-1,60

-1,20

-0,80

-0,40

0,00
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Ta Ta

Ta Ta

Ta Ta

Posteriormente, sentiu-se a necessidade 
de entender qual seria o melhor raciocínio de 
organização para uma serralheria/marcenaria. 
Este estudo conclui-se quando compreende 
que é necessário respeitar o fluxo de trabalho 
e ordem dos maquinários, encontra-se uma 
disposição que está associada às bancadas de 
trabalho. Além disso, foi importante entender 
a organização de de entrada e saída de material, 
então foi separado acesso de carga/descarga 
do acesso comum. A esquerda imaginou 
carga/descarga e a direita recepção comum 
ao trabalhador e a quem visita, funcionam 
também como espaços intermediários.

A intervenção também consiste em em 
acrescer o construído com um mezanino de 
estrutura metálica com módulo de 4 x 4,5 
metros que não se apoia sobre a estrutura 
pré-existente (independente). Neste espaço 
pensou-se que poderia ser utilizado para 
ampliar o programa, então se propõe 
programas que somem qualidade para o 
ambiente e  para o trabalhador, em três 
aspectos: Pensar, Descansar e Nutrir. 

O pensar está organizado em dois 
ambientes, o primeiro são salas de aula que 
possibilitam expansão do conhecimento 
técnico do trabalhador, já o segundo momento 
é uma área administrativa.

O descansar são ambientes intermediários 
que estejam relacionados a descompressão, 
ambientes que não se está focado no trabalho.

Nutrir está relacionado a um terraço 
voltado para Rua Barra Funda, ambiente que 
sai totalmente da edificação do galpão que 
visa estar próximo da rua e da cidade.
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território

Projeto
Plantas Ampliada Galpão 01 

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima

Condensador
03.C (Galpão 01)

PROGRAMA - OFÍCIO

ESTOQUE TEMPORÁRIO

LSGSNRA - OFÍCIO

ESPAÇO PARA TRABALHO

DEPOSITO CARGA E
DESCARGA

GSRAL - SSPAÇOS COMUNS
PARA OS TRABALHADORES

01. portária
02. recepção
03. local para estacionar
0B. eÇpaço para deÇcanÇo
05. eÇpaço para pintura e verniz
06. armário funcionárioÇ
0E. veÇtiárioÇ funcionárioÇ
08. carga e descarga
09.  eÇtoque temporário
10. almoxarifado / depóÇito
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08

07

06

10

ESPECIAL - SERRALHERIA
11. eÇpaço para montar (uÇo privado)
12. prensar (uso coletivo)
13. calandrar (uso coletivo)
14 cortar (uso coletivo)
15. furar (uso coletivo)
16.  corte do material (uso coletivo)

11

12

13

14

15

15

16

ESPECIAL - MARCENARIA
17. serra de destopo (uso coletivo)
18. serra circular (uso coletivo)
19. desempenadeira(uso coletivo)
20. desengrossadeira (uso coletivo)
21.  esmeril (uso coletivo)
22.  tupiado material (uso coletivo)
23. lixadeira de cinta (uso coletivo)
24. serra de fita (uso coletivo)
25. furadeira horizontal (uso coletivo)
26. respingadeira (uso coletivo)

17
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25

26

23
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corte aa
 espaço catalisador do trabalho

esc. 1:100

TFG01

x1" x1 x2 x2"

concreto

x3"

concretometálicametálica

0,75 4,50 5,50 10,85

serralheria
335 m²

0,00
+0,08

marcenária
335 m²

0,00
+0,08

educacional
335 m²

0,00
+0,08

território

Projeto
Corte Galpão 01 

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima

Condensador
03.C (Galpão 01)
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território

Projeto
Imagem

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala

Condensador
03.C (Galpão 02)
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território

Projeto
Plantas Gerais 

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima

Condensador
03.C (Galpão 02)

Ta Ta

RUA BRIGADEIRO GALVÃO

escada:
· altura piso a piso    3,00
· numero de espelhos   19
· altura espelho     0,15
· numero de pisadas    20
· comprimento pisada   0,25

ACESSO ESPAÇO
COLETIVOS

+ 0,08
cultural

                                      eÇpaço de produção                                          

projeção treliça mad.

projeção treliça mad.

projeção treliça mad.

ACESSO AO EIXO
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JARDIM
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- 0,08
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+1,00
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+0,80
PRAÇA

+0,60
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+0,20
DECK

+0,40
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PRAÇA
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DECK
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território

Projeto
Plantas Gerais 

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima

Condensador
03.C (Galpão 02)

Galpão Coletivos:

O galpão 02, diferentemente do Galpão 
de Ofício, não tem uso anterior a proposta e 
encontra-se francamente aberto a praça. Por 
isso, se imagino como ambiente de trabalho 
para os coletivos.

Os chamados coletivos, segundo Lívia 
Abdalla [19] pesquisadora em coletivos 
culturais em entrevista para a Nações Unidas 
(ONU), podem ser caracterizados em grande 
parte por jovens que não se veem mais 
representados pelos partidos políticos e não 
se identificam mais com os formatos das 
organizações não governamentais, sindicatos 
e relações trabalho hierarquizadas. Ademais, 
a questão da sustentabilidade financeira é um 
dos grandes desafios, por isso os denominados 
coletivos, estão sempre encontrando 
alternativas  criativas de se viabilizar. 

A coordenadora do Programa Avançado 
de Cultura Contemporânea da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Heloisa Buarque 
de Hollanda [20], também vai procurar 
definir os coletivos como “organizações 
autogeridas, descentralizadas, flexíveis e 
situacionais”. O nomadismo é outro aspecto 
que a autora pontua na atuação desses grupos: 
“A composição de um coletivo não é fixa. 
É móvel. Um artista pode pertencer a um 
coletivo em função de um projeto e no projeto 
seguinte juntar-se a outro coletivo”.

O projeto compreende a questão flexível 
e efêmera presente na relação de trabalho 
entre os coletivos, logo, é pensado em um 
espaço fixo, perene que não está atrelado aos 
indivíduos mas a metodologia de trabalho 
que é buscada ser expressada pela arquitetura. 

Desta forma, não é possível pensar em 
um ambiente de trabalho com espaços 
fragmentados ou definitivos. Por isso, nesta 
proposta o galpão 02, foi pensado partir de 3 
programas básicos: Pensar, Descansar, Fazer. 

O Pensar por mais que não seja um ato 

“Temos atualmente a maior população jovem 
da história, um capital humano inestimável que 
pode contribuir de forma decisiva para o alcance 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
com inclusão social definidos pela Agenda 2030 
da ONU”, explica o representante do Fundo 
de População das Nações Unidas (UNFPA) no 
Brasil, Jaime Nadal

significado: coletivo vem do latim (collectivus, 
collectiva, collectivum.) que abrange ou 
compreende muitas coisas ou pessoas.

fonte: Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa MICHAELIS

pragmático, expressa-se na arquitetura desta 
maneira. Imaginou-se este ato de forma 
indissociável do postos de trabalho que 
estão organizados no pavimento mezanino,  
também se viu a necessidade de ambientes 
íntimos para reuniões ou trabalhos que 
necessitem de maior concentração que 
representados por caixas envelopadas de 
vidro branco translúcido.

O Descansar, assim como no galpão 01, 
está associado ao ato de não estar trabalhando, 
espaço de encontro e permanência, definido 
por seus mobiliários que localizam-se no 
térreo após a recepção e ao final ao lado do 
banheiro.

O Fazer está atrelado aos espaços menos 
definitivos do projeto, pois se entende 
que fazer é o ato livre e indeterminável, no 
entanto a arquitetura procura definir espaços 
que sejam dedicados ao lúdico. Abaixo do 
mezanino, são oportunizados um ambiente 
único para que se possa montar exposições, 
biblioteca e mesas de trabalho.

[19] entrevista no site: https://
nacoesunidas.org/coletivos-
sao-novo-modelo-de-
mobilizacao-entre-os-jovens/

[20] DE HOLLANDA, 
Heloisa. Professora da Pós 
Graduação Ciência da 
Literatura, Faculdade de Letras, 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro.
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território

Projeto
Plantas Gerais 

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima

Condensador
03.C (Galpão 02)

exposição
335 m²

0,00
+0,08

COWORKING
150m²

+2,85
+2,90

PRAÇA
500 m²

0,00
+0,05

8,
00

1,
66

x1" x1 x2 x3 x4 x2"

1,80 2,40 1,802,402,40

concreto metálica concretometálica metálica metálica
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território

Projeto
conceito

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima

Pavilhão Exposição:

OO pavilhão 01 surge a partir da leitura 
do território que indica uma necessidade 
de uma espaço de recreação, uma forma de 
passar o tempo para obter distração, ou seja, 
relaxamento mental ou físico. 

Partindo desse pressuposto, procura-se 
compreender o que poderia ser um programa 
recreativo para um espaço público e que possa 
estar em movimento. Então levantou pequeno 
programa como espaço para dormir, encontros,  
permanências, espaço de exposição, mirante e 
hortas públicas como programa básico que é 
distribuído por todo o pavilhão.

O pavilhão de exposição é estruturado 
por um sistema andaimes industrializado de 
rápida montagem e com condições de resistir 
às intempéries. O pavilhão é composto por 
um quadrado de 21,60 metros e segue uma 
modulação básica pré-determinada pelos 
fornecedores de 1,20 metros com postes de 3m 
com possibilidade de a cada 50 centímetros 
composta por uma roseta tipo multidirecional. 
(empresa LAYHER)

Este pavilhão tem seu térreo livre com acesso 
generoso para seu pátio interno. Acesso ao 
pavimento superior se por duas escadas laterais 
na parte de dentro do pátio que levam para os 
espaço de exposição. No último pavimento, é 
possível ter uma boa vista da praça e da rua, 
então se pensou em um pequeno mirante com 
algum comércio.

Os ambientes fechados  são caixas de madeira 
(sistema Wood Frame) estão posicionadas nos 
pavimentos superiores, pois o objetivo é liberar 
o térreo, dar sensação de leveza para estrutura 
e compor com um volume monolítico mais 
pesado. 

Entende-se também a necessidade de 
desenhar uma cobertura que conduza as águas 
e proteja as caixas monolíticas de madeira e 
aproveitou-se para propor desenho que remeta  
uma cobertura tradicional de galpão industrial, 
necessariamente uma interpretação. 

Condensador
03.C (pavilhão 01)
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Projeto
Axonometria

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima

Efêmero:

A arquitetura efêmera tem a premissa 
de transformação, mudança do espaço para 
atender usos transitórios ou funções transitórias, 
recorrendo a sistemas construtivos de montagem 
e desmontagem. Este processo estabelece 
uma nova condição sintática para a obra e a 
possibilidade de novos usos. [21]

Condensador
03.C (pavilhão 01)

[21] MESQUITA, Vitor. 
“Efemeridade na Arquitetura: 
a alternância de significado 
dos espaços públicos do 
centro paulistano na “Virada 
Cultural”. Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 2015.
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Projeto
Corte

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima
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Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima
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Projeto
Corte

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima
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Projeto
Corte

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima
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Projeto
Corte

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima
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Projeto
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Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima

Condensador
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Projeto
conceito

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima

Condensador
03.C (pavilhão 02)

Pavilhão Comércio:

Os Bairros Campos Elíseos e Santa Cecília, 
como muitos outros bairros do centro de São 
Paulo, tem uma forte apropriação e ligação com 
o comércio ambulante. Este setor (in)formal 
representa uma forma de produzir caracterizada 
fundamentalmente pela existência do auto-
emprego. O auto-emprego é uma situação de 
trabalho na qual o trabalhador independente: 
controla seu processo de trabalho; fornece a si 
próprio seu equipamento, o que permite que o 
proprietário dos meios de produção participe 
diretamente da atividade produtiva; não tem 
renda previamente definida; tem por objetivo 
primordial prover seu próprio emprego.[22]

Sobre está condição de parte das população o 
projeto pretende propor módulos comerciais com 
o mesmo sistema de andaimes do Pavilhão de 
Exposição(01), de maneira simples compreendeu-
se da necessidade de dois ambientes básicos: 
espaço de venda e espaço de depósito. A partir 
programa, se imagina que as apropriações de cada 
ambulante darão maior expressão para o pavilhão.

O projeto consiste em três linhas de módulos 
de 38,40 metros com 14 módulos de comércio. 
A primeira linha de andaimes multidirecionais 
serve ao espaço de venda, a segunda linha serve 
ao espaço de depósito, a terceira linha são onde 
encontra-se os acessos verticais ao pavimento 
superior e os engastes para reforçar os sistema 
estrutural.

Neste pavilhão também é proposto um espaço 
de uso livre, são caixas monolíticas de madeira 
(sistema Wood Frame) que podem abrigar tanto 
aulas de dança, classes de teatro, quanto espaços 
que podem ser comerciais como pequenas lojas e 
serviços individualizados.

Este equipamento tem o objetivo de apoiar as 
práticas comerciais ordinárias do cotidiano que 
tanto contribuíram e contribuem para economia 
do território, e pretende-se também entender 
a dimensão humana do trabalhador e as lógicas 
nômades com uma arquitetura que possibilite a 
fácil montagem e transporte.

Oficialmente, de acordo com a Lei n.11.009, 
de 23 de agosto de 1991, os ambulantes na cidade 
de São Paulo são definidos da seguinte forma: 
“Considera-se vendedor ou prestador de serviços 
nas vias e logradouros públicos, reconhecido 
como ambulante, a pessoa física, civilmente 
capaz, que exerça atividade lícita por conta 
própria ou mediante relação de emprego, desde 
que devidamente autorizado pelo poder público 
competente” (São Paulo, Município, 1991).

[22] MESQUITA, Vitor. 
“Efemeridade na Arquitetura: 
a alternância de significado 
dos espaços públicos do 
centro paulistano na “Virada 
Cultural”. Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 2015.
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Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)
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Efêmero:

O sistema técnico construtivo é essencial 
para compreender a lógica da montagem e da 
desmontagem. A possibilidade de montagem 
não implica na possibilidade de desmontagem 
do objeto. Por isso é preciso de peças que 
recorram a junção não solidárias, que não 
amalgamam a matéria e nem deformam as peças 
de maneira que o estado de solidez e unidade 
não seja dado por alteração das propriedades 
iniciais, formando uma nova matéria.[23]

[23] MESQUITA, Vitor. 
“Efemeridade na Arquitetura: 
a alternância de significado 
dos espaços públicos do 
centro paulistano na “Virada 
Cultural”. Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 2015.
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total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima

Condensador
03.C (pavilhão 03)
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Pavilhão Teatro:
O teatro surge para atender duas demandas 

percebidas no território: A primeira é a demanda 
de espaços de trabalho para os profissionais do 
teatro, música e dança. A segunda é a demanda 
de produção cultural que envolve de maneira 
mais abrangente a população do território que 
terá mais uma alternativa para se aproximar  de 
apresentações.

O Pavilhão Teatro (03) segue o mesmo 
sistema construtivo dos pavilhões anteriores, 
sistema de andaime multi-direcional (empresa 
LAYHER). Neste projeto não procurou-se 
inovar em uma arquitetura para  o teatro, 
e sim entender quais eram as qualidades e 
possibilidades que se queriam.

O teatro Oficina é uma referência direta, para 
soluções de arquitetura, como por exemplo, 
o limite entre platéia e palco é dissolvida, a 
interação é inerente. Outro aspecto que também 
poderia ser associado ao estudo sobre o teatro 
oficina é a conexão com a rua que em muitas 
apresentações se faz presente. 

Apesar da referência ser forte tem alguns 
aspectos que variam, como por exemplo: a 
utilização de cortinas e perfis de telha ondulada 
para fechamento dos ambientes, um espaço 
mais generoso para apresentação (4,80 x 19,20 
metros) e estar do lado de fora do galpão e 
dentro da praça.

Outro aspecto do projeto que vale ressaltar 
são os banheiros e suas posições, localizados 
nas pontas do retângulo com reforço de barras 
horizontais e diagonais que garantem uma 
maior estabilidade do conjunto. Os banheiros 
também são caixa de madeira (sistema Wood 
Frame), assim como nos pavilhões anteriores.



74
território

Projeto
conceito

Bairro do Campos Elíseos, em São Paulo capital
total de metro quadrados analisados (585 mil)

sem escala - norte para cima

Condensador
03.C (pavilhão 03)

Efêmero:

“A rigidez de uma obra frente às mudanças 
que exigem adequações sintáticas decorrentes 
de novos usos nutre o capital, mas castiga 
o planeta. A construção, demolição e 
reconstrução demandam apenas não só um 
grande esforço humano, mas geram nesse 
processo grandes danos ambientais.”

(SCOZ, 2009. p. 51)

Em outras palavras, considerando os 
atuais avanços tecnológicos, encontra-se na 
desmontagem das partes componentes da 
estrutura e não mais na demolição a estratégia 
usada para desvanecimento do espaço, ou seja, 
“uma obra efêmera é aquela que tem já em seu 
início a anuência que precisa ser desmontada, os 
caminhos que se abrem diante desta condicionante 
de projeto são diversos” [24] (p. 53)
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