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Resumo

A cada dia que passa o aumento do crime e da violência fica mais pre-

sente no mundo, como consequência o medo também se eleva. A partir da 

década de 1980 em São Paulo e no mundo começou a surgir uma nova ar-

quitetura: a arquitetura “antimendigo” - essa nova forma de se projetar busca 

a exclusão dos moradores de rua e outras parcelas indesejáveis dos espaços 

livres. Desse modo, as paisagens urbanas das cidades começam a se alterar, 

identificando caráter hostil em seu novo meio de interagir com a sociedade. 

Este trabalho está focado nas alterações ocorridas na Praça da República, 

em São Paulo, que se relacionam com o fenômeno citado anteriormente; 

buscando, assim, promover um questionamento a respeito dos novos instru-

mentos de exclusão e formas de reestabelecer o caráter de espaço público 

de um dos marcos da cidade que, agora, se encontra apenas como local de 

passagem.

Palavras-chave: ARQUITETURA; EXCLUSÃO; ANTIMENDIGO; HOSTIL; 

VIOLÊNCIA; CRIME; DESIGUALDADE SOCIAL; PAISAGEM URBANA.
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Abstract

With each passing day, the increase of crime and violence is more and 

more present in the world, as a consequence of that act the fear has also 

increased. In the 1980s, it was notable the emergence of a new architecture 

in São Paulo as in the world: the antihomeless architecture. This new way of 

projecting seeks to exclude street dwellers and other undesirable portions of 

the free spaces. In this way, the urban landscapes of cities has begun chan-

ging, as we identify a hostile character in their new way of interacting with 

society. This work is focused on the changes that occurred in Praça da Repú-

blica, in São Paulo, which have been related to the phenomenon mentioned 

above; seeking to promote a questioning about the new instruments of ex-

clusion and ways of reestablishing the inicial character of public space in one 

of the landmarks of the city, which is now only a place of passage.

Key words: ARCHITECTURE; ANTIHOMELESS; VIOLENCE; CRIME; 

HOSTILE; LANDMARKS.
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Introdução

Ao analisarmos a arquitetura da cidade de São Paulo podemos notar 

um fator importante: sua efemeridade. São Paulo passou por diversas trans-

formações no passar dos anos; sua arquitetura foi mudando com o passar 

do tempo, criando novas formas e espaços pela cidade. Nos últimos anos, 

devido ao aumento da criminalização, da violência e também do número de 

pessoas vivendo nas ruas tornou-se possível perceber o surgimento de um 

novo tipo de arquitetura: a arquitetura “antimendigo”. A combinação dos três 

fatores é responsável pela modificação da paisagem urbana de diferentes 

cidades, incluindo São Paulo.

A busca pelas alterações da paisagem urbana teve início a partir da 

leitura do livro São Paulo: Três cidades em um século do arquiteto e historia-

dor Benedito Lima de Toledo. Nele, são relatadas as mudanças sofridas no 

cenário urbano de São Paulo no século XX. O livro é formado por uma série 

de fotografias da cidade, as quais mostram as transições que alguns marcos 

foram vivenciando com o tempo. 

Em um de seus capítulos está registrado as transformações ocorridas 

na Praça da República. Através dos retratos de como ela costumava ser, foi 

possível reconhecer uma série de divergências quando comparado ao que 

vemos atualmente no local. Isto é, quando observadas atentamente, as fo-

tografias transmitem a sensação de que se tratam de lugares diferentes.

Isto posto, foi escolhida para análise a própria Praça da República, no 

centro, uma vez que se trata de uma área da cidade onde é possível verificar 

uma mudança de acordo com a nova conjuntura. O local possui uma grande 

importância para história e formação de São Paulo. Antes da expansão e 

surgimento do “Centro Novo”, a cidade era conhecida pelo seu “Centro Velho” 

e, na intersecção dessas regiões está a Praça da República, antes conhecida, 

principalmente, como local onde a população ia para assistir touradas.

Através do estudo realizado sobre o local de inserção, foi possível per-

ceber que ela (praça), de fato, era um lugar de passagem e não de perma-

nência. Assim, este pensamento levou à procura dos fatores que a formaram 

assim, e a transformaram no que ela é hoje. Logo foi encontrado o conceito 

da arquitetura de defesa, citada anteriormente como “arquitetura antimen-

digo” – detectado na Praça da República.

Tendo isso em vista, este trabalho visa reconhecer a existência da ar-

quitetura de defesa, utilizando como exemplo a Praça da República, e ave-

riguar possíveis formas de tornar os espaços que apresentam instrumentos 

de exclusão, mais convidativos para a sociedade Com isso, investigando a 
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possibilidade de fazer os espaços livres e públicos para uma situação em 

que eles não sejam apenas locais de passagem, mas também, locais de per-

manência onde as pessoas possam, de fato, utilizarem da maneira para que 

foram planejados.

Para esse fim, o trabalho foi elaborado de maneira que seu inicio se da 

a partir de um histórico da cidade de São Paulo com enfoque no objeto de 

estudo. Ao se aproximar da atualidade, é abordada a questão central deste 

trabalho: a arquitetura “antimendigo”. Para tal fim, são explorados os três 

fatores colocados como responsáveis por esse novo fato urbano e como os 

mesmos podem ser percebidos no local. Com isso, adentra-se na parte pro-

jetual, onde, primeiramente, é feita uma análise da área. Enfim, apresenta-se 

a relação entre projeto e pesquisa para que, depois, haja a explicação e co-

locação do projeto realizado.
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CAPÍTULO 01:
o direito à cidade e a 

arquitetura hostil
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Capítulo 01: O direito à cidade e a arquitetura hostil

O capítulo traz o tema da arquitetura defensiva. Nele, aborda-se as 

condições sob a qual ela surgiu junto com suas formas de aparições nas pai-

sagens urbanas.

A cidade foi construída e pensada para ser vivida. Olivier Mongin (2009) 

aborda, em seu livro A Condição urbana o conceito de um lugar praticado 

como sendo aquele que se refere a condição urbana à ação. Para o autor, a 

cidade é uma forma, que torna possível o desenvolvimento de uma experi-

ência singular em uma prática de diversas ações. Assim, o espaço público se 

sujeita a experiência da pluralidade, da participação e da igualdade.

Em uma primeira análise, Mongin (2009) explora que a experiência ur-

bana passa a se colocar sob a forma de inúmeras trajetórias, as quais permi-

tem uma libertação e emancipação através do desenho de um espaço men-

tal e imaginário e da mobilidade corporal. Com isso, o mesmo coloca que o 

Homem que pertence a vida ativa, se abre para o espaço público e para a 

experiência da diversidade humana.

A experiência urbana tem uma dimensão pública, não porque lugares são defini-

dos, estigmatizados e distinguidos como públicos, mas porque ela cria as condi-

ções de uma experiência pública. (MONGIN, 2009, pág. 60)

Ainda sobre as cidades, o autor cita uma fala de Hannah Arendt, a qual 

considera a cidade um refúgio: “a cidade é um espaço de onde se pode entrar 

e sair, um espaço onde se pode encontrar refúgio, um espaço de direito que 

não se define unicamente pelo dentro, a identidade, o pertencimento, mas 

pela relação mantida entre um dentro e um fora.” (pág. 105). Podemos, assim, 

identificar um novo conceito que diz respeito ao direito à cidade; conceito 

que também foi defendido por Henri Lefebvre em 1968. Lefebvre (1968) de-

fendia o fim das segregações, um direito que visava a não exclusão da socie-

dade urbana das qualidades e benefícios da vida urbana, de forma que, para 

isso, os grupos excluídos das cidades deveriam reconquistá-la. Não se pode 

desassociar a hospitalidade dos fluxos de exilados, refugiados e imigrantes 

que buscam seus direitos de possuir direitos. 

Apesar de hoje em dia vivermos em uma época de grande segregação 

espacial e social, não se pode negar que a cidade é para todos - para ser vi-
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vida por todos. Ao negar, a uma parcela da população, seu direito de usufruir 

da cidade, estamos tirando a hospitalidade dela, ainda mais quando se trata 

de espaços livres, que pertencem a todos.

Atualmente, podemos encontrar elementos e dispositivos que pos-

suem, como objetivo principal, retirar a hospitalidade da cidade, tornando-a 

hostil para aqueles que precisam dos espaços livres. Esse movimento, que 

busca defender uma parcela priorizada da população está, concomitante-

mente, excluindo uma outra parcela. Por esse motivo, encontra-se diversos 

nomes para se referir a essa nova arquitetura, como, por exemplo, arquitetura 

defensiva, arquitetura de exclusão e arquitetura hostil.

Outro nome para esses elementos é arquitetura “antimendigo”. Ela não 

necessariamente diz respeito apenas a muros, grades e cercamentos. Exis-

tem outras formas de expulsar pessoas de um local, por exemplo, através de 

seu mobiliário ou outros instrumentos. 

A arquitetura “antimendigo” assume desde versões mais disfarçadas – como 

bancos cujo design dificulta seu uso como catres, pisos irregulares, grades que 

cercam espaços vazios ou jardins, ferragens pontiagudas – até hostilização es-

cancaradas – esguichos de água suspensos em marquises para molhar calçadas 

durante a noite; jogos incômodos de luzes; superfícies tipo camas de pregos; 

planos inclinados e/ou com revestimentos assentados de forma a evitar o con-

tato. (ALONSO, 2011)

Essa arquitetura vem surgindo no mundo desde a década de 1980, jun-

to com o período em que se destaca o aumento do crime e da violência e 

também do aumento de pessoas vivendo nas ruas. Como consequência ela 

acaba por ajudar na fragmentação da urbe - visto que auxilia na elabora-

ção de uma atmosfera repleta de inseguranças, o que leva, segundo Alonso 

(2011) ao “isolamento, controle e privatização dos hábitos cotidianos”.

Em algumas cidades, como Londres, um banco foi criado especialmen-

te para impedir que moradores de rua dormissem nele, que o mesmo seja 

pichado e também que skatistas o usassem como artefato de seu esporte. O 

banco foi chamado de Camden Bench.
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Imagem 01: Camden bench em Londres. – Fonte: Failed Architecture.

 

Além de mobiliários e gradis, ainda existem outros elementos que podem 

causar a expulsão de pessoas. É muito comum, por exemplo, elementos físi-

cos no chão que impedem a permanência dos moradores de rua no próprio 

nível da rua. 

Imagem 02: Exemplo de espinhos metálicos no chão. – Fonte: The Guardian.

Todavia, esses mesmos instrumentos que visam impedir a permanên-

cia de pessoas que vivem nas ruas, acabam, concomitantemente, impedindo 

que outras pessoas façam uso do mesmo espaço. Isso pois, a arquitetura 

acaba moldando o comportamento das pessoas, fazendo com que altere a 

relação entre espaço e público.
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Os moradores de rua buscam lugares que permitem certa hospitalidade para 

eles, que transmitam o aspecto de moradia. Muitos desses locais são considerados 

áreas residuais da cidade, isto é, espaços deteriorados que são considerados, atu-

almente, total ou parcialmente danificados e subutilizados – por exemplo, edifícios 

abandonados e baixos de viadutos. Esses locais residuais acabam sendo mais afeta-

dos pela arquitetura hostil uma vez que no decorrer do dia, os moradores de rua optam 

por permanecer em espaços mais escondidos, onde eles possam se tornar invisíveis. 

Imagem 03: Baixo de viaduto em Guangzhou na China. – Fonte: The Guardian.

Os dispositivos “antimendigos” junto com os enclaves fortificados, de-

monstram uma maior preocupação com o isolamento em relação aos grupos 

e indivíduos indesejáveis do que, de fato, à proteção patrimonial ou pessoal 

dos cidadãos. O problema que se encontra com tal ação é que a qualidade 

da paisagem urbana acaba sendo afetada através da não existência de lo-

cais confortáveis, com possibilidade das pessoas se sentarem a permanece-

rem. Ao excluir uma parcela da população, exclui-se o todo. 

Dito isso, o uso de dispositivos espaciais de exclusão torna-se respon-

sável pelo surgimento de espaços urbanos com má qualidade, onde se nega 

o contato entre indivíduos. A cidade pode ter espaço para todos, mas no dia 

a dia o que se pode perceber é o quanto esses espaços foram projetados de 

forma a nos controlar. Além de não haver troca entre indivíduos, também não 

existe relação das pessoas com o espaço.

Assim, percebe-se que o direito à cidade passa a ser violentado. Ademais, 

ao mesmo tempo em que a população mais favorecida se isola dentro de seus 

condomínios residenciais de múltiplos usos, aqueles que moram nas ruas perdem 

espaço e são recebidos por uma cidade hostil, ou seja, a cidade perde a sua vida.
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CAPÍTULO 02:
a dinâmica sócio econômica

alinhada ao surgimento de

uma nova arquitetura
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Capítulo 02: A dinâmica sócio econômica alinhada ao 

surgimento de uma nova arquitetura
 

 Tendo em vista o surgimento de uma arquitetura voltada para a de-

fesa de uma parcela da população, o capítulo busca perceber os elementos 

que a formam. 

Assim como na arquitetura a cidade de São Paulo agiu como um per-

gaminho, reescrevendo sua dinâmica social, econômica e política fez o mes-

mo. Por muito tempo, acreditava-se que a cidade atingiria um patamar em 

que ela seria reconhecida como sendo a máquina que movimentaria o país. 

Entretanto, uma diversidade de acontecimentos dos anos 1980, também co-

nhecidos como uma década perdida, fizeram com que a reputação de São 

Paulo fosse alterada, resultando, segundo a antropóloga Teresa Pires do 

Rio Caldeira (2000), em recessão ao invés do crescimento esperado. Desse 

modo, com a chegada dos anos 90, a cidade passou por um período de pes-

simismo e frustração.

O surgimento de uma nova arquitetura de exclusão social, destinada à 

promoção da segregação, está relacionada, segundo Teresa Caldeira (2000), 

ao contexto do fim do século XX. Para a autora, a violência e o crime foram 

responsáveis pelo início desse movimento; e o discurso do medo aliado aos 

fatores citados fez com que fossem gerados processos de mudança social 

nas cidades contemporâneas, que culminaram, na segregação espacial e na 

discriminação social.
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2.1. Crime e violência

Caldeira (2000) coloca que os temas da violência e do crime ganham 

destaque aproximadamente na década de 1980, quando após o fim da dita-

dura - com a consolidação da democracia, a inflação, o processo de recessão 

econômica, a exaustão de um modelo de desenvolvimento que era baseado 

em nacionalismo, a substituição das importações, o protecionismo e a acen-

tuada intervenção do Estado na economia – o número de crimes em São 

Paulo cresceu, de modo a gerar o medo na população. Assim, em razão do 

medo de diferentes parcelas da população, houve um aumento de estraté-

gias de proteção e reação, como, por exemplo, a construção de muros. 

O medo e a fala do crime não apenas produzem certos tipos de interpretações 

e explicações, habitualmente simplistas e estereotipadas, como também orga-

nizam a paisagem urbana e o espaço público, moldando o cenário para as inte-

rações sociais que adquirem novo sentido numa idade que progressivamente se 

vai cercando de muros. (CALDEIRA, 2000, pág. 27)

Com isso, a paisagem urbana como um todo foi alterada. O descaso 

das administrações públicas também fez com que espaços da cidade se tor-

nassem monótonos e repetitivos. O autor do livro “Paisagem urbana”, Gordon 

Cullen, expressa que, ao atingir tais características a cidade é reconhecida 

como sendo um “fracasso”. 

A fala do crime acaba, de certo modo, criminalizando algumas cate-

gorias sociais, ao passo que ela se torna responsável pela elaboração de 

preconceitos. Estes, por fim, após serem muito repetidos como estereótipos 

passam a gerar novas interpretações de tais categorias sociais. Como exem-

plo, pode ser destacada as classes mais pobres, cuja áreas de vivência são 

associadas à criminosos.
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Imagem 04: Gráfico indicando a taxa de crimes entre os anos 1973-1996. Fonte: Teresa 

Caldeira (2000) pg. 114

Imagem 05: Gráfico representando a taxa de crime total em no Município de São Paulo 

(MSP), outros municípios da região metropolitana (OM) e entre 1973-1996. Fonte: Teresa 

Caldeira (2000) pg. 116.
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Imagem 06: Gráfico representando a taxa de crimes violentos entre o Município de São Pau-

lo (MSP) e outros municípios da região metropolitana (OM) entre 1981 e 1996. Fonte: Teresa 

Caldeira (2000) pg. 117

Imagem 07: Gráfico representando as taxas de furto e roubo no Município de São Paulo 

(MSP) e em outros municípios da região metropolitana (OM) entre 1981-1996. Fonte: Teresa 

Caldeira (2000) pg. 125
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A partir dos gráficos acima pode-se notar que houve, de fato, um au-

mento do crime violento em São Paulo. Porém, não foi apenas o crime que 

cresceu: ocorreu também uma expansão do medo, segundo Caldeira (2000). 

A população passou a usar o medo da violência e do crime como jus-

tificativa para as novas tecnologias de exclusão social, assim como para ex-

plicar o êxodo de alguns bairros tradicionais. Os moradores não demonstram 

possuir tolerância em relação a pessoas de diferentes grupos sociais, bem 

como não possuem disposição e vontade para encontrar soluções comuns 

para os problemas urbanos. A partir disso, segundo Caldeira (2000), inicia-

-se o desenvolvimento de dois novos meios de discriminação: a privatização 

da segurança e a reclusão de uma parcela dos grupos sociais, estes últimos 

intitulados de “enclaves fortificados” pela autora. 

A autora define os enclaves fortificados como sendo “espaços priva-

tizados, fechados e monitorados, destinados a residência, lazer, trabalho 

e consumo” (Caldeira, 2000, pág. 11), podendo ser desde conjuntos comer-

ciais e empresariais até condomínios residenciais fechados. Eles acabam por 

transformar de forma abrangente o caráter do espaço público, uma vez que 

se tratam de espaços fechados em que o acesso é feito de forma controlada 

e privada – mesmo que seu uso seja coletivo ou semi público. Alguns mora-

dores irão rejeitar o espaço público, enquanto outros, irão depender de seus 

meios. Esses que o rejeitam são aqueles que podemos encontrar atrás dos 

muros. 

Para Cullen (1971), o enclave é um espaço interior aberto para o exterior, 

permitindo livre acesso a ambos. Trata-se de um local onde seria possível 

aproveitar a rua sem estar nela. Percebe-se assim, como as alterações nas 

dinâmicas sociais causaram alteração no espaço.

2.2. Desigualdade social

Nos anos 80 e 90 ocorreram outros processos que se aliaram ao medo 

e à violência, especialmente no que diz respeito às transições no padrão de 

segregação espacial de São Paulo. Caldeira (2000) destaca a queda signi-

ficativa da taxa de crescimento populacional, que se desenrolou devido a 

uma diminuição acentuada nas taxas de fecundidade e de imigração – re-

vertendo, assim, as tendências demográficas que haviam se caracterizado 

nos últimos anos. 
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Outra mudança demográfica que demonstra a acentuação de uma de-

sigualdade social é relatada pela professora Maria Cecília Loschiavo (2000). 

Segundo ela, a crise do desemprego, que teve início em 1990 através da 

abertura do capital externo, é considerada a maior causa para o aumento do 

número de moradores de rua. Loschiavo (2000) explica que com a abertura, 

houve a desregulamentação do comércio externo e do sistema financeiro; o 

que levou a uma elevação do desemprego e, também, do subemprego. Como 

consequência, trouxe o agravamento da exclusão social. Dados da Prefeitu-

ra de São Paulo indicam que em 1996 a cidade possuía em torno de 5.400 

pessoas vivendo na rua, enquanto, no ano de 2000 já se tratava de 8.704 

moradores na cidade. 

Nessa mesma toada, Caldeira (2000) considera também terem acon-

tecido três formas diferentes de expressão durante o século XX no espaço 

urbano de São Paulo: do fim do século XIX até os anos 1940; de 1940 até 

1980; e após 1980. A primeira se trata da produção de uma cidade onde os 

grupos sociais distintos se encontravam concentrados numa pequena área 

urbana, sendo segregado apenas devido aos tipos de moradia. A segunda, 

reconhecida pela autora como “centro-periferia”, refere-se aos grupos sociais 

sendo separados por amplas distâncias; isto é, a classe média e alta con-

centrando-se nos bairros centrais (unidos à boa infraestrutura) enquanto os 

pobres viviam nas escassas e distantes periferias. Por fim, o terceiro e atual, 

representa a reviravolta do anterior; ou seja, a formação de espaços onde 

diferentes grupos sociais estão próximos uns dos outros, todavia, limitados 

por muros e tecnologias de segurança – não interagindo e nem circulando 

em áreas comuns.

Assim sendo, as noções de espaço público e de público, que predomina-

vam nas sociedades ocidentais, como São Paulo, começam a se alterar. Tem 

inicio um novo tipo de espaço público, caracterizado como fragmentado; sua 

estrutura se dá através de separações rígidas, as quais possuem segurança 

sofisticada, onde a desigualdade se torna um fator marcante. Este espaço, 

portanto, é criado levando em consideração a privatização, cercamentos, po-

liciamento de fronteiras e técnicas. 

As cidades que se tornam fragmentadas por condomínios fechados, 

sofrem com os valores essenciais de uma cidade moderna. Isso, pois nelas 

existe uma dificuldade em conservar os princípios de acessibilidade e livre 

circulação. Para Teresa Caldeira (2000), com essas mudanças, o caráter do 

espaço público se altera da mesma forma que se transforma a participação 

dos cidadãos na vida pública. Esses espaços novos, têm como produto a 

atração daqueles que estão se afastando da esfera pública e tradicional das 
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ruas para os pobres, os marginalizados e os sem-teto.

O resultado dessas transformações envolve o desenvolvimento de uma 

cidade fragmentada, diversa e altamente segregada. A desigualdade social 

então passa a ser realizada e inscrita de uma maneira diferente no espaço 

público. 

Ela (São Paulo) não oferece mais a possibilidade de ignorar as diferenças de 

classes, antes de mais nada, é uma cidade de muros com uma população obce-

cada por segurança e discriminação social. (CALDEIRA, 2000, pág. 231)

Cada vez mais a cidade de São Paulo se fecha. Ocorre uma excessiva 

organização do espaço público, que visa gerar uma hospitalidade que, ao 

mesmo tempo, é hostil. Cada vez mais as pessoas se fecham para aquilo que 

lhes é estranho. No fim, uma ação que busca atingir uma parcela da popula-

ção, acaba atingindo a cidade como um todo, fazendo com que ela se torne 

o oposto daquilo que Cullen (1971) estabelece como o ideal de paisagem ur-

bana, uma paisagem que gera reações emocionais. Dessa forma, o controle 

do espaço público, faz com que ocorra a eliminação de áreas residuais, isto é, 

locais deteriorados que se encontram total ou parcialmente subutilizados e 

degradados – considerados lugares que perderam sua identidade enquanto 

parte da vida na cidade. 

Após o descaso e falta de administração pública, o local que foi pensa-

do como uma grande área de lazer, acaba se deteriorando e sendo conside-

rado como um lugar perigoso. É através deste pensamento que a população 

para de usufruir da praça, caminhando apenas ao seu redor e não no seu 

interior. Unindo-se a este fator, temos a falta de mobiliário público, que tam-

bém impede as pessoas de utilizarem a praça para lazer. 
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Capítulo 03: O centro da cidade de São Paulo

O capítulo busca discutir a formação do centro de São Paulo, com en-

foque na região da Praça da República. Para isso, serão estudadas as trans-

formações mais marcantes que ocorreram e, junto a isso, será apresentada 

uma análise a respeito daquilo que ele se tornou hoje em dia, tratando-se 

tanto da questão social como da espacial possível de ser percebida atual-

mente na região.

A arquitetura é efêmera, está sempre em mudança abrindo caminho 

para novos projetos e novos espaços. Por isso, para Benedito Lima de Toledo, 

em seu livro São Paulo: três cidades em um século, São Paulo é considerada 

como sendo um Palimpsesto, isto é, pergaminho que se apaga dando espaço 

para novas experiências. A percepção dessas mudanças é a base para este 

trabalho. 

Toledo (2007) afirma que São Paulo foi reconstruída sobre si mesma 

duas vezes em um século. No livro, o autor explora através de imagens as 

transformações que alguns marcos da cidade de São Paulo tiveram, a maio-

ria no centro. Entre eles, encontra-se nosso local de estudo: a Praça da Re-

pública. 

A Praça da República, no centro de São Paulo está localizada no bair-

ro República, da subprefeitura da Sé. Junto a ela podemos encontrar ou-

tros pontos marcantes da cidade, assim como: a Escola Caetano de Campos 

(atual Secretaria Estadual da Educação), o Theatro Municipal (1911), o Palácio 

dos Correios (1922), o Edifício Esther (1938), a Biblioteca Mario de Andrade 

(1942) e o Edifício Copan (1966). 

A região é marcada por seu intenso papel na expansão e crescimen-

to da cidade de São Paulo. Seus primeiros registros datam do século XVIII, 

de um momento em que o espaço era utilizado para treinamentos militares, 

sendo conhecida como “praça das milícias”. O terreno pertencia ao tenente 

José Arouche de Toledo Rendon – que também era advogado, professor e 

político brasileiro. Devido a seus serviços pela cidade de São Paulo, seu nome 

foi dado à rua que sai da Praça da República e chega no largo São Francisco. 

No século XIX, a Praça da República era o local onde os paulistanos se 

encontravam para assistir às touradas e rodeios da época, sendo conhecida 

como Largo dos Curros. Esse nome, foi um dos cinco nomes que a praça teve 

no decorrer do tempo, alguns outros nomes são, por exemplo, Largo 7 de 

Abril e Praça 15 de Novembro. Foi apenas em 1889 que ela ficou conhecida 
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da forma como nós a conhecemos atualmente: Praça da República. Foi no-

meada para homenagear a Proclamação da República, que havia ocorrido no 

mesmo ano. 

Imagem 08: Largo Sete de Abril em 1890. – Fonte: São Paulo info foco.

A praça, já com seu nome vigente, passou a ser um marco na cidade 

através da construção do Viaduto do Chá, em 1892. Isso, pois ele foi res-

ponsável pela ligação entre Centro Velho (triângulo histórico) e Centro Novo 

(região que ia além do Vale do Anhangabaú), impulsionando a modernização 

da área e gerando uma maior ocupação do entorno do espaço.

Com isso, o local onde antes seria uma igreja, foi escolhido para abri-

gar a Escola Normal Caetano de Campos em 1894, planejada pelo arquiteto 

Ramos de Azevedo com objetivo de ser um dos símbolos da educação do 

Estado, seguindo um modelo de praça-escola. Na época, o local era êrmo e 

repleto de lama; todavia, com a consolidação da escola e da praça passou 

a se desenvolver fazendo parte de um projeto urbano. O conjunto passou 

por uma série de modificações, desde a demolição do edifício do Jardim de 

Infância para abertura da Avenida São Luis na década de 30, até ampliações 

a partir da década de 50. 
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Imagem 09: Escola em 1895 logo após sua construção. – Fonte: Patricia Golombeck / IECC

Em 1905 com uma grande reforma foram implantados os lagos e pon-

tes de inspiração europeia que encontramos atualmente. A praça foi remo-

delada nos moldes europeus, pensada para reunir e proporcionar novos es-

paços de lazer para a população. Sua beleza chamava atenção, com árvores 

abundantes e grandes palmeiras, fornecendo sombra e refrescando os pas-

santes. Havia muitos bancos espalhados entre os caminhos da mesma, que 

eram ligados pelas pontes recém construídas. 



36

Imagens 10 e 11: Praça da República. – Fonte: São Paulo: Três cidades em um século, 

Benedito Lima de Toledo.
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Imagens: 12, 13 e 14: Praça da República em 1905/1910 – Fonte: Sampa histórica
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No seu entorno, foram construídos grandes edifícios, os quais são con-

siderados marcos até hoje como, por exemplo, o Edifício Esther (1938), obra 

do arquiteto Álvaro Vital Brazil e também edifícios que marcaram a época 

que não se encontram mais hoje nos dias atuais, como o Cine República.

Imagem 15: Praça da República na inauguração do Edifício Esther em 1938. - Fonte: Arch-

daily.

O fim da escola ocorreu em 1975, quando, com a posse de José Boni-

fácio Coutinho Nogueira na Secretária de Educação, o mesmo tentou fechar 

a escola devido ao fato de ser considerada “elitista”, não desejando que ela 

funcionasse na rede pública. Após tentativas de pais e alunos de manter a 

escola no local, ela foi transferida para outros dois edifícios: o primeiro loca-

lizado na Aclimação e o segundo na Consolação. Obra de destaque na praça, 

o prédio foi tombado pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico) em 1978, mesmo ano em que 

passou a abrigar a Secretária da Educação do Estado. No mesmo ano, houve 

uma tentativa de demolição do prédio, devido à construção do metro, a qual 

acabou sendo impedida pela população. 

Com a implantação da Secretária da Educação do Estado no edifício, 

foram feitas algumas reformas, mesmo o edifício sendo tombado. Entre es-

tas reformas está a colocação de grades, construção de floreiras, de dois 

estacionamentos e a troca de revestimentos do piso.
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Imagem 16: Edifício Caetano de Campos atualmente como sede da Secretária de Educação 

do Estado. Fonte: acervo pessoal.

O local foi palco de diversos protestos e movimentos nos anos seguin-

tes, referentes à Revolução Constitucionalista de 1932 e, 50 anos depois, o 

movimento das “Diretas Já!” nos anos 80. Atualmente, o ponto de manifesta-

ções migrou para a Avenida Paulista, também no centro de São Paulo.

Na década de 1940 a praça era um ponto de encontro entre cambistas 

e colecionadores - principalmente de moedas e de selos. Na década de 1960 

a chegada dos jovens conhecidos como “hippies” foi o primeiro passo para a 

origem da atual Feira de Artes e Artesanatos, uma vez que os mesmos expu-

nham seus artesanatos no local e, após a chegada dos artistas plásticos na 

mesma década, a feira foi legalizada, sendo até hoje um marco característico 

da praça. 

Outro fator marcante na praça é o metrô, que buscou trazer novos ares 

ao local. A estação República da linha vermelha do metrô foi inaugurada em 

1982, apesar da construção da linha ter tido início em 1978. Nos dias atuais, 

além da linha 03 vermelha a estação abriga também a linha 04 amarela. 

Isso faz com que o movimento na praça seja intenso no dia a dia; segundo 

a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), em 2017, por exemplo, a 

estação teve um fluxo diário de 260 mil pessoas, sendo uma das conexões 

de metro com mais volumes de passageiros. 

Além disso, pode-se perceber que ao passar dos anos, o crescimento ace-

lerado da cidade fez com que o Centro Velho sofresse com o desgaste da falta 
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de interesse público em sua preservação, o que acabou se expandindo para o 

Centro Novo quando os centros comerciais e financeiros se dirigiram para a Ave-

nida Paulista ou os shopping centers na segunda metade do século XX. 

A Praça da República sofreu com tais transformações, de maneira que 

passou por um processo de adaptação aos diversos públicos que dela foram 

tomando posse, assim como, o grande descaso das administrações públi-

cas. Com isso, o que antes havia sido moldado com inspiração nos modelos 

europeus que visava o aproveitamento das famílias e de transeuntes, foi se 

modificando de forma gradativa em um ponto de referência para marginais, 

causando a expulsão das famílias e de trabalhadores que, em tal momento, 

já não usufruíam do espaço da mesma maneira que antes era feita.

A praça passou por diversas alterações; pode-se dizer que ela foi, de 

fato, reconstruída. Apesar de alguns fatores continuarem os mesmos, a pra-

ça agora acomoda a EMEI Armando de Arruda Pereira (Escola Municipal de 

Educação Infantil), o prédio da Escola Caetano de Campos que, como vimos, 

teve seu uso alterado - sediando agora a Secretária Estadual da Educação, 

além de uma série de reformas que foram ocorrendo com o tempo, visando 

uma adaptação da praça à realidade da sociedade existente. 

A professora e arquiteta Patrícia Alonso destaca, em seu artigo Quan-

do o design exclui o Outro, do ano de 2011, a intervenção que a municipa-

lidade de São Paulo realizou nas praças da Sé, D. José Gaspar e, por fim, 

da República no ano de 2007; nela, instalaram-se bancos com divisórias de 

ferro que tem como objetivo limitar o espaço e impedir que moradores de rua 

se deitassem nos mesmos.

Imagem 17: Banco da Praça da República. – Fonte: acervo pessoal.
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A última intervenção realizada no local foi em 2018, trata-se da instala-

ção de uma escultura próxima à entrada do metro da praça. A escultura que 

tem seu uso interativo servindo também como mobiliário público urbano foi 

realizada pelo Estúdio Guto Requena e se chama Meu coração bate como o 

seu. A obra busca criar um tributo à comunidade LGBT+ no Brasil e foi ins-

talada na Praça da República uma vez que foi lá que ocorreu o primeiro en-

contro de ativistas LGBT+, além de, no seu dia a dia, ser local marcado pela 

diversidade e desigualdade social da cidade de São Paulo. 

Imagens 18: Escultura “meu coração bate como o seu” na Praça da República em 2018. – 

Fonte: Archdaily.
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Capítulo 04: Local de inserção: estudo sobre a Praça da 

República

Leitura sobre a Praça da República e aqueles que nela transitam. Tendo 

em vista a disposição da praça atualmente - equipamentos, mobiliários, ve-

getação, piso, entorno e outros - e também forma como as pessoas utilizam 

a praça, seus trajetos e permanências na mesma. Assim, analisar os fatores 

que permitem uma intervenção no local, de modo a iniciar uma apresentação 

do que será proposto no projeto.

A Praça da República passou por uma série de transformações durante 

os anos. O que antes era um local de encontro e lazer de famílias e indiví-

duos, agora se tornou um espaço de passagem, as pessoas que a utilizam, 

fazem seu uso apenas como corredor que liga os extremos da praça. 

Quando se visita a praça o que mais se evidencia é o fato de o local 

não possuir mobiliário para receber seus transeuntes. Os poucos mobiliários, 

como já citado, são bancos com divisórias de assentos ao redor da escola. 

Desse modo, a população acaba, em sua maioria, por não fazer uso do in-

terior da praça e sim de seu exterior. Percebe-se que grande parte daqueles 

que a utilizam permanecem em frente ao edifício as Secretaria da Educação, 

nos vazios de ventilação do metro, onde também há poucas árvores que fa-

cilitam na visualização do local.

Imagem 19: Local destinado a ventilação do metro na Praça da República, utilizado pelas 

pessoas como local de descanso. – Fonte: acervo pessoal.
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Imagem 20: Escultura “meu coração bate como o seu” em 2019 na Praça da República. –  

Fonte: acervo pessoal.

A praça evidencia a falta de cuidados. Seus canteiros estão sem grama, 

mal cuidados, com cercas falhas; os lagos sujos; seu gazebo agora está par-

cialmente destruído e sem uso, servindo, assim, como moradia paa aqueles 

que vivem nas ruas.

Imagem 21: Exemplo de um dos canteiros da Praça da República. –  Fonte: acervo pessoal.
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IImagem 22: Gazebo localizado na Praça da República. – Fonte: acervo pessoal.

Devido à falta de mobiliário, é comum ver, as poucas pessoas que per-

manecem na praça, sentadas nesses cercados baixos ou até mesmo no chão. 

Isso faz com que a maioria daqueles que transitam por ela não queiram per-

manecer.

Imagem 23: Exemplo de uma pessoa sentada nos cercados na Praça da República. –  Fonte: 

acervo pessoal.

Em relação ao ponto de ônibus, o que foi reparado foi o fato de o mes-

mo ter sido reformado, trocando também a maneira como as pessoas espe-

ram seu transporte. O espaço para sentar diminui, não apenas no sentido 

de sua profundidade ser menor, mas também o fato dele não ser, em sua 

totalidade, para sentar – uma parte agora é dedicada para a população se 

apoiar (em pé).



46

Imagem 24: Ponto de ônibus na Praça da República. –  Fonte: acervo pessoal.

Além dos elementos destacados de exclusão, o espaço possui três lo-

cais com cercas altas: a Secretaria de Educação, a Escola Municipal de Edu-

cação Infantil Armando de Arruda Pereira e um posto policial.

Imagem 25: Muros na Praça da República. – Fonte: acervo pessoal.
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Imagem 26: Posto da polícia da Praça da República. –  Fonte: acervo pessoal.

Já em relação ao seu entorno, o que se encontra são edifícios, tanto co-

merciais quanto residenciais, murados, seja com gradeamentos atuais quanto 

antigos.

O Edifício Esther, por exemplo, é um dos mais conhecidos da região. Pro-

jetado pelos arquitetos Álvaro Vital Brasil e Adhemar Marinho e concluído no 

ano de 1938, ele conta com doze pavimentos, sendo até o terceiro andar de uso 

comercial e o restante de uso residencial. Em seu projeto inicial não constavam 

grades em suas entradas, todavia, na década de 1970, elas foram instaladas. 

Imagem 27: Fachada do Edifício Esther após sua construção sem grades. – Fonte: Archdaily.
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Imagem 28: Fachada do Edifício Esther atualmente, com grades.  –  Fonte: acervo pessoal.

Os gabaritos dos edifícios do entorno variam de maneira significativa. 

Ao mesmo tempo que se tem prédios mais altos também é possível identifi-

car a existência de prédios de gabaritos mais baixos. Um exemplo de prédio 

ao redor que se destaca devido ao seu gabarito quando relacionado com o 

exemplo anterior é o Edifício Itália.

O Edifício Itália foi projetado pelo arquiteto Franz Heep e concluído 

em 1965. Seu uso é inteiramente comercial, tendo lojas e até um restaurante 

funcionando nos seus quarenta e seis pavimentos. São, aproximadamente, 

cento e sessenta e cinco (165) metros de altura, o que o faz se tornar cha-

mativo na região, já que é considerado um dos mais altos da cidade de São 

Paulo1. Esses fatores acabam por influenciar algumas questões na praça, tal 

como as sombras, a incidência luminosa e a temperatura.

Quando se tem uma vista superior da praça, o que se pode notar é, 

principalmente, a quantidade de árvores presentes nela. A vasta vegetação 

apesar de refrescar a região, e de se tratar de uma das poucas áreas verdes 

do centro de tamanha proporção acaba, quando se observando no nível do 

pedestre, fechando a praça. Elas se tornam uma barreira visual para aquilo 

há tem no interior do local, de forma que, quando aliado ao medo da violên-

cia gera o medo de passear pela área.

1 Olhar imagem 33 na página 30
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Imagem 29: Vista de cima da Praça da República onde podemos ver a cobertura das árvores, 

os edifícios Esther e Itália e o e seu entorno. – Fonte: Archdaily. 

Ademais, as ruas variam em relação à sua largura, algumas ocupadas 

por vendedores e outras não, as que possuem em sua proximidade ambulan-

tes são as das extremidades dos calçadões e das galerias comerciais. Ainda 

sobre o entorno, o que se percebe é que não são apenas os canteiros da pra-

ça cercados. Os canteiros no entorno também são cercados, porém estes se 

encontram mais degradados.

Os meios de transporte trazem movimento para o local, aliados ao eixo 

comercial que lá existe. Por ser um local característico do centro de São Pau-

lo, a região atrai não apenas trabalhadores e moradores locais, como tam-

bém atraí turistas, inclusive devido à existência da parada de um ônibus tu-

rístico em frente ao Edifico Caetano de Campos. 

Imagem 30: Ônibus turístico fazendo sua parada na Praça da República. – Fonte: acervo 

pessoal.
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Ainda a respeito do sistema de transporte da região, é importante des-

tacar que além das duas linhas de metrô (amarela e vermelha), ponto de 

ônibus e ônibus turístico, o local tem um serviço de ônibus que vai até o ae-

roporto de Guarulhos, o Airport Bus Service. Devido á distância do aeroporto 

da cidade, este ponto se torna muito significativo por se tratar de um meio 

mais econômico para se chegar até o aeroporto

As reformas e transformações pelas quais a Praça da República e seu 

entorno passaram, tornaram-na o que é hoje: um local de passagem que 

não é utilizado servindo seu uso principal de fornecer lazer e hospitalidade 

para os cidadãos. O espaço público, neste caso, perdeu seu papel dentro da 

cidade, não servindo a população como deveria. Do lado de fora, a praça não 

transmite a imagem de um local seguro e convidativo.

O local se tornou um espaço inatingível, não apenas devido às suas 

barreiras físicas, mas também por causa de suas barreiras sociais causadas 

pela desigualdade. Ela é um exemplo de como os muros, as grades e os cer-

camentos (mesmo em seus canteiros) quando unidos à falta de equipamen-

to e ao aumento de crimes e da violência, faz com que o espaço seja aban-

donado pela parcela da população à qual é destinado

Para retornar ao papel que ela deveria ter como espaço público, seria 

necessário realizar novas transformações, novas propostas que visem tornar 

o ambiente inclusivo. Estabelecer propostas que consigam retomar a quali-

dade do espaço como praça a ser utilizada por todos, assim como era nos 

séculos XIX e XX, tanto antes quanto depois da existência da Escola Normal.
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Capítulo 05: Projeto arquitetônico proposto

Explicação, justificação e conceituação do projeto proposto, incluindo 

as intenções e intervenções que serão realizadas na Praça da República.

5.1. Conceituação

A arquitetura “antimendigo” pode ser encontrada em diversos instru-

mentos ou elementos da paisagem urbana. No caso da Praça da República, 

objeto de estudo deste trabalho, ela aparece, principalmente, na falta de 

mobiliário urbano e também nos poucos bancos que lá existem; no muro 

presente na Escola Municipal de Educação Infantil, Edifício Caetano de Cam-

pos e outros prédios ao redor do local; nos baixos cercados que rodeiam os 

canteiros de dentro e fora da praça.

Os mecanismos que nela foram instalados para repelir moradores de 

rua tiveram um efeito indesejado: ao invés de dormir nos bancos, eles pas-

saram a dormir no chão. Isto é, não houve a diminuição do número de pes-

soas vivendo nas ruas da área. As transformações acabaram excluindo uma 

parte da população que não estava no objetivo inicial, sendo ela a porção 

dos cidadãos que usufruíam da praça como lazer – aqueles que não apenas 

passavam por ela, mas que também permaneciam nela.

Tendo isso em vista, procura-se retomar à Praça da República seu cará-

ter de espaço público; torna-la, novamente, convidativa para que as pessoas 

permaneçam e a utilizem. A praça pode ser um local de passagem, porém 

sua função principal na cidade é servir como espaço público de lazer para 

a população. Com isso, são pensadas diretrizes e alterações que poderiam 

tornar o local atrativo; torna-se necessário investigar os fatores que tornam 

os espaços públicos locais com vida. 

Um local com vida pode ser aquele que possui a presença de pessoas 

o utilizando. Dessa forma, percebe-se que a arquitetura antimendigo dentre 

todas as consequências que traz, faz com que o ambiente perca sua vida. 

Isso pode ser explicado pelo fato de que os muros e gradis protegem aqueles 

que estão dentro dos seus limites, mas para aqueles que estão na rua, o que 

se transmite é o medo. Locais com muros e portões altos que isolam uma 

área, tornando-a vazia, e por conseguinte, perigosa. A necessidade de ter 

que proteger uma local com os instrumentos de exclusão gera medo naque-

les que a habitam. Assim, se gera a ausência de pessoas nos espaços. 
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No caso da Praça da República, a própria base da policia militar se en-

contra cercada, alimentando a questão do medo e da violência na região. 

Além disso, a falta de mobiliário urbano aliada com a obstrução da paisagem 

devido ao grande número de árvores e da Escola Municipal de Educação In-

fantil Armando de Arruda que também possui grade, faz com que se crie um 

mistério a respeito do que será encontrado na Praça.

Imagem 31: O interior da Praça da República visto de seu exterior. – Fonte: acervo pessoal.

5.2. Projeto proposto

Visando a melhoria e requalificação do espaço público, a proposta de 

projeto é composta por diferentes ações que vão desde a inserção de uma 

maior quantidade de mobiliário urbano até a construção de dois novos edifí-

cios onde se tem a Estação República do outro lado da rua. As intervenções 

consistem de ações que interferem desde a escala micro até a escala do 

macro. 

Dentro das ações que serão efetuadas na praça temos, principalmente, 

a remoção de grades e cercados no interior do local, isto é, na base da polícia, 

e nos canteiros; tratamento da vegetação local; instalação de mobiliários 

urbanos em toda a extensão da área; e conserto do gazebo já existente. No 

caso da Escola Municipal de Educação Infantil que lá se encontra, não serão 

retirados apenas os muros, mas a edificação como um todo. 

O grande partido deste projeto está relacionado com a transferência 

da escola para fora da praça, de forma a deixar o local mais aberto para 

quem vê de fora, ou seja, mais convidativo. A escola passará a atuar em um 

terreno em frente à praça, criando uma expansão do espaço para o entorno. 
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Figura 01: Implantação com o interior da Praça da República. – Fonte: acervo pessoal.

O terreno, em frente à Praça, abriga, atualmente, um estacionamento 

e a entrada do metrô junto com alguns comércios. O edifício do metrô será 

demolido, todavia, as escadas de acesso irão permanecer, assim como elas 

acontecem nas outras entradas do metrô, de forma que o projeto irá acon-

tecer sobre ela.

O partido do projeto envolve a criação de dois edifícios. A escola, que 

será transportada para o outro lado da rua da praça, terá seu programa am-

pliado, isto é, além de ter como foco o ensino das crianças, também irá ofere-

cer estudos em áreas técnicas e oficinas para adolescentes e adultos. O cen-

tro de educação buscará trazer ensino para as crianças e também capacitar 

os mais velhos para o mercado de trabalho.

O segundo edifício proposto é uma Habitação de Interesse Social (HIS), 

com diferentes tipologias para alcançar as diversas famílias hoje existentes. 

Através da análise da área foi possível perceber a necessidade de habita-

ções, isso porque, se trata de uma região que, cada vez mais está recebendo 

pessoas sejam passageiras ou não – devido as iniciativas públicas e privadas 
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de revitalização do centro de São Paulo. 

No térreo do terreno serão realocadas as lojas que estavam ali antes, 

especialmente o Airport Bus Service, que diz respeito ao ônibus que vai para 

o Aeroporto de Guarulhos. As lojas estarão no térreo do edifício residencial, 

junto com sua recepção. Já o térreo da escola terá a recepção e entrada do 

centro educacional, para a segurança das crianças o uso da escola irá se dar 

a partir do primeiro pavimento, sendo restrito para funcionários e alunos.

Figura 02: Planta do pavimento térreo. – Fonte: acervo pessoal.
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Levando em consideração o objetivo de retomar o uso da praça, a pro-

posta conceitual do projeto envolve um elemento de transparência que co-

labore na expansão da praça para o terreno. Assim, os edifícios irão conter 

vazios com usos verdes que remetam à vegetação do local, uma parede ver-

de e também, no térreo, uma continuação da Praça da República que será 

desenhada nos mesmos moldes. 

Figura 03: Esquema do projeto proposto. – Fonte: acervo pessoal.
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Na figura acima, o edifício da esquerda se refere ao conjunto educacio-

nal enquanto o da esquerda é o edifício de habitação.

A abertura total conta ainda com a retirada do muro do prédio vizinho, 

um edifício residencial com térreo livre que possui um gabarito alto e de des-

taque na região, chamado de Downtown República, o qual foi inaugurado 

em 2018 pela incorporadora Setin.

Imagem 32: Vista do térreo e do prédio vizinho. – Fonte: Setin.

Diferentemente dos materiais de revestimento utilizados no prédio vi-

zinho, como visto na imagem acima, a proposta para esse conjunto é que sua 

fachada seja de vidro, mostrando sua espacialidade interna e conectando os 

espaços.

Em relação ao interior dos prédios, para se obter o efeito desejado de 

transparência na escola, as salas de aula foram dispostas no centro da edi-

ficação, com os corredores nas extremidades. Para que isso ocorra sem in-

fluenciar na educação dos alunos, as mesmas terão paredes de vidro, que 

permitem a entrada de luz e com tratamento acústico. No caso do edifício 

residencial, ele é composto por onze pavimentos, dos quais dez são destina-

dos à moradia, cada uma com 50m², sendo seis por andar, ou seja, sessenta 

unidades no total.
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Figura 04: Planta do primeiro pavimento. – Fonte: acervo pessoal.
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Figura 05: Planta do segundo pavimento. – Fonte: acervo pessoal.
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Figura 06: Planta do terceiro pavimento. – Fonte: acervo pessoal.
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Figura 07: Planta do quarto pavimento. – Fonte: acervo pessoal.
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Figura 08: Planta do quinto pavimento. – Fonte: acervo pessoal.
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Figura 09: Planta do sexto pavimento. – Fonte: acervo pessoal.
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Figura 10: Planta do sétimo pavimento. – Fonte: acervo pessoal.
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Figura 11: Planta do oitavo pavimento. – Fonte: acervo pessoal.
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Figura 12: Planta do nono pavimento. – Fonte: acervo pessoal.
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Figura 13: Planta do décimo pavimento. – Fonte: acervo pessoal.
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Figura 14: Planta do décimo primeiro pavimento. – Fonte: acervo pessoal.
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Figura 15: Corte que demonstra relação dos edifícios projetados com a praça. – Fonte: acer-

vo pessoal.

Figura 16: Corte passando pelos dois edifícios. – Fonte: acervo pessoal.
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Nesses cortes podemos ver a relação entre salas e corredor no conjun-

to educacional e também a relação que se tem do projeto com a praça na 

questão de gabarito e número de pavimentos. Os prédios foram pensados 

para se misturar com a paisagem quando se trata de seu gabarito, porém se 

destacar quanto à sua materialidade e transparência para a praça. O paisa-

gismo realizado na lateral do terreno tem como partido criar uma passagem 

e circulação entre a quadra, o projeto e a Praça da República, visando atrair 

mais pessoas para o local, não apenas como transeuntes.

Figura 17: Fachada frontal do projeto. – Fonte: acervo pessoal.
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Figura 17: Layout desenvolvido para o edifício residencial. – Fonte: acervo pessoal.

No edifício residencial, foram projetadas unidades de 50m², se tratando 

de seis habitações por andar, ou seja, 48 unidades habitacionais em todo o 

edifício. O layout foi desenvolvido de forma que as áreas principais recebam 

luz do sol, no período da manhã, por isso, foram colocados quarto, sala e área 

de serviço/cozinha próximos a janela. O banheiro, por outro lado, foi projeta-

do do lado oposto, faceando o corredor.
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Considerações finais

Ao estudar o surgimento da arquitetura de defesa, foi possível perce-

ber as consequências que este movimento teve na alteração da paisagem 

urbana das cidades nos últimos anos. O que deveria servir para excluir uma 

parcela da população acabou tendo um resultado diferente. 

Como dito nos capítulos anteriores, as ações realizadas para impedir 

a permanência de moradores de rua nos locais não excluíam apenas a eles, 

mas sim toda a população. Além disso, o que se percebe atualmente é que 

com o aumento do número de pessoas vivendo nas ruas, não são estes ins-

trumentos que os impedem de permanecer nos espaços. Isto é, a parcela que 

parou de habitar e utilizar alguns espaços é a parcela que não mora nas ruas, 

uma vez que os espaços livres continuam sendo moradia para aqueles que 

não possuem casas, ou seja, pessoas não deixaram de viver nas ruas devido 

a existência dos instrumentos “antimendigos”. 

Assim, se obtém transformações tais como a que ocorreram na Praça 

da República. O local se tornou um espaço público pouco utilizado, servindo 

mais como passagem e interligação entre lugares, ao invés de ser um espaço 

público utilizado como espaço de permanência e lazer, como era antes na 

época, por exemplo, em que o Edifício Caetano de Campos abrigava a Escola 

Normal.. 

A Praça da República é uma grande área verde, com edifícios históricos 

e importantes para a formação de São Paulo e, hoje, encontramos um local 

totalmente diferente daquilo que ele foi pensado e planejado para ser. Seu 

entorno permanece com edificações de boa qualidade, que foram se adap-

tando com as transformações sofridas pelo centro.

Portanto, a pertinência deste projeto é (re)transformar a praça, de for-

ma a retomar sua característica e função inicial, alterando, também, o seu 

entorno. As intervenções propostas almejam tornar o espaço mais convida-

tivo, atraindo mais pessoas para o local. Porém, para que isso ocorra, a popu-

lação em geral deve se sentir segura, o que não ocorre hoje, visto que ainda 

existe a necessidade de se utilizar instrumentos hostis.

O que se pode concluir é que na intenção de proibir uma fração da po-

pulação o que se tem como resultado é uma cidade mais hostil não habitada 

e usufruída da forma como deveria pelos seus cidadãos. O medo da violência 

e do crime faz com que as pessoas estejam cada vez mais isoladas. A cidade 

fica sem vida, sem movimento, o movimento que aumenta é aquele das pes-

soas vivendo nas ruas, que continuam fazendo uso dos espaços da cidade. 

Neste caso, a dificuldade está em projetar e pensar soluções que agre-
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guem todos os cidadãos, uma vez que todos têm direito à cidade. Todavia, 

não se deve deixar de projetar ou projetar visando excluir uma parte da po-

pulação, já que isso tornaria a cidade monótona e repetitiva, além de sem 

vida, e, considerada segundo Gordon Cullen, um fracasso.

O espaço público deve continuar sendo projetado de forma a respeitar 

seu uso, manter a segurança sem abrir mão dos instrumentos que o carac-

terizam, como o mobiliário. A segurança não é estabelecida pelos muros e 

gradis, mas sim pela presença de outras pessoas. Logo, deve-se estimular 

o uso dos espaços públicos buscando atrair mais pessoas, são elas que irão 

transmitir segurança para a população – pessoas se sentindo seguras por 

pessoas, sem a necessidade de uma arquitetura hostil.
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