
São Paulo:
Urbanidade, Projeto e Oportunidade

Espaços para o exercício da cidadania

JOEL BAGES SANABRA

ORIENTADORA: REGINA PROSPERI MEYER

Dissertação de mestrado

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Universidade de São Paulo

SÃO PAULO, 2015



Joel Bages Sanabra

São Paulo:
Urbanidade, Projeto e Oportunidade

Espaços para o exercício da cidadania

Dissertação de mestrado apresantada à Faculdade de       
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo        
para a obtenção  do título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo

Orientação: Dra. Regina Maria Prosperi Meyer

São Paulo, 2015Ã

EXEMPLAR REVISADO E ALTERDO EM RELAÇÃO À 
VERSÃO ORIGINAL, SOB A RESPONSABILIDADE DO 
AUTOR E ANUÊNCIA DA ORIENTADORA.

O original se encontra disponível na sede do programa

São Paulo, 26 de junho de 2015



AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE  TRABALHO, 
POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO,  PARA  FINS DE ESTUDO E 
PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. 

E-MAIL DO  AUTOR:   joelbages@hotmail.com

Ficha catalográfica

              Bages Sanabra, Joel 

   B144u          São Paulo: urbanidade, projeto e oportunidade / Joel Bages

              Sanabra. --São Paulo, 2015.                                     270  p. : il.

                    Dissertação (Mestrado -  Área de Concentração: Projeto,    
   Espaço e Cultura) –  FAUUSP. 
                    Orientadora: Regina Prosperi  Meyer

                     1.Planejamento territorial urbano 2.Espaço público – São Paulo (SP)
              3.Percepção urbana – São Paulo (SP) 4.Cidades – São Paulo (SP) 
              5.Paisagem urbana – São Paulo (SP) 6.Desenho urbano – São Paulo (SP)
              7.Espaço urbano – São Paulo (SP) 8.Projeto de arquitetura 9.Urbanidade 
              I.Título

                                                                                         CDU  711.4



FOLHA DE APROVAÇÃO

Nome: Joel Bages Sanabra

Título: São Paulo: Urbanidade, Projeto e Oportunidade

Dissertação apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo para a obtenção do título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo.

Área de concentração: Projeto, Espaço e Cultura.

Aprovado em:

Banca examinadora

Prof. Dr.
Instituição
Julgamento
Assinatura

Prof. Dr.
Instituição
Julgamento
Assinatura

Prof. Dr.
Instituição
Julgamento
Assinatura





AGRADECIMENTOS

A Luiza Pires, esposa e companheira. Pela força do dia a dia porque me acompanhou 
em tudo, compartilhando tanto os momentos de felicidade como também os mais 
difíceis e que muito colaborou com a revisão deste trabalho.

A Regina Meyer, pela orientação, por me ajudar a não perder o meu rumo, pela 
confiança e otimismo que me transmitiu do inicio ao fim. Sobretudo pela grande 
oportunidade que me deu.

A Julián Galindo, professor que orientou os primeiros trabalhos relacionados com 
esta pesquisa, na Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Ele me abriu o 
caminho para começar esta viagem, fez-me “aprender a ler”  Manuel de Sola Morales, 
o principal referente desta dissertação. 

A Vladimir Bartalini, por me receber como orientando durante o período do meu 
intercâmbio na FAU-Maranhão, esforçando-se para ajudar a transmitir as ideias 
que vinham da escola de Barcelona para a realidade de São Paulo. Também, por 
formar parte de banca de qualificação junto a Milton Braga, momento em que ambos 
aportaram conselhos que foram fundamentais para a materialização definitiva do 
mestrado.

A Marlon Longo, Alessandro Muzi e Mariana Wilderom, pela amizade dentro do curso 
da pós-graduação, pois o ritmo frenético de São Paulo não faz fácil forjar relações 
além das horas de aula. Com eles, essa dificuldade foi vencida e encontrei amigos de 
verdade, que fizeram deste percurso algo menos solitário.     

A Diogo Pereira, colega e camarada. Pelas conversas sobre as nossas pesquisas, 
trabalhos acadêmicos e profissionais. Compartilhar modos de ver e de pensar trouxe 
reflexões e troca de informações de grande valor, mas, sobretudo, um grande amigo.

A Pablo Hereñú e Eduardo Ferroni, chefes e amigos. Pela grande oportunidade que 
me deram no H+F e também por compartilhar as suas experiências como arquitetos e 
pesquisadores. Tornaram-se, para mim, uma referência de profissionais do exercício 
e do ensino da arquitetura. Também, a toda equipe do H+F: Tammy, Nate, Marta, Ivan, 
Karloni, Camila Bellatini, Camila Paim, Camila Reis, Nathalia, Guta, Bianca, Denis e 
Diogo, porque além de um grande ambiente de trabalho, me deram a sua amizade.

Ao Pablo Coquillat, por compartilhar uma experiência paralela. As discussões sobre 
a nossa situação no Brasil, trocando informações e conselhos, foram de grande ajuda 
nos momentos de maior solidão como “expatriados”. 

A Joaquim Sabaté e Miquel Corominas, pela oportunidade para colaborar no seu 
escritório CCRS em Barcelona, quando comecei a compreender a importância do 
planejamento urbano e aprender sobre as cidades, o que fez despertar em mim o 
interesse em iniciar o curso de pós-graduação no DUOT. 

Ao meu pai Joan, a minha irmã Anahí, à Tieta e ao Tete, pelo apoio na distância.

Aos meus sogros, Antonio Pires e Licínia Braga, pelo apoio um pouco mais próximo.

Aos funcionários da FAU-Maranhão, pela paciência.





RESUMO

O conceito urbanidade é complexo, mas essencial para a abordagem do mundo 
urbano contemporâneo, associando-se aos espaços que estruturam a cidade funcional 
e socialmente. Com base num urbanismo racionalista, os modelos de expansão 
metropolitana aumentaram os limites da cidade tradicional, transformando a ideia de 
urbanidade. Este trabalho pretende se aproximar a uma definição para este termo e 
entender como processos de formação da metrópole de São Paulo influíram na criação 
e evolução dos seus espaços de interação cidadã mais significantes. Partindo disso, 
compreender a importância dessa expressão aparentemente ambígua para se pensar 
nos espaços de ação da vida pública nas nossas cidades do amanhã. 

Palavras chave: Planejamento territorial urbano. Espaço público. Percepção urbana. 
Paisagem urbana. Desenho urbano. Espaço urbano. Projeto de arquitetura. Urbanidade. 
São Paulo (cidade) Brasil.



RESUMEN

El concepto de urbanidad es complejo, pero esencial para el abordaje del mundo urbano 
contemporáneo, asociándose a los espacios que estructuran la ciudad funcional y 
socialmente. En base a un urbanismo racionalista, los modelos de expansión metropolitana  
aumentaron los límites de la ciudad tradicional y transformaron la idea de urbanidad. 
Este trabajo pretende aproximarse a una definición de este término, y entender cómo 
procesos de formación de la metrópolis de São Paulo afectaron la creación y evolución 
de sus espacios de interacción ciudadana más significativos. Con ello, comprender la 
importancia de esa expresión aparentemente ambigua, para pensar en los espacios de 
acción de la vida pública en nuestras ciudades del mañana.

Palabras clave: Planeamiento territorial urbano. Espacio público. Percepción urbana. 
Paisaje urbano. Diseño urbano. Espacio urbano. Proyecto de arquitectura. Urbanidad. 
São Paulo (ciudad) Brasil.



ABSTRACT

The concept of urbanity is complex, but essential for approaching contemporary urban 
world, being associated to spaces that structure the city’s functionality and sociality. 
Based on a rationalist urbanism, models of metropolitan expansion increased the limits of 
the traditional city and transformed the idea of urbanity. This work aims to approximate 
a definition of this term, and understand how processes of formation of the metropolis 
of São Paulo affected the creation and evolution of the most significant public spaces 
of interaction. With this, to understand the importance of this apparently ambiguous 
expression, to think about the action places for public life in our cities of tomorrow.

Keywords: Territorial urban planning. Pubic space. Urban perception. Cityscape. Urban 
Design. Urban space. Architectural project. Urbanity. São Paulo (city) Brazil. 
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São Paulo: Urbanidade, Projeto e Oportunidade

INTRODUÇÃO 

A cidade como objeto de análise, convida a infinidade de métodos, reflexões e pontos de vista. Das múltiplas 
visões que o urbanismo, como conhecimento interdisciplinar, pode ter sobre as cidades, é necessário entender as 
formas urbanas além da sua morfologia, para poder estabelecer uma análise profunda dessas. A experiência urbana, 
ou seja, as vivencias dos espaços da cidade podem nos contar muitas coisas que não conseguimos perceber sobre 
o papel. Com isso, a cidade gera com as suas formas espaços de urbanidade, onde a ação do cidadão se manifesta, 
onde se encontra alguma coisa mais imaterial, a vida urbana.  

A cidade não é constante ou uniforme, mas mutante e heterogenia. No espaço urbano, achamos, cada vez 
mais, a especialização funcional, que cria tecidos monofuncionais, espaço residencial, espaço industrial e logístico, 
etc. No entanto, continua a ser necessária a criação de espaços de mescla, e, acima de tudo, interação, que sejam 
dotados de alta urbanidade e capazes de estruturar a cidade funcional e socialmente.

Esses espaços de urbanidade por seu contexto diferenciado, já existem desde as primeiras formas 
urbanas, ao redor da Ágora, o Mercado, ou a Praça da igreja. São espaços que, ao longo do tempo, foram mudados, 
transformados e multiplicados, criando verdadeiros espaços vivos altamente significativos nas cidades. Com a 
cidade do século XX, novos tipos de espaços de urbanidade nasceram desenvolvendo um papel de centralidade nas 
novas metrópoles. Nos espaços de urbanidade, a intensidade de troca é garantida pela mistura de atividades, pela 
abertura e continuidade do espaço arquitetônico pela singularidade do espaço urbano.

Atualmente, os processos experimentados nas cidades dos nossos dias mudaram a ideia de urbanidade, a 
deslocando as vezes para periferia, suprimindo-a ou a transformando de uma forma mais ou menos substancial, em 
um processo no que com frequência acabaram se perdendo vários dos seus atributos, resultado de um processo de 
especialização urbana. Por isso, hoje é muito importante identificar quais são os parâmetros formais e funcionais 
da urbanidade, assim como também a sua relação com os tecidos urbanos, as infraestruturas de mobilidade que 
os alimentam, com espaços nos quais se configuram cadeias ou sistemas, e com o território, que amplia os limites 
tradicionais da cidade.  
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho pretende analisar a cidade partindo dos seus espaços 
de urbanidade. Em primeiro lugar, tentando se aproximar à compreensão desse 
termo partindo do estudo de formas urbanas antecedentes, onde se estabelecem 
as condições procuradas de interação e vida urbana. A evolução dos fenômenos 
metropolitanos, experimentados nas cidades contemporâneas tem uma influência 
direta nos espaços de urbanidade tradicionais, deslocando-os, enfraquecendo-os 
ou transformando-os. Baseando-se no estudo da cidade de São Paulo, pretende-se 
explicitar esses processos e os espaços a eles associados.  

Justificativa

O conceito de urbanidade é difícil, mas essencial para lidar com o mundo 
urbano contemporâneo. Lembrando a obra de Jane Jacobs1, o grau de urbanidade 
de uma cidade, uma metrópole ou distrito é intrinsecamente dependente do grau 
de vitalidade urbana presente lá. Por que este olhar para São Paulo? Os processos 
experimentados pelos espaços de urbanidade que nela encontramos suscitam um 
cotejamento entre os problemas urbanos americanos no início dos anos 60 e a atual 
situação das exauridas cidades brasileiras� (MEYER, 2002). As formas de expansão 
da metrópole, pouco dialogantes com a cidade precedente, supõem um isolamento 
e negação a uma possível urbanidade. Propõe-se contar quais são os espaços que 
juntam suficientes características para serem enclaves da vida urbana na metrópole. 
Com isso, busca-se entender a importância do papel desses lugares, que ainda tendo 
vivenciado um enfraquecimento e transformação da sua atividade urbana em um 
processo metropolitano sedativo para a sua urbanidade, apresentam-se como pontos 
chave para se pensar a cidade.

�   Jacobs, J. (1961). Life and Death of Great American Cities. São Paulo: Martins Fontes.

�   Meyer, R. (2002). Pensando a urbanidade. Resenhas Online, Vitruvius .
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São Paulo: Urbanidade, Projeto e Oportunidade

Figura 1: (página anterior) A urbanidade das Origens, 
o Foro Romano. Fonte: MORRIS,1979

Figura 2: (página anterior) A urbanidade Contemporânea, 
Shibuya, Tokyo. Fonte: MONTANER, 2009

“Hablar de urbanidad en la ciudad contemporánea puede parecer una referencia anticuada, ya que se trata de un término de la ciudad 
física transferido al comportamiento social, individual o colectivo. Pero es todo lo contrario, si pensamos en la urbanidad como en un 
contenido de lo material, como una condición de las cosas urbanas.” (Morales, 2008)�

�   Morales, M. d. (2008). De Cosas Urbanas. Barcelona: Gustavo Gili.

Métodos de pesquisa e objetivos

Para começar, no primeiro capítulo, constrói-se um marco teórico que é uma análise da cidade a partir dos 
seus espaços de urbanidade. O estudo de várias das obras que, de um modo ou de outro, fazem essa visão urbana é 
o primeiro passo pare se elaborar a definição do termo urbanidade. O estudo de casos exemplares será necessário 
nessa etapa. Com isso, o item quer elaborar um estado da arte da questão, entendendo a urbanidade como um 
conceito mutável quanto à forma e à função dos espaços urbanos. Depois de construir um panorama para uma 
definição do termo, os seguintes capítulos devem entrar no contexto do caso de estudo e os seus recortes.

O segundo capítulo trata de associar os conceitos do item anterior com a formação da metrópole de São 
Paulo. O objetivo principal foi o reconhecimento das suas morfologias urbanas de dimensão cívica, associáveis 
com diferentes etapas da sua evolução.  Baseando-se também em bibliografia básica para entender a fundação e 
formação da cidade, conta-se como as políticas urbanas que priorizaram uma cidade baseada no espaço privado 
e no rodoviarismo trouxeram deslocamentos e mutações na ideia de urbanidade e em suas formas. A abordagem 
do objeto de estudo, visando um reconhecimento da vida urbana na cidade, precisou reconhecer tal dinâmica em 
espaços referentes à vida cívica da metrópole, partindo de uma escala maior que a do projeto arquitetônico singular. 
O necessário percurso pela história da evolução urbana da cidade estabeleceu os critérios de seleção para estudos 
de caso, nomeados de ‘espaços de urbanidade’, associados a diferentes períodos da formação metropolitana. 

As análises gráficas dos espaços selecionados explicitam a sua morfologia em relação à sua atividade 
urbana e ao fenômeno de crescimento metropolitano de São Paulo. Para isso, procurou-se desenhar a relação entre 
os espaços escolhidos e o seu contexto urbano. A necessidade de refletir além da sua morfologia, analisando as 
dinâmicas propiciadas pelas suas condições espaciais, levou a criar um sistema gráfico com suficiente capacidade 
de abstração para entender os conceitos aqui citados. O estudo também se apoia em trabalhos de pesquisa 
específicos sobre estes marcos urbanos, fundamentais para se entender a sua formação e evolução como espaços 
de urbanidade. 
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INTRODUÇÃO

O terceiro capítulo procura associar a operação arquitetônica com o surgimento da vitalidade urbana. 
O reconhecimento dos espaços e fenômenos de apropriação que geram a vida na cidade demonstrou como as 
características morfológicas, proporcionadas pela arquitetura, tiveram um papel fundamental na presença de 
urbanidade nos estudos de caso escolhidos. Os métodos para tal fim foram dois: a análise gráfica e o estudo 
comparativo. 

Depois de identificar as características das arquiteturas protagonistas nos espaços estudados foi possível 
analisá-las, para assim entender a sua estratégia essencial como projeto urbano. Para tal fim, foi desenvolvida uma 
analise comparativa das arquiteturas selecionadas, associando-as com referentes de diferentes procedências, mas 
com características comuns. Isso possibilitou a categorização dos mecanismos de projeto usados em cada caso, 
o que permitiu associar o conceito de urbanidade com as características morfológicas e espaciais dos projetos 
arquitetônicos. Com base nisso, defende-se que a arquitetura urbana e as ações estratégicas são as responsáveis 
por executar as potenciais formas adequadas à situação preexistente e ao seu contexto cultural e histórico.   
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Simbologia: (página anterior) Código de abstração de Elementos 
e Dinâmicas, para análises gráficas desta pesquisa. Elaboração do 
Autor.
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CAPÍTULO 1: Marco teórico

“The polis is not primarily a collection of habitable dwellings, but a meeting place for citizens, a space 
set apart for public functions. The city is not built, as is the cottage or the domus, to shelter from the 
weather and to propagate the species –these are personal, family concerns– but in order to discuss 
public affairs.”  (Sert, 1952)

Sert, Joesp Lluís. (1952) Centres of community life em  The Heart of the City, London, Lund Hupries



21

Uma urbanidade para a metrópole contemporânea 

Dos assentamentos primitivos às formas urbanas contemporâneas, destaca-se a criação de diversas 
tipologias de espaço público, geradas em função de como a vida urbana nelas participou. Assim, estabelece-se 
uma relação entre a morfologia e a atividade nos lugares de urbanidade. São espaços de uso público com uma 
forma definida, de uso misto, de identificação cidadã, que estão bem articulados com o resto dos tecidos urbanos, 
gerando centralidades.  Perder alguns desses atributos a favor do progresso gerou mudanças na ideia de vitalidade 
urbana das metrópoles atuais.

Faz-se necessária a definição do termo ‘urbanidade’ para uma possível leitura da cidade. É árduo dar um 
significado fechado à palavra, mas é possível relacioná-la com o grau de vitalidade que se encontra nos espaços da 
vida cívica. A manifestação do cidadão no espaço público, na vida coletiva, é a base para a geração desse fenômeno, 
que está sujeito a ter diferentes atributos em função das condições da cidade na qual participa.

“Do ponto de vista da crítica urbanística, arquitetônica e sociológica da cidade, a urbanidade foi associada à ideia de atividade, não 
somente de bom comportamento, de respeito e ordem, até poder-se-ia dizer de modéstia individual. Entende se com isso que um espaço 
é muito urbano quando acontecem muitas coisas nele, quando há muita atividade. A urbanidade é a Idea de centralidade, de vitalidade, 
de pessoas diversas, das luzes, do brilho...” (Morales, 2009)1

Assim, com um significado ainda aberto, esse primeiro capítulo se aproxima dessa ideia com uma leitura do 
que se pode “considerar espaços de urbanidade paradigmáticos” na evolução das cidades tradicionais. Estabelece-
se uma leitura histórica das morfologias urbanas em relação aos espaços de interação onde se desenvolve a 
vida urbana. Partindo dessa leitura evolutiva, explica-se como as propostas de cidade racional do modernismo 
quebram com esse espaço cívico, baseadas no modelo funcionalista que foi aplicado em muitas cidades durante a 
primeira metade do século XX. A desumanização urbana provocada por uma aplicação superficial desse modelo de 
cidade foi objeto de estudo de vários autores a partir dos anos 60, o que aportou críticas, análises e propostas de 
cidade que focalizam na ideia da recuperação da vida urbana nas cidades contemporâneas. Nas grandes cidades, 
os processos metropolitanos trazidos pela evolução socioeconômica, apoiados nos modelos urbanos racionais, 
podem enfraquecer a ideia de urbanidade, apresentando alternativas que negam os espaços paradigmáticos de 
vitalidade urbana.

 
�   Morales, M. d. (2009). La urbanitat de l’arquitectura. Barcelona.Figura 1.1: (página anterior) Le Flaneur, Paul Gavarni, 1842. 

Fonte: ROSLER, 2013.
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CAPÍTULO 1

Figura 1.2: A Ágora de Atenas. Fonte: MORRIS, 1979.

1.1 Antecedentes 

O conceito de urbanidade pode ser muito amplo e pouco preciso caso se queira vê-lo aplicado a formas 
urbanas de diferentes procedências e realidades históricas. Para entender as mutações nos espaços cívicos, é 
necessário situá-los em uma evolução temporal. A identificação desses marcos como lugar de identidade coletiva 
talvez seja sua função mais antiga, ainda que eles tenham assumido várias atribuições ao longo da história (como de 
espaço de circulação, intercâmbio, cênico ou lazer). Desde as origens do fato urbano, o espaço público é concebido 
como reforço para a coesão social, e seus atributos são contribuições fundamentais para o desenvolvimento da 
urbanidade. 
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Uma urbanidade para a metrópole contemporânea 

Figura 1.3: Agora or Marketplace, Gravura, J. Buhlmann, 1881. 
Fonte: ALAMY, 2013.

Figura 1.4: Os restos da Ágora de Atenas, 2005. Arquivo do autor. 

A cidade-estado grega: A Ágora

O termo grego Ágora é traduzido como “reunião”. A Ágora é definida como lugar de intensa e continuada 
concentração de diversas atividades. De fato, não se tratava de uma simples praça pública, mas do centro nevrálgico 
da cidade, seu coração latente. Ainda que fossem inevitáveis a dispersão e a especialização de suas funções, na 
evolução das cidades gregas, várias delas foram parcialmente mantidas. Foi um espaço especialmente unitário, 
resistindo fortemente à própria partição (MORRIS, 1979).1 Lugar de reunião permanente de todos os cidadãos, 
não adquiria vida apenas ocasionalmente, mas era o cenário cotidiano da vida social, dos negócios e da política.

“Na Ágora ocorriam muitas atividades simultâneas, e as pessoas que iam de um lado ao outro se agrupavam em círculo para falar de 
diversas coisas ao mesmo tempo. Como regra geral, nenhuma voz dominava o conjunto.” (Sennett, 1994)2

O incremento da autonomia das diversas esferas da vida coletiva (religiosa, política e econômica), até 
então fundidas na maioria das civilizações, evoluiu para uma diferenciação dos espaços públicos da cidade: a 
Acrópole3 era o lugar simbólico e sagrado tradicional, no Bouleuterión4 eram tomadas as decisões políticas, e a 
Ágora, o lugar de caráter cívico, de interação entre os cidadãos ao redor da atividade comercial das Stoas.5 

“esses três graus – os deuses em primeiro lugar, depois, a vida pública e finalmente a vida privada – nunca foram desde então tão 
claramente distiguidas.” (Giedion, 1952)6

�   Morris, A. E. (1979). História de la forma Urbana. Barcelona: Gustavo Gili.

�   Sennett, R. (1994). Carne y Piedra. Madrid: Alianza Editorial.

�   Em grego ἀκρόπολις, composto de ἀκρος, “extremo, alto”, e πόλις, “cidade”, é a parte da cidade construída nas terras mais altas da região. A 
posição conta tanto com valor simbólico (elevar e enobrecer os valores humanos) como estratégico, pois poderia ser melhor defendida dali. 
Era na Acrópole das diversas cidades que se construíam as estruturas mais nobres, como templos e palácios dos governantes. 

�   Em grego βουλευτήριον, é a construção para as reuniões da boulé, o conselho, nas cidades da antiga Grécia. A boulé era uma instituição 
básica nas antigas polis (cidades-estados) gregas. Era composta por representantes dos cidadãos, que se reuniam para discutir e decidir sobre 
as questões públicas. A palavra bouleuterión é composta pelo termo grego boulé (conselho) e pelo sufixo terio (lugar para fazer alguma coisa).

�   Em grego Στοά, transl. Stoá, “pórtico” ou “colunata”, é um elemento arquitetônico muito utilizado na Grécia Antiga, que consistia de 
um corredor ou pórtico coberto, comumente destinado ao uso público.
(Definições em: Smith W. (ed.), 1870, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. Boston e Londres: Little & Brown.) 

�   Giedion, S. (1952). Precedente históricos. Em The Heart of the City. 
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Figura 1.5: Ágoras nos seus núcleos primitivos: 
Atenas, Priene e Mileto. Elaboração do autor sobre 
base MORRIS, 1979.

Como ponto central das cidades construídas na Grécia antiga, a Ágora se situava o mais perto possível 
do centro, ou, nas cidades costeiras, junto ao porto, seguindo a lógica dos fluxos comerciais. Essas características 
podem ser vistas em Priene, posicionada no cruzamento das duas principais vias da cidade, e em Mileto, onde a 
Ágora é junto ao porto. Nas cidades sem uma estrutura em grelha, a posição habitual da Ágora é entre a entrada 
principal da cidade e a da Acrópole, como observado em Atenas.

O espaço cênico produzido pelas Ágoras, sua posição estratégica, assim como o desenvolvimento das 
atividades coletivas, permitem defini-las como lugares de urbanidade nos quais as manifestações da vida pública 
se destacam pela diversidade (política, troca de bens, encontro, reunião). Sendo assim, revelou-se como um espaço 
ambíguo, alimentando a vida urbana.
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Figura 1.6: Roman Forum. The reconstruction of the 19th century. 
Giuseppe Becchetti. 1893. Fonte: WILLIS, 1921.

Figura 1.7: O Foro Romano, Roma 2003. Arquivo do autor.

A Roma urbana: o Foro

“O Foro romano é um lugar completamente carente de ordem [...] os romanos, desde o início, mesclaram negócios, religião, justiça e vida 
pública.” (Giedion, 1952)7

O Foro foi o equivalente romano da Ágora grega. Porém a imagem das cidades gregas com a qual os romanos 
construíram seu império, levando a complexidade funcional das Ágoras aos primeiros Foros, foi posteriormente 
revisada. Poucas cidades, como Roma em sua época imperial, confiaram tanto no poder da imagem visual.

“Corpo, casa, Foro, cidade, império, todos se baseavam num imaginário linear. A crítica arquitetônica fala da preocupação romana e 
precisa do espaço, de espaços com ângulos retos bem definidos, como a grelha, de estruturas de formas estritas, como o arco romano, 
o semicírculo ou de edifícios com volumes rigorosamente definidos, como as cúpulas que se conseguem girando um semicírculo num 
espaço tridimensional. Essa linguagem visual expressava as necessidades de um povo instável, desigual e difícil de lidar, que procurava 
a segurança que resplandece do lugar.”  (Sennett, 1994)8

Essa concepção monumental do espaço público diminuiu o caráter cívico que possuíam a Ágora ou os 
primeiros Foros. Os espaços coletivos se tornaram menos vivos, se associando a atividades específicas que podiam 
implicar controle e acesso restrito. 

“[Em Roma] Na medida em que o Foro romano foi se regularizando, os açougueiros, os lojistas, os pescadores e os comerciantes da 
cidade deslocaram-se para os diferentes bairros da urbs, deixando os assuntos do Foro, no período final da república, aos advogados e 
burocratas. Depois, quando os imperadores construíram os seus próprios Foros, esses últimos abandonaram o Foro romano para seguir 
os patrões a novos espaços. Na gíria dos planejadores atuais, os prédios tornaram-se mais monofuncionais e, já na época de Adriano, 
muitos se encontravam praticamente vazios [...] nesse mundo tão planejado tinha-se pouca necessidade dos valores ambíguos da Stoa” 
(Sennett, 1994)9 

Nesse sentido, os Foros imperiais de Roma compartilharam muito mais semelhanças com os centros 
cívicos do século XX que com os espaços de épocas posteriores10 (MARTÍ, 2004). A estrutura básica da cidade 
romana se resumia a duas ruas principais perpendiculares: o cardo e o decumano, vias ortogonais que geravam 
a grelha da cidade. O Foro normalmente se situava em uma das esquinas formadas por essa interseção, sendo 
uma praça delimitada por um perímetro de colunas, com um edifício para reuniões em um dos lados. O templo 
principal, o teatro e os banhos públicos também se situavam perto do Foro, no centro da cidade.

�   Ibidem p.23.

�   Ibidem p. 23.

�   Ibidem p. 23.
�0   Martí, M. (2004). A la recerca de la civitas contemporània. Barcelona: Tesi Doctoral UPC.



26

CAPÍTULO 1

Figura 1.8: Foros nos seus núcleos primitivos: Empuriae, Pompeia e Roma. Elaboração do autor sobre base MORRIS, 1979.

Alguns casos exemplares e delimitados são os 
Foros de Empuriae, Pompeia, ou ainda o Foro primitivo 
de Roma, nos quais a praça ficava no centro e era 
cruzada pelo decumano, onde faceavam os templos 
principais. As características formais gerais do Foro 
romano não diferem muito das da Ágora: posição 
estratégica no eixo do cruzamento de vias principais, 
espaço delimitado por colunas, composto de edifícios 
para o culto religioso e a atividade política. O que de 
fato os diferencia é a especialização das funções em 
sua evolução, ou seja, o espaço das stoas passa a ser 
composto por construções mais importantes que a 
singela colunata, com um adensamento de templos e 
prédios administrativos. O Foro da Roma imperial é um 
exemplo bem mais complexo, marcado pela evolução 
política e socioeconômica do império, uma vez que, a 
cada novo imperador no poder, construíam-se novos 
foros que competiam com o espaço original.

“No seu início devia ter um uso poli-funcional, albergando desde atividades mercantis 
e públicas até manifestações políticas. No entanto essa situação primária não podia 
se prolongar: aquele chão de terra e aqueles barracos rudimentares passaram depois 
a ser o centro urbano mais complexo da história.” (Morris, 1979)11

 

��   Ibidem p. 23.

 
Uma característica compartilhada tanto pela Grécia como depois por Roma 

desse primitivo coração da cidade são suas origens de caráter comercial. Essas se 
misturaram com outras funções que tinham a troca como base – como a troca de bens, 
de informações, de identidades etc. – e que acabaram evoluindo para dinâmicas mais 
complexas. Como conta Sennet, a evolução do império gerou mudanças nas relações 
sociais: os imperadores mantiveram uma visão fechada e controlada do espaço e das 
atividades, o Foro romano deu lugar à especialização funcional do espaço coletivo, e 
o que acontecia na rua passou a se desenvolver dentro das construções. Por isso, as 
manifestações cidadãs passaram a acontecer em lugares desenhados com o objetivo 
de estabelecer controle político e formal da cidadania, o que teve uma influência 
definitiva na vida urbana das cidades do império.



27

Uma urbanidade para a metrópole contemporânea 

Figura 1.9: Children’s games, Pier Brueguel, 1560. 
Fonte: Kunsthistorisches Museum, Viena.

Figura 1.10: A Royal Mile, Edimburgo. Arquivo do autor.

A cidade medieval: o mercado

O tecido da cidade medieval é a testemunha mais antiga que, com suas muitas transformações, se 
conserva em muitas cidades contemporâneas como cenário da vida urbana. Ainda que os restos das cidades 
gregas ou romanas sejam testemunhas arqueológicas, ou tenham se perdido na sobreposição de camadas urbanas 
posteriores, vários centros históricos das cidades europeias são herdeiros das formas urbanas da Idade Média. As 
cidades medievais são compostas por uma trama urbana sem ordem estrita aparente. Tanto pelo traçado como 
pela morfologia, evidenciam o caráter profundamente orgânico dessas sociedades, e a esfera religiosa recupera 
importância e respeito das épocas clássicas anteriores. Nesse tecido, a atividade urbana é estritamente comercial. 
Os espaços de mercado são os de maior caráter cívico, evidenciando a atividade comercial como uma das que mais 
favoreceu a interação entre cidadãos ao longo da história12 (MARTÍ, 2004). 
 

Os assentamentos urbanos medievais são fisicamente delimitados pelas muralhas, lhes fornecendo 
uma morfologia claramente delimitada. Os motivos de sua construção não são somente militares, mas também 
econômicos – em muitos casos, nos quais os conflitos militares eram escassos ou inexistentes, as muralhas 
atuavam como barreiras comerciais, protegendo os interesses econômicos municipais, permitindo a imposição 
de direitos de alfândega em todos os bens de troca que passavam pelas suas portas13 (MORRIS, 1979).  Por isso, 
os elementos que definem a cidade medieval (a muralha, as ruas e as praças) são marcados por essa morfologia, 
sendo o caráter comercial a base de sua existência.  Isso evoluiu para um forte adensamento no tecido urbano 
dentro do perímetro murado. Com o mínimo espaço, devia se maximizar o aproveitamento comercial. Isso fez 
com que muitas atividades se deslocassem do centro das residências para as ruas; esse movimento também se 
produziu no sentido contrário.

Embora todas as cidades tivessem um ou vários espaços especificamente dedicados ao mercado, a cidade 
medieval pode ser descrita como um mercado contínuo. A troca e a produção aconteciam em todas as partes, o que 
justifica a tendência das construções de invadir cada vez mais as ruas, incrementando balanços nas fachadas dos 
pavimentos superiores, e com isso estreitando cada vez mais o espaço de circulação. O ambiente medieval era um 
ambiente de rua, cheio de surpresas visuais aparentemente acidentais. Os espaços urbanos eram ocupados, como 
na Ágora, pela mistura das atividades dos cidadãos, chegando a invadir o espaço privativo das casas.

��   Ibidem p. 25.

��   Ibidem p. 23.
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Figura 1.11: A Royal Mile, Edimburgo, 
Planta. Fonte: MORRIS, 1979.

Figura 1.12: Toledo, núcleo medieval, 
Planta. Fonte: MORRIS. 1979.

“[...] nas casas, como nas ruas, as pessoas moravam encortiçadas. Os quartos das casas eram como 
as ruas nas que as pessoas entravam e saiam em todo momento.” (Sennet, 1994)14 

Nessa cidade-mercado existia um espaço maior para essa troca de bens 
que podia se materializar em duas morfologias, praça ou rua. A praça ou praças 
destinadas a esse fim normalmente se situavam no centro do miolo urbano, perto 
da igreja, embora também pudessem se situar ao lado das portas das muralhas, 
mais próximas à chegada de mercadorias. O outro tipo de mercado acontecia na rua 
principal, normalmente quando a morfologia do tecido urbano era mais regular. É 
difícil descrever as praças e ruas do mercado da cidade medieval com parâmetros 
precisos, pois as praças costumam se destacar pelas formas irregulares, resultado 
do afastamento das construções como edifícios institucionais (castelo, igreja) ou de 
resquícios dos antigos traçados romanos (Ágora, circo).

“as cidades medievais, ao contrario do que acontece nas novas cidades gregas e romanas, mostra 
uma interferência da vida privada com a publica. A praça do mercado, com colunata ou sem ela, 
se encontra cercada pelas casas particulares dos cidadãos.” (Giedion, 1952)15

A sintonia entre a estrutura social e a oportunidade que ofereciam uma série 
de espaços públicos favoreceu a interação das funções. A integração das atividades 
nos tecidos compactos e o uso misto das cidades medievais conferem urbanidade a 
esses mercados urbanos. 

��   Ibidem p. 23.
��   Ibidem p. 23.
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Figura 1.13: Piazza Annunziata, Florência Gravura, Giuseppe Zocchi, 
SXVIII. ARTNET, 2013.

Figura 1.14: Piazza Annunziata, Florência. Fonte: PANORAMIO 
2008.

Os espaços renascentistas e barrocos: testemunhas do poder

Durante o Renascimento, o interesse das artes em recuperar as formas clássicas das antigas Grécia e Roma 
marcou a composição das morfologias urbanas. Assim, os espaços urbanos projetados pelos renascentistas buscaram 
a ordem das antigas civilizações. A cidade da época moderna (renascentista, barroca e neoclássica), projetada 
sobre as preexistências dos tecidos medievais, conhece em paralelo a consolidação de um poder político soberano, 
o reencontro com um espaço público monumental, concebido como cênico. Ao mesmo tempo, o planejamento de 
uma estrutura urbana baseada em um sistema de eixos articulados por grandes praças organizadoras permite que 
a cidade seja outra vez reflexo do corpo social, que até então se expressava no caráter da trama medieval. 

Seria uma época marcada pela expansão das cidades europeias. A morfologia das cidades fortificadas que 
os projetistas encontram nesse momento era compacta e irregular, com um forte crescimento demográfico 
incrementando a densidade. Por isso, o controle do espaço era fundamental para impor a política de controle 
populacional, vista já na Roma tardia. Morfologicamente, a tradução dessas premissas nos espaços urbanos tinha 
em vista:

1. Simetria, ordem, equilíbrio, eixos. 
2. Posicionamento de focos para marcar as perspectivas. Edifícios institucionais, obeliscos ou estátuas.
3. Integração de prédios individuais a partir da homogeneização das fachadas. 
4. Teoria da perspectiva.

Os paradigmas das morfologias urbanas do Renascimento se encontram na Itália, berço dessa mirada para 
o mundo. Essas correntes evoluíram até a França pré-industrial no século XVIII, quando as imposições do poder 
soberano atingiram sua máxima expressão nos espaços públicos. Exemplos bem delimitados dessa expressão 
espacial são as piazzas da Florença dos Médici, durante o século XV. A procura pela simetria, além de se formalizar 
a partir de construções anônimas, se enfatiza situando edificações emblemáticas que presidem os espaços, usando 
também elementos que reforçam a simetria, como fontes, estátuas ou colunas. A piazza Navona, em Roma, apresenta 
essas características, enfatizando sua forma herdada do circo romano com elementos que focam as perspectivas. A 
imagem contemporânea desses espaços urbanos manteve suas características originais, conservando, além disso, 
seu caráter coletivo.
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Figura 1.15: Piazza Navona, Roma. Fonte: PANORMIO 2008.

Figura 1.16: Piazza Navona, Roma. Planta. Fonte: MORRIS, 1979.

Figura 1.17: Piazza Annunziata, Florência. Planta. 
Fonte: MORRIS, 1979.

Sendo espaços conservados como cenários para a maioria das atividades urbanas (produtivas, comerciais de 
relacionamento) no século XVIII, marcam a máxima expressão do espaço público como espaço para a sociabilidade, 
com forte dimensão cívica indissociável das revoluções políticas da democratização16 (MARTÍ, 2004).

Embora os espaços urbanos fossem desenhados como a imagem de um poder político, olhando de certa 
forma para a Grécia e a Roma do passado, as preexistências da cidade medieval entraram no jogo, com um tecido 
fossilizado no qual nasceram as novas praças para trazer a ordem formal, conferindo uma morfologia monumental 
e simbólica aos espaços coletivos das cidades. O controle formal se identifica também com o social, marcando a 
urbanidade; os espaços são desenhados como cenários para uma vida urbana mais limitada, controlada. Essa 
urbanidade passa de mescla de muitas atividades no mesmo lugar (Ágora, cidade-mercado) para uma cenografia 
desenhada para as manifestações do poder e o controle da população (Roma imperial, Renascimento, Barroco).

��   Ibidem p. 25.
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Figura 1.19: Boulevard Haussmann, Paris, 2007. 
Fonte: PANORAMIO 2010.

Figura 1.18: Rue de Paris, temps de pluie, Gustave Caillebotte, 1877. 
Fonte: Art Institute of Chicago Building.

A cidade industrial do século XIX 

No século XIX nascem algumas tendências atuais, características próprias das sociedades e cidades 
contemporâneas. A principal delas é o aumento da esfera privada, pois a sociedade da industrialização privilegiou 
o indivíduo sobre o grupo. As manifestações sociais que até o momento se produziram nas ruas passaram a se 
realizar no interior das construções, marcando a distinção entre espaço público e privado, ainda com grande 
atenção na estética e no desenho dos espaços urbanos, bem comum entendido como propriedade de todos os 
cidadãos.  

“O movimento de massas em uma rua com uma única função era o único passo que precisava fazer para privilegiar aos indivíduos com 
interesses próprios no meio da multidão.” (Sennet, 1994) 17

Nas sociedades industriais, as diferenças de classe se evidenciam no espaço público, mas esses continuam 
sendo de convívio para toda a cidadania, sendo a multidão usuária passiva e contemplativa, um espaço para olhar 
e se mostrar. Isso é consequência da especialização dos edifícios, deslocando a diversidade de manifestações e 
atividades – que até o momento aconteciam no mesmo lugar – para o interior de espaços especializados. 

Assim como na antiga Roma, houve um processo similar no desenho dos espaços urbanos e a expressão 
do poder, resultando em um enfraquecimento da vida urbana no espaço público. Porém a vitalidade das cidades no 
século XIX, simbolizada pelos bulevares de Paris e seus flâneurs, implica uma experiência no convívio e diversidade 
que se antecipa à dos espaços públicos contemporâneos18 (MARTÍ, 2004). 

O nascimento dos espaços coletivos como locais de interação e com acesso negociado se dá nesse momento, 
se materializando nas primeiras galerias comerciais cobertas. Em 1780 aparece um novo tipo de rua que reloca 
grande parte dos comércios no miolo das quadras, até a aparição dos grandes centros de lojas em 1855 (Louvre), 
antecedentes dos centros comerciais modernos, o que se acentuou com o passar do tempo.

��   Ibidem p. 23.
��   Ibidem p. 25.
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Figura 1.20: Paris, intervenções do barão Haussmann, 1852. Fonte: MORRIS, 1979.

Figura 1.22: (página seguinte) Plano para 
Regent Street y Regents Park, Jonh Nash, 1811. 
Fonte: MORRIS, 1979.   

Em contrapartida, junto ao espaço público vital e os espaços coletivos de acesso 
controlado, na cidade do século XIX os espaços monumentais e simbólicos que exaltavam 
os valores sociais não foram substituídos, mas adquiriram novas funções. O Estado-
Nação usou, como poucos sistemas anteriores, o espaço público para manifestações 
massivas, tanto de reafirmação da identidade nacional, como de reivindicação dos 
ideários políticos19 (MARTÍ, 2004). Além disso, exalta-se o indivíduo e a figura do Estado, 
o desenho da cidade precisa ser capaz de dominar a população, evitando revoltas das 
classes operárias – motor da produção industrial.

A cidade de Londres ilustra bem o paradigma da cidade industrial, com os 
projetos de John Nash para o Regent Street e o Regent’s Park, espaços desenhados com 
muito cuidado, valorizando o espaço público. A cidade é desenhada por um urbanismo 
higienista, transformada para a expressão do cidadão, as manifestações sociais nos 
espaços cívicos perdem força e novos espaços de acesso controlado são priorizados. Isso 
também é alimentado pelo deslocamento das classes populares das áreas mais centrais.

“O planejamento urbano do século XIX tentou criar uma massa de indivíduos que se deslocaram com 
liberdade, mas dificultar o movimento de grupos organizados pela cidade.” (Sennett, 1994) 20 

As primeiras experiências de planejamento baseado na mobilidade aconteceram 
nesse período, quando surgiram as estações de trem em cidades como Londres ou 
Paris, catedrais de ferro do século XIX, que, junto com seu simbolismo como progresso 
tecnológico, se destacam pela monumentalidade, consideradas espaços (públicos) de 
uma evidente dimensão cívica. Com elas, o transporte público, gerando espaços nessa 
urbanidade, colabora para o zoneamento das classes na cidade, pois, como no caso do 
metrô de Londres, as classes trabalhadoras conseguiriam se deslocar para as regiões 
centrais – espaços cívicos desenhados nos quais ocorria a interação cidadã sem a 
necessidade de morar próximo a eles. Nessa cidade industrial, as melhorias urbanas dos 
centros provocaram o que, em termos contemporâneos, se define como gentrification, 
alterando os modos de usar o espaço público, deslocando as classes sociais dos centros 
valorizados e especializados.
��   Ibidem p. 25.
�0   Ibidem p. 23.
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Figura 1.21: Regent Street, Londres, 2005. 
Arquivo do autor.

“Com o trânsito massivo, seguindo o modelo do metrô, nasceu a morfologia da geografia temporária do centro urbano moderno: 
congestionamento e diversidade durante o dia, descongestionamento e homogeneidade durante a noite. E essa mescla durante o dia 
não implicava um contato significativo entre classes. As pessoas trabalhavam e compravam, e depois voltavam para as suas casas.” 
(Sennet 1994)21

“Dessa forma, a cidade do século XIX mostra como o espaço público conserva uma forte dimensão coletiva, que essa dimensão coletiva, 
plasma se de diversas maneiras em cada época histórica e que numa mesma cidade podem coexistir espaços coletivos diversos (espaços 
públicos cívicos, espaços fechados de relacionamento e espaços monumentais).” (Martí, 2004)22

O percurso realizado por diferentes paradigmas urbanos mostra processos vividos por sociedades de 
diferentes episódios históricos. Com um incremento da complexidade funcional na cidade industrial, estabelecem-
se novos parâmetros para a leitura da vida urbana, nas quais as infraestruturas de mobilidade configuram novos 
cenários, como as estações de trem, peças-chave no desenvolvimento das cidades do século XIX. 

Para se falar de urbanidade, é fundamental entender a necessária boa articulação entre os espaços públicos 
– cenários nos quais a sociedade se exibe – e os espaços coletivos – locais com vocação pública, mas de uso restrito 
e especializado. Humanizar esse conceito nos leva a pensar no flâneur de Baudelaire, homem que passeia pelas 
ruas sem rumo, sem objetivo, aberto a todas as vicissitudes e impressões que lhe aparecem. A ambiguidade de seu 
caráter pode ser facilmente associada a essa ideia de urbanidade, conceito imaterial, mas fundamental para que as 
formas materiais da cidade tenham sentido.

��   Ibidem p. 23.
��   Ibidem p. 25.
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Figura 1.25: (página seguinte) A aplicação 
dos princípios do modernismo deu como 
resultado conjuntos habitacionais como 
Pruitt-Igoe, (Estados Unidos) demolido em 
1972. 

Fonte: USGS photograph, 1963-1972.

Figura 1.23: Plan Voisin, aplicação dos conceitos da Ville Radieuse em Paris, 
1925. Fonte: Fondation Le Corbusier.

1.2 O urbanismo modernista: da “Carta de Atenas” ao coração da cidade

A dimensão simbólica do espaço público tem grande importância em sucessivas formas urbanas ao longo 
da história. O urbanismo funcionalista, promovido pelo modernismo, contrastou por sua proposta de cidade, na 
qual o espaço público passou por uma mudança de significado.



35

Uma urbanidade para a metrópole contemporânea 

Figura 1.24: Capa de Can our cities survive?. Fonte: SERT, 1942. 

A “Carta de Atenas”, promovida por Le Corbusier e publicada após o 4° Congresso 
Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM IV), de 1933, apostou na separação 
funcional dos lugares para moradia, lazer e trabalho, pondo em questão o caráter e a 
densidade da cidade tradicional. Nesse tratado, é proposta a implantação de construções 
em amplas áreas verdes de baixa densidade. Essas bases tiveram grande influência no 
desenvolvimento das cidades europeias após a Segunda Guerra Mundial, assim como 
no desenho de novas urbes dessa época. Em paralelo foi publicado o livro do arquiteto 
catalão Josep Lluís Sert Can our Cities Survive?, que, com um tom menos contundente 
que a Carta, mais preciso e justificado, elaborava uma apresentação cheia de esquemas, 
gráficos, desenhos, estatísticas e fotos. A coincidência temporal dessas duas obras não 
foi casual e explica a importância e a relação entre os dois arquitetos no âmbito do 
urbanismo da época.

“Para o arquiteto encarregado de planejar a cidade, as necessidades humanas e a escala humana de 
valores são as chaves para se realizar todo tipo de composição arquitetônica” (Sert, 1942)1.

Como manifesto do urbanismo modernista, os princípios da “Carta de Atenas” 
foram banalizados por muitos planejadores, que os utilizaram como um manual 
reducionista do urbanismo moderno, trazendo como consequência algumas das mais 
inóspitas paisagens urbanas contemporâneas (MONCLÚS, 2011)2. 

“As cidades são um imenso laboratório de ensaio e erro, fracasso e sucesso, em termos de construção 
e desenho urbano. É nesse laboratório que o planejamento urbano deveria aprender a elaborar as 
suas teorias. Ao contrario, os professores especialistas nessa disciplina (se assim podem ser chamados) 
ignoram constantemente o sucesso e o fracasso na vida real, não sentem curiosidade respeito às razoes 
do sucesso inesperado, e pautam-se por princípios derivados do comportamento e a aparência dos 
subúrbios, sanatórios tuberculosos, mercados e cidades imaginárias perfeitas - qualquer coisa menos 
a cidade real.” (Jacobs, 1961)3

�   Sert, J. L. (1942). Can our Cities Survive? 

�   Monclús, J. (2011). “Reseña: Can our Cities Survive? La carta de Atenas según Josep Lluís Sert”.

�   Ibidem p. 16.
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Figura 1.26: A Ville Radieuse de Le Corbusier, 1922. 
Fonte: Fondation Le Corbusier.

Figura 1.27: Hochhausstadt, a cidade vertical de Ludwig 
Hilberseimer, 1924. Fonte: MORALES, 2008.

A fragmentação urbana foi, em muitos casos, um processo racional incompleto, pois as problemáticas da 
cidade se separaram, mas não se estabeleceu um processo sintético para articular as soluções. Primeiramente, 
a especialização das funções eliminou os espaços de uso misto, fundamentais para a interação e diversidade 
de usuários, base dos padrões tradicionais de urbanidade. Os tecidos monofuncionais, resultado dessa solução, 
negaram qualquer possível situação de intercâmbio. Além disso, a fragmentação volumétrica das construções 
se materializou em volumes isolados, que somente tiveram significado individual, sem interação direta com o 
próprio entorno, dificultando uma leitura unitária do espaço urbano. Como consequência da mudança da escala 
da cidade, as distâncias entre as funções cresceram, e cada problema foi resolvido separado, sem articulação com 
o restante. Nessa síntese da cidade, o espaço público foi estruturado por sistemas monofuncionais distintos, o que 
até o momento tinha sido formalizado integrando as diversas funções urbanas segredadas.

“A ideia de se separar certas funções públicas e culturais e as despoluir da cidade real era bem compatível com as bases da cidade 
jardim.” (Jacobs, 1961)4

Os modelos de cidade que partiram dos princípios do urbanismo modernista são propostas que negam 
qualquer preexistência urbana. A Ville Radieuse, de Le Corbusier, “uma cidade para três milhões de habitantes”, 
precisava fazer “tabula rasa” onde fosse implantada, como seria proposto no Plan Voisin (1922) para Paris. 
Mas existem outros exemplos baseados nesses princípios, como a proposta da Hochhausstadt (1924), de Ludwig 
Hilberseimer, que trouxe os princípios modernistas com uma ideia de zoneamento menos radical que a de Le 
Corbusier, apostando na separação das funções no plano vertical. O que se evidencia em ambas as propostas, como 
em outras nascidas desse ideário, é o protagonismo e a necessidade do automóvel como sistema de locomoção 
individual.

O urbanismo funcionalista do modernismo esqueceu a importância da interação entre as diversas funções 
urbanas, dando respostas funcionais que isolam os cidadãos, sem levar em conta a necessidade dos espaços cívicos 
em uma cidade estritamente funcional. A simplificação no zoneamento junto com a organização descontínua 
contradizem as condições estruturais próprias dos espaços públicos cívicos (MARTÍ, 2004)5.

�   Ibidem p.16.

�   Ibidem p. 25.
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Figura 1.28: Galerias Vittorio Emanuele, Milano. 
Fonte: SERT,1952, (CIAM VIII).   

Os CIAM dos anos 1950

As teses da “Carta de Atenas” defenderam a especialização das atividades nos tecidos monofuncionais em 
suas propostas de cidade; espaço para habitação, indústria e lazer articulados pelas infraestruturas de transporte. 
Em contraposição a uma cidade que parte precisamente do contrário: a mistura e a iteração das funções. Foi 
no oitavo Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, em Hoddeson, no CIAM VIII (1951) que os próprios 
autores das teses funcionalistas refletiram sobre suas afirmações precedentes. Em 1952, o mesmo Sert publica 
The Heart of the City, reunindo os artigos apresentados nesse último congresso. 

Nesse evento, a arquitetura racional foi questionada, sendo considerada a responsável pelos ásperos e 
cinzas conjuntos habitacionais construídos pelas experiências modernistas. Foi defendido um desenho de cidade 
capaz de enfatizar seus valores históricos e culturais, condensados nos centros urbanos tradicionais. Foi elogiada a 
Ágora grega e também barraca primitiva, fatos primordiais da sociabilidade humana, essenciais para a urbanidade 
(ESPALLARGAS, 2006).6

No CIAM seguinte, em 1953, foi recuperado o conceito da “rua”, com propostas dos holandeses Van Eyck 
e Bakema e dos ingleses Smithson, posteriores fundadores do TEAM X. Apostou-se sobretudo em novas relações 
entre os volumes edificados, procurando humanizar o espaço urbano. 

As problemáticas que acompanham as soluções urbanas do fim do século XIX, as que já incrementaram a 
desagregação entre espaços livres fomentada pela especialização funcional da cidade industrial, foram consolidadas 
nas propostas do modernismo. É possível associar os princípios higienistas dos planos urbanos desenvolvidos 
no século XIX às propostas de separação funcional na “Carta de Atenas”, que foi um manual para a nova cidade, 
tentando resolver deficiências. Surpreende ver como a primeira modernidade não é capaz de enxergar as virtudes 
dos espaços cívicos tradicionais, negando o passado, ao contrário do que fizeram os modelos de intervenção 
precedentes.

�   Espallargas, L. (2006). A cidade dos prazeres. Vitruvius.
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Figuras 1.29 e 1.30: Análise fundo-�igura em Collage City. Do 
lado esquerdo a cidade de Parma, e do direito, o plano de Le 
Corbusier para Saint Die. Fonte: ROWE-KOETTER, 1978.

Figura 1.31: Capa de The Heart of the City. 
Fonte: SERT, 1952, (CIAM VIII).   

Dessa forma, perdeu-se o caráter contínuo e unitário que até então se manteve nas estruturas urbanas, 
que contribuíra decisivamente para o signi�icado coletivo da cidade. A falta de integração das funções urbanas 
e a ignorância frente às virtudes das preexistências trouxeram como resultado a ausência de uma possível 
urbanidade tradicional na cidade moderna. O exemplo mais claro da aplicação desse modelo de cidade se encontra 
nas capitais desenhadas com base nos princípios modernistas, como Chandigarh, de Le Corbusier, ou Brasília, de 
Lúcio Costa. Concebidas paralelamente durante os anos 1950, representavam novas cidades para novos mundos, 
projetos �inalistas com pouca capacidade para evoluir que conservam ainda hoje a herança de grande parte das 
problemáticas citadas.

“À fragmentação funcional, volumétrica e estrutural, se adiciona um mal-entendido conceito da relação entre a modernidade e a 
universalidade. O movimento racionalista considera que a modernidade signi�ica ruptura e negação da tradição e que a universalidade é 
incompatível com as identidades e particularidades locais desprezando as todas, o que dá a entender que no pensamento do Modernismo 
o sentido cívico do espaço público não teve lugar.” (Martí, 2004).7 

 
O �im dos CIAM chegou acompanhado dessa crise de identidade. A autocrítica dos modernistas surgiu 

nos últimos congressos, provocando a separação de seus componentes e a formação do TEAM X nos anos 1960, 
juntamente a outras vertentes urbanísticas que apostaram na aproximação morfológica do fato urbano, com 
atenção ao contexto local.  

   
7  Ibidem p. 25.
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Figura 1.32: Tabela de Alison e Peter Smithson no CIAM IX, 
com a temática central sobre o hábitat. Preocuparam-se por 
mostrar a importância da relação entre a habitação e a rua, 
através do estudo das formas de interação de cidadania nas 
formas físicas do espaço público, 1953.   
Fonte: VAN DEN HEUVEL, 2005.

1.3 Os anos 1960 e a reivindicação da urbanidade 

As tendências reducionistas de um urbanismo modernista mal-entendido afetaram de forma clara os 
centros urbanos tradicionais, enfraquecendo o sentido coletivo de espaço público. O planejamento funcionalista 
procurou respostas para os problemas da cidade industrial (higiene, circulação e habitação), e, até a decadência 
dos CIAM e a saída dos membros do TEAM X, em 1960, não houve um ponto de inflexão nos desafios para pensar 
a cidade. 
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O TEAM X e a humanização da modernidade

Buscaram-se conceitos e estratégias que contassem com as identidades individuais e coletivas, espaços 
para a apropriação cidadã, em paralelo a um processo de modernização das cidades. Isso é uma clara preocupação 
com as especificidades dos contextos, integrando as qualidades locais e regionais do lugar ao desenho dos espaços, 
levando em conta as dimensões históricas e sociais para ser aplicadas na arquitetura e urbanismo modernos. 
As atitudes propostas passaram das soluções universais às específicas para situações locais, trocando o viés 
intencionado do racionalismo tecnológico por outro inspirado na sociedade e na cultura, com uma profunda 
dimensão coletiva do espaço público como lugar para a vida urbana.  

O desenho dos “Círculos de Otterlo”, feitos por Aldo Van Eyck (1959), expressa a necessidade de uma 
relação de reciprocidade entre arquitetura e sociedade. Como resultado dessa atitude, em contraposição ao viés 
generalista do modernismo, surgiram experiências de renovação urbana nos centros de algumas cidades, com 
o objetivo de recuperar a dimensão cívica desses lugares. Os projetos para regeneração dos vazios urbanos em 
Amsterdã, com a instalação de vários playgrounds – iniciativa de Aldo Van Eyck –, foram um claro exemplo da 
intenção de gerar espaços para uso coletivo, humanizando a cidade para assim recuperar a urbanidade perdida. 
Em arquitetura, um bom exemplo decorrente disso aparece nos edifícios do conjunto para The Economist, projeto 
dos Smithson em Londres, com várias atitudes que visavam articulá-lo com a cidade e também construí-la. Para 
tal, criaram um conjunto de quatro volumes dentro de uma única quadra, com um percurso pelo miolo permeável, 
acima um embasamento usado como estacionamento no subsolo e uma praça na cobertura, integrando-se ao 
tecido urbano da Londres antiga com grande respeito (MORALES, 2009).1

“A modernidade em si não implica um enfraquecimento da esfera coletiva da sociedade, mas uma importante transformação. Em 
termos de espaço público, a chegada da modernidade não se associa tanto com a perca do significado coletivo desses espaços, mas na 
sua evolução. Se nas cidades das civilizações holistas o simbolismo coletivo do espaço público baseava-se nos espaços monumentais 
explicitamente referidos à identidade, os valores e as instituições da comunidade, deixando em segundo plano os espaços cívicos de 
interação entre os cidadãos, nas cidades modernas, o espaço cívico, o espaço de convívio na diversidade supõe a forma principal de 
espaço que consegue preservar um significado coletivo.” (Martí, 2004)2

�   Ibidem p. 21.

�   Ibidem p.25. 
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Figura 1.33: (à esquerda) Antes e 
depois, playgrounds projetados por 
Van Eyck em Amsterdam, recuperação 
doa vazios de pós-guerra com espaços 
para a urbanidade, 1947.   
Fonte: VAN DEN HEUVEL, 2005.

Figura 1.34: (à direita) Círculos 
de Otterlo, desenhados por Aldo 
Van Eyck, 1959. A necessidade de 
uma relação de reciprocidade entre 
arquitetura e sociedade.                               
Fonte: VAN DEN HEUVEL, 2005.

Figura 1.35: Conjunto de edifícios 
para The Economist, Alison & Peter 
Smithson, 1959.        
Fonte: MORALES, 2009
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Figura 1.36: Kevin Lynch. Análise perceptiva de Boston. The image of the city. 
Fonte: LYNCH, 1960.

Figura 1.37: Gordon Cullen. Visão serial para a análise urbana. Townscape. 
Fonte: CULLEN, 1961.

Perspectivas para a urbanidade: a paisagem urbana de Kevin Lynch e Gordon Cullen 

Em paralelo às propostas urbanas do TEAM X entre outras – que de certa maneira 
foram uma contraposição às da cidade modernista –, nasceram no mesmo período varias 
análises do espaço urbano, menos propositivas, mas com clara atitude reivindicativa, 
descrevendo a importância da experiência perceptiva da cidade e sem dúvida associada 
à manifestação da cidadania no espaço público. Duas obras contemporâneas trataram o 
conceito da paisagem urbana. Kevin Lynch publicou em 1960 The Image of the City, e Gordon 
Cullen, Townscape, em 1961.  

O estudo realizado por Kevin Lynch analisou a forma urbana partindo da imagem 
mental, ou seja, o produto da estrutura espacial e a experiência perceptiva do observador. 
Com esse estudo, se pretendeu dar forma visual à cidade, entendendo os símbolos urbanos 
e definindo a necessidade de interpretar a forma urbana em relação à concepção mental dos 
cidadãos, ponto-chave para compreender e transformar o espaço urbano. 

Para explicar a percepção da paisagem urbana, Gordon Cullen construiu sequências 
de perspectivas, ilustrando percursos dentro da cidade. Esse método foi usado como crítica 
ao urbanismo funcionalista (universal) que, segundo ele, se esqueceu da emoção da vida na 
cidade (CULLEN, 1961).3 Nesse processo de percepção, três fatores intervêm: a óptica, o lugar 
e o conteúdo. Juntando-os, capta-se a realidade como um conjunto de relações: conhecendo 
o principal instrumento (a óptica) e o recipiente (o lugar), nos ingredientes (o conteúdo) se 
percebe a vida urbana. 

Sem propostas de projeto específicas, as perspectivas desses autores foram uma 
grande contribuição aos estudos urbanos contemporâneos. As análises baseadas nas 
experiências perceptivas do lugar mostraram uma posição oposta à visão generalista dos 
ideários do urbanismo funcionalista. De certa forma, eles procuraram o que no presente 
trabalho é associado ao fenômeno da urbanidade. 

�   Cullen, G. (1961). El paisaje urbano. Barcelona: Gustavo Gili.
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Figura 1.38: Subúrbio Americano, a ausência de vitalidade 
urbana. Fonte: JACOBS, 1961

A crítica à cidade moderna: Jane Jacobs

Também nos anos 1960, surge a �igura de Jane Jacobs, jornalista americana que, com a obra Morte 
e vida das grandes cidades americanas (um dos livros mais in�luentes nos estudos sobre planejamento urbano 
contemporâneo), manifestou a problemática urbana das cidades americanas, consequência de um planejamento 
baseado nos cânones do urbanismo modernista. 

“O urbanismo modernista não se interessava pelos aspectos urbanos que não puderam ser abstraídos para servir à sua utopia. 
Descartou particularmente a complexa e polifacetica vida cultural da metrópole. Não tinha interesse nas questões de segurança pública, 
intercâmbio de ideias, funcionamento político ou criação de novas saídas econômicas nas grandes cidades, nem prestava atenção à 
criação de novas maneiras de reforçar esses atributos, porque, em de�initiva, esse tipo de vida não entrava nos seus planos.” (Jacobs, 
1961)4

Segundo a própria autora, o livro era um ataque aos fundamentos do planejamento urbano e da 
reurbanização vigentes nos Estados Unidos a partir da década de 1930. Primeiro com uma atitude reivindicativa 
e depois analítica, ela se centrou em questões diretamente conectadas à ideia de urbanidade. Sua tese central 
associou o grau de urbanidade de uma cidade, de uma metrópole ou de um bairro, ao grau de vitalidade urbana ali 
presente. 

“Vitalidade e decadência não estão no texto de Jacobs em oposição simples, menos ainda em sucessão temporal. Para ela, manejar a 
complexidade urbana através de planos e projetos é uma tarefa séria e necessária. Suas análises, histórias, exemplos e citações têm como 
eixo o reconhecimento das ações e situações urbanas capazes de gerar ou de destruir essa vitalidade primordial.” (Meyer, 2002)5 

Estabelecendo relação entre as funções e os espaços, a autora argumenta que as atividades da vida urbana 
e os espaços onde elas acontecem devem ter uma relação de respeito e humildade. O objetivo era identi�icar, 
usando exemplos cotidianos, as características que desquali�icam o espaço da vida urbana, di�icultando a presença 
de uma possível urbanidade, e aquelas que, corretamente situadas, podem restaurar sua vitalidade essencial. 
Talvez o papel da cidadã anônima que Jane Jacobs toma para vivenciar a cidade é um dos maiores convites para 
re�letir sobre a necessidade dos espaços para a urbanidade na metrópole moderna.

4  Ibidem p.16.

5  Ibidem p.16.



44

CAPÍTULO 1

Figura 1.39: Las Vegas e a sua Strip. A concepção da via motorizada a como 
rua principal da cidade tradicional. Learning from las Vegas.   
Fonte: VENTURI, SCOTT BROWN, 1978.

Robert Venturi: Learning from las Vegas

Passada a década dos 1960 – rica em pesquisas que defendem recuperar os valores 
da cidade tradicional –, surge o estudo acadêmico realizado na Universidade de Cambridge, 
Learning from Las Vegas (1972), dirigido pelos arquitetos Robert Venturi, Steven Izenour e 
Denisse Scott Brown, que procuraram resaltar a importância do significado da arquitetura, 
para além de sua dimensão espacial e formal. Aprendendo com Las Vegas veio a defender que 
pode se “aprender de tudo”, pois dificilmente existe uma cidade que use de forma mais banal o 
simbolismo dos valores históricos e da sociabilidade humana. Foi objeto de provocação, e por 
isso é importante entender a essência de sua tese – que descreve o que podia ser identificado 
como a urbanidade da via expressa norte-americana. 

“A arquitetura deveria ser, no último quarto deste século, socialmente menos coercitiva e esteticamente mais 
vital que as porfiadas e redundantes construções do nosso passado recente. Nós arquitetos podemos aprender 
isso de Roma e Vegas, e de quanto vejamos ao nosso redor sempre que nos possa acontecer.” (Venturi, Scott 
Brown e Izenour, 1977)6

Defendendo que toda cidade de alguma forma possui espaços nos quais a sociedade se 
manifesta, seu desafio foi de certa forma definir uma urbanidade para Las Vegas. Usando a ideia 
de paisagem urbana, descreveram a cidade, partindo da percepção da paisagem do interior 
de um carro em movimento. A vida ali manifesta-se na circulação de veículos sobre as strips 
(corredores comerciais), construídas seguindo uma ordem complexa, nas quais os painéis 
publicitários e os estacionamentos são a imagem perceptível e a estrutura que conforma o 
espaço público. A análise das vias comerciais da cidade contemporânea era tão importante 
para a arquitetura e o urbanismo do momento, como o foram os estudos da cidade clássica para 
as gerações anteriores.
 

“A rodovia 91 atravessa Las Vegas e é o paradigma da via comercial, fenômeno que aqui acontece na sua 
forma mais pura e intensa. Cremos que a documentação e as análises cuidadosas da sua forma física são tão 
importantes para os arquitetos e urbanistas de hoje como foram os estudos da Europa medieval e a Grécia e a 
Roma antigas para as gerações precedentes.” (Venturi, Scott Brown, & Izenour, 1977)7

�   Venturi, R., Scott Brown, D., & Izenour, S. (1978). Learning from las Vegas. Massachusets: MIT Press.
�   Idem.
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Figura 1.40: (página anterior) Mapa Nolli do asfalto de Las 
Vegas. Análise da Strip, destacando as áreas para a circulação 
de automóveis (Pistas e estacionamentos dos cassinos). 
Learning from las Vegas.     
Fonte: VENTURI, SCOTT BROWN, 1978.

Figura 1.41: A Ágora do asfalto. Learning from las Vegas. 
Fonte: VENTURI, SCOTT BROWN, 1978.

O estudo desses elementos não foi realizado para compará-los ao antigo ou diferente, mas para entender 
quais os elementos da realidade na cidade contemporânea. Para isso, era necessário dirigir o olhar para cenários 
que até o momento não tinham sido levados em conta, fossem grandes estacionamentos ou publicidades luminosas, 
trazendo novas leituras da cidade. A pesquisa não emitiu um juízo da estética ou das funções dos cassinos de Vegas, 
mas pretendeu desenvolver novas técnicas de análises urbanas para questionar a tradicional mirada acadêmica das 
cidades, especialmente para os arquitetos, que, segundo os autores, perderam o hábito de olhar imparcialmente 
para o próprio entorno, sendo intoleráveis com aquilo existente que escapava às suas ideias preconcebidas.

“Os arquitetos perderam o hábito de olhar ao seu entorno imparcialmente, sem pretender juízos de valor, convencidos como estão de 
que a arquitetura moderna ortodoxa é progressista, quando não revolucionária, utópica e purista; e sentem-se insatisfeitos com as 
condições existentes.” (Venturi, Scott Brown e Izenour, 1977)8

A exclusão da vivência cívica do espaço público na cidade parece assumida por Venturi, propiciando a 
proliferação de “não lugares”: espaços sem sentido, que não servem para ser espaços de identificação – características 
fundamentais da urbanidade –, fato já apontado de alguma forma por Jane Jacobs. A obra de Venturi é o primeiro 
antecedente que assume as manifestações genuínas da evolução da sociedade contemporânea, marcada por uma 
individualização e reducionismo em incremento (MARTÍ, 2004).9 

As cidades europeias, embora experimentassem um processo de renovação urbana propiciado pelas 
tendências dos anos 1960, também sofreram uma evolução que não escapou dos fenômenos de segregação urbana 
e espacialização funcional, tão presentes nas cidades americanas. A evolução de uma sociedade marcada por 
valores consumistas da globalização fomentou a geração desses “não lugares”, projetos sedativos para vitalidade 
das cidades. Por isso, os espaços que Francoise Choay descreve como “lugares de interesse coletivo, de consciência 
cívica, a margem das leis do consumo, de sociabilidade e solidariedade, espaços simbólicos de identidade e 
eventos coletivos” 10 não encontram lugar em um mundo urbano globalizado. Isso traz uma cidade que se expande 
em função de fatores tecnológicos e econômicos, sem incorporar as características necessárias para funcionar de 
forma simbiótica com suas preexistências.  

 
�   Ibidem p. 43.

�   Ibidem p. 25.

�0   Choay, F. (2004). “El reino de lo urbano y la muerte de la ciudad”. Em: Lo Urbano en 20 autores contemporáneos . A.Martín, ed. UPC



46

CAPÍTULO 1

Figura 1.42: Downtown Athletic Club, 1931, arquitetos 
Starrett & Van Vleck. 9º andar, para ‘comer ostras com luvas 
de boxe, nus, na planta enésima (...) uma máquina para 
solteiros metropolitanos. 

Fonte: KOOLHAS, 1978.

1.4 O fenômeno metropolitano

A denominada vida moderna está intrinsecamente associada à dimensão urbana metropolitana. A 
organização da vida material, as referências culturais, relações sociais e políticas, o mundo afetivo, estão intimamente 
relacionados à realidade e aos impactos da condição metropolitana (MEYER, 2004)1. O fenômeno global provoca 
a proliferação dos “não lugares”, espaços públicos anônimos, sem sentido, incapazes de promover processos de 
identificação e ser utilizados como referência da comunidade (AUGÉ, 1993).2 No processo de segregação urbana, a 
negação dos espaços de urbanidade é produto do desenvolvimento urbano dominado pelos poderes do capital, o 
que acontece espacialmente nas metrópoles em processos de expansão, as chamadas “megacidades”, que viraram 
cidades globais.

�   Meyer, R. (2004). Os centros das Metrópoles. São Paulo: Associação Vivaocentro, o Terceiro Nome.

�   Augé, M. (1993). Los no lugares, Espacios del anonimanto. GEDISA.
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“Na cidade contemporânea, o lugar tomou a forma de um entorno urbano caracterizado pela 
fragmentação, a distorção e o barulho causados por diversas realidades que justapõem-se e 
enfrentam-se. A beleza destes espaços caóticos, inóspitos e complexos somente pode se captar 
desde uma sensibilidade especial.” (Fortià, 1999)3

São bastante conhecidas as teses que afirmam como as mudanças nas esferas 
econômico-produtivas e na tecnologia estão sempre associadas a transformações na 
esfera urbana. A adaptação urbana radical das metrópoles do primeiro período do 
capitalismo, o paradigma das quais ainda se encontra no conjunto de obras executadas 
em Paris no fim do século XIX, criaram um modelo de relação entre as demandas 
do sistema econômico e a organização físico-espacial das cidades (MEYER, 2004). 
Leonardo Benévolo4 conta como o urbanismo moderno nasceu dessa experiência 
histórica, transformando em instrumento de trabalho encarregado de pensar, projetar 
e executar as modernizações e adaptações que garantiriam o desenvolvimento das 
cidades industriais.

O século XX é testemunha dos progressos e também dos dilemas do urbanismo 
nessas cidades, nas quais os ideais urbanos propostos nos anos 1920 pela doutrina 
do urbanismo funcionalista aspiravam transformar a sociedade industrial com um 
novo espaço construído. O processo metropolitano nas cidades vem acompanhado 
de questões muito delicadas, como fenômenos de marginalização social, destruição 
da sustentabilidade ambiental, ameaça de homogeneização contraria à identidade, 
avanço nocivo do espaço privado sobre o público e também a destruição de antigas 
áreas centrais (MEYER, 2004)�.

�   Fortià, J. M. (1999). L’exploració del pla horitzontal. Barcelona: Tesi doctoral, UPC.

�   Benevolo, L. (2006). A cidade e o arquiteto. Lisboa: Edições 70, LDA.

�   Ibidem p. 46.
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Figura 1.43: (página seguinte)  
Highway 405, Los Angeles, 2011. 

Fonte: http://www.wnyc.org/  
(Consultado em 20-01-2015). 

Figura 1.44: (página seguinte)           
City Expressway, Hong Kong, 2012. 

Fonte: http://www.pbase.com/ 
(Consultado em 20-01-2015).

Infraestruturas metropolitanas e fenômenos de descentralização

No processo de expansão metropolitana surgem novos espaços associados à rede de infraestruturas, 
priorizando a acessibilidade a pontos cada vez mais afastados dos centros tradicionais, expandindo a mancha urbana 
sem limites. As novas centralidades se organizam seguindo a lógica da eficácia viária. Quase sempre são conjuntos 
edificados com usos múltiplos, autônomos em relação aos lotes vizinhos. Chamados de clusters, “nichos urbanos 
isolados desde o ponto de vista físico e funcional de um contexto geral”, e, como apontado anteriormente, de natureza 
monofuncional, autista da cidade existente. 

“As cidades atuais são as cidades das redes. É um enorme território nunca homogêneo nem isótropo. É um território hierarquizado pelos 
poucos espaços centrais que essas redes provocam e que se sumam aos centros históricos tradicionais; e com o mesmo sentido, é um território 
caracterizado por enormes zonas marginais que, no seu negativo, são produzidos por essa hierarquia. Até tais extremos que o velho conceito 
de centro e periferia perdeu o seu sentido: são muitos os centros, e entre eles, ficam implantadas as periferias.” (Herce, 1998)6 

A baixa densidade, a descontinuidade, a falta de articulação que realmente estrutura os diversos assentamentos, 
a fragmentação formal, a importância dos deslocamentos e a velocidade no funcionamento desse modelo de 
desenvolvimento urbano são fatores pouco idôneos para a aparição de espaços cívicos (MARTÍ, 2004)7. Por isso, o 
fenômeno urbano perde sua identificação no espaço estático e passa a ser entendido como espaço entre fluxos, o que, 
segundo Jordi Borja, “assegura a articulação entre trechos urbanos aparentemente descontínuos e desarticulados” 
(BORJA, 2004)8.

Além disso, esse fenômeno de expansão propiciador de uma cidade de não lugares, de tecido pouco denso 
e descontínuo, se associa à degradação da cidade tradicional. A fragmentação, atributo indiscutível da organização 
metropolitana, não deve ser confundida com a dissolução das partes que a compõem, especialmente seu centro.

“Sem abusar de uma generalização excessiva, pode se afirmar que a relação entre expansão da mancha urbana e corrosão dos espaços 
centrais, sobretudo baseada no transporte sobre pneus, é fundamental para chegar a diagnósticos menos restringidos, tanto do ponto de 
vista funcional como do territorial.” (Meyer, 2004)9

�   Herce, M. (1998). “Proyectos de infraestructuras y ordenación urbana”. Revista del colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos .

�   Ibidem p.25.

�   Borja J. (2004). Os centros das metrópoles. São Paulo: Associação Vivaocentro, o Terceiro Nome.
�   Ibidem p.46.



49

Uma urbanidade para a metrópole contemporânea 

Segregação e privatização dos espaços para a vida coletiva 

Antecedentes como o CIAM VIII, ou seu apêndice, o TEAM X, apontaram 
como a humanização da vida nas cidades depende diretamente da recuperação 
dos espaços destinados à vida coletiva, esquecidos nos processos de expansão 
metropolitana. Se, durante os anos 1950 e 1960, as influências do urbanismo 
funcionalista do modernismo fizeram proliferar espaços monofuncionais vinculados 
a um rodoviarismo em incremento, atualmente essa monofuncionalidade também 
está relacionada às atividades lúdico-comerciais. Os recintos e artefatos dedicados 
a essas atividades se apresentam como espaços coletivos de uso massivo, que, em 
muitos casos, enfraquecem o espaço público ao redor. O espaço público esteve 
historicamente vinculado à atividade comercial, uma das funções que o reforçava 
como marco de urbanidade, evoluindo da ágora grega até as galerias comerciais do 
século XIX. A monofuncionalidade dos artefatos de consumo contemporâneos os 
isola da interação com outras funções urbanas.

“Na medida na que o programa funcional e a configuração formal desses complexos está pensada 
para fomentar o consumo, convertendo ao cidadão em consumidor, reduzem se os fatores que 
fazem que o espaço público seja cívico, um espaço de convivência entre cidadãos com interesses 
diversos, que favoreça as relações interpessoais.” (Martí, 2004)10

�0   Ibidem p.25.
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Figura 1.45: Shopping Centre em Roseville, Estados Unidos. 
Fonte: http://www.westfield.com/    
(Consultado em 20-01-2015).

Figura 1.47: Interior de Shopping Centre em Sidney, 
Austrália. Fonte: http://www.westfield.com.au/  
(Consultado em 20-01-2015).

Figura 1.48: Condomínio fechado em Campinas, São Paulo. 
Fonte: FERREIRA, 2010 

A privatização do espaço público é tendência clara em muitas cidades. No caso do Brasil, essa privatização se manifesta tanto no cotidiano da rua – com o surgimento 
de pessoas dedicadas a reservar e supervisionar vagas de estacionamento, ou a instalação de grades que privatizam bairros para a circulação exclusiva dos moradores –, 
como na construção de condomínios, conjuntos residenciais cercados por muros, com espaços de lazer próprios, nos quais se simula uma falsa urbanidade, privilegiando a 
segurança, a privacidade e a exclusividade. Esses são efeitos da violência urbana, não unicamente resultado das diferenças sociais, promovendo situações de delinquência e 
insegurança, mas também da concorrência pelo domínio de um escasso e pouco qualificado espaço público. 

A negação do entorno mais próximo é uma característica comum tanto nos grandes artefatos comerciais como nos bairros fechados, que criam um mundo interno e 
nos quais a obsessão pelo consumo, privacidade e segurança isolam os usuários da cidade real. O potencial de interação desses espaços é inversamente proporcional ao grau 
de restrição de seu acesso (MARTÍ, 2004)11.  O convívio entre espaços fisicamente fechados e espaços públicos não deveria ser um inconveniente para que a vida urbana fosse 
articulada entre as esferas pública e a privada. Os antecedentes urbanos estudados anteriormente são espaços urbanos capazes de oferecer vitalidade urbana; a existência 
e proliferação de novas tipologias de habitação e lazer privado (espaços fechados, de acesso restringido) são incompatíveis com a possibilidade de uma experiência cívica 
mais rica. 

“A monofuncionalidade pode ser um fator corrosivo no interior das cidades. Atividades pouco diferenciadas produzem espaços homogêneos, indistintos e de pouca vitalidade.” (Meyer, 2004)12

��   Ibidem p.25.

��   Ibidem p.20.
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Figura 1.49: Jardim das Perdizes, conjunto habitacional fechado de alto padrão em São Paulo, 
Fonte: http://www.jardimdasperdizesoficial.com.br/ (Consultado em 25-01-2015).  

Figura 1.50: Publicidade de 
empreendimentos imobiliários em São 
Paulo.  A venda de um padrão de vida, 
uma falsa urbanidade.

Arquivo do autor, 2012. 

A segregação espacial, que transforma bairros em 
guetos urbanos, e o clima de insegurança, que se gera fora dos 
espaços fechados, dificulta a existência de espaços cívicos nas 
metrópoles contemporâneas. Os espaços arquitetônicos e urbanos 
(ou antiurbanos) presentes nessa organização metropolitana 
geralmente são determinados por padrões ditados pelas formas 
de produção globalizada e pela cultura contemporânea que as 
acompanha. Indiferentes funcional e culturalmente à cidade 
preexistente, proliferam as estruturas desenraizadas por todo o 
planeta, justificando a noção de generic city, proposta por Rem 
Koolhas13 em seu ensaio com o mesmo nome. Em linhas gerais, o 
autor demonstra que o subúrbio genérico não é parte residual da 
cidade contemporânea, mas sua própria essência (BRAGA, 2006).14 

��   Koolhas, R., & Mau, B. (2005). S,M,L,XL. Rotterdam: 010 Publishers.

��   Braga, M. (2006). Infraestrutura e projeto urbano. São Paulo: Tese de doutora-
mento, USP.
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Figura 1.51: Foto da favela de Paraisópolis, 
São Paulo. Tuca Vieira, 2007. 

Fonte: http://www.tucavieira.com.br/ 
(Consultado em 25-01-2015). 

Figura 1.52:       
Praça da República, São Paulo.  
Nelson Kon, 2005. 

Fonte: http://www.nelsonkon.com.br/ 
(Consultado em 25-01-2015). 

Figura 1.53: Avenida Paulista,  
São Paulo. Federico Cairoli, 2010.  

Fonte: http://www.federicocairoli.com/ 
(Consultado em 25-01-2015). 

Evidencia-se que entre espaço coletivo e espaço público existe uma intensa 
relação dinâmica que deve ser estimulada e propiciada pelo projeto urbano, o 
urbanismo pode contribuir com a coexistência de espaços de privacidade e espaços 
de relação diversos, fomentando um modelo de cidade mista no qual o espaço 
público tenha papel integrador dos diferentes usos a favor de uma urbanidade 
metropolitana.

“São os espaços ambíguos nos que se decide a forma pública das nossas cidades. A periferia 
metropolitana, verdadeiro centro – paradoxalmente – da vida futura das nossas cidades, estará 
formada por espaços que sem a retórica da representatividade formal, significarão os lugares 
de interesse comum. Essa é a tarefa dos desdenhadores públicos no projeto da cidade moderna: 
criar esses lugares intermediários. Nem públicos nem privados, mas todo o contrário, espaços não 
estéreis, não dedicados exclusivamente à publicidade e ao benefício, mas partes estimulantes do 
tecido urbano multiforme.” (Morales, 1992)15  

��   Morales, M. d. (12 / Mayo / 1992). Espacios públicos y espacios colectivos, un nuevo reto: urbanizar 
lo privado. La Vanguardia .
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A vida nas metrópoles: uma nova urbanidade

Junto ao espaço tradicional da cidade e de suas atividades urbanas, a 
organização metropolitana introduz novos espaços e um estilo de vida com novas 
características. A vida metropolitana foi essencialmente moderna em todos os seus 
aspectos desde sua origem. Nela se organizou a sociedade de classes e emergiram a 
multidão e as massas, se desenvolveu uma nova forma de cosmopolitismo e nasceu 
o indivíduo moderno. No âmbito da vida espiritual e individual, prevaleceram alguns 
traços desse indivíduo, como a ambiguidade e a angústia, que se tornaram as suas 
principais características psicológicas, pois seduzido pelas variadas formas de 
modernização da vida quotidiana reconhecia as suas limitações e con�litos (BRAGA, 
2006).16 O território metropolitano é um fenômeno no qual a dimensão temporária 
acaba por predominar sobre a espacial, o que Manuel Castells de�ine como a 
transformação mais radical das caraterísticas da vida contemporânea (CASTELLS, 
1999).17

A vida urbana metropolitana com qualidade depende em grande parte 
da possibilidade de espaços para uma autêntica vida coletiva. Esse é um dos 
principais atributos da centralidade metropolitana. O desempenho desse centro está 
fortemente condicionado a dois fatores decisivos: possuir uma leitura clara, capaz 
de se transformar em referência para todos os cidadãos, e ser usado por um grande 
número deles, que o consagrem como espaço da vida coletiva (MEYER, 2004).18 

O desa�io para as cidades contemporâneas está na identi�icação do potencial 
de seus espaços para a urbanidade, condicionada por processos de expansão 
metropolitana que di�icultam a leitura evidente desses lugares. Assim como na criação 
de novas urbanidades aproveitando essa nova condição, e com isso recuperando a 
dimensão cívica do espaço urbano.

16  Ibidem p. 51.
17  Castells, M. (1999). La sociedad en red. São Paulo: Paz e Terra.
18  Ibidem p. 46.
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“Senhor ministro, não se limitem a construir um teatro para as companhias pro�issionais. Do que vo-
cês precisam é de meios para atuarem vocês mesmos. Criem-os! Vocês somente precisam de um marco. 
Levantem cenários em todas partes neste imenso país para que as pessoas possam representar o seu 
próprio drama. Têm tantos poetas, tantas pessoas capazes entre a população! Talvez não saibam se 
expressar teatralmente, mas todos sabem falar, declamar, gritar, soluçar...Todos são atores, de uma 
forma ou outra; tirem vantagem disso” 
(Le Corbusier, Conversa com Ministro brasileiro na sua primeira visita ao país em 1929)

Le Corbusier. (1952) A Meeting Place for The Arts. em Sert, J.L.  The Heart of the City, London, Lund Hupries 

CAPÍTULO 2: Estudos de caso
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No modelo de expansão metropolitana da cidade de São Paulo, verifica-se a mutação e o enfraquecimento 
da ideia de urbanidade tanto na evolução das suas formas como das funções que ali participam. Como um caso 
representativo da Metrópole Global, a cidade manifesta-se como exemplo dos fenômenos de segregação funcional 
na dispersão metropolitana, sedativos para uma possível presença de vida urbana. 

São Paulo é uma cidade jovem, se comparada com os antecedentes históricos dos primeiros espaços de 
urbanidade estudados. Ainda com essa curta idade, fundada há pouco mais de 450 anos, essa metrópole que 
experimentou um frenético processo de expansão em pouco mais de um século é considerada entre as 10 cidades 
mais povoadas do mundo, configurando uma mancha urbana de mais de 3000 quilômetros quadrados.

Essa evolução dificulta a leitura de espaços onde a urbanidade se manifesta de forma clara, revelando uma 
caótica e extensa morfologia urbana: uma metrópole submetida às grandes e colapsadas artérias de trânsito que a 
atravessam. Além disso, a cidade evidencia espaços públicos esquecidos nesse selvagem processo, em muitos dos 
casos vazios e degradados. Grande parte da atividade cidadã tende a fechar-se em lugares de acesso restringido, 
limitando-se com isso a interação social entre diferentes esferas provocada por uma crescente proliferação de 
shopping centres e condomínios fechados.

Porém, a formação de São Paulo vem marcada por diferentes períodos nos quais se observa uma clara 
relação entre a aparição de espaços públicos, fundamentais para o desenvolvimento da metrópole, e a geração da 
vida urbana, o que reflete o processo de transformação da ideia de urbanidade: uma cidade nascida como lugar de 
passagem e que começou a crescer de forma lenta e compacta, tornando-se depois uma metrópole de expansão 
acelerada e difusa. É necessário interpretar este processo evolutivo, para assim, entender quais são as dinâmicas 
que participam nos espaços de interação da cidadania, correspondentes a diferentes momentos da formação da 
cidade.

Os processos metropolitanos provocam a mutação dos espaços de urbanidade já existentes na cidade 
tradicional e a formação de novos lugares de oportunidade para a apropriação dos cidadãos da metrópole. Em várias 
ocasiões, essas mudanças provocadas na cidade enfraquecem os seus atributos, assim como os artefatos próprios 
da expansão dispersa geralmente limitam o grau de relação entre o cidadão e o espaço público, favorecendo a 
aparição dos “não lugares”. Porém, destacam-se enclaves que se apresentam como marcos indiscutíveis, lugares nos 
quais se produz a combinação dos diferentes elementos para se forjar a urbanidade - a alma-matter da cidade.  

Figura 2.1: (página anterior) O Vão do 
MASP, cenário de urbanidade. 

Fonte:  http://cosmopista.com/ 

Consultado em  30-01-2015)
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Metodologia

 O presente capítulo divide-se em quatro etapas, baseadas em recortes temporais significativos da evolução 
da cidade no seu centro expandido. Essa aproximação ao objeto de estudo identifica quais foram os elementos 
influentes no processo de desenvolvimento da metrópole em cada um desses períodos. Seguindo a tese de 
Benedito Lima de Toledo1, é possível identificar três cidades distintas na evolução de São Paulo, experimentando-
se um acelerado fenômeno de expansão em pouco mais de um século. Não é estranho, então, que os espaços para 
a urbanidade surgidos em cada um desses recortes temporais sejam uma resposta ao próprio contexto urbano. 
A cidade contemporânea é o resultado desse processo, ao qual em resposta surgiram atitudes de cidadania para 
reivindicar o seu direito ao espaço público.

Assim, consegue-se estabelecer um critério de seleção dos estudos de caso, que demandam uma leitura 
do seu contexto histórico. Em cada uma das etapas, foram selecionados três elementos urbanos representativos 
da cidade descrita. A leitura evolutiva dos mesmos configura a primeira fase da sua análise, buscando demonstrar 
as razões desses espaços significarem catalisadores de vida urbana, ou pelo menos, tentativas para alcançar esse 
fim. 

�   Toledo, B. L. (2004). São Paulo: tres cidades em um século. São Paulo: Cosac & Naify.
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A análise Gráfica 

Para realizar uma análise comparativa dos diversos estudos de caso selecionados foi desenvolvida a sua 
análise gráfica, utilizando-se um código comum. A abstração dos elementos de análise se torna necessária para se 
chegar a uma convenção gráfica. Representam-se dois conceitos: Dinâmicas e Morfologias. 

Entende-se a Dinâmica Espacial como categoria principal, pois diferentes morfologias podem gerar a 
mesma dinâmica. Sendo o conceito mais imaterial a ser codificado, precisa-se de uma maior abstração na sua 
representação. São definidas, assim, três tipos de dinâmicas: a Porta (pontual), a Ágora (de permanência) e o Fluxo 
(de movimento e conexão).  

As subcategorias nesse código de análise são as Morfologias: Elementos Catalisadores que provocam 
cada uma das dinâmicas descritas. 

- Atuam como Portas os catalisadores chamados de Entradas, Edifícios e Passagens. 

- Atuam como Ágoras os Recintos, Praças e Esquinas.

- Os Fluxos são provocados pelas Avenidas, Marcos e Artérias. 

Figura 2.2: Legenda de Elementos e Dinámicas 

para análise gráfica. Elaboração do autor.
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PORTA

 Os elementos que funcionam como portas urbanas, apresentam a capacidade 
para iniciar processos de desenvolvimento, atuando de forma pontual e 
localizada.

”Abertura através da qual as pessoas 
entram e saem de um lugar”. 
“Entrada, meio de acesso, admissão, 
participação ou gozo. Meio de chegar 
a algum lugar ou de conseguir uma 
coisa; acesso.  Forma de sair de uma 
dificuldade ou de algum negócio 
embaraçoso; expediente, recurso” *.

 *Definições em Dicionário Michaelis de 
português. 

  

A porta de ENTRADA é um centro de atividade, pois a entrada e a 
saída de um espaço delimitado são lugares de inevitável intercâmbio.

O EDIFÍCIO “porta” associa-se a uma infraestrutura de transporte, o 
que também denota chegada ou saída. A sua construção costuma ter 
uma forte carga simbólica, virando tornando-se imagem de identidade 
urbana.

A PASSAGEM funciona como porta entre duas realidades e vira um 
lugar de encontro entre situações diferentes e, assim sendo, um foco 
de interação.
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ÁGORA

Os espaços que apresentam uma dinâmica identificável com a Ágora possuem 
a capacidade de gerar ambientes urbanos de permanência. 

 “(ἀγορά; “assembleia”, “lugar de 
reunião”, derivada de ἀγείρω, “reunir”) é 
um termo grego que significa a reunião 
de qualquer natureza”.
Geralmente empregada por Homero 
como uma reunião geral de pessoas”.*

 *Definição em A Dictionary of Greek 
and Roman Antiquities. 

Quando formada por um RECINTO, no qual os limites físicos ficam 
claros, as aberturas de acesso provocam a entrada da atividade.  

Na PRAÇA, as proporções dos elementos que configuram o espaço são 
responsáveis pela necessária leitura unitária do lugar. 

As ESQUINAS apresentam situações de encontro, que podem provocar 
dinâmicas no cruzamento de fluxos gerados por avenidas. 

FLUXO
A natureza linear de alguns espaços provoca dinâmicas em forma de percurso. 
Os deslocamentos entre diferentes pontos trazem movimento ao espaço. 

“Designação do que se movimenta de 
modo contínuo. Movimentação daquilo 
que segue seu curso: fluxo de pessoas. 
Sucessão de situações, acontecimentos, 
ideias, ações ou fatos: fluxo de viagens; 
fluxo de pensamento.”

 *Definição em Dicionário Michaelis de 
português. 

No fluxo da AVENIDA, a hierarquia superior do espaço linear frente 

aos outros que o atravessam gera o movimento principal. 

A necessidade de conexão entre MARCOS provoca o fluxo linear na 
comunicação entre os extremos.

A ARTÉRIA é o elemento linear que força o fluxo entre diferentes 
localizações, sem dar alternativas de percurso.
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2.1 São Paulo: a Metrópole do café 

 Faz-se necessário olhar às origens da metrópole para descobrir quais eram os espaços nos quais se 
manifestou a vitalidade urbana durante o primeiro processo de expansão, iniciado na segunda metade do século 
XIX. Pretende-se captar qual foi o papel desses cenários de interação que contribuíram à formação da cidade 
durante o período do café.

Figura 2.3: Vista Geral da Cidade de São Paulo. Jean Baptiste 
Debret, 1827. Fonte: SIMÕES JR. , 2003.  
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A Cidade das Portas 

Fundada em 1554 como uma vila jesuíta, São Paulo de Piratininga nasceu acima de uma colina na margem 
do rio Tamanduateí, afluente do Tietê. Com um percurso que tem a singularidade de se adentrar para o interior do 
território, junta-se ao rio Paraná e, depois vira rio de la Plata. Essa característica já havia sido aproveitada pelas tribos 
indígenas antes mesmo dos primeiros colonizadores chegarem. Estes, por sua vez, usaram a capacidade desses rios 
para penetrar no território, navegando-os e assim descobrindo os recursos das novas terras. 

“São Paulo origina-se, portanto, motivada pelas relações de contato, expansão e domínio de uma extensão de território infinitamente 
superior à área diretamente ocupada por sua aglomeração urbana. Sua relação como epicentro de um conjunto de relações, envolvendo 
o território, um projeto colonial e a base técnica preexistente dos caminhos, pode ser considerada um dos embriões da atual conformação 
metropolitana” (Mello Franco, 2005).1

É importante destacar, que na formação do Brasil, as principais capitais foram implantadas no litoral, o que 
se observa pela situação dos portos do Rio de Janeiro, Salvador da Bahia e Recife. Poucas se situaram longe do mar, 
sendo São Paulo, portanto, uma exceção. A visão da sua situação estratégica para a exploração o território foi essencial 
para a sua fundação. Porém, nos três primeiros séculos de existência, a cidade não se mostrou de grande importância 
econômica nem institucional para o Brasil. Era uma vila onde passavam os caminhos das bandeiras - expedições que 
penetravam no território para escravizar indígenas, ocupar terras e explorar minas. São Paulo bandeirante é definida 
como uma fronteira aberta, porta de entrada ao interior do país, ponto de saída para a conquista do território2 (ROLNIK, 
2009). 

O primeiro passo de São Paulo como metrópole foi marcado por essa característica do núcleo primitivo, 
delimitado na sua colina histórica, no qual o triângulo formado pelas igrejas São Francisco, São Bento e Sé (associadas 
aos largos com o mesmo nome) definia a geometria da cidade. As ‘portas’ de chegada e saída foram lugares catalisadores 
de atividade urbana, o que explica o caráter da cidade como polo de intercâmbio. Essas ‘portas’ se apresentam também 
como elementos chave para construir a primeira expansão do centro da metrópole.        

“São Paulo pode ser vista como um mosaico de lembranças de outros lugares que cada imigrante ou cada grupo social trouxe como valor de 
cidade ou de urbanidade.” (Jorge, 2013)3 

�   Mello Franco, F. (2005). A construção do caminho. São Paulo: Tese de doutoramentol, USP.

�   Rolnik, R. (2009). Folha Explica São Paulo. São Paulo: Publifolha.

�   Jorge, L. A. (Dezembro de 2013). São Paulo: transformação e permanências para uma cultura cosmopolita. Vitruvius .
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2.1.1 Os caminhos e as Portas 
Durante os três primeiros séculos da sua existência, a importância de 

São Paulo é dada pela sua posição no cruzamento de caminhos, o que trouxe um 
importante movimento de passagem de tropas. É por isso que os pontos do núcleo 
urbano onde manifestava-se uma grande vitalidade  eram as portas de entrada e saída 
desses percursos. Esses pontos eram os lugares de identidade da cidade e portanto 
marcos de vida urbana, retratados nas imagens que vários viajantes deixaram como 
testemunha do seu passo pela vila. 

Pierre Denis, em 1911 observava: “Nesse Ponto do Planalto, comodamente acessível em relação à 
costa, se cruzam e se enlaçam o caminho do Rio pelo Paraíba, o caminho de Minas pelo passo de 
Bragança, o caminho do Norte em direção a Goiás, que segue o rebordo ocidental da Mantiqueira; 
na depressão permeiam o caminho de Mato Grosso pelo Tietê e o caminho dos campos meridionais 
por Sorocaba. De geração em geração, o tráfico multiforme mantido em todas estas vias alimentou 

a cidade de S. Paulo” (Toledo 1981).1

A porta mais antiga era no rio Tamanduateí, eixo fundador de São Paulo. Na 
década de 1840, ainda era navegável e usado para o transporte de mercadorias. Ao 
longo do seu percurso estabeleciam-se vários pontos de atividade comercial, sendo 
o Porto Geral era o mais importante entre os três existentes na cidade. 2 (MEYER, 
GROSTEIN 2010). 

O mais importante caminho da província era o trajeto Campinas-Jundiaí-
Santos. No sentido oposto, do porto de Santos até São Paulo chegavam viajantes 
e estrangeiros. Isso acontecia na porta sul, a que entrava pela Rua da Gloria e da 
Liberdade, desembocando no largo onde hoje situa-se a praça João Mendes.

�   Ibidem p. 56.

�   Meyer, R., & Dora, M. (2010). A leste do Centro, territórios do urbanismo . Edusp.

Figura 2.4: Análise da forma urbana de São Paulo 
do século XIX, destacando os caminhos e as portas 
ao núcleo primitivo.          
Elaboração do autor. Bases: MDC, CESAD-USP, 2012 
e OURIQUE, 1842 .  
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A outra estrada de maior importância era 
a que comunicava São Paulo com o Rio de Janeiro, 
pois dessa direção provinham os visitantes da 
Corte Imperial e outros personagens ilustres. A 
porta situava-se na ladeira do Carmo, do lado leste, 
chegando pelo caminho do Brás e atravessando o 
rio Tamanduateí. Essa entrada viraria a carta de 
apresentação da cidade, o que chegou a ser legislado 
no código de posturas de 1865. O artigo 25 dizia: 

“As frentes e outões das casas da cidade, bem como os 
fundos que deitarem para outras ruas e, especialmente 
para a várzea do Carmo, serão caiados durante o segundo 
trimestre de cada ano civil: assim como no mesmo tempo 
serão pintadas as portas, janelas e batentes” (SIMÕES JR 

1995).3

Essas entradas a São Paulo foram, de certa 
forma, os seus centros de maior vitalidade urbana. O 
caráter da cidade como lugar de passagem enriqueceu 
a diversidade de encontros nesses lugares, o que 
configurou-se estratégico para a urbanidade do 
lugar.    

�   Simões Jr, J. G. (2003). Anhangabaú, História e Urbanismo. São 
Paulo: Senac.

Figura 2.5: Entrada de São 
Paulo pelo caminho do Rio 

de Janeiro, Convento das 
Carmelitas. Jean Baptiste 

Debret, 1827. 

Fonte: SIMÕES JR. , 2003.  

Figura 2.6: Carta da Capital 
de São Paulo, Jose Jacques 
da Costa Ourique, 1842. 

Fonte: TOLEDO, 2004

Figura 2.7: Análise das 
dinâmicas espaciais geradas 
pelos caminhos e as portas de 
acesso ao núcleo primitivo. 
Elaboração do autor.   
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2.1.2 A chegada do trem: estação da Luz 
A chegada da estrada de ferro significou o início de um novo período 

para a cidade. A primeira Estação da Luz, construída em 1867, nasceu como nova 
porta da cidade dos trilhos. A centralidade da área está associada ao primeiro 
boom industrial paulistano, no qual os ingredientes foram as fábricas, o trem 
e os novos bairros, acentuando-se assim o caráter metropolitano do setor 1 
(LANGENBURCH, 1971). Previamente à construção da estação, o lugar já teria 
sido foco do desenvolvimento da cidade, antes mesmo da chegada do trem já 
passava pelo local o caminho da Luz, que unia a cidade com o rio Tietê e com o 
inicio da estrada para Minas Gerais. No bairro, destacava-se a presença da igreja 
e convento da Luz e do Seminário Episcopal, que junto ao ‘Horto Botânico’ - mais 
tarde chamado de Jardim da Luz -, formaram um setor de atividades. Desde o 
início, ao redor da estação apareceram comércios e hotéis, enriquecendo a 
variedade das funções no lugar.

“Inaugurou-se um novo período, em que se confirmaria a configuração dessa segunda 
“porta” da cidade, que paulatinamente iria substituir aquelas duas primitivas – Carmo e 
Glória - existentes na várzea do Carmo. Novos condicionantes econômicos e um novo meio de 
transporte fizeram com que se relegasse ao passado o período dos tropeiros e a relevância 
definida por suas vias de comunicação.” (Simões Jr., 2003).2

Como aponta Simões Jr, no último quarto do século XIX, a Várzea do 
Carmo foi perdendo importância, já que os locais ao redor da estação da Luz 
foram ganhando prestígio. Embora a Luz não tenha desempenhado função 
de centralidade urbana, as áreas compreendidas entre esse bairro e o centro 
histórico assumiram essa vocação. Esse fato manifesta-se nas mudanças das ruas 
de conexão entre o centro e Luz, depois da implantação do trem.

�   Langenburch, R. (1971). A estruturação da grande São Paulo. Tese de doutoramento, USP.

�   Ibidem p. 63.
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A estação da Luz foi fundada como centro neurálgico das companhias 
cafeteiras, pois nela chegava o ‘ouro verde’ coletado no interior do país para depois, 
continuar o seu caminho até o porto de Santos, de onde seria exportado. No fluxo 
inverso, o lugar também era a porta de entrada das mercadorias importadas e 
imigrantes. O edifício atual da estação foi inaugurado em 1901, consolidando a linha 
férrea Santos-Jundiaí, que fora implantada em 1867.

Essa obra de engenharia foi realizada em 1860, com a construção da 
companhia inglesa São Paulo Railway Company, criada para tal fim. Segundo Regina 
Meyer, com a construção da estrada de ferro nasceu a vocação metropolitana de 
São Paulo3. A partir do transporte dos produtos de carga, passaria-se a implantar 
transporte de passageiros, colaborando como mão de obra que serviu tanto à 
exploração agrária como à construção da infraestrutura. As indústrias começaram 
a se instalar em paralelo às vias do trem. Da mesma maneira, expandiram-se as 
vilas operárias onde viveram os trabalhadores imigrantes, que foram base para 
o crescimento demográfico. Como fala Langenbuch, os trilhos do trem foram os 
principais fundadores da metrópole paulista. 

“O quadro de desenvolvimento da cidade a partir da instalação do sistema ferroviário é indiscutível. 
São Paulo começa a substituir a partir da década dos 70 do século XIX, a sua fisionomia colonial. 
Existem muitos relatos sobre as transformações em curso na época. São claros os desdobramentos 
positivos introduzidos pela nova infraestrutura, que encerrou com o passado colonial e abriu para 
a cidade um embrionário ciclo metropolitano.” (Meyer, 2000)4

�   Meyer, R., Dora, M., & Biderman, C. (2004). São Paulo Metrópole. São Paulo: Edusp.

�   Meyer, R. (2000). Pólo Luz. Sala São Paulo, Cultura e Urbanismo. São Paulo: O Terceiro Nome.

Figura 2.8: (página anterior) Análise da forma 
urbana de São Paulo do final do século XIX, 
destacando as estações de trem e o desenvolvimento 
dos bairros aos redores dessas. 

Elaboração do autor. Bases: MDC, CESAD-USP, 
2012 e Cia. Cantareira , 1881.  

Figura 2.9: Análise das dinâmicas espaciais 
geradas pela implantação da Estação da Luz ao 
norte do triângulo histórico. 

Elaboração do autor.   
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Se é possível afirmar que as primeiras portas da cidade se associaram com 
o rio e os caminhos, tem-se que a segunda foi, sem dúvida, a que chegou com a 
estrada de ferro. A cidade deixaria de ser só um ponto de passagem para virar lugar 
de permanência das elites do café, no bairro da Luz, o que claramente viraria, mais 
tarde, um marco de identidade. Com a inauguração da Estação da Luz, a “entrada 
nobre” dos grandes proprietários rurais e dos empresários e visitantes provenientes 
de Santos passou a ser pelo norte. Essa polarização provocada pela estação teve 
grande influência no parcelamento dessas terras, que viraram o vetor simbólico de 
crescimento. Pode-se destacar, nesse ponto, a Chácara do Chá (1876) e os Campos 
Elíseos (1879). Esse desenvolvimento também induziu melhoras de infraestrutura 
urbana na região como, por exemplo, os serviços prestados pela Light Trainway, 
Light and Power, criada para o abastecimento de energia elétrica, que contribuiu 
para a implantação do bonde.

“Enquanto centralizadora do sistema de transportes e fulcro da expansão territorial, a cidade 
deveria se tornar mais que um mero polo administrativo: suas novas funções passariam a incluir 
a de centro residencial, financeiro e de negócios, formando um núcleo decisório ao qual se 
subordinaria vasto território produtivo. Para tanto, era preciso atrair para São Paulo capitais 
e detentores do poder econômico na província, até então dispersos pelas fazendas e cidades do 
interior.” (Campos Neto, 1999)5

A clara relação entre expansão e mobilidade urbana representa a principal 
característica do raciocínio urbanístico da época, capaz de estabelecer parâmetros 
claros para um código de edificações, o que resultou numa cidade com imagem de 
conjunto6 (ANELLI, 2005).

�   Campos Neto, C. M. (1999). Os rumos da cidade: urbanismo e modernização em São Paulo. São Paulo: 
FAUUSP, (Tese de doutoramento).

�   Anelli, R. S. (2008). Redes de infra-estrutura urbana como estratégia urbanística, São Paulo 1960-
1986. Vitruvius .

Figura 2.10: A Estação da Luz, 1900. Fonte: TOLEDO, 2004.
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Figura 2.11: Planta da cidade de São Paulo, 
Companhia Cantareira de Esgotos, 1881. 

Fonte: TOLEDO, 2004.

Figura 2.12: A estrada de ferro 
Santos-Jundiaí, da São Paulo 
Railway.  

Fonte: LANGENBURCH, 1971.
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2.1.3 A superação do Vale: Viaduto do Chá 

 O Vale do Anhangabaú foi tratado como um “fundo” da cidade, enquanto 
as principais portas eram as que se associavam com os caminhos dos tropeiros 
(Liberdade e Carmo). Com a chegada do trem e a consequente transposição de 
centralidade à estação da Luz, o setor oeste começou a passar por um processo 
de transformação que modificou o papel do vale, tornando-o uma fronteira.  

 “Com o redirecionamento do eixo de expansão das áreas mais prestigiosas da cidade 
para noroeste, o potencial ‘papel urbano’ previsto para o Vale do Anhangabaú foi 
completamente transformado. Se antes essa área era tratada como ‘fundo’ da cidade, nesta 
nova configuração, ela passa a ser uma barreira para as conexões entre a ‘cidade antiga’, 
sobre a colina histórica, e a ‘cidade nova’, sobre o Morro do Chá e adjacências.” (Hereñú, 
2007)1 

 A transposição do Vale tornou-se necessária para a nova configuração 
da cidade. Essa só seria possível entre os pontos de cruzamento entre das ruas 
Direita e São José, e Barão de Itapetininga e Conselheiro Crispiniano Soares, que 
se apresentavam perfeitamente em nível, aproximadamente na cota 747. Além 
disso, o traçado viário do loteamento da Chácara do Chá alinhava a Rua Barão 
de Itapetininga com a cidade antiga como uma continuação da Rua Direita.  

 Essa conexão significaria a terceira porta no desenvolvimento da cidade, 
dessa vez, através do Viaduto do Chá, que comunicaria os novos loteamentos da 
zona oeste com o centro. O responsável foi Jules Martin que, para empreender 
a construção do viaduto, associou-se ao alemão Victor Nothmann, criador 
do bairro dos Campos Elíseos e Higienópolis. Em 1888, foram aprovados os 
estatutos da “Companhia Paulista do Viaduto do Chá”, dando-se início a sua 
construção, que seria apenas concluída no ano seguinte.

�   Hereñú, P. E. (2007). Sentidos do Anhagabaú. São Paulo: Dissertação de mestrado, USP.
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“A construção do primeiro viaduto do chá simboliza a ruptura da acrópole em que se implantara 
São Paulo, ao atravessar as vertentes do riacho Anhangabaú. Um dos lados do Triângulo 
tradicional se abria.” (Segawa, 2004)2

 A inauguração do Viaduto do Chá foi um grande sucesso. A articulação do 
centro com os novos bairros a oeste passou a ser fácil e rápida, amplificando a corrida 
imobiliária que já se verificava desde o final dos anos 1870 e 1880. Cabe pontuar que 
os financiadores do viaduto, entre outros Nothmann e Glette, foram os que mais se 
beneficiaram com a valorização fundiária decorrente de sua construção. A cobrança 
do pedágio de três vinténs, inicialmente aplicada tanto aos pedestres quanto aos 
veículos, foi suspensa quando, após um período de protestos e reivindicações, a 
municipalidade encampou o viaduto, no ano de 1896 (HEREÑÚ, 2007).

“A existência do Viaduto veio tornar possível a comunicação em nível entre o centro da cidade e o 
bairro do Chá. Esta construção, aparentemente óbvia, foi revolucionária para a época. Afinal de 
contas, este era o primeiro viaduto construído na cidade, e com ele, muitos dos trajetos urbanos 
seriam imensamente facilitados, pois não se precisaria mais subir e descer as encostas do vale 
para atravessá-lo (como até então se fazia através da rua de São João ou do Largo do Riachuelo). 
Especialmente para os bondes, que nessa época eram ainda puxados por burros e, para tanto, 
exigiam que nos pontos de início das subidas (ladeiras de São João e Riachuelo), fossem atrelados 
aos carros mais animais. Por esse motivo, nesses locais deveriam existir pastos ou largos onde 
esses animais de reforço ficassem durante os momentos em que não estavam sendo requisitados. 
(...) Além do mais, tal imagem não se adequava nem um pouco com a existência do Viaduto nem 
com os ideais de urbanidade que se queria implantar no local. Essa situação perdurou até 1900, 
com a chegada da Light e dos bondes elétricos.” (Simões Jr., 2003)3

 

�   Segawa, H. (2004). Prelúdio da Metrópole. São Paulo: Ateliê Editorial.

�   Ibidem. p. 63.

Figura 2.13: (página anterior) Análise da forma 
urbana de São Paulo do final do século XIX, 
destacando o Viduto do Chá e o desenvolvimento 
do Centro Novo. 

Elaboração do autor. Bases: MDC, CESAD-USP, 2012 
e MARTIN, 1890.  

Figura 2.14: Análise das dinâmicas espaciais 
geradas pela implantação do Viaduto do Chá a 
oeste do Vale do Anhangabaú. 

Elaboração do autor.   
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A superação do Vale intensificou definitivamente o crescimento do setor oeste da 
cidade, consolidando o bairro que se denominou como “Centro Novo”. Nesse sentido, 
o Viaduto do Chá atuou como porta para esse novo centro, virando o elemento 
chave no coração da cidade, situado entre um tecido urbano de caráter colonial no 
centro velho e as amplas alamedas dos novos bairros. A operação impulsionou o 
desenvolvimento do setor oeste da cidade e, com o crescimento dessa área, novas 
conexões fariam-se necessárias. O Viaduto Santa Efigênia, ao norte do Vale, foi uma 
ligação fundamental para transpor as barreiras físicas de expansão da cidade.

  O significado do Viaduto do Chá como marco para São Paulo, nesse momento, 
é comparável com aquele que tiveram as portas de entrada dos caminhos tropeiros 
da primeira vila ou, ainda com a estação da Luz na chegada da ferrovia. Logo, haja 
sido na chegada e saída de caminhos, na construção de uma estação conectando com 
o território ou na execução de uma infraestrutura superando barreiras físicas, São 
Paulo metrópole nasceu em espaços que funcionavam como portas, onde a interação 
entre os cidadãos ficou mais evidente, dotandos de uma forte carga simbólica. 
 

Figura 2.15: (acima direita) 
O Viaduto do Chá, Gaensly & 
Lindeman. 

Fonte: HEREÑÚ, 2007.

Figura 2.17: A disputa para a 
implantação do Viaduto, Jules 
Martin. 

Fonte: SEGAWA, 2000.
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Figura 2.18: Planta da capital do 
estado de São Paulo e seus arrabaldes, 
Jules Martin, 1890. 

Fonte: TOLEDO, 2004.

Figura 2.19: Planta topográfica da área 
central de São Paulo e seção geológica, Aziz 
Nacib Ab’Saber, 1957.  

Fonte: HEREÑÚ, 2007. 
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2.2 Recortes clássicos de urbanidade na metrópole

 A explosão da cidade para uma maior escala vem acompanhada da aparição de novos espaços, que 
viraram lugares de importância indiscutível para a interação da cidadania. Esses se configuraram através de somas 
de projetos e circunstâncias, trazendo claros sistemas condensadores de urbanidade num contexto de expansão 
metropolitana.

Figura 2.20: Conjunto Nacional, Daniel Ducci. 
Fonte: http://www.vitruvius.com.br/  
(Consultado em 15-06-2014).
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O acelerado crescimento da década dos 20 definiu um modelo de expansão claramente horizontal. O 
afastamento das novas áreas da cidade com relação ao centro histórico criou a necessidade de novas alternativas 
de mobilidade urbana. A própria companhia Light apresentou um projeto para um sistema de metrô, articulando-
o com os bondes e os ônibus da época. Somente adotando esse modelo, a cidade poderia atender as suas novas 
dimensões, continuando com um sistema de transporte coletivo sobre trilhos. Entretanto, o projeto de metrô foi 
rejeitado diante da política de expansão que tomou a cidade, que foi se verticalizando no centro e se expandindo 
horizontalmente na periferia, sem atentar ao modelo de crescimento que até o momento tinha se vinculado com 
o sistema de transporte público de forma consolidada. Na lógica da cidade sobre os trilhos, a rede das linhas dos 
bondes e as estações de trem definiam os limites de uma urbanização densa e concentrada (ROLNIK, 2009)1, 
características do modelo de cidade compacta.

A adoção de um sistema de ônibus se mostrava muito mais flexível para circular do centro aos bairros 
periféricos sem uma infraestrutura viária, repartidos de uma forma quase aleatória pelo território. Revelava-
se uma flexibilidade quase impossível para o sistema sobre trilhos. Segundo Meyer2, o abandono do transporte 
urbano de passageiros sobre trilhos trouxe a adoção do modelo de expansão baseado no transporte individual, 
em São Paulo. 

Com um modelo econômico que começaria a entrar em decadência, no final da década dos anos 20, veio 
a queda do interesse das companhias agrícolas na manutenção da rede ferroviária, que passou, nessa época, à 
propriedade do Estado. Em paralelo à rejeição do projeto de metrô, Prestes Maia apresentou o desenho do Plano 
de Avenidas, em 1930. Para Lagonegro, as relações entre a implantação da política do automóvel e a aproximação 
paulista aos Estados Unidos e ao seu modelo industrial foram fatores de grande importância para o contexto 
histórico desse período3 (LARGONEGRO, 2003). O Plano de Avenidas encaixa-se nas diretrizes econômicas de sua 
época ao contrário do projeto de metrô. Responde ao interesse de desenvolver uma cidade com uma expansão 
horizontal flexível e com uma distinção clara entre o centro e a periferia, tanto formal como funcional. 

�   Ibidem p. 61. 

�   Meyer, R. (1991). Metrópole e urbanismo: São Paulo anos 50. São Paulo: Tese de doutoramento, USP.

�   Largonegro, M. A. (2003). Metrópole sem metrô: transporte público, rodoviarismo e populismo em São Paulo (1955-1965). Tese de douto-
ramento, USP.

Figura 2.21: Esquema teórico do perímetro de irradiação, 
Ulhôa Cintra, 1924. 

Fonte: MELLO-FRANCO, 2005. 
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A característica principal do plano é a sua estruturação a partir de dois tipos de avenidas, em um esquema 
radioconcêntrico. Umas vias - as radiais - garantem a comunicação rápida entre o centro e a periferia, expandindo 
a cidade de forma teoricamente ilimitada, pois conseguem se desdobrar na medida em que se afastam do centro, 
usando o conhecido como ‘sistema Y’. As outras vias -  as perimetrais - devem descongestionar o centro existente 
e, além disso, conectar as vias concêntricas, gerando espaços livres nos cruzamentos e incentivando assim a 
expansão urbana.

Dos anéis perimetrais contemplados no plano, somente foi desenvolvido inteiramente o ‘perímetro de 
irradiação’, já proposto pelo engenheiro Ulhôa Cintra em 1924.  Como é apontado por Simões Jr.4, existiam duas 
correntes de pensamento urbanístico na época de elaboração do plano: a primeira negava o surgimento da cidade 
industrial, baseada na valorização da cidade tradicional; e a segunda queria adaptar a cidade à sua nova realidade. 
Na administração venceu a segunda corrente que, além de valorizar a circulação viária e as questões higienistas, 
era influenciada pelas ideias de urbanistas. 

Segundo Simões Jr., o perímetro de irradiação do qual nasceu o Plano de Avenidas teve duas influências 
principais: o francês Eugène Hénard5 e o alemão Joseph Stübben6. Nos diagramas de ambos, encontram-se 
paralelismos claros com o primeiro diagrama de Ulhôa Cintra, do qual nasce o perímetro de irradiação e o Plano 
de Avenidas. Prestes Maia propõe, no seu projeto, 3 anéis perimetrais e 17 avenidas radiais.

As imagens sugeridas por Prestes Maia para ilustrar o Plano de Avenidas e as iniciativas de regulamentação 
das construções lindeiras, implementadas pela Prefeitura Municipal, demonstram o tipo de rosto que se pretendia 
para a nova cidade que iria emergir das demolições necessárias às obras. Nessa cidade cosmopolita, com edifícios 
ecléticos atingindo novas alturas, as avenidas ainda eram bulevares, nos quais os elegantes pedestres circulavam 
(mesmo através de túneis e viadutos) em harmonia com os automóveis particulares7 (ANELLI, 2008).

�   Simões Jr., J. (1990). O setor de obras públicas e as origens do urbnaismo na cidade de São Paulo. São Paulo: Dissertação de Mestrado USP.

�   Eugène Hénard (1849-1923) – arquiteto e urbanista Frances, que concebeu a teoria geral da circulação na sua obra Études sur les transfor-
mations de Paris. A partir do sistema viário de Berlim, Moscou e Londres, Hénard propõe um perimètre de rayonement  (perímetro de irradia-
ção), com o objetivo principal de desviar o transito do centro de Paris.

�   Joseph Stübben (1845-1936)- urbanista alemão idealizador do plano da cidade de Colônia, onde propõe um esquema de avenidas radiais 
perimetrais (Fig. 2.23).  Além disso, na sua obra Der Stadtebau (A construção das cidades) em 1890, afirma que “Os sistemas de trânsito e o 
sentido dos seus fluxos formam a base da construção das cidades”.

�   Ibidem p. 66.  

Figura 2.22: Esquema teórico de Paris, Eugène Hénard, 
1903. 

Fonte: ANELLI, 2007.  

Figura 2.23: Plano para Colônia, Joseph Stübben, 1890. 

Fonte: NOBRE, 2007.
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Figura 2.24: Esquema teórico de São 
Paulo, Prestes Maia, 1930. 

Fonte: ANELLI, 2007.  

Figura 2.25: (acima direita) 
Versão final para o perímetro de 
irradiação. 

Fonte: ANELLI, 2007.  

Figura 2.26: Projeto de túnel 
ligando a Avenida São João à Rua 
25 de Março. 

Fonte: ANELLI, 2007.  



76

CAPÍTULO 2

Cidade de Sistemas

Os fenômenos de expansão metropolitana e descentralização costumam se associar diretamente ao 
declínio do centro da cidade e a perda dos seus atributos. Porém, pode-se afirmar que o crescimento urbano de tipo 
metropolitano, tal como o descrevem os geógrafos, teve na descentralização também um forte agente organizador.8 
Como afirma Regina Meyer, a descentralização funcional e territorial resultante da metropolização de São Paulo 
anterior à expansão propiciada pelo crescimento hegemônico do transporte sobre rodas que foi consolidado até 
os anos 60, é um processo positivo que não afetou de forma radical a área central9 (MEYER, 2000).

A consolidação de áreas afastadas do centro, para onde se transladaram as primeiras elites, foi acompanhada 
dos investimentos do capital financeiro que viam nos novos setores lugares mais adequados para a implantação de 
áreas do setor terciário. Essas cresceram de forma notável a partir da década dos 50. Ficou evidente, nessa época, 
a consciência do salto que se estava dando para o surgimento de uma nova metrópole.

“Sem dúvida, a partir desse momento, se constata uma reorganização das funções centrais que partiram para os bairros do município 
de São Paulo e para as áreas centrais emergentes dos municípios vizinhos. Foi um processo natural, promovido pela expansão 
metropolitana, que pode se considerar positivo na medida em que atendeu à ampliação da complexidade da vida urbana da metrópole.” 
(Meyer, Biderman, Grostein, 2004).10

Contrariamente às imagens propostas por Prestes Maia, a tipologia arquitetônica que surgiu durante o 
primeiro período de implantação do plano foi dominada pelo racionalismo arquitetônico. Os edifícios projetados 
ao longo das avenidas revelaram um novo padrão tipológico, no qual a relação entre a arquitetura e cidade 
mostrou-se com grande clareza. A verticalização da área central não se esqueceu do plano horizontal, pois uma 
característica comum entre as novas arquiteturas foi a permeabilidade do espaço público nos andares inferiores, 
o que significou um alto grau de urbanidade provocado pela arquitetura da cidade.

“Propiciaram o surgimento de um tecido urbano compacto, porém repleto de permeabilidade, no qual as dimensões horizontais e 
verticais da cidade se articularam. Mesmo quando localizados em situações urbanas preexistentes, os novos edifícios produziram espaços 
permeáveis capazes de articular atividades e funções precípuas do espaço público e privado de forma contínua.“ (Meyer, 2000).11 

�   Ibidem p. 65.

�   Meyer, R. (2000). O centro no caminho da metrópole.

�0   Ibidem p. 65.

��   Idem.

Figura 2.27: Edifício Copan, Centro Novo. 
Nelson Kon, 2005. 

Fonte: http://www.nelsonkon.com.br/ 
(Consultado em 25-01-2015). 

Figura 2.29: (página seguinte)  
Avenida Paulista,  Tuca Vieira. 

Fonte: http://www.tucavieira.com.br/ 
(Consultado em 25-01-2015). 

Figura 2.30: (página seguinte)  
Parque do Ibirapuera. 

Fonte: http://www.spturis.com/ 
(Consultado em 20-01-2015). 
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Durante os anos 50 se destacaram os primeiros grandes marcos urbanos externos ao centro histórico de São Paulo. A Avenida Paulista se consolidou como eixo 
financeiro. Até o momento, com um perfil estritamente residencial para as elites, recebia novos empreendimentos de escala metropolitana. Também é relevante destacar que 
o Parque de Ibirapuera, inaugurado em 1954, tenha sido criado longe do centro antigo. 

Porém, durante esse período, as novas operações fora do centro não significaram a decadência das áreas cívicas existentes, mas sim uma concorrência positiva para 
atrair a vida urbana, o que destaca- se na construção do território Centro Novo. Esse espaço se configurou como um ponto representativo da burguesia paulistana desde os 
anos 30, concentrando as lojas de grife, bares, livrarias e cafés, nos pontos de importância no itinerário cultural da cidade. (FERRONI, 2008)12. Os parâmetros de ocupação 
que se desenvolveram nessa região propiciaram projetos arquitetônicos que manifestavam explicitamente a vontade de estabelecer um diálogo com o espaço público, 
fomentando assim a vitalidade urbana no lugar. 

Os espaços surgidos nessa segunda etapa de expansão da metrópole (já das Avenidas e não dos Trilhos) ofereceram novas soluções para afrontar o desafio de uma 
vida urbana. A fronteira entre arquitetura e urbanismo ficou menos evidente nesse momento, pois se manifestou, nas intervenções, uma clara intenção de fazer arquitetura 
urbana, ou seja, fazer cidade. Mesmo num contexto novo e desconhecido, os responsáveis por construir na cidade conseguiram interpretar as novas condições para, assim, 
projetar sistemas modernos, que possibilitaram espaços para uma urbanidade metropolitana.

��   Ferroni, E. (2008). Aproximações na obra de Salvador Candia. São Paulo: Dissertação de mestrado, USP.
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2.2.1 O Centro Novo: a urbanidade como parâmetro de projeto

O desenvolvimento da região central a partir dos anos 30, no contexto de implantação das avenidas 
perimetrais, deixou como herança um tecido urbano que soube responder as novas condições de expansão da 
metrópole. Isso sem renunciar a soluções que pudessem compatibilizar a nova escala metropolitana com a escala 
humana, favorecendo assim as condições da vitalidade urbana do lugar.

“O Centro Novo não foi apenas uma extensão do velho, mas um novo modelo de cidade que expressa um convite ao convívio próprio das 
ruas como espaço da vida social ativa e o momento do processo de metropolização de São Paulo mais atento ao seu peculiar sentido 
cosmopolita. Soluções que permanecem atuais ao se contraporem ao modelo de exclusão e segregação vigentes.” (Jorge 2013)1

�   Ibidem p. 61. 

Figura 2.31: Terraço com café proposto no 
Plano de Avenidas. 

Fonte: FONTENELLE, 2010. 
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O distrito chamado de Centro Novo cresceu ao lado oeste do Anhangabaú, acompanhando o desenvolvimento 
que proporcionou a construção do Viaduto do Chá. A rua Barão de Itapetininga fica alinhada ao eixo dessa infraestrutura, 
e marca as diretrizes em uma grelha de ruas ortogonais que compunham o loteamento da Chácara do Chá.  

Uma nova Urbanidade

Como destaca Fontenele2, nesse período, aparecem duas características fundamentais em muitos dos edifícios 
que construíram o centro novo: a permeabilidade e a continuidade espacial, ou seja, mecanismos de projeto para 
propiciar a vida urbana dentro e fora dos mesmos. Vale dizer que o primeiro responsável por tais características 
encontra-se no referido código de obras ditado por Prestes Maia, quando como prefeito, em plena execução das 
avenidas perimetrais. Conforme o decreto-lei nº 41, em 3 de agosto de 1940, que tratava sobre a Avenida Ipiranga e 
imediações: 

“Art. 9 As construções com mais de 20 pavimentos deverão ter ao nível do passeio público reentrância (portal, galeria, colunata ou arcada 
aberta), ocupando, no mínimo, 1/3 da frente do loto, com profundidade e superfície nunca inferiores, respectivamente a 3,5m e 30 m2.” 

A intenção do governo municipal foi claramente a de criar espaços de convívio no perímetro de irradiação, 
pois, ao usar os elementos arquitetônicos enumerados no decreto, criava-se claros espaços de permanência frente 
às calçadas. O Plano de Avenidas também implantou as linhas de bondes nos mesmos eixos, incentivando a aparição 
desses espaços arquitetônicos de caráter cívico. Foi assim que apareceram as primeiras salas de cinema da região, 
chamada de Cinelândia paulista, que foram construídas ao longo dos eixos de mobilidade, e que, por isso, garantiram 
acessibilidade através das linhas de transporte coletivo. Os cinemas apresentavam atributos formais de uma arquitetura 
convidativa, com colunatas pilotis e recuos nas entradas dos edifícios.

Diante dessa situação, o binômio circulação/permanência se apresentava como algo compatível no Plano de 
Prestes Maia. Nas avenidas perimetrais resolviam-se a mobilidade e o convívio, que compartilhavam o mesmo espaço 
urbano sem a drástica separação de funções defendida pelos CIAM - a necessária separação entre os pedestres e os 
carros de maneira radical-, assim, surgiram verdadeiros espaços de convívio.    

“Parágrafo único – Estudará a Prefeitura a concessão oportuna de favores especiais para os prédios que não possuírem corpos super elevados 
(art. 4) e cujos pavimentos térreos apresentem recuos, galerias, colunatas ou arcadas, equivalentes a uma ampliação de passeios, utilizáveis 
para mesas de café, bares, etc.” (PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, 1941b) 

�   Fontenele, S. (2010). Relações entre o traçado urbano e os edificios modernos no centro de São Paulo. São Paulo: Tese de Doutoramento, USP.
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Esse artículo destaca, além do incentivo às morfologias convidativas nas 
construções, a importância do programa dos seus térreos, onde usos de caráter público 
se materializam com a aparição de comércio e serviço. Os cafés são provavelmente os 
lugares que melhor representam a ideia de espaço de convivência social, pois já na 
sociedade europeia industrializada, além das praças e avenidas, também os cafés eram 
espaços mos quais onde as pessoas se dirigiam para ver e serem vistas. 

“Os locais de encontro, de contatos públicos, casuais ou de sociabilidade, facilmente reconhecidos nas 
ruas, praças, largos e avenidas, ocorreriam também nos cafés, confeitarias, livrarias, foyer de espera 
dos cinemas, corredores de galerias entre outros.” (Fontenele 2010)3

A evolução para uma maior complexidade, no tecido urbano, provocou o 
deslocamento das manifestações sociais de espaços eminentemente públicos para outros 
que apresentavam uma maior ambiguidade. Nessa nova condição, foi fundamental o papel 
da arquitetura, criando espaços coletivos como resposta à nova situação metropolitana.  

“A riqueza civil e arquitetônica, urbanística e morfológica de uma cidade é a dos seus espaços coletivos, 
a de todos os lugares onde a vida coletiva se desenvolve se representa e se lembra. E talvez, cada vez mais, estes 
sejam espaços nem públicos, nem privados, senão as duas coisas ao mesmo tempo. Espaços públicos absorvidos 
por usos particulares ou espaços privados que adquirem um uso coletivo.” (Solà Morales 1992)4

Destacam-se os edifícios que promovem relações próprias ao uso urbano e que 
se apoiam nas múltiplas funções dos seus programas (comércio, serviços e habitação) 
e nas propostas de implantação de estabeleciam novos traçados para os percursos dos 
pedestres� (JORGE, 2013).

No perímetro compreendido entre as praças Ramos, da Republica, Dom José 
Gaspar e Largo do Paissandu surgiram as Galerias Comerciais. O procedimento de 
ocupação do interior dos lotes, inspirado nas grandes galerias de Milão, Nápoles e Paris, 
e proposto para as ruas do centro antigo de São Paulo já no final do século XIX, visava a 
construção de novas passagens de acesso. Com isso, buscava-se aumentar a superfície de 
fachada para a incorporação de novas lojas. 

�   Ibidem p. 79.
�   Ibidem p. 52. 
�   Ibidem p. 61.

Figura 2.32: Projeto Jules Martin para as 
Galerias de Crystal no triângulo histórico. 

Fonte: TOLEDO 2004. 
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A arquitetura urbana das Galerias Comerciais

Esse modo de ocupação reflete a realidade econômica da Europa do século XIX, época em que a sociedade 
industrial se manifestou nos centros das grandes cidades. As atividades econômicas especulativas nas áreas 
centrais propiciaram a aparição de passagens entre as ruas, nas quais foram sendo implantados negócios de menor 
porte dos que tinham fachada nas ruas principais, uma vez os solos que ocupavam eram mais baratos. O aumento 
da densidade e variedade de negócios, fomentando as atividades de consumo como motor para a interação social, 
marcou a pauta dos novos comportamentos sociais nesses espaços. 

Assim, os lugares de comércio deixaram de ser totalmente públicos, adotando características de espaços 
privados. O lugar de encontro, de conversa, de diversão e de compra não seria mais a praça do mercado6 (VARGAS, 
2000). 

A característica morfológica principal das galerias comerciais é sua permeabilidade de conexão com o 
espaço público. Essa se dá a través de corredores comerciais de pé direito duplo ou triplo que protegem o pedestre 
não só do trânsito, mas também do tempo, por meio de coberturas envidraçadas, responsáveis por possibilitar a 
luz zenital. Essa continuidade espacial no térreo se complementa com diversos usos: comércio, lazer, serviço e até 
moradia, de forma a garantir sucesso comercial do empreendimento.

Como antecedente em São Paulo, no final do século XIX, o visionário Jules Martin, também autor do Viaduto 
do Chá, tinha proposto um projeto para a região do triângulo histórico, conhecido como as Galerias de Crystal. A 
intervenção seguia a tendência europeia do momento, gerando passagens comerciais de três andares entre as 
ruas do centro antigo, com lojas no térreo e outras funções no resto dos pavimentos e, ainda, com a cobertura 
transparente para a iluminação zenital.  Embora não tenha chegado a ser executada, a proposta foi um precedente 
para as galerias do Centro Novo. Além disso, a vontade de conexão entre os principais circuitos comerciais do 
triângulo histórico ficou patente, assim como a clara intenção de conectar esse centro com o lado oposto do vale 
do Anhangabaú. 

�   Vargas, H. (2000). Comércio e Cidade: Uma relação de origem. Estado de São Paulo .

Figura 2.33: Perspectiva das Galerias 
de Crystal propostas Jules Martin. 

Fonte: TOLEDO 2004. 
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No entanto, as primeiras galerias apareceram apenas nos anos 30, do outro lado do vale. O panorama 
cultural paulistano manifestou-se com força nessa região, onde junto aos cinemas, cafés e comércios, surgiram 
equipamentos culturais que atraíam as classes intelectuais. Foi o caso do Teatro Municipal, construído pelo 
arquiteto Ramos de Azevedo em 1903, também, da Biblioteca Pública, de Jacques Pilon, em 1942, e do Museu de 
Arte Moderna.  A valorização dessa região viu na implantação de galerias comerciais um mecanismo de ocupação 
que serviu para incrementar as possibilidades de investimento em uma das zonas mais caras da cidade. 

Passagens urbanas no Centro Novo 

Embora fossem essencialmente passagens comerciais entre ruas principais, foi aplicado um padrão formal 
e construtivo diferente do das galerias propostas por Martin, no século anterior. As diferenças fundamentais, 
nestas últimas, foram a renuncia à iluminação natural zenital e aos pés-direitos duplos ou triplos. As tipologias 
arquitetônicas usadas para essas construções chegaram ao seu auge nos anos 50, ensaiando diversas formas para 
resolver a superposição funcional e a mescla de funções.

Dispondo de um modelo construtivo mais avançado do que o das galerias originais do século XIX, 
a liberdade formal ficou evidenciada nos térreos das galerias, beneficiados pelo uso das estruturas em pilotis 
proporcionadas pelo concreto armado. A indefinição dos limites entre espaços públicos e privados foi bastante 
comum neste período e desenvolveu-se em formas cada vez mais elaboradas, chegando a situações em que o 
térreo apresentava-se como uma continuidade das calçadas7 (FONTENELE, 2010).

�   Ibidem p. 79.

Figura 2.35: (página seguinte) Análise da 
forma urbana do Centro Novo de São Paulo, 
destacando o papel das Galerias Comerciais 
como arquiteturas permeáveis, propiciadoras 
de novos fluxos pedestres. 

Elaboração do autor. Base: FERRONI, 2008.  
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Uma das primeiras galerias comerciais do Centro Novo foi a que, através 
de uma reforma, conectou os térreos de propriedade da companhia agrícola 
Guatapará (1933) e possibilitou a passagem entre as ruas Barão de Itapetininga e 24 
de Maio. Essa nova operação, empreendida por questões estritamente comerciais, 
resultou extremamente positiva, voltando a ser aplicada sucessivamente por vários 
empreendedores durante as décadas dos 50 e 60.  

O edifício Esther é um exemplo representativo de uma operação análoga, 
realizada em 1935: a criação de uma nova rua (Gabos Mendes) que multiplica as 
fachadas do edifício e, com isso, as suas vitrines. 

Vários dos projetos apresentam distintas formas para resolver a superposição 
formal e a mistura de usos. Em 1951, Oscar Niemeyer realizou o projeto da galeria 
Califórnia, através da conexão entre as ruas Barão de Itapetininga e Dom José Barros. 
O programa da galeria engloba, junto às lojas do térreo, um cinema no subsolo e 
escritórios nos andares superiores8 (FERRONI, 2008). Esta rede alternativa surgida 
dessas construções foi contextualizada pela lei, que apresentou a intenção de 
estimular a permeabilidade e continuidade desses circuitos, fomentando a utilização 
destes espaços internos.

“Fica a Prefeitura autorizada a promover os entendimentos e acordos que se fizerem necessários 
para assegurar, no menor prazo possível, o estabelecimento de continuidade nas galerias, de que 
trata esta lei, podendo esses acordos abranger a reposição parcial ou total do custo das obras de 
adaptação dos edifícios existentes” (PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, 1957). 

Se a permeabilidade e continuidade na planta baixa são características 
que associam os edifícios do Centro Novo com a escala humana, reforçando a sua 
vocação comercial, cabe destacar como esses empreendimentos conseguem se 
relacionar também com a escala metropolitana das novas avenidas, na medida em 
que aparecem grandes torres sobre os embasamentos situados ao lado das vias de 
maior importância. 

�   Ibidem p. 77. 
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Figura 2.36:  (abaixo e página anterior) Análise 
das dinâmicas espaciais geradas pelas Galerias 
Comerciais no Centro Novo. Planta mostrando 
a diversificação de fluxos. Cortes mostrando as 
tipologias básicas aplicadas nos projetos para a 
permeabilidade das quadras.

 Elaboração do autor.   
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O edifício Copan, projetado por Niemeyer em 1951 e executado no ano de 1957, realiza a 
sobreposição de um edifício comercial e residencial de forma clara, estabelecendo um novo modelo e 
uma nova escala que, mais tarde, foram incorporados em outros empreendimentos imobiliários. Situado 
na Avenida Ipiranga, projetou-se como um grande complexo multifuncional, o ‘maciço turístico COPAN’, 
com um programa inicial comparável ao de uma pequena cidade. Embora na sua execução tenha sido 
reduzido, o resultado foi uma torre habitacional com 1.600 apartamentos sobre uma base em forma de 
galeria comercial. Os 30 andares marcam a paisagem da cidade, pela escala do empreendimento em um 
lugar de grande importância na metrópole. 

Outra característica que aparece no Copan é a multifuncionalidade do empreendimento. 
Habitação, comércio, oficinas, cinemas ou estacionamentos são oferecidos numa mesma operação, o 
que cria uma cidade autônoma dentro da metrópole. A facilidade de encontrar, em um mesmo espaço, 
atividades que facilitassem a vida do homem moderno encontrou aqui a sua materialização. Essa mescla 
de usos é uma característica que fomenta a diversidade de usuários, potencializando assim a possível 
urbanidade do lugar.   

Figura 2.37: (esquerda) Edifício Copan, 
implantação do térreo. Dinâmicas de 
permeabilidade em relação ao contexto. 
Elaboração do autor.   

Figura 2.38: (direita) Edifício Copan, corte 
destacando a base comercial do conjunto. 
Elaboração do autor.   

Figura 2.39: (abaixo) Edifício Copan, 
planta do térreo. Galeria comercial e acesso 
aos apartamentos. Fonte: FERRONI, 2008.  
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Figura 2.40: (acima) Propaganda do ‘Maciço Turístico 
COPAN’ empreendimento da companhia Pan-Americana, 
1952. Fonte: FONTENELLE, 2010. 

Figura 2.41: (acima-direita) O Copan no seu contexto 
urbano. Tuca Vieira. Fonte: http://www.tucavieira.com.br/ 
(Consultado em 15-01-2015). 

Figura 2.42: (direita) Rua Unaí. Arquivo do autor. 
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Outro exemplo em que estas características se apresentam é a Galeria Metrópole, dos arquitetos Salvador 
Candia e Giancarlo Gasperini, inaugurada em 1964 onde também há uma clara vocação de uso misto. A sua torre de 
escritórios de 19 andares se levanta sobre uma base formada por uma galeria comercial com vários restaurantes e 
um cinema. A continuidade da praça Dom José Gaspar para o interior da galeria conecta com a rua Basílio de Gama, 
caminho para se chegar na praça da República, e também com a avenida São Luís. Dentro do espaço comercial, três 
andares de lojas acompanham o pátio central, que chega ao nível do subsolo. A multiplicidade de serviços deste 
complexo o caracteriza como espaço de grande diversidade de público.

“Esta vitalidade estará diretamente relacionada à prática das distintas funções urbanas: morar, trabalhar, passear, conviver, circular  
 e comprar. Essa seria a matéria-prima da urbanidade e talvez o maior problema das propostas urbanas do Movimento Moderno que  
 buscam sempre a especialidade funcional de cada região. Esses edifícios modernos multifuncionais de São Paulo ultrapassam essa   
 condição” (Fontenele, 2010)9

Nesse mesmo período, os negócios de maior porte instalados no centro novo começaram a olhar para a 
Avenida Paulista. Porém, a década de 50 pode ser qualificada como uma época em que houve uma concorrência 
positiva entre o centro tradicional e a nova avenida, pois ocorreram inovações urbanas em ambos os lugares, 
sempre procurando a urbanidade para uma metrópole eminentemente moderna.

�   Ibidem p. 79.

 Figura 2.43: (esquerda) Conjunto Metrópole, 
implantação do térreo. Dinâmicas de 
permeabilidade em relação ao contexto. 
Elaboração do autor.   

Figura 2.44: (direita) Conjunto Metrópole, 
corte destacando a base comercial do conjunto. 
Elaboração do autor sobre corte original. 
Fonte: FERRONI, 2008.   

Figura 2.45: (abaixo) Galeria Metrópole, 
planta do térreo. Galeria comercial e acesso ao 
conjunto. Fonte: FERRONI, 2008.  
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Figura 2.46: Propaganda do ‘Centro 
Metropolitano de Compras’, 1964.   
Fonte: FONTENELLE, 2010. 

Figura 2.47: (acima-direita) Pátio interior 
da Galeria Metrópole, área comum das lojas. 
Arquivo do autor. 

Figura 2.48: (direita) Croqui para o concurso 
do Edifício Metrópole, Giancarlo Gasperini, 
1959. Fonte: FERRONI, 2008.
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2.2.2 A Avenida Paulista: o eixo simbólico da urbanidade metropolitana 

Com uma longitude de 2,8 quilômetros e 48 metros de largura, a Avenida Paulista posiciona-se no topo 
do denominado Espigão Central. A violência da expansão metropolitana se manifestou de forma clara no lugar, 
mudando rapidamente a morfologia edificada e as funções nos seus espaços. Tanto a avenida como a cidade como 
um todo, caracterizam-se pelas suas mutações, mudanças e pelas renovações constantes dos seus pontos de 
referência.

Figura 2.49: Inauguração da Avenida 
Paulista. Jules Martin, 1891. 

Fonte: ALESSIO, 2002.
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As mansões dos barões do café

A Avenida Paulista nasceu, em 1890, como projeto para um eixo exclusivamente residencial. Seu nascimento se 
deu pelo loteamento da colina que hoje ainda é chamada de espigão central. Um topo de Vale de quase três quilômetros 
de longitude em uma das áreas mais altas do território do município, afastado das habituais enchentes das margens do 
Tamanduateí, no centro histórico de São Paulo. A ideia foi criar um eixo urbano sofisticado; lotes de grande tamanho, 
nos quais somente as elites poderiam ter acesso. Geralmente, eram famílias enriquecidas com o comércio de café. 
Joaquin Eugenio de Lima foi o engenheiro uruguaio que desenhou a avenida, a mais larga da cidade, partindo de um 
projeto unitário para uma imagem de sofisticação e elegância.

Nos anos iniciais, a Paulista se formou com as primeiras casas dos barões do café. A ostentação era uma 
característica compartilhada nas diversas mansões, o que se manifestava claramente na sua arquitetura. Foram de 
importante cuidado as intervenções nos espaços públicos, beneficiados com largas calçadas arborizadas, serviço de 
bondes e uma rede de esgoto sofisticada. Marcos como o Parque Trianon, projeto do francês Paul Villon, ou o mirante 
na frente ao parque, de Ramos de Azevedo, foram espaços que a avenida ganhou neste primeiro período. 

A Paulista foi considerada um enclave urbano desde o início, ainda que fosse um lugar de residência para 
poucos privilegiados. Era um bulevar comparado com as avenidas neoyorkinas mais populares; um marco de 
identificação cidadã, na qual se disputavam corridas de autos, desfiles de carnaval, além de varias manifestações 
cidadãs que precisavam de cenário representativo. Inicialmente, as laterais da avenida eram ocupadas por construções 
residenciais, mas aos poucos foram surgindo outras atividades, principalmente institucionais. Em 1903 instalou-se o 
instituto Pasteur, dedicado às pesquisas científicas e, no ano seguinte, foi construída a Maternidade de São Paulo. Em 
1906 foi inaugurado o Sanatório Santa Catarina, o hospital privado mais antigo da cidade1 (SOUZA, 2011). Nos anos 
30, a avenida estava consolidada, embora o Centro Novo estivesse na sua melhor época. A Avenida Paulista já era um 
símbolo de São Paulo, atrativa pelo seu poder econômico, intelectual e social2 (BRANDÃO, 1990).

É notável a aparição de construções com uso diverso do residencial, o que implicitamente começou mudar o 
caráter da via:de um uso habitacional de baixa densidade, passou-se para outro mais intenso, derivado da mistura de 
atividades. Essa transformação foi se intensificando com o tempo3 (PRIORE, 2014). 

�   Souza, E. (2011). Arquitetura Avenida Paulista: 1891:120 años. São Paulo.

�   Brandão, I. (1990). Paulista Símbolo da Cidade. São Paulo: Banco Itaú.

�   Priore Lima, R. (2014). La avenida cambiante. VI Seminário Internacional en Urbanismo .

Figura 2.50: A avenida em 1902. 

Fonte: ALESSIO, 2002.
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A expansão da metrópole se manifesta justamente através da Avenida 
Paulista. Embora o espaço nascesse na periferia do centro antigo, as avenidas 
radiais do plano de expansão procuraram a conexão com os bairros de residências 
vinculados à Paulista, os quais foram ganhando importância como centro de 
atividade econômica. A sua posição topográfica elevada permitiu operações como 
a da Avenida Nove de Julho, que atravessa o espigão central em uma cota baixa, por 
meio da construção dos túneis embaixo o Trianon. Outras radiais cercaram o eixo 
nos seus limites, como a Avenida Rebouças ou a 23 de maio.

A diversificação dos usos

Vistos os incentivos da prefeitura para diversificar as atividades no perímetro 
de irradiação no Plano de Avenidas, cabe destacar a intenção de se conservar a 
região da Paulista como uma área estritamente residencial. Em 1937, aprovou-se 
o zoneamento que somente permitia o uso habitacional na avenida, medida esta 
que pode se associar com a intenção de se manter as áreas do centro como únicos 
espaços cívicos. Porém, no fim dos anos quarenta, nem a legislação, nem a pressão 
dos proprietários conseguiram aturar a multiplicação de atividades na avenida, 
propiciada pela expansão que a cidade estava experimentando. 

As mudanças no modelo econômico dos anos 30 se manifestaram na 
degradação de algumas mansões da avenida, que experimentariam, no devir, uma 
enorme revalorização dos seus terrenos. No processo de implantação do Plano de 
Avenidas, a Paulista tornou-se foco para os investimentos do capital imobiliário e, 
com isso, experimentou um processo de verticalização, trocando as mansões por 
conjuntos habitacionais em altura. O pioneiro foi o edifício Anchieta e, na década de 
50, esse processo intensificou-se com a construção de outros conjuntos, como Saint 
Honoré, Dumont Adams, Chipre, Três Marias, Nações Unidas e Paulicéia4 (SOUZA, 
2011).

�   Ibidem p. 91.

Figura 2.51: Antes e Depois, 
fotomontagem para propaganda 
do Conjunto Nacional. 

Fonte: ALESSIO, 2002.

Figura 2.51: Conjunto Nacional, 
Perspectiva do térreo, David 
Libeskind, 1952. 

Fonte: TOMBI, 2007.
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O Conjunto Nacional foi o primeiro grande empreendimento que apareceu em 
1956. Tendo como base projetos que se realizaram na área do Centro Novo, o projeto 
de 1952, do arquiteto David Libeskind, seguiu as pautas para trazer uma arquitetura 
urbana na escala da avenida. O objetivo de José Tijurs, empreendedor desse projeto, 
era claro: transformar a Avenida Paulista na Quinta Avenida Brasileira� (BRANDÃO, 
1990).

O Conjunto é composto por uma lâmina horizontal, de vocação comercial, e 
outra vertical, com apartamentos e escritórios. A implantação urbana do edifício segue 
claramente as diretrizes das galerias do centro. O fato de ocupar a totalidade da quadra 
permitiu estabelecer conexões entre as ruas do perímetro, atravessando o edifício 
com galerias que albergam todo tipo de lojas, alem de cinema, restaurantes, salas de 
exposições e outros serviços. Este complexo foi ganhando prestígio, na medida em 
que transcorreram os anos, o que potencializou ainda mais a vida urbana da Paulista. 
Seguindo a ideia de Tijurs, o Conjunto Nacional é, na realidade, uma cidade dentro da 
cidade. Depois da sua construção, o edifício passou a ser um marco da cidade de São 
Paulo, que ganhou uma novo cartão postal, anunciando assim novos tempos para a 
Avenida Paulista, pois o ponto de partida para a verticalização da região.

A vocação comercial do Conjunto Nacional marcou o que poderia ter sido 
o caminho a se seguir pelos novos empreendimentos comerciais na expansão da 
metrópole. Em São Paulo, até meados do século XX, a concentração do comércio 
estava nas áreas centrais, mesclando-se com outras funções terciárias e habitacionais, 
e atraía para o lugar todos os extratos sociais, que se reconheciam e mostravam em 
um mesmo cenário.

Depois dessa primeira intervenção, as sedes, primeiro, dos bancos e, depois, 
das outras multinacionais se deslocaram de um centro em processo de degradação 
para os terrenos das antigas mansões. Muitas destas estavam em estado de ruína, 
causada pelo seu abandono, mas havia também aquelas que foram vítimas de uma 
degradação forçada, pois os interesses dos investimentos não facilitaram a conservação 
do patrimônio histórico da avenida.

�   Ibidem p. 91.

Figura 2.52: Conjunto Nacional, 
implantação do térreo. Dinâmicas 
de permeabilidade em relação ao 
contexto.

 Elaboração do autor.   

Figura 2.53: Conjunto Nacional, 
2010. 

Fonte:                                               
http://www.skyscrapercity.com/             
(Consulta em 15-12-2014).
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Figura 2.54: (páginas anteriores) Análise 
da forma urbana da Avenida Paulista, 
destacando o papel das plantas baixas e a sua 
permeabilidade em relação às calçadas. Cortes 
explicativos da topogra�ia e das soluções 
adotadas nos edi�ícios singulares. 

Elaboração do autor. Base: MDC, CESAD-USP e 
levantamento in loco em dezembro 2014.  

Figura 2.55: Análise das dinâmicas espaciais 
geradas pelas arquiteturas urbanas da Avenida 
Paulista. Planta mostrando a diversi�icação de 
�luxos associados ao eixo. 

Elaboração do autor.   

Figura 2.56: (direita) MASP. Desenho de 
Lina Bo Bardi sugerindo a vitalidade urbana 
propiciada pela arquitetura. Fonte: Instituto 
Lina Bo Bardi.
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“Se configurou rapidamente um perfil vigoroso para a Avenida, que em uma década presenciou 
de forma ambígua a desapropriação das antigas mansões e o surgimento de uma arquitetura 
bancária explicitamente rica.” (Meyer, Grostein, 2010)6

Os anos 60 foram marcados pela aparição do MASP, Museu de Arte Moderna de São 
Paulo, projetado, em 1958 pela arquiteta Lina Bo Bardi. Este edifício, destacado como 
peça urbana singular, foi implantado acima do mirante frente ao parque do Trianon, 
lugares simbólicos já no nascimento da avenida. O museu utilizou as características 
da sua própria arquitetura para somar outro espaço ao conjunto existente: dois 
grandes pórticos de concreto, com um vão de 74 metros, sustentam um volume de 
espaços expositivos com as suas enormes vigas, gerando uma praça coberta na área 
inferior. Esta praça, somada ao antigo mirante, manteve um espaço de identidade 
paulistano7 (BRAGA, 2006), ao mesmo tempo que aportou novas virtudes. Com uma 
arquitetura que, em um primeiro contato, pode parecer um espetáculo estrutural, 
conseguiu ir além e revela uma profunda reflexão urbana de projeto.

O vão do MASP, lugar de encontro para os paulistanos, foi testemunha de 
vários eventos embaixo, lugar de reuniões, shows e reivindicações, e ainda é local em 
que todo domingo acontece a tradicional feira de antiquários. Configura-se, portanto, 
como um inquestionável espaço de urbanidade.

 Nas décadas de 1960 e 1970, a centralidade em torno da Paulista foi ainda 
mais reforçada. As antigas residências continuaram cedendo lugar a novos edifícios, 
cada vez de maior envergadura. Em 1962, inaugurou-se o primeiro banco, o edifício 
Sul-Americano, projetado pelo arquiteto Rino Levi. Logo, um grande número de 
bancos e sucursais nacionais e estrangeiros domésticos transformaria a avenida 
em um distrito financeiro, o que lhe conferiu o seu novo status. Começaram a se 
multiplicar, também, edifícios de escritórios. Naquela época, falava-se de um centro 
expandido da cidade que ia do ‘triângulo’ até a Avenida Paulista8 (FRUGOLI JR., 
2000).
�   Ibidem p. 62.
�   Ibidem p. 51. 
�   Frúgoli Jr., H. (2000). Centralidade em São Paulo: trajetórias, conflitos e negociações na metrópole. São 
Paulo: EDUSP.

Figura 2.57: MASP, implantação 
do térreo. Dinâmicas de 
permeabilidade em relação ao 
contexto.

Elaboração do autor.   

Figura 2.58: O MASP em construção. Fonte: MIYOSHI, 2007 em http://www.vitruvius.com.br/ 
(Consulta em 20-12-2014).
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O Projeto Nova Paulista

 Em 1967, o Prefeito Faria Lima anunciou a expropriação para o alargamento da avenida 
e no ano seguinte, os trilhos do bonde foram removidos. Naquela época, estava sendo discutida 
a possibilidade de implantação do metrô na cidade, e a Paulista seria o eixo de uma das linhas 
principais. Essa ideia, combinada com a proposta de incrementar o volume do transporte individual 
na avenida resultou no projeto mais emblemático sugerido para este eixo, a “Nova Paulista”.

 Partindo da proposta inicial do arquiteto Jorge Wilheim, que apresentava quatro faixas 
para o tráfego rápido e outras duas faixas laterais de velocidade reduzida, as discussões na prefeitura 
evoluíram para uma solução mais ousada: a construção de uma via expressa soterrada na totalidade 
da extensão da avenida. O projeto, desenvolvido pelos arquitetos municipais junto ao escritório de 
Figueiredo Ferraz, foi aprovado e imediatamente começou a ser implementado. No entanto, o alto 
custo das obras desta infraestrutura inviabilizou a continuidade da sua execução. Depois de muita 
polêmica, o projeto foi paralisado9 (FRUGOLI JR. 2000).

 Para o começo dos trabalhos, já tinham sido realizadas expropriações nos terrenos para 
o alargamento da avenida. Também chegou a ser executado o início da via soterrada, que serviu 
para resolver o complexo cruzamento no encontro da Avenida Paulista com a Consolação. Mais 
tarde, o projeto “Nova Paulista” foi substituído por outro economicamente mais viável, que consistiu 
na ampliação das faixas de circulação e das calçadas para os pedestres, melhorando o fluxo de 
trânsito. 

�   Ibidem p.97.

Figura 2.59: Avenida Paulista 
em 1978, o primeiro setor da 
avenida onde foi implantada a 
seção projetada no projeto “Nova 
Paulista”. 

Fonte: ALESSIO, 2002.

Figura 2.60: Centro Cultural FIESP. Corte da intervenção realizada 
por Paulo Mendes da Rocha e MMBB, 1996. 

Fonte: http://www.mmbb.com.br/ (Consulta em 20-12-2014).
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A Paulista como centro financeiro: continuidade como marco urbano. 

 No início da década de 70, a Paulista experimentou um boom imobiliário, coincidindo com o grande fluxo de capital 
estrangeiro no país, e passou a ter o preço por metro quadrado mais caro da cidade. Em 1979, foi inaugurado outro edifício 
moderno importante: a torre Fiesp / Ciesp / Sesi (Federação da Indústria; Centro das Indústrias , e Serviço Social da Indústria). 
Foi projetada pelo arquiteto Rino Levi, como um volume elevando-se em forma trapezoidal. Até o início dos anos 90, a Fiesp teve 
um piso térreo diáfano e um teatro na parte posterior do lote. Era possível atravessar o edifício, o que funcionava como passagem 
entre a Paulista e a Alameda Santos. Anos depois, a intervenção realizada por Paulo Mendes da Rocha e o escritório MMBB 
introduziu um volume de estrutura de aço e vidro no espaço compreendido entre os pilotis do térreo. Nesta caixa transparente, 
instalou-se o Centro Cultural Fiesp, que adicionou atividades culturais e de lazer ao conjunto.

Nos anos seguintes, o crescimento da Paulista veio marcado com a aparição de novos empreendimentos atraídos pelo 
capital financeiro. Mais tarde, nos anos 90, o metrô chegou à Avenida. Até hoje o eixo destaca-se pela sua capacidade para atrair 
atividades diversas, resistindo, desta forma, tornar-se um polo exclusivamente financeiro monofuncional. 

A avenida foi estruturada a partir de uma arquitetura que visava fazer a cidade. No nível do chão, a distribuição dos usos 
e o caráter das atividades criaram uma área de domínio público pedestre, no qual o espaço das calçadas estende-se para o interior 
das quadras e nas plantas baixas dos edifícios que, partindo dos seus perímetros e proporções, geram e multiplicam os caminhos 
da urbanidade e fortalecem o seu significado como lugar coletivo10 (PRIORE, 2014). Na década de 70, a Avenida Faria Lima se 
estabeleceu como novo eixo financeiro, atraindo as multinacionais para as marginais do rio Pinheiros (último anel no esquema 
teórico do Plano de Avenidas). Os anos 80 e 90 continuaram com essa dinâmica, e a Avenida Berrini cresceu como novo eixo do 
setor terciário, cada vez mais afastado do centro histórico.11 (ANELLI, 2008)

“O deslocamento dessas atividades persistiu e a evasão foi atingindo novos espaços: primeiro, a Avenida Faria Lima, depois, as Marginais e, finalmente, 
a pantanosa área do Brooklin, onde a nova avenida Carlos Berrini marcou, a partir da década de 80, a emergência de um novo padrão urbano, no que a 
ausência de infraestrutura urbana, associada ao estilo arquitetônico, se traduziu em um novo conceito de cidade.” (Meyer, Grostein, 2010)12

Embora o deslocamento dos polos financeiros seja associado à consolidação de novas avenidas, esses eixos não atingiram 
a mesma significação que a Avenida Paulista. É por isso que não se pode estabelecer uma associação direta entre os movimentos 
do poder financeiro e o deslocamento da vida urbana. A urbanidade na Paulista é resultado da conjunção de outras premissas, 
como o protagonismo de espaço cívico, a variedade nas suas funções e a arquitetura para a cidade. 

�0    Idem p. 91.
��   Anelli, R. S. (2008). Redes de infra-estrutura urbana como estratégia urbanística, São Paulo 1960-1986. Vitruvius .
��   Ibidem p. 62.

Figura 2.61: Centro Cultural FIESP, 2010. 
Pedro Kok. 

Fonte: http://www.pedrokok.com.br/                 
(Consulta em 20-12-2014).
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2.2.3 Ibirapuera: Parque urbano, marco metropolitano.

Ao sul da Avenida Paulista, na medida em que São Paulo crescia, um grande vazio conseguiu se manter 
livre. Neste local surgiria o Parque do Ibirapuera. A posição geográ�ica desse marco é tão estratégica como a da 
colina histórica, onde se fundou o centro ou o espigão central, com o eixo da Paulista. A área do Ibirapuera foi uma 
importante rótula de conexão de São Paulo com o território. Em tempos antigos, era um lugar de passagem que 
levavam para o mar, e mais tarde, tornou-se ponto chave de conexão com os núcleos urbanos situados na zona sul 
da capital.

 “A zona Sul de São Paulo não é apenas um território situado entre o centro urbano da capital e a vila de Santo Amaro. É uma área de 
comunicação muito mais importante e de maior abrangência, entre a planície e a baixada Santista, entre o campo e o mar.” (Toledo, 
2004)1

1  Toledo, B. L. (1996). Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno em São Paulo. São Paulo: Empresa das Artes.

Figura 2.62: Marquise do Ibirapuera. 
Bienal de Veneza, 2006. 

Fonte: http://www.vitruvius.com.br/ 
(Consulta em 10-03-2012). 
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Os bairros dos Jardins

Em pleno esplendor da economia cafeeira, começaram a se estabelecer, nessa região, novos bairros, como 
iniciativa da companhia City “City of São Paulo Improvements and Freehold Land Company Limited”, fundada em 
1912. Os urbanistas ingleses Barry Parker e Raymond Urwin foram contratados pela empresa para desenhar 
diversos bairros ao modo de cidades jardim, em terrenos que a companhia possuía em áreas afastadas do centro. 
Estes novos distritos, formados pelas classes sociais de alta renda, seguiam uma pauta clara de urbanização;

“A City exigia ao comprador obedecer aos seus parâmetros quanto ao tamanho das residências e conservação dos espaços livres, que em 
troca proporcionava ruas com um traçado que respaeitava a topografia dos terrenos, arborização, todos os serviços de urbanização, 
regras de saneamento, escrituras de propriedade validas e modelos de projeto de casa.” (Morse, 1970)2

A tendência urbanizadora de São Paulo, durante as primeiras décadas do século XX, começou a se 
afastar do centro histórico, idealizando a cidade jardim de Howard. Bairros como o Pacaembu, o Higienópolis, 
o Jardim Paulista e o Jardim America. Foram aparecendo ao sudoeste do centro, sempre acompanhados quase 
automaticamente, do bonde, como serviço de transporte público. 

Os bairros dos jardins cresceram ao sul da Paulista, descendo progressivamente até encontrar o Pinheiros. 
A proximidade ao rio, junto à orografia do território, compunha um considerável perímetro com probabilidade de 
inundação, o que poderia causar eventuais problemas de enchentes no caso de uma urbanização total dos terrenos 
nessa região. Por esta razão, a prefeitura procurou preservar uma importante área durante o período de urbanização 
do setor. Reservou-se uma área de aproximadamente duzentos hectares como patrimônio municipal, a Chácara 
do Ibirapuera, um fundo de vale estratégico para a drenagem das águas pluviais e o controle das enchentes. Como 
conta Rosa Kliass, a área foi matéria de litígio entre a Municipalidade e particulares até que em 1916, através do 
decreto 2669 de 17 de maio do mesmo ano, o Estado declara incorporados ao patrimônio municipal os terrenos 
devolutos contidos na Várzea do Ibirapuera3 (KLIASS, 1992). Além disso, na gestão de Pires do Rio, apontou-se o 
potencial da área para virar um parque de inspiração europeia. Tal possibilidade foi sugerida no relatório que o 
prefeito apresentou à Câmara Municipal em 1926.  

“Esses terrenos, apresentam-se admiravelmente para a construção de um jardim ou parque, com área igual a do Hyde Park de Londres, 
ou a metade da área do Bouis de Bologne em Paris” (Pires do Rio, 1926)4  

�   Morse, R. (1970). Formação histórica de São Paulo. São Paulo: Difel. 

�  Kliass, R. (�989). A evolução dos parques urbanos na cidade de São Paulo. São Paulo: Tese de doutoramento, USP.

�   Pires do Rio, J. (1925). Relatório do programa da prefeitura de São Paulo. São Paulo: Prefeitura de São Paulo.

Figura 2.63: Propaganda do 
Jardim Europa, 1928. 

Fonte: O Estado de São Paulo. 
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Manoel Lopes de Oliveira, funcionário público, então diretor da Divisão de 
Matas, Parques e Jardins de São Paulo, foi encarregado do trabalho de saneamento 
no local, bem como da transferência do viveiro municipal para o Ibirapuera.  Após 
a implantação do Viveiro em 1928, conhecido como Manequinho Lopes, o caminho 
para a concretização do Parque do Ibirapuera passou por grandes dificuldades.
Várias tentativas para ocupar o espaço com outros usos denotam a importância da 
sua localização e dimensão, estratégicas dentro da metrópole. No mesmo 1928, foi 
discutida a possibilidade de trasladar o Jockey Clube, que encontrava-se no Prado 
da Mooca. Também destaca a possibilidade desses terrenos terem sido usados para 
a implantação de um aeroporto, o que foi descartado na gestão do prefeito Fábio 
Prado, que deu impulso a implantação do Parque5 (KLIASS, 1992).     

Durante o período, destacam algumas medidas políticas que regulamentavam 
e defendiam a utilização e o futuro da área. Tem-se como exemplo: a lei n° 1.643, de 
10 de dezembro de 1936, que aprovava o plano de localização do Monumento às 
Bandeiras, do artista Victor Brecheret; o decreto n° 298, de 1 de fevereiro de 1942, 
que declarava de utilidade pública as áreas situadas na várzea do Ibirapuera; bem 
como a medida, de 6 de agosto de 1949, na qual o Executivo Municipal dispunha 
sobre a localização do Monumento aos Mortos da Revolução de 1932, o Obelisco, cuja 
ereção já estava prevista pelo artigo 19 das Disposições Transitórias da Constituição 
do Estado, tendo, contudo, a inauguração se verificado somente em 19556 (TORRES, 
1977).

A ocasião para desenvolver um projeto para um parque surgiu na 
comemoração do quarto centenário da fundação da cidade, no ano de 1952, uma 
vez que se procurava um espaço emblemático para a comemoração de tal evento. 
O futuro parque deveria ser um cenário institucional, o que serviu como ponto de 
partida para desenvolver o projeto, que definiu um complexo de equipamentos 
vinculados a espaços livres.

�  Ibidem p.�0�.

�   Torres, M. (1977). Ibirapuera, coleção Bairros Paulistanos. São Paulo: Novos Horizontes.

Figura 2.64: Inauguração 
do Parque do Ibirapuera. 
Monumento do IV Centenário 
de São Paulo. 

Fonte: Fantasia Brasileira - o 
balé do IV Centenário, 1998.
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O contexto do IV centenário

Os anos 50 foram um período rico de transformações para a sociedade e a cidade paulistana. Sob a 
expectativa nacional de se colocar o Brasil a par das grandes potências, o evento do IV Centenário da fundação 
da Cidade de São Paulo se apresentava como um oportuno pretexto para a consolidação da hegemonia do seu 
Estado, no panorama nacional, e para a maior integração, nas relações internacionais. Tratava-se de uma investida 
estratégica para a modernização do estado, de base industrial, que deveria afirmar as potencialidades das suas 
forças produtivas e, principalmente, promover sua diversificação7(JUNQUEIRA, 2014).

A magnitude do evento foi motivo para propiciar várias melhoras para a cidade. O contexto de crescimento 
econômico e demográfico, na década dos 50, marcou panorama arquitetônico- urbanístico nas regiões do Centro 
e da Avenida Paulista, trazendo inovações nas relações espaciais entre o cidadão e as novas construções.  Esse 
clima inovador beneficiou a natureza deste evento e, aproveitando a situação, foram construídos importantes 
equipamentos como centro para a feira internacional, auditórios para os congressos, teatros para os espetáculos 
culturais, ginásios para as atividades esportivas, hotéis para a hospedagem dos visitantes. A cidade passou, de certa 
forma, por um processo de maquiagem para garantir uma aparência adequada à grandiosidade das comemorações.  
A proposta urbanística para o Parque do Ibirapuera deveria ser o foco principal dos esforços para expressar a 
imagem de progresso e modernidade de São Paulo, pois seria o espaço principal das exposições do evento. Foi por 
isso que esta operação foi a que recebeu os maiores investimentos, devendo apresentar, portanto, uma proposta 
ousada e visionária para o futuro da cidade. 

Embora tenham sido indicadas outras regiões, foi escolhida a área do Parque Ibirapuera, dada sua 
privilegiada localização bem conectada com a área central, nas proximidades do Jardim América, tratava-se de um 
nobre bairro residencial. A intervenção não escapou da polêmica, pois a construção de pavilhões em uma área verde 
conservada, nessa região estratégica, não era uma solução bem recebida pela associação “Campanha de Proteção 
à Natureza”. Este grupo reivindicava a área para um grande parque público, com o máximo de preservação da 
área verde e o mínimo de construções. Porém, a grandeza do evento precisava de uma intervenção com suficiente 
peso político, que transmitisse uma imagem de progresso materializada no seu espaço principal. Para isso, os 
trabalhos foram encomendados a Oscar Niemeyer, arquiteto já reconhecido internacionalmente, com obras de 
grande repercussão.  

�   Junqueira Camargo, M. (2014). Muito além do Ibirapuera. Vitruvius .

Figura 2.65: Cartel do IV Centenário. 

Fonte: MACEDO, 2005. Em   
http://www.vitruvius.com.br/    
(Consulta em 10-03-2012). 
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“A comissão organizadora do IV Centenário de São Paulo encontra, portanto, nesse conjunto 
arquitetônico, a indicação perfeita e adequada, a linguagem ideal para transmitir a quantos 
quiserem saber a importância e o grau de desenvolvimento técnico e industrial do grande Estado, 
através de quatro séculos de existência.” (Cardozo, 1952)8

O projeto é característico do momento, com uma concepção do espaço muito 
presente na arquitetura do Brasil. Correntes modernistas foram inovadoras para 
a concepção do parque, tendo Oscar Niemeyer dirigido uma equipe de arquitetos 
composta por Ulhôa Cavalcanti, Zenon Lotufo, Eduardo Kneese de Melo, Octavio 
Augusto Teixeira Mendes e Ícaro de Castro Melo. Foi também um projeto vinculado a 
uma função cultural, relacionado com as artes e a tecnologia.

Como monumento de uma comemoração, o conjunto de edifícios do Parque 
do Ibirapuera foi muito mais que um cenário para um evento pontual. O grande 
espaço foi articulado a partir de um conjunto de edifícios institucionais, prismas 
puros, conectados por uma grande marquise de curvas sinuosas, que foi ganhando 
importância como o elemento chave do parque, pois tornou-se muito mais que 
uma área coberta para proteger aos usuários do sol ou da chuva nos fluxos entre os 
edifícios. A marquise do Ibirapuera virou o espaço de convívio central do parque, onde 
se somam várias situações que trazem uma importante variedade de atividades.

No projeto do parque, elaborado pelo paisagista Otávio Augusto Teixeira, 
o tratamento do espaço tinha que enfatizar claramente o conjunto arquitetônico. 
Essa não era a forma como os parques, no seu sentido mais usual, eram concebidos 
no imaginário popular: grandes de verdes urbanos, que remetiam aos ideários da 
Inglaterra ou da França, e que tinham sido aplicados até o momento em São Paulo. 
No desenho do parque, é importante destacar os dois lagos artificiais, situados 
estrategicamente para resolver o escoamento das águas e funcionar como lagoas de 
retenção.

8   Cardozo, J. (1952). Anteprojeto Parque do Ibirapuera. São Paulo: Não publicado.

 Figura 2.66: Primeiro Projeto para 
o Parque do Ibirapuera do Grupo 
de arquitetos liderado por Oscar 
Niemeyer, 1952. 

Fonte: Anteprojeto da Exposição do 
IV Centenário de São Paulo. 
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A inauguração do parque foi em 1954. Os de edifícios conectados pela 
grande marquise receberam os nomes de Palácio dos Estados, das Nações, das 
Indústrias e das Artes. O sucesso da implantação do conjunto fez com que, dois anos 
depois, a prefeitura e as secretarias municipais se transladassem ao complexo, o 
que demonstra a boa aceitação e articulação do espaço com a cidade. Implantar a 
sede do município dentro de um parque não é uma decisão comum, o que denota 
o reconhecimento ao espaço cívico que surgiu no projeto do Ibirapuera. Por outro 
lado, o traslado dos órgãos municipais para o parque tiraria focos de atividade do 
centro histórico.

A partir de 1992 a prefeitura voltou para o centro, no Palácio das Indústrias, 
situado no Parque Dom Pedro II. Tal mudança se deu por meio da reforma desenvolvida 
por Lina Bo bardi. A saída dos órgãos municipais do parque não enfraqueceu a 
atividade do conjunto do Ibirapuera, no qual os edifícios das sedes municipais foram 
se transformando paulatinamente em equipamentos culturais, como o Museu de 
Arte contemporânea, o espaço para a Bienal de São Paulo e o Museu de cultura Afro 
Brasileira. Os novos usos deram continuidade à variedade de atividades no parque.

Figura 2.67: (direita) Interior do Museu 
Afro-Brasil. Nelson Kon. 

Fonte: http://www.nelsonkon.com.br/ 
(Consulta em 15-12-2014).

Figura 2.68: (abaixo) Interior da OCA.  
Nelson Kon. 

Fonte: http://www.mmbb.com.br/  
(Consulta em 15-12-2014).
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               Potenciais da Forma Urbana do parque

1- A Marquise

Como parte central do conjunto arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer, 
a Marquise do Ibirapuera é uma grande laje em concreto armado, perfeitamente 
horizontal, com área de aproximadamente 26.000 m2 e 650 m de comprimento, 
sob a qual se configura um grande vazio. Sua excessiva generosidade faz com que 
transcenda em muito a estrita função de ligação pedestre coberta e dê abrigo a uma 
enorme variedade de eventos e usos imprevistos. Skatetistas, malabaristas, shows, 
patinadores, feiras, passeantes, jogos de hóquei partilham esse lugar. 

“Sua condição de espaço disponível, sem uma significação a priori, programa ou função definidos, 
entre os pavilhões, formando parte do conjunto, mas com autonomia, a transforma em uma construção que 
não determina a ação humana, mas ao contrário, permite que haja uma apropriação social múltipla do 
espaço. As implicações dessa liberdade só podem ser descritas a posteriori: o projeto é nesse sentido pura 

potencialidade.” 9

9   São Paulo, redes e lugares . (Bienal de Veneza, 2006.). Participação brasileira na 10ª Mostra Internazio-
nale di Architettura .

Figura 2.69: (página seguinte) Análise da forma 
urbana do Parque do Ibirapuera, destacando o 
papel dos acessos, percursos e a importância dos 
volumes articulados pela marquise. 

Elaboração do autor. Base: MDC, CESAD-USP.  

Figura 2.70: Imagem aérea da Marquise do 
Ibirapuera. 

Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br/ 
(Consulta em 15-12-2014).
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2- O entorno

No entorno do conjunto de edifícios, há uma implantação que visa 
potencializar a abertura do parque para a cidade. A larga faixa do seu perímetro 
está composta de cheios e vazios, que dissolvem as volumetrias com os 
espaços livres e os tecidos urbanos e que dão uma fluidez manifesta à relação 
entre o parque e a cidade. O fluxo de usuários do parque foi crescendo desde 
a sua inauguração. Embora não dispondo de uma conexão com o sistema do 
metrô ou trem, o que o restringe a meios de transporte público ou privado 
sobre pneus, a boa acessibilidade ao conjunto é uma característica evidente, 
pois as avenidas radiais que o conectam com o centro e com a periferia se 
articularam com o parque de forma clara. A quantidade de pontos de acesso 
ao conjunto do parque reforça essa afluência de público: os 10 portões de 
entrada apresentam uma relação de continuidade com as vias que chegam 
ao perímetro, tornando-o facilmente permeável. Estes acessos demonstram 
o reconhecimento do contexto rodoviário em que o parque se encontra, 
gerando espaços de transição entre as vias expressas e o interior do parque, 
nos quais situam-se áreas de estacionamento, vias de serviço e pontos de 
ônibus. 

O projeto do parque do Ibirapuera inovou no desenho de parques em São 
Paulo. Pela primeira vez, o parque se apresentava aberto para a cidade. Este 
ponto de partida, permitiu uma maior facilidade de localização e orientação 
dos usuários. De certo modo, o parque foi desenhado para dar um espaço 
de identidade ao seu entorno imediato, mas também à cidade de São Paulo. 
A capacidade de adaptação do parque em relação à evolução espacial da 
cidade foi provavelmente um dos fatores que contribuiu a que o Ibirapuera 
se tornara um espaço de identificação para a população10 (KLIASS, 1992). 

�0  Ibidem p. 101

Figura 2.71: Análise das dinâmicas 
espaciais geradas pela forma urbana 
da Marquise. Planta mostrando os 
acessos e fluxos internos associados 
ao recinto. 

Elaboração do autor.   
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3- Inserção Urbana

A inserção do parque dentro do tecido urbano existente foi cuidadosamente 
estudada. A escolha da entrada principal, os enquadramentos arquitetônicos, o 
desenho e o represamento do córrego do Sapateiro com a formalização dos lagos 
afirmavam o projeto simbólico para a concretização da imagem aparente do IV 
Centenário de São Paulo.

Segundo Milton Braga11, o Parque do Ibirapuera não teria se transformado em 
um dos principais patrimônios e imagens paulistanas, se não contasse com uma 
implantação que o coloca totalmente acessível ao ritmo quotidiano de milhares de 
pessoas que passam por ali. Este é um dos caminhos a seguir para a urbanidade 
metropolitana nos espaços livres: um urbanismo que procure a melhora das relações 
de acessibilidade entre os espaços e as grandes infraestruturas, minimizando as 
dificuldades intrínsecas à sua implantação.  

��   Ibidem p. 51. 

Figura 2.72: O quotidiano do 
Ibirapuera. 

Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br/ 
(Consulta em 15-12-2014).
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2.3 O fracasso da urbanidade projetada

Os referentes europeus nos quais se inspirou Prestes Maia para o Plano de Avenidas, passaram a um 
segundo plano, quando começou a se valorizar o urbanismo baseado nas avenidas para o transporte privado. 
Ainda que o Plano não partisse da ideia de via expressa, claras influências dos CIAM (1933), na carta de Atenas, 
publicada por Sert e Le Corbusier, em 1943, são patentes na posterior expansão de São Paulo. No entanto, a 
influência mais contundente nessa tendência para a construção da cidade veio dos Estados Unidos, quando o 
prefeito Anhaia Mello trouxe as ideias do urbanismo norte-americano para o Brasil, olhando para o que acontecia 
em Nova York.  Adaptar as vias expressas das cidades americanas ao esquema rádio-concêntrico seria um ideal 
defendido pelo prefeito1 (FELDMAN, 1996).

�   Feldman, S. (1996). Planejamento e zoneamento, São Paulo, 1947-1972. São Paulo: Teses de doutoramento USP.

Figura 2.73: Vale do Anhangabaú, 
Pablo Hereñú. 

Fonte: HEREÑÚ, 2007. 
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Poucos anos antes da polêmica implantação das vias expressas em Nova York, em 1949, o prefeito Linneu 
Prestes contratou uma equipe, dirigida por Robert Moses2, para a elaboração do “Plano de melhorias públicas para 
São Paulo”. 3 Moses trazia para São Paulo o modelo da Highway Research Board, que pretendia adaptar as cidades a 
um modelo de expansão periférica horizontal, onde haveria uma classe média morando em subúrbios residenciais 
de acesso motorizado.

Ao invés de produzir um sistema autossuficiente, o subúrbio jardim norte-americano acompanhou o 
desenvolvimento da indústria automobilística, gerando a necessidade de grandes deslocamentos quotidianos dos 
seus habitantes. Ainda mantendo a estrutura radioconcêntrica de Prestes Maia, Moses identificou o impacto da 
rede de rodovias estaduais de São Paulo como centro regional. Foi quem sugeriu que as avenidas marginais Tietê 
e Pinheiros, já concebidas no plano de Maia, recebessem trânsito proveniente das rodovias, cumprindo com a 
função que perdura até hoje.

�  Robert Moses (1888-1981) assumiu, em 1934, o cargo de presidente na comissão de parques de Nova York, durante a gestão do prefeito 
Fiorello La Guardia, depois da crise de 1930. O principal referente para a rede de mobilidade que começou a desenvolver, sob a supervisão 
de Thomas Adams, foi o Regional Plan of New York and its Environs de 1929, baseado na cidade jardim inglesa, com uma ideologia descentra-
lizadora. As primeiras vias que criou foram as parkways que, como conceito fundamental, baseavam-se na ideia de conectar parques através 
de vias para o tráfego motorizado. Nos anos 40, as parkways tornaram-se a forma de rodovias no meio da cidade. Moses seguia no poder e 
começava a destruir bairros completos para abrir a passagem das expressways. As vias ficaram mais largas, mais altas e mais congestionadas, 
aproximando-se aos poucos do centro de Manhattan.

Em 1963, Robert Moses propunha um novo plano de vias: conectar Brookyn e Queens com New Jersey, cruzando Manhattan com uma rede 
de rodovias pelo Midtown e Lower Manhattan. Apontava que toda essa área constituía um obstáculo para o trânsito. Todavia, mas a demoli-
ção de 14 quarteirões na ilha para a passagem dessa rodovia não era apenas uma questão de mobilidade, motivo pelo qual surgiram grandes 
movimentos contrários dos cidadãos. Destaca se a figura de Jane Jacobs, a maior representante da oposição a Moses, que afirmava que outra 
cidade era possível.

 “No plano proposto por Moses, por exemplo, a via expressa- aquela que afetaria Washington square- é sempre apresentada, de forma tentadora, 
como uma conexão rápida entre as pontes do East river e os túneis do rio Hudson, para manter o trânsito de passagem fora da cidade. Ainda assim, 
o plano específico supõe uma teia de rampas de acesso dentro da cidade. Trata- se de um gargalo, que ao receber o trânsito que se dirige ao coração 
da cidade, tende a aumentar o trânsito de passagem, ao invés de melhorá-lo”  (Jacobs, 1961)⁴

�   Moses, R. (1950). Programa de melhoramentos públicos para a cidade de São Paulo. São Paulo: IBEC Technical services/PMSP.

⁴   Ibidem p. 16.

Figura 2.74: Plano para Cross Manhattan, 
Robert Moses, 1973. 

Fonte: ARTIGAS, 2008. 
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A tipologia viária proposta por Moses difere da apresentada no Plano de 
Avenidas. As ‘rodovias expressas urbanas’ seriam mais adequadas para volumes de 
trânsito elevado, compatíveis com a política de incremento do transporte individual 
sobre pneus. Sem cruzamentos no meso nível e sem interferências de entradas ou saídas 
nos edifícios, as vias expressas de Moses configuraram uma cidade bem diferente da 
dos bulevares monumentais de Prestes Maia. Para a sua plena eficiência, a rede de vias 
expressas precisava ter independência em relação aos tecidos urbanos que atravessava, 
sendo pouco relevante se os mesmos seriam destruídos ou não. 

Durante a década dos 60, foi construída a Avenida 23 de maio, como resultado 
da implantação da política rodoviarista na cidade de São Paulo. Destaca-se por ter uma 
abordagem muito diferente da Avenida nove de julho, a outra perna do sistema ‘Y’. Vale 
destacar que passaram-se 30 anos de separação entre a construção de uma e outra. A 
primeira foi executada à imagem das parkways norte-americanas e a segunda como 
uma expressway, resultado de uma visão que priorizou a engenharia de transportes e 
descuidou da cidade existente4 (ARTIGAS, 2008). Também, foi durante esses anos que se 
construiu a via elevada Costa e Silva, que será analisada posteriormente.

Esse fenômeno veio marcado por uma grande dispersão urbana de baixa 
densidade, o que foi acompanhado pelo enfraquecimento das áreas centrais da cidade 
compacta que foi São Paulo durante as primeiras décadas de realidade metropolitana. Isso 
se constata com dois fenômenos: a expansão da mancha urbana de forma desarticulada 
e pouco densa e, também, a perda de população nas áreas centrais. Como descreve 
Richard Morse5, no período entre 1940 e 1960, a população da área central da metrópole 
cresceu 171%, enquanto, na periferia, aumentou 364%. Os bairros segregados, de tecido 
principalmente habitacional, não tinham uma articulação clara como as outras partes da 
cidade. O favorecimento do transporte individual e a implantação do modelo viário eram 
contrários ao modelo de cidade compacta e de uso misto, com maior potencial para a 
geração de espaços cívicos de escala humana.

�   M. Artigas, J. A. (2008). Caminhos do Elevado, memória e projetos. São Paulo: Imprensaoficial.

�   Ibidem p. 101.
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Figura 2.76: (página anterior) 
Rodovias estaduais e anel viário,  
Robert Moses. 

Fonte: ANELLI, 2008. 

Figura 2.77: (página anterior)   
Projeto de via expressa proposta para 
São Paulo, Robert Moses. 

Fonte: MONTEIRO 2014.   
http://www1.folha.uol.com.br/ 
“Transporte coletivo de SP já era 
‘urgente’ em 1950”   
(Consulta em 05-01-2015).

Figura 2.75: Vale do Anhangabaú 
em 1973. 

Fonte: HEREÑÚ 2007. 
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Cidade das Interferências

Os espaços como as Galerias do Centro Novo, a Avenida Paulista ou o 
Parque do Ibirapuera, surgidos no primeiro período da implantação do Plano de 
Avenidas, a�irmam-se como marcos indiscutivelmente relevantes para São Paulo. 
Estes lugares demonstram uma capacidade de se apresentar como intervenções 
geradoras de urbanidade, criando um contexto de crescimento urbano diferente 
do ligado à tradicional cidade compacta. As políticas urbanas que favoreceram a 
expansão da metrópole através de vias de alta capacidade fomentaram os processos 
especulativos nas áreas periféricas, alimentados pelas bases ideológicas do urbanismo 
funcionalista. Para tanto, as comunicações centro-periferia precisavam ser efetivas 
e, para conseguir esta e�iciência, não houve dúvidas em atravessar o centro histórico 
com viadutos e elevados. 

Os espaços públicos foram as principais vítimas deste processo. Embora a 
área central se formalizasse de modo compacto, com áreas de�inidas e articuladas 
com o entorno, as infraestruturas já descritas, por sua vez, como tinham objetivos 
estritamente funcionalistas, geraram grandes vazios urbanos, sem relação imediata 
com o próprio entorno, o que prejudicou os espaços cívicos que atravessavam. A 
prioridade assumida pelas questões de circulação e tráfego acabou por gerar projetos 
urbanos unidimensionais, em que o espaço pré-existente, o suporte, tornou-se um 
fragmento isolado do seu contexto original.

“O imediatismo que conduziu à realização desses trabalhos destruiu espaços públicos como 
praças, largos, rotatórias e calçadas ajardinadas, para assim atender as demandas geradas pelas 
necessidades de circulação dos veículos. Predominou o destinar antigas praças para implantar 
terminais de ônibus, tanto municipais como intermunicipais.” (Meyer, Biderman, Grostein, 
2003)6

6  Ibidem p. 65.

Figura 2.78: Elevado Costa e Silva, 
Nelson Kon.    
Fonte: http://www.nelsonkon.com.br/ 
(Consulta em 03-01-2014).
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A implantação da rede de metrô, recusada na primeira proposta do Plano 
de Avenidas, começou tarde e de forma insuficiente. Este sistema sobre trilhos de 
transporte em massa, era a resposta à situação de colapso que gerou o sistema sobre 
pneus. Isso porque o transporte coletivo baseado nas vias de asfalto, de constante 
improvisação, atrasou a inauguração da primeira linha até a metade dos anos 70, 
quando o modelo das avenidas expressas já estava totalmente consolidado.

A sobreposição dessa infraestrutura de transporte na cidade central, que foi 
ganhando importância na década dos anos setenta, trouxe a necessidade de projetar 
espaços cívicos em diálogo com essa rede. Os projetos, elementos urbanos exigidos 
pelo processo de metropolização, pretenderam humanizar uma cidade cortada pelas 
grandes artérias, buscando estratégias para compatibilizar espaços públicos e uma 
rede de transporte saturada. Embora procurassem como resultado a geração de 
vida urbana, não o lograram. Foram projetos de detalhado desenho, mas inertes de 
urbanidade, e estabeleceram um dialogo pouco claro com as infraestruturas às que 
se associavam. 

Figura 2.70: Parque Dom Pedro II, 
Nelson Kon.    
Fonte: http://www.nelsonkon.com.br/ 
(Consulta em 03-01-2014).
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2.3.1 Praça Roosevelt, o artefato da intercepção

Na beira do caminho dos Piques, foi construída, em 1799, a Igreja Nossa Senhora da Consolação. Por ali, 
passavam os tropeiros que, saindo do Largo da Memória, dirigiam-se à região de Pinheiros e depois partiam para 
negociar com as cidades na região oeste do estado, como Sorocaba.

A área foi sendo ocupada pelas chácaras da elite econômica da cidade, como a do casal Martinho e Veridiana 
Prado, que ficava no grande terreno contíguo à Igreja. Esse processo consolidou a malha urbana ao norte da Rua 
da Consolação, que deu nome a praça, formada pelos terrenos ao redor da igreja, que foram entregues à prefeitura 
na década de 1930. Vale destacar a presença do velódromo municipal até a referida data, que identificava o lugar 
como um importante espaço de lazer. 

Figura 2.80: Inauguração da    
Praça Roosevelt, 1970. 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/  
(Consultado em 14-12-2014). 

Figura 2.82: (página seguinte) 
Esplanada da Roosevelt como 

estacionamento, anos 60. 

Fonte: Museu da cidade.  http://
www.museudacidade.sp.gov.br/ 

(Consultado em 14-12-2014). 
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Depois da desativação do velódromo, a malha rodoviária do Plano de Avenidas configurou o perímetro 
da praça, que mais tarde seria asfaltada para virar uma enorme esplanada, um vazio que, entre a décadas de 
1950 e 1960, funcionaria como estacionamento nos dias úteis. Ao redor deste espaço ambíguo, cresceram 
prédios residenciais, nos quais se instalaram diferentes programas, como lojas, bares, restaurantes e teatros.  Esta 
configuração trouxe a diversidade de usos e públicos ao lugar que, no final de semana, abrigava encontros diversos: 
a feira de rua, no sábado; o público da missa, no domingo; ou os frequentadores dos eventos culturais nos teatros 
ou cinemas - uma heterogeneidade que favoreceu a vitalidade urbana.     

A intervenção modernista

As obras viárias dos anos 70 mudaram totalmente a configuração do lugar. A implantação do complexo 
rodoviário leste-oeste consistia na imposição de um sistema elevado de autopistas sobre a malha urbana existente, 
que cortaria a praça com a sua passagem. Essa situação trouxe o primeiro projeto modernista de praça na cidade 
de São Paulo. 

O projeto da Praça Roosevelt foi o resultado da tentativa do poder público de criar um espaço cívico 
compatível com a infraestrutura de trânsito, cortando as áreas centrais. Para atender às exigências da circulação 
metropolitana, o projeto desenvolveu uma mega-estrutura de concreto em diferentes níveis com programas de 
usos complexos. Essa solução de projeto tinha sido usada pelos arquitetos em várias partes do mundo, com maior 
ênfase no Japão, na Europa e nos Estados Unidos, porém, no início da década de 70, essas ideias encontravam-se 
em decadência. 

“Tentativa de dotar um corpo vazio - uma megaestrutura de 30.000 m²- de qualidades urbanas, quando sua função primordial e 
essencial era na verdade encobrir as pistas subterrâneas e garantir o livre fluxo dos veículos que atravessam o centro.” (Meyer, 1999)1

Mas a influência desse conceito foi compatível com a do paisagismo moderno americano, que procurava um 
modelo de urbanização baseado no uso intensivo do automóvel, demonstrando -se como uma resposta pragmática 
às novas questões urbanísticas.  

�   Meyer, R. (1999). A construção da metrópole e a erosão do seu centro. Urbs .

Figura 2.81: Feira na Praça, anos 60. 

Fonte: Museu da cidade.  
http://www.museudacidade.sp.gov.br/ 
(Consultado em 14-12-2014). 
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O objetivo do projeto era fundamentalmente a revitalização urbana da área, atraindo o usuário do 
automóvel ao centro da cidade. Para tanto, a proposta construía uma praça sobre uma garagem, cobrindo a via 
expressa que atravessava o lugar.

“A ruptura, o pressuposto básico da modernidade, não se limitava às características de novidade estética na apresentação da praça. 
Mostrava também a desarticulação com o tecido urbano existente e com os hábitos de uso da população do entorno”. (Sun, 2008)2.

A proposta elaborada pelo arquiteto paisagista Roberto Coelho Cardozo deveria refletir a modernização 
da cidade. Segundo seus idealizadores e a prefeitura, “A Roosevelt não tem comparação no mundo, é diferente das 
novas praças de Montreal como é superior ao Lincoln Center de Nova York”. Conforme o arquiteto coautor Marcos 
de Souza Dias, “a Roosevelt era mais que uma praça. Era um sistema viário, edifício e viaduto”. Com esse conceito, 
tinha a expectativa de representar a força modernizadora da cidade3 (FERREIRA, 2009).

Instalou-se como um centro multifuncional suburbano, de atividades específicas desvinculadas do entorno. 
Os cinco andares da praça abrigariam um programa arquitetônico extenso, incluindo garagens, um mercado 
distrital (trocado posteriormente por um supermercado), um centro cultural (que não foi executado),uma escola 
de educação infantil e espaços variados para serviços e pequenos comércios.

Toda esta topografia de concreto, de uso restrito, encheu o vazio para a passagem do complexo viário, 
elevando-se sete metros acima do nível original da praça - o equivalente a dois pavimentos em relação às ruas do 
perímetro. Como praça, o projeto conta com seis espaços urbanos diferentes: três principais e três secundários, 
além de áreas de vegetação e sombra. 

As áreas de estacionamento do conjunto, além da projetada ao lado da igreja, foram resolvidas em dois 
níveis com capacidade total de oitocentos veículos. Os dois níveis tinham ventilação natural e sanitários, escadas 
e rampas para pedestres. O sistema viário que atravessa subterraneamente o conjunto compreende um trecho da 
ligação leste-oeste, além de três pistas secundárias de articulação com as ruas laterais4 (ABBUD, 2010).

�   Alex, S. (2008). Projeto da Praça: convívio e exclusão no espaço público. São Paulo: Senac.

�   Ferreira, J. C. (2009). Praça Roosevelt: possibilidades e limites do uso do espaço público. São Paulo: Tese de doutorado, FFLCH, USP.

�   Abbud, F. (2010). Respeitável público, projeto de reativação da praça Roosevelt. São Paulo: Trabalho Final de Graduação, FAU-USP.

Figura 2.83: Corte transversal da Praça 
Roosevelt, antes e depois da intervenção. 

Elaboração do autor. Base: MDC, CESAD-USP.  
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Figura 2.84: Planta da Praça Roosevelt, antes 
e depois da intervenção. 

Elaboração do autor. Base: MDC, CESAD-USP.  
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Descritas por Sun Alex, na sua tese de doutoramento, as principais características morfológico-espaciais da 
praça são:

1- O conceito de superquadra, com ruptura do tecido urbano existente a partir de grandes esplanadas, acima 
da rua, em forma de edifícios.

2- O fato de ser construída em cima de garagens, recorrendo à associação técnica da vegetação como a 
estrutura de suporte da arquitetura.

3- As calçadas em volta de praça são descontinuas: suas laterais são tomadas por rampas de acesso ao 
sistema viário.

4- É apenas uma destinação, sem servir de lugar de passagem: cercada com espaço recortado por fontes e 
canteiros, sem relação aparente com o entorno.

5- Possui detalhes arquitetônicos elaborados, com a articulação de retas e curvas.
6- Sua vegetação é contida em formas arquitetônicas elaboradas e ritmadas, como jogos volumétricos.
7- Usa o concreto aparente como material principal. Desconsidera o conforto físico e o espaço social no 

dimensionamento e detalhamento dos lugares de permanência.

A nova praça, além da ruptura físico-espacial com o seu entorno, acabou com os padrões tradicionais na 
vida cotidiana da região, passando a ser considerada pela vizinhança como um obstáculo.  A antiga praça foi 
substituída por uma edificação cuja qualidade urbana foi imediatamente contestada. A escala do projeto 
interferiu na estrutura da região, criando paredões onde existiam vistas5 (MEYER, 1999).

�   Ibidem p. 117.

Figura 2.85: Perspectiva da 
proposta original. 

Fonte: Revista Acrópole, n.780, 
Dezembro de 1970.
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Figura 2.86: (acima e página anterior) Corte 
longitudinal da Praça Roosevelt, antes e 
depois da intervenção. 

Elaboração do autor. Base: MDC, CESAD-USP.  

Figuras das paginas anteriores: Desenhos 
de análise da forma urbana da Praça 
Roosevelt, destacando a ocupação da 
massa edificada no centro do vazio original, 
para resolver a passagem da Radial Leste 
Soterrada. 

Figura 2.87: Análise das dinâmicas espaciais 
geradas pela intervenção arquitetônica 
na Praça Roosevelt de 1970. Mostrando 
intercepção gerada pela implantação do 
artefato construído. 

Elaboração do autor.   
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A decadência prematura 

O projeto foi alvo de críticas e controvérsia desde o início. Segundo o arquiteto 
José Eduardo Lefebvre, “a praça ficou velha no dia seguinte à sua inauguração” 6 
(LEFEVRE, 1997). A pouca qualidade urbana da construção resultante significou 
a perda de vida do espaço público existente, que sofreu uma intervenção fora da 
escala, a qual não trouxe urbanidade nenhuma ao lugar.  

Se antes da intervenção a praça era um vazio cercado por uma cidade 
efervescente, o projeto modernista de 1970 inverteu a situação. A praça se tornou um 
monumento segregador e impenetrável e acabou contribuindo para o esvaziamento 
do entorno. A degradação física se acentuou na década de 1980 e 90. Segundo um 
relatório posterior da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, a praça sofria 
com violência, sujeira, poluição visual e obstrução do trânsito para pedestres – e 
coincidiu com o fechamento de lojas, bares e restaurantes no seu entorno7 (CALLIARI, 
2012).

O processo de decadência e esvaziamento chegou à sua pior situação, na 
década de 1990. O jornal O Estado de S. Paulo escreveu que a praça era “um dos locais 
mais criticados pela população paulistana por causa da sujeira e do barulho” 8. A 
praça, com rachaduras nas estruturas de concreto que causavam goteiras no espaço 
inferior, passou a ser tomada por mendigos e viciados em drogas, que ficavam 
embaixo da rampa, ao lado da igreja durante a madrugada, deixando o local quando 
da chegada da Guarda Civil Metropolitana.

�   Lefevre, J. E. (16 de Abril de 1997). Praça Roosevelt. Diário Popular .

�   Calliari, M. (2012). Praça Roosevelt. Um espaço emblemático da relação de São Paulo com seus espa-
ços públicos. Vitruvius .

�   Modé, L. (1997). Feira coloria a Praça Roosevelt. O estado de São Paulo .

Figura 2.88: A igreja da Consolação 
frente à mesma avenida ‘presidindo’ a 
Praça Roosevelt, anos 70.

Fonte: Museu da cidade. http://www.
museudacidade.sp.gov.br/   
(Consultado em 14-12-2014). 
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Os teatros e a revitalização

O processo de degradação começou a se inverter a partir do ano 2000.  A 
chegada do grupo de teatro Satyros, que se instalou num dos locais vazios, considera-
se o símbolo da luta para devolver à praça o seu significado de espaço para atividades 
culturais. A difícil convivência entre os novos usuários e os ocupantes (a praça era 
foco de drogas e prostituição), marcou o início de uma nova etapa para a o lugar. 
O fundador do grupo Rodolfo Vazquez descreve o período como heróico, pois os 
frequentadores da região não aceitaram essa nova variável 9 (ABBUD, 2010). A nova 
urbanidade, que recuperava o sentido inicial da praça, foi recompensa dessa luta.
  

Porém, a revitalização tampouco escaparia da polêmica. Na medida em que 
os novos usuários foram se apropriando do espaço e a proliferação de teatros foi 
dando um novo significado ao lugar, o local entrou em um processo de revalorização 
dos seus imóveis. A praça tornou-se o lugar de encontro de realidades absolutamente 
heterogêneas, o que foi visto pelo poder municipal. Este apoiou as iniciativas dos 
novos grupos teatrais com a implantação de uma escola de teatro, como projeto de 
inclusão social, e também, começou a discussão para uma reformulação do espaço da 
praça.  Essa decorrente subida de preços dos aluguéis provocou a inevitável saída de 
moradores que não tinham condições de pagar, assim como também gerou grandes 
dificuldades aos teatros da região, causando um processo de gentrification que iria 
a aumentar, quando em 2004, as discussões sobre uma possível reforma da praça 
ganharam força.

�   Ibidem p. 118.

Figura 2.89: A degradada e abandonada 
laje da Roosevelt nos anos 2000. 

Fonte: ‘40 anos da Roosevelt’.  
 http://noticias.terra.com.br/ 
(Consultado em 14-12-2014). 
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A nova Praça Roosevelt 

O projeto da nova Praça Roosevelt foi aprovado em 2009, conduzido pela 
própria equipe da EMURB (Empresa Municipal de Urbanização), liderado pelo 
arquiteto Rubens Reis, que buscou retomar a ligação da praça com o entorno, 
simplificar a circulação através de um grande eixo entre a Rua Augusta e a Consolação 
e abrir amplos espaços de convivência, com bancos e árvores. Depois de dois anos de 
obra, a praça foi inaugurada em setembro de 2012.

O projeto se resume na demolição da estrutura de 1970, mantendo 
unicamente os dois pavimentos para estacionamento e a cobertura da abertura de 
ventilação da Rua Augusta. Na rua lateral, Guimarães Rosa, o trânsito foi interrompido 
para fazer frente ao instituto Clemente Ferreira, e foram plantadas novas espécies 
arbóreas. A curta vida da nova praça dificulta uma avaliação de pós ocupação efetiva, 
mas a clara intenção de esvaziar o espaço, demolindo o excesso de volume construído 
na intervenção dos anos 70, pode devolver a ambiguidade inicial que catalisou a 
ocupação do espaço original.

A praça atual é o resultado de um processo evolutivo complexo. O vazio 
inicial da Praça da Consolação ganhou sentido com a apropriação de usuários de 
um contexto heterogêneo, sofreu depois a intervenção de um projeto mecanicista 
e finalista, que apagou essas condições iniciais. A nova praça talvez seja um meio 
termo entre esses extremos, um espaço desenhado que abre os visuais antigos, 
compatibilizando o nível original da praça com o complexo rodoviário.  Porém, se o 
processo de decadência foi superado, não foi graças à intervenção físico-espacial, mas 
sim pelo esforço de grupos sociais para se apropriar do espaço com novas funções, 
fomentando a urbanidade do entorno, facilitando trocas, estimulando o convívio e, 
principalmente, refletindo a diversidade da cidade.  É fundamental que a recente 
intervenção física não apague essa vitalidade que tanto custou de ser atingida.

Figura 2.90: Projeto da nova Praça Roosevelt, 

2010. Fonte: SPURBANISMO.  
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Figura 2.90: A Nova Roosevelt, 2014. 

Arquivo do autor.  

Figura 2.91: Nova Roosevelt, 2014. 

Fonte: http://www.spturis.com/ 
(Consultado em 14-12-2014).
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2.3.2 Praça da Sé: porém, o marco zero 

A Praça da Sé, para muitos o centro simbólico da metrópole, foi marcado por poucas mudanças na sua 
estrutura urbana durante o período inicial. Foi peça fundamental no Triângulo histórico, formado pelos largos de 
São Bento, São Francisco e da Sé, onde a catedral compartilhava o espaço com a modesta igreja de São Pedro dos 
Clérigos. 

Figura 2.92: Praça da Sé, junho de 2013.

Fonte: Mídia NINJA.  http://www.ebc.com.br/   
(Consultado em 20-12-2014). 
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Desde meados do século XIX, o período do esplendor cafeeiro 
foi acompanhado pelo acelerado desenvolvimento e diversificação 
da área central da cidade, o que trouxe várias intervenções para 
a praça. A igreja matriz foi remodelada, em 1884, e o espaço da 
praça foi ganhando atividade e importância como centro simbólico 
da cidade. No final do século XIX, era um dos lugares com mais 
movimento de São Paulo.  A vontade municipal de situar a cidade 
no mapa, materializou-se com obras para melhorias públicas, a 
aparição de edifícios elegantes junto a estabelecimentos comerciais 
e restaurantes de categoria na praça, que por causa da sua posição 
central também se estabeleceu como ponto de articulação do sistema 
de transportes. Dali, os trilhos dos bondes confluíam para depois 
se dirigir a qualquer ponto da cidade. Da combinação destes vários 
elementos, nasceu a urbanidade da praça e, em 1912, começaram as 
obras da nova catedral. A intenção era concluir as obras da catedral 
em 1954, data de comemoração do IV centenário de fundação da 
cidade, porém, não sendo possível, esta se completou apenas após 
57 anos de seu início, por volta de 1970.

Figura 2.93: Praça Sé durante os     
anos de construção da Catedral. 

Fonte: Museu da cidade. http://www.museudacidade.sp.gov.br/ 
(Consultado em 20-12-2014). 
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Mobilidade e colapso

O boom econômico da cidade marca a expansão urbana. O núcleo compacto presidido 
pela Praça da Sé entrou em um forte processo de transformação a partir dos anos 30, quando o 
Centro Novo se consolidou com ruas de concepção mais moderna. O centro tradicional formado 
pelo triângulo histórico começou a perder população, passando a se constituir como área 
basicamente comercial e financeira. Além disso, nesses anos, políticas urbanas para uma nova 
cidade moderna, de expansão horizontal e baixa densidade, começaram a aparecer. 

“Por volta de 1950, se observa uma separação do centro paulistano em duas áreas distintas: o centro antigo, 
dedicado progressivamente a atividades e consumo das classes mais populares, e o centro novo, situado além do 
Vale do Anhangabaú, onde se estabelece o núcleo de concentração de serviços e atividades dedicados às elites” 
(Villaça, 1998)1

Essa migração dos serviços de um centro para o outro, trouxe um período de certa 
decadência e esquecimento para a praça. No entanto, apesar de sua degradação, a Sé continuou 
a ser um ponto de encontro para intelectuais, artistas e músicos, mantendo a identificação 
como o “centro de todos”, no qual acontecia a maioria das manifestações políticas e cidadãs. 
Por ser o principal cruzamento do sistema de bondes, continuou se afirmando a centralidade 
da praça e embora a mobilidade metropolitana mudasse a sua concepção, a partir dos anos 30, 
a localização estratégica do lugar se manteve. Por isso, o local se adaptou as novas dinâmicas, 
passando dos bondes ao terminal de ônibus e construindo, posteriormente, durante os anos 50 
um estacionamento em superfície.

“A Praça da Sé entra na segunda metade do século XX como um grande terminal, se repartindo com a praça 
vizinha Clovis Bevilacqua, a tarefa de concentrar uma parte significativa das linhas de ônibus existentes na 
cidade. A sua área livre estava, permanentemente, tomada por filas de usuários do sistema de transportes e por 
vendedores ambulantes, e estava constantemente,  rodeada por um trânsito barulhento.” (Santos, 1991)2

Na medida em que a cidade foi crescendo, o espaço foi sofrendo a saturação dos 
transportes. No entanto, continuou sendo cenário de importantes reivindicações, que marcaram 
o lugar especialmente durante a década de 60, período de fortes movimentos sociais.

�   Villaça, F. (1998). Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel/FAPESP.

�   Santos, W. R. (1991). Praça da Sé. Transformações e usos. São Paulo: Dissertação de mestrado, USP.

Figura 2.94: A Praça antes da chegada do 
metrô. Na frente o edifício Mendes Caldeira, 
vizinho ao Palacete Santa Helena. 

Fonte:http://www.skyscrapercity.com/ 
(Consultado em 20-12-2014). 

Figura 2.95: (página seguinte) Corte 
transversal da Praça da Sé e Clovis 
Bevilacqua, antes e depois da intervenção. 

Elaboração do autor.    
Base: MDC, CESAD-USP e BEM, 2006.  
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A chegada do metrô

A implantação do metrô, na década dos 70, foi decisiva na maneira que tomou 
o espaço. Na tentativa de reivindicar a posição estratégia central da praça, cruzando as 
duas linhas - leste-oeste (vermelha) com a norte-sul (azul) - optou-se por um projeto 
que partiu da necessidade de demolir uma das quadras que compunham a Praça da 
Sé e que estabelecia o limite com a praça vizinha, Clóvis Bevilacqua, presidida pelo 
Palácio de Justícia. O local para a nova estação situava-se precisamente embaixo da 
quadra do palacete Santa Helena, que era parte do patrimônio arquitetônico mais 
destacado do centro antigo e que continha, na sua planta térrea, um dos maiores 
e melhores cines-teatro de São Paulo, o primeiro cabaré elegante e, nos pisos 
superiores, salões para escritórios e consultórios, disputados por profissionais de 
reputação na sociedade local.

O projeto da estação de metrô partiu de uma implantação totalmente 
mecanicista, que teve como resultado um espaço contínuo, sem chegar em nenhum 
momento à condição de espaço integrado. Isso decorreu da acumulação das duas 
praças, causando dimensões que dificultam uma leitura unitária do conjunto. A praça 
definitiva foi projetada pela empresa EMURB (Empresa Municipal de Urbanização), 
sendo a equipe composta pelos arquitetos José Eduardo de Assis Lefèvre, Domingos 
Theodoro de Azevedo Netto, William Munford, Antonio Sérgio Bergamin, Paulo Celso 
Del Piccia e Vladimir Bartalini.

Embora a chegada do metrô fosse um avanço para o centro da metrópole, a 
indefinição espacial que provocou nesse lugar foi um castigo para o conjunto urbano, 
que perdeu o seu sentido.   

“A Catedral da Sé e o Palácio de Justiça perdem seus espaços específicos, seus suportes urbanos, 
o que lhes retira também a capacidade de funcionarem como marcos delimitadores, passando a 
disputar “ombro a ombro” o espaço duplicado e transbordante. Implodiu-se com as edificações a 
própria essência espacial e funcional das duas praças.”(Meyer, 1999)3

�   Ibidem p. 117. 
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Figura 2.96: (esquerda e página seguinte) Corte 
longitudinal do conjunto das duas praças, Sé e 
Bevilacqua, antes e depois da intervenção. 

Elaboração do autor.    
Base: MDC, CESAD-USP e BEM, 2006.   

Figura 2.97: Planta do conjunto das duas praças, 
Sé e Bevilacqua, antes e depois da intervenção. 

Elaboração do autor.    
Base: MDC, CESAD-USP e BEM, 2006.    
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Figuras das páginas anteriores: Desenhos 
de análise da forma urbana da Praça da 
Sé, destacando a demolição da quadra 
que dividia as duas praças originais, para 
resolver a construção do terminal do metrô. 

Figura 2.98: Análise das dinâmicas 
espaciais geradas pela intervenção 
espacial na Praça da Sé de 1973, 
Mostrando a desconfiguração espacial 
causada pela desaparição do volume 
central. 

Elaboração do autor.   
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A praça foi desenhada com o objetivo de se tornar uma praça símbolo, com 
uma inauguração, no ano 1978, cheia de preparativos oficiais e anunciada como a 
recuperação do centro da cidade, depois de muitos anos de decadência. Porém, o 
pouco diálogo que se estabeleceu com os espaços existentes, vítimas de um processo 
de degradação física e social, materializou-se em uma praça de apropriação difícil. A 
implantação do metrô reforçou a identificação da praça com o sistema de transportes. 
Com o tempo, a praça passou a ser caracterizada como um local de passagem, o que 
marcou os seus usos e ocupação. Não se estimulou a permanência nem a convivência 
da cidadania, que haviam se manifestado nas origens do lugar. 

O arquiteto José Paulo Bem descreveu na sua tese de doutorado o processo 
de seu desenvolvimento, no qual conta como a posição definitiva da estação não foi 
a primeira solução proposta, segundo a qual deveria ter sido situada na praça Clóvis 
Bevilácqua. A imposição do local da estação na mesma quadra do edifício Santa 
Helena obrigou a demolição do conjunto para viabilizar a estação, o que, na opinião 
do autor, desarticulou as duas praças. 

“De qualquer maneira, o rompimento do limite entre a Praça da Sé e a Praça Clóvis Bevilácqua 
criou um espaço desmesurado, disforme, fora de escala e irreconhecível dentro do tecido da área 
do Triângulo. Tanto a Praça da Sé como a Praça Clóvis encontravam-se perfeitamente definidas 
no tecido urbano que as continha. A Praça da Sé mais simples em suas relações com o tecido 
urbano. A Praça Clóvis orientada tanto no sentido da Praça da Sé como também se inclina na 
direção da Avenida Rangel Pestana e do Parque D. Pedro II. A implantação da estação Sé no espaço 
da anterior Praça da Sé acaba por interromper sequências viárias e de volumetria de quadras 
que esclareciam as relações desse espaço com a estrutura do Triângulo e com as grandes linhas 
da urbanização mais antiga, na Praça Clóvis Bevilácqua, sua ordenação em uma única direção 
parece deixar de lado a razão que lhe deu origem, a de estar em parte voltada para a Várzea do 
Rio Tamanduateí pelo eixo da Avenida Rangel Pestana. ”(Bem, 2006)4

�   Bem, J. P. (2006). São Paulo cidade/ Memória e Projeto. São Paulo: FAU USP-Tese de Doutoramento.

Figura 2.99: (página seguinte) 
Imagem aérea do conjunto das duas 
praças, anos 60.

 Fonte: BEM, 2006.  

Figura 2.100: (página seguinte)    
A Praça da Sé. 

Fonte: BEM, 2006.  
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Foi alterada a sua morfologia; o local da quadra demolida foi substituído por 
um fosso para a iluminação do metrô.  Este é um limite tão físico como a antiga quadra 
demolida, que continua dividindo o espaço em duas praças como antigamente. O 
espaço experimentou uma perda de qualidade, mas não de simbolismo. Desapareceu 
a escala estabelecida pelas construções, adequada às dimensões da praça, e se 
perdeu a oportunidade de relacionar os usos do interior dos edifícios com a praça5 
(BARTALINI, 1988).

Porém, a área da antiga Praça da Sé, utilizada para as reivindicações coletivas, 
continuaria sendo a mesma. Conhecendo outros episódios de São Paulo, é difícil falar 
de Centro de forma singular, quando há também a Avenida Paulista, acumulando 
distintas funções centrais. Mas é ainda mais difícil não reconhecer que a Praça da Sé 
expressa a ideia de centralidade na sua própria essência (entendida como elemento 
urbano e não como um projeto específico). Ela ainda simboliza o Centro da Cidade6 
(SANTOS, 1990).

�   Bartalini, V. (1988). As praças do metrô. São Paulo: Dissertação de mestrado.

�   Ibidem p. 128.
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A necessidade de um marco de urbanidade

O espaço sofreu episódios de degradação e desqualificação morfológica, porém sobreviveu como um 
marco de referência da cidadania. Apesar das desafortunadas intervenções, a Praça do metrô, existente na Sé, é 
um lugar que conserva a sua vida como nó metropolitano de transporte público. 

“É quando o seu valor simbólico se revela, quando se demonstra o conteúdo latente que a relação da Praça da Sé manteve com o 
conjunto da cidade: o fato de ser a todas as considerações o único espaço público virtual da metrópole.” (Santos, 1991)7

As intervenções decorrentes da chegada do metrô no lugar não criaram o espaço cívico metropolitano 
sugerido no projeto, mas sim uma forte desarticulação espacial das praças existentes. Como fala o já citado Bem, a 
reconstrução do tecido original seria um caminho para que o conjunto recuperasse o seu sentido, aproveitando a 
condição de conjunto unificado que trouxe a estação de metrô.  

“Podemos também ver nesse grande vazio da nova Praça da Sé a possibilidade de uma reconstrução crítica de seus espaços, a Praça da 
Sé e a Praça Clóvis Bevilácqua, restituindo-lhes a conformação e os sentidos perdidos em relação ao tecido urbano do qual fazem parte 
nesta difícil urbanização da borda da Sé, defensiva, em acrópole sobre as escarpas às margens do Rio Tamanduateí. O que construir 
sobre a Estação Sé do Metrô nesse limite entre as praças? Um museu? Um centro comercial? Administração pública? Um mix de funções? 
De qualquer forma, a atual existência de um único espaço que hoje soma essas duas praças centrais poderia permanecer na ideia da 
uma arquitetura suspensa sobre pilotis, mantendo assim a perspectiva aberta para a várzea e intermediando os espaços dessas praças.” 
(Bem, 2006)8

�   Ibidem p. 128. 

�   Ibidem p. 132.
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O centro da metrópole, espaço de uma indiscutível centralidade e mobilidade, conserva os 
ingredientes necessários para a urbanidade: espaços de uso público, com uma forma definida, de uso misto, 
de identificação cidadã, que estão bem articulados com o resto dos tecidos urbanos, gerando centralidades. 
A evolução do lugar enfraqueceu algumas dessas características, mas manteve a sua essência, o que é 
necessário considerar para possíveis futuras intervenções no lugar.

“A mobilidade é a que faz que a cidade seja democrática, mas a centralidade para todos é a que gera a presença de cidadãos. 
Essa dialética entre centralidade e mobilidade garante, se me permitem a expressão um pouco marxista, a reprodução 

ampliada da cidade.” (Borja, 2000)9 

�   Borja, J., & Muixí, Z. (2000). Espacio público, ciudad y ciudadania. Barcelona: Pensarconemporáneo.

Figura 2.101: A Praça da Sé. 

Fonte: http://www.spturis.com/ 
(Consultado em 25-12-2014).
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2.3.3 Anhangabaú, o vale das indecisões. 

O Parque do Anhangabaú é um dos espaços que mais sofreram as decisões tomadas na evolução da cidade. 
Se, por um lado, a transposição do Vale por meio do Viaduto do Chá simbolizou a superação de uma barreira 
física para a formação da metrópole, por outro, a consciência do lugar supunha o início de um processo de 
transformações.  Estas não fizeram outra coisa, senão mostrar a dificuldade para intervir em um espaço ambíguo, 
ora, lugar de passagem, ora, centro simbólico, onde as intervenções realizadas em cada momento refletiram o tipo 
de cidade que acharam. 

As discussões sobre o que fazer no Vale surgiram logo após este virar o centro físico da cidade, dividindo 
a região do triângulo histórico e os novos bairros que cresciam crescendo ao oeste do Anhangabaú. A importância 
da sua posição central e a complexa relação com o seu perímetro, decorrente da diferença de cota entre o seu 
fundo e as suas laterais, não ofereciam uma solução óbvia para o espaço. As primeiras polêmicas para decidir qual 
projeto seria o adequado surgiram no início do século XX.

Figura 2.102: Projeto para o Vale do 
Anhangabaú. Vilanova Artigas, 1974. 

Fonte: BUCCI, 1998.

Figura 2.103:  (página seguinte) 
Relatório Bouvard. Planta geral da 
proposta de melhoramentos para o 
centro de São Paulo. 

Fonte: HEREÑÚ, 2007. 

Figura 2.104: (página seguinte)  
Parque do Anhangabaú. 

Fonte: TOLEDO, 2004.  
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O Parque do Anhangabaú 

Em 1911, foi apresentado o projeto municipal para os melhoramentos da 
cidade, elaborado por Victor da Silva Freire e Eugenio Gilhem. A proposta previa a 
transformação do Vale do Anhangabaú em parque ajardinado, com uma via ao longo 
de seu eixo e com belvederes nas encostas das ruas laterais. Frente a esta intervenção, 
o governo estadual propunha outra completamente diferente, elaborada por Samuel 
das Neves, que consistiria em transformar o Vale em uma avenida-parque, que teria 
seu perímetro ocupado por construções em altura.  Este primeiro conflito, causado 
pelas diferenças entre as duas administrações, mostra com clareza a dificuldade 
de intervenção nesse espaço, pois embora o projeto de parque, desenvolvido pela 
prefeitura, fosse muito mais elaborado e estudado, uma abordagem completamente 
oposta do projeto de avenida apresentava soluções que, em propostas decorrentes, 
mostrariam-se válidas. Para resolver a polêmica, seria contratado um árbitro 
estrangeiro, Joseph Antoine Bouvard. 

O urbanista francês, de reconhecimento internacional, desenvolveu um 
relatório propondo diferentes intervenções na cidade: o parque no Anhangabaú, o 
parque na várzea do Carmo, o novo Centro Cívico e um conjunto de intervenções 
viárias. O projeto que foi considerado prioritário foram os melhoramentos para 
o Anhangabaú, sendo eles considerados um projeto conciliador entre as duas 
propostas anteriormente descritas. O Parque Anhangabaú era compreendido como 
um pequeno espaço livre configurado por um conjunto articulado de edificações: 
sobre as encostas, de um lado, o teatro; e, do outro, os dois blocos simétricos, no fundo 
do vale - edifícios junto à Rua de São João e junto ao largo de Piques. A via central 
apresentava um desenho sinuoso, com ‘traçado artístico’, e o desenho dos jardins 
criava um cenário de contemplação para ser observado da ‘cidade alta’1(HEREÑÚ, 
2007).

�   Ibidem p. 68. 
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A Avenida Anhangabaú 

A inauguração do parque, em 1917, definiu o caráter do Vale por poucos 
anos. Com a aposentadoria, em 1926, de Victor da Silva Freire, encerrou-se 
simbolicamente o ciclo de configuração da ‘capital do café’, dando lugar a um novo 
grupo que teria como missão a estruturação da ‘metrópole da era industrial’2 
(CAMPOS NETO, 1999). Para o desenvolvimento da cidade, a discussão dominante 
foi o modelo de mobilidade a se adotar, qualquer decisão tomada, em relação ao 
processo de expansão, afetaria o Anhangabaú. Além disso, vale destacar que a sua 
posição central no coração da cidade era privilegiada e estratégica. 

“A representação de modernidade simbolizada pelo Anhangabaú foi sendo atualizada pelos 
novos ideais de progresso que se impuseram: o automóvel, a avenida e o arranha-céu. Seu vazio, 
anteriormente ‘estático’, foi atropelado pelas novas dinâmicas e velocidades da metrópole em 
expansão.” (Hereñú, 2007)3

O Plano de Avenidas de Prestes Maia marcou a evolução do lugar. Como centro do esquema radio-concêntrico de avenidas, o vale toma a condição de nó infraestrutural 
do sistema ‘Y’ e isso o converte no melhor lugar para transpor a área central da cidade no sentido norte-sul. Ao mesmo tempo, o Plano pretendia que o Vale tomasse o papel 
de ‘sala de visitas’ da cidade, uma condição estática que entra em contradição com a dinâmica de fluxos que traz o sistema de avenidas4 (BUCCI, 1998). O papel urbano do 
recinto continuou sendo ambíguo na adoção do Plano de Avenidas, pois, ao tentar compatibilizar estas duas condições espaciais opostas, mostrou as suas contradições. 

O aumento do volume do tráfego demandou a substituição do antigo viaduto do Chá, que foi encomendado em 1935, depois de vencer um concurso, ao engenheiro 
Elisário Bahiana. A importância desta obra como elemento urbano estratégico foi confirmada pela necessidade de manter a transposição do Vale, em condições de cidade 
completamente diferentes às da passagem primitiva. A evolução das vias de transporte foi caracterizando cada vez mais o Vale, que assumiu o seu caráter de passagem como 
centro do sistema ‘Y’, o que expressava claramente através da implantação de uma grande avenida no fundo do vale, com intenso fluxo de veículos, cortando o Centro no eixo 
norte-sul. Com a imposição do modelo rodoviarista de estruturação da cidade e a falta de investimentos em sistemas de transportes públicos de alta capacidade, a questão 
da mobilidade foi se tornando um problema cada vez mais grave. O suposto progresso que o automóvel devia oferecer para a cidade achou no Vale do Anhangabaú um dos 
maiores conflitos, no qual a relação entre os veículos e os pedestres tornou-se inviável. Consta que numerosos acidentes e atropelamentos aconteceram entre os anos 60 e 
70, quando a transposição do vale a pé tornou-se impossível.
�   Ibidem p. 66. 

�   Ibidem p. 68. 

�   Bucci, A. (1998). Anhagabaú, chá e metrópole. São Paulo: FAUUSP, dissertação de mestrado.

Figura 2.105: Avenida Anhangabaú, 1979.   
Fonte: HEREÑÚ, 2007. 

Figura 2.106: (página seguinte) Planta do Vale, 
antes da intervenção dos anos 90.    
Elaboração do autor. Base: MDC, CESAD-USP.   
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As dificuldades para achar uma solução para o 
Vale do Anhangabaú só aumentaram com o passar dos 
anos. A magnitude do conflito pedestre/automóvel tornou-
se a principal justificativa que conduziria às propostas de 
intervenção. O período entre os anos 70 e 80 destaca-se pela 
diversidade de projetos para o Vale e, ao mesmo tempo, pela 
falta de consenso para executar alguma delas. Em 1971, foi 
criada a EMURB -Empresa Municipal de Urbanização- que 
teve como um de seus principais temas de trabalho, durante 
sua primeira década de existência, o Vale do Anhangabaú. 
Ao longo dos anos 70, a instituição foi responsável por um 
impressionante processo de estudos e projetos para a área, 
que só se encerraria com a realização do concurso público 
em 1981.
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Entre as propostas desenvolvidas destaca-se a de Vilanova Artigas, apresentada 
em 1974. O arquiteto, que nesse período tinha construído várias passarelas em diversos 
lugares da cidade, foi contratado pela EMURB para desenvolver um plano de reorganização 
do Vale. A complexidade do lugar e a sua importância simbólica fizeram com que Artigas 
não se limitasse a propor um conjunto de passarelas para atravessar o complexo viário, 
como solução ao seu principal conflito pedestre-automóvel. A sua proposta passou por 
uma profunda reflexão sobre significado do lugar, em que se destaca a necessidade 
compatibilizar a sua escala metropolitana como avenida de passagem e a condição de 
recinto como marco cívico. Estes dois aspectos, que teriam se mostrado incompatíveis na 
evolução do vale, deveriam se conciliar na síntese do seu projeto5 (BUCCI, 1998). 

 
 A solução de Artigas passa individualiza três atores principais do recinto: o automóvel, o ônibus e o pedestre, segregando os 3 tipos de tráfegos, mas os fazendo 

partícipes da ação do lugar. A primeira decisão contundente foi o âmbito da intervenção, que entendeu que, para os automóveis, a via de transposição do centro deve se 
estender muito além do miolo do Vale, chegando a unir as duas vias marginais, Tietê e Pinheiros. Esta deveria ser uma rota expressa sem interrupções, que seria atravessada 
por passarelas de pedestres, desenhadas nos diferentes cruzamentos estratégicos encontrados no seu percurso. Por outro lado, os ônibus, nessa calha infraestrutural, teriam 
um circuito segregado do dos carros, pois estes seriam associados aos percursos dos pedestres, que se relacionariam com um circuito de passarelas e calçadas elevadas no 
recinto do vale, arrematado nos seus extremos norte e sul por duas grandes estações. Assim, os passeios a pé não se limitariam a atravessar a avenida expressa como simples 
passarelas imediatistas, motivo pelo qual se buscou um circuito que relacionasse às ruas existentes, os terminais de transporte e o conjunto espacial.  

A ambiciosa proposta viria a ser reduzida por parte da EMURB, que em uma segunda etapa do projeto, delimitaria a área de intervenção do plano de reestruturação 
ao trecho do vale entre o viaduto Santa Efigênia e a praça da Bandeira.  A riqueza das relações espaciais, presente no primeiro projeto, perdeu-se por completo, reduzindo a 
proposta a um conjunto desarticulado de passarelas.  Ao final, Artigas não prosseguiu com o projeto, mas deixou claras pistas para uma solução às inúmeras indecisões que 
marcaram a evolução do lugar.   Durante os seguintes anos, na EMURB, foi desenvolvida uma imensa quantidade de projetos, destaca uma inacreditável falta de articulação 
entre eles. O conjunto de propostas torna evidente a ausência de uma linha clara de pensamento sobre a cidade e, também, de forças políticas mais decisivas dispostas a 
empreender qualquer ação mais concreta6 (HEREÑU, 2007). 

�   Ibidem p. 138. 
�   Ibidem p. 68.

Figura 2.107: (página anterior) Maquete 
da proposta de Vilanova Artigas. Fonte: 
HEREÑÚ, 2007.

Figura 2.108: Esquema de passarelas 
da proposta de Vilanova Artigas. Fonte: 
HEREÑÚ, 2007.
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O Novo Parque, um novo conflito. 

Depois de mais uma década de indecisões e polêmicas, em fevereiro de 
1981, foi lançado o edital do ‘Concurso Público Nacional para Elaboração de Plano 
de Reurbanização do Vale do Anhangabaú’, promovido pela prefeitura, através 
da EMURB, em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento 
de São Paulo. O regulamento solicitava aos concorrentes a elaboração de uma 
proposta de caráter abrangente, envolvendo circulação viária e de pedestres, uso 
dos espaços públicos, equipamentos locais e metropolitanos, regulamentação 
do uso do solo e valorização e preservação de bens tombados.

O ponto de partida de todas as propostas vencedoras foi o mesmo: o 
rebaixamento da avenida central, transformando-a em túnel e deixando na sua 
parte superior uma enorme praça, sem um uso muito claro.  O projeto vencedor, 
elaborado pela equipe liderada por Jorge Wilheim e Rosa Kliass, apresentava, 
como primeiro objetivo, criar um espaço ‘novo’, exclusivo para os pedestres. 
Na opinião do arquiteto, foi a simplicidade, pois fôramos únicos a enxergar o 
óbvio. 

O leitmotiv da sua proposta, como também o das outras, que justificava a 
decisão de cobrir um túnel rebaixado com uma enorme laje, foi o da ‘recuperação 
do espaço’ que os automóveis tinham tirado da cidade, devolvendo o parque que 
havia estado no local. O percurso histórico do Vale demonstra que o lugar, nas 
suas múltiplas transformações, nunca chegou a ser um marco cívico central da 
cidade, pois a sua situação sempre o associou com as dinâmicas de transposição 
de passagem, o que a intervenção da nova proposta negaria ao ser implantada.   

Além disso, o rebaixamento da avenida seria outra problemática, pois 
não poderia ser executado na longitude total do recinto. A estação Anhangabaú 
do metrô, ao sul do complexo e à frente da praça da Bandeira, já estava sendo 
executada, o que impedia o soterramento da via expressa nessa região. Assim, a 
dimensão da nova praça não poderia abranger a totalidade do vale. 



Figura 2.109: (página anterior) Corte transversal do 
Vale, antes e depois da intervenção dos anos 90. 

Elaboração do autor. Base: MDC, CESAD-USP.   

Figura 2.110: Perspectiva da proposta vencedora do 
concurso para o Vale. Jorge Wilheim e Rosa Kliass. 

Fonte: HEREÑÚ, 2007.

Figura 2.111: (esquerda) Planta do Vale, depois da 
intervenção dos anos 90. 

Elaboração do autor. Base: MDC, CESAD-USP.   

Figuras das páginas anteriores: Desenhos de 
análise da forma urbana do Vale do Anhangabaú, 
destacando o papel da laje/praça cobrindo o túnel 
da avenida de passagem, para resolver o conflito 
automóvel-pedestre. 
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“O projeto, realizado na década de 80, deixou patente que, no que diz 
respeito às transformações urbanas, a via expressa é menos impactante 
pelos territórios distantes que conecta do que pelos espaços e sistemas 
locais que desconecta.” (Meyer, 1999)7. 

�   Ibidem p. 109. 

Figura 2.112: Análise das dinâmicas espaciais geradas 
pela intervenção espacial no Vale do Anhangabaú de 1992, 
mostrando o vazio gerado pela enorme laje, segregando a 
infraestrutura do espaço público. 

Elaboração do autor.   



144

CAPÍTULO 2

A enorme laje/praça, cobrindo o túnel que percorre a via, foi uma solução que desvinculou o espaço da cidade. 
A sua dimensão metropolitana foi negada com uma dedicação exclusiva para aos pedestres, que não sabiam para 
que usar esse espaço que nunca lhes tinha pertencido de forma clara. Qualquer possível conexão com a rede de 
transporte, no centro do vale, segregou as funções urbanas. Pablo Hereñú destaca, na sua dissertação de mestrado, 
os quatro pontos mais contraditórios entre o memorial descritivo e a execução do projeto, explicando como este 
está totalmente descolado do discurso utilizado para justificá-lo:

1- O espaço pretende lhe devolver a vida cotidiana da metrópole ao Vale. Negando a cotidianidade que traz 
o fluxo metropolitano de veículos no coração da cidade, esse significado perde qualquer sentido. Isso 
porque a avenida rebaixada em ‘túnel’ e o patamar onde estão implantados o ‘Centro Velho’ e o ‘Centro 
Novo’ não tomam conhecimento do que se passa na laje que tampa o rio de automóveis lá embaixo.

2- As estações de metrô são apresentadas como portas ao lugar, mas a sua implantação dificulta explicitamente 
o acesso ao Vale. A estação Anhangabaú, da linha vermelha, chega à superfície em um nível inferior ao da 
imensa laje e o percurso para chegar até a praça é feito por uma estreita calçada junto à Rua Formosa, 
seguido de uma escadaria para acessar a cota do novo Vale. A estação São Bento tampouco responde a 
essa condição, pois embora a sua chegada no nível do Vale seja possível, essa entrada encontra-se no 
extremo norte da laje, ou seja, a extremidade norte do túnel, o que provoca um novo percurso para poder 
atingir o centro da praça. 

 
3- Já a interrupção da Avenida São João é a operação mais contraditória de todas. Na via - que atravessava o 

Vale pela área central, sendo um eixo claro de conexão entre o Centro Novo e o Centro Velho- foi implantada 
‘praça do café’ como terceira porta de entrada ao Vale, um conjunto de canteiros com jardins e espelhos 
d’água, que não fizeram outra coisa senão interromper física e visualmente duas laterais do espaço em um 
ponto estratégico.  

4- Outro espaço contraditório é o previsto frente aos jardins do Teatro Municipal e o Viaduto do Chá, vendido 
no memorial como espaço ‘Praça para comícios e eventos públicos’. Este local, onde foi instalado a um 
canteiro ajardinado, era previsto para algo além: um palco de eventos e outro espaço para acumulação de 
público.  

Figura 2.113: Ampliação da superfície 
do Vale. Nelson Kon. 

Fonte: http://www.nelsonkon.com.br/ 
(Consultado em 25-12-2014). 
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“antes mesmo de serem construídos, um a um, todos os espaços públicos propostos sobre a laje foram perdendo suas características e seu 
sentido. É lamentável perceber que depois de tanto tempo de espera e tanto dinheiro público investido naquele recinto, os principais problemas 
listados pela equipe de arquitetos, como justificativa da solução proposta, permaneceram após sua implantação.” (HEREÑÚ, 2007)8

O parque foi inaugurado em 1992, mas depois da festa apenas o vazio apropriou-se do lugar. O espaço urbano 
destruido em nome da circulação viária não ganhou nenhum novo sentido com essa intervenção. O lugar continuou 
sendo alvo de projetos de intervenção, mas por enquanto tudo continua no papel. 

Provavelmente o espaço de polêmica tenha que passar por novas discussões, dúvidas e ambiguidades para 
achar uma solução que defina de forma clara o seu papel na metrópole, com uma ideia de urbanidade bem diferente 
da que suscitou a sua última intervenção. Isso porque é evidente que a complexidade da sua localização, estratégica 
no centro da metrópole, indissociável da rede de mobilidade e do seu significado simbólico, encontra um marco de 
expressão da cidadania, que não pode negar nenhum desses atributos. Essa complexa e necessária relação entre os 
diferentes atores da sua urbanidade deveria se sintetizar nesse lugar. Um compromisso tão grande fez ser sempre 
tão difícil intervir no Anhangabaú, mas a solução ainda deve chegar.
�   Ibidem p. 68.

Figura 2.114: A praça no 
vazio do Vale.

Arquivo do autor.  
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2.4 As urbanidades efêmeras 
A evolução de São Paulo não propiciou espaços para a presença de vitalidade urbana. A tendência a 

deslocar funções cívicas de rua a espaços fechados e especializados, o favorecimento à circulação viária frente 
a do pedestre e o pouco cuidado com os espaços livres marcaram a falta cenários para o cidadão se apropriar. 
Porém, apresentam-se situações em que os cidadãos exercem o seu direito à cidade a partir da reivindicação e 
apropriação do espaço público, apesar das difíceis condições para este fim. 

Figura 2.115: Elevado Costa e Silva, 
domingo de manhã.

Fonte: http://www.mmbb.com.br/ 
(Consultado em 02-01-2015).  
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Este processo desumanizador foi resultado da tarefa prioritária de dar livre fluxo à 
circulação de veículos, com a tentativa de segregar o automóvel do pedestre, o que tem gerado 
espaços ambíguos, destituídos de qualidade urbana1 (MEYER,2010). A condição unidimensional 
dos projetos responsáveis pela compatibilização entre carros e pessoas não propiciou a suficiente 
flexibilidade para adaptar esses espaços a novas situações; o seu caráter ortopédico, como 
sistemas fechados, não permite modular as suas estruturas para dar resposta a condições de 
mudança2 (SENNET, 2014).

Para fomentar o encontro de pessoas, as estruturas urbanas precisam de uma 
acessibilidade mais democrática� (GEHL, 2013). A separação de circulações demonstra não 
ter sido a melhor solução para esse fim, vez uma que, na realidade, diversificação e melhora 
das condições de mobilidade daria uma acessibilidade mais clara ao pedestre. Além disso, o 
compartilhamento espacial entre tráfegos distintos (a pé, de bicicleta ou motorizado) não deveria 
gerar incompatibilidades quando bem resolvido, ao contrário, poderia reforçar a categoria dos 
pedestres na cidade. 

As consequências da desqualificação urbana sofrida por São Paulo não somente 
resultaram em pouca atividade no espaço público, mas também em uma forte violência na disputa 
do seu uso. Começando pelo conflito entre veículos e pedestres, essa concorrência reflete-se nas 
calçadas, que foram progressivamente reduzidas para um maior fluxo de automóveis. Além disso, 
a crescente proliferação de grades e muros para fechar as frentes dos lotes privados desqualificou 
ainda mais as ruas, refletindo outro aspecto dessa violência urbana: a insegurança gerada não 
somente pela forte desigualdade social, mas também pela pouca vitalidade do espaço público. A 
diversificação na mobilidade se mostra como um cenário hostil, onde o corredor exclusivo para 
ônibus é considerado um inimigo do transporte individual. Já o ciclista, sem espaço adequado 
para circular, não encontra lugar nem nas calçadas, nem nas faixas, gerando novas situações 
inseguras e violentas disputas pelo espaço de circulação.

�   Ibidem p. 76. 

�   Sennet, R. (2014). L’espai públic, un sistema obert, un procés inacabat. Barcelona: Arcàdia.

�  Gehl, J. (2013). Cidades para pessoas. São Paulo: Perspectiva.

Figura 2.116: Feira de Rua em viaduto 
sobre Avenida Sumaré. Bienal de 
Veneza, 2006. 

Fonte: http://www.vitruvius.com.br/ 
(Consulta em 10-03-2012). 
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 A cidade das rebeldias urbanas

A necessidade de um espaço público de maior qualidade não 
é uma percepção exclusiva dos responsáveis por projetar a cidade, 
mas uma consciência social cada vez mais estendida à cidadania. O 
‘direito à cidade’ é uma das reivindicações que, em tempos recentes, 
manifestou-se com mais insistência como demanda da população 
da metrópole. Isso ficou evidente nas manifestações acontecidas, 
em junho de 2013, na cidade de São Paulo, e em outras metrópoles 
brasileiras, em que uma grande massa de cidadãos anônimos ocupou 
o espaço público exigindo a sua necessária e urgente melhora4 
(BAGES, 2013).

Esta clara necessidade de lugares para exercer a 
cidadania com dignidade reflete-se em várias situações da cidade 
contemporânea, nas quais iniciativas da população procuram se 
apropriar dos espaços urbanos nesse contexto hostil. Tais atitudes de 
rebeldia refletem-se na apropriação imprevista de alguns espaços, 
que terminaram por ser usados para algo.

Para esses fins, a tecnologia da informação tornou-se um 
veículo fundamental de comunicação entre os usuários e, além disso, 
suas ferramentas alteraram a concepção do espaço público. Hoje, 
o conceito do ciberespaço mudou de forma radical o sentido de 
lugar, o espaço público encontra-se tanto nas redes de informação 
como, de forma literal, no lugar físico5 (SENNET, 2014). Numa 
concepção contemporânea do espaço público, este é definido como 
qualquer meio com capacidade de provocar uma comunicação entre 
desconhecidos.

�   Bages, J. (2013). Reivindicando la ciudad: De las Calles de São Paulo a la Bienal. 
Vitruvius .

�   Ibidem p. 147. 

Figura 2.117: Virada Cultural sobre o 
Minhocão.

Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br/ 
(Consultado em 02-01-2015).

Figura 2.118: (página seguinte) Feira de 
rua no bairro da Liberdade                                         . 
Portal Feira Livre. 

Fonte: http://feiralivre.cc/  (Consultado 
em 02-01-2015).

Figura 2.119: (página seguinte) 
Ciclofaixa de domingo, Avenida Paulista. 

Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br/ 
(Consultado em 02-01-2015).
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Fenômenos decorrentes dessa situação manifestam-se como novas expressões de urbanidade nos espaços atuais. Também, em 2013, aconteceram em São Paulo e 
também em outras cidades do Brasil os polêmicos rolezinhos: encontros simultâneos de centenas de pessoas em locais como shopping centres. Os encontros são marcados 
pela internet, quase sempre por meio de redes sociais. O mais notório nos debates a respeito dos rolezinhos é a discussão sobre lazer em espaços privados como modelo de 
ocupação da cidade, demonstrando a completa falência dos espaços públicos para tal fim.

As atitudes da cidadania tornaram-se as protagonistas para a vitalidade urbana no espaço contemporâneo. A nova concepção do espaço público trazida pelas 
tecnologias da comunicação e a apropriação espontânea de espaços não desenhados como cívicos marcaram alguns dos parâmetros da urbanidade atual. Embora se trate de 
apropriações efêmeras do espaço público, os casos de estudo apresentados são uma amostra representativa dessa rebeldia da cidadania frente a um cenário que dificulta a 
sua expressão cívica. Sem serem soluções definitivas, são atitudes que podem evoluir a projetos consolidados para os espaços de urbanidade na cidade de nossos dias. 



150

CAPÍTULO 2

2.4.1 O Elevado Costa e Silva: a ferida vingada pela urbanidade

Os anos 70 deixaram em São Paulo uma importante herança de asfalto e concreto, em nome do progresso 
e a modernidade. Provavelmente a testemunha mais emblemática dessa realidade é a via elevada Costa e Silva, 
popularmente conhecida como o Minhocão.

“O caminho escolhido foi intervir para facilitar a travessia do automóvel. Sem duvida, o centro foi impactado recebendo, em diferentes 
etapas, obras de intervenção de grande porte, que mais tarde, incrementariam os seus problemas, destruindo grande parte do patrimônio 
ambiental urbano, principalmente o sistema de espaços públicos.” (Meyer, 2010)1

As avenidas Radial Leste e 23 de Maio, construídas nos anos 60, criaram um novo padrão de mobilidade 
baseada nas vias rápidas, o que o urbanista americano Robert Moses2 havia proposto para São Paulo no início da 
década dos anos 50. Em 1969, no início da sua gestão, o prefeito Paulo Maluf contratou a Hidroservice engenharia 
para desenvolver uma via expressa no trecho sul do centro, fazendo uma conexão rápida leste oeste e atravessando 
bairros consolidados das áreas centrais. A implantação drástica desta infraestrutura, decorrente do pensamento 
urbanístico dos anos 70, degradou de forma inegável o tecido urbano. A falta de espaços livres no seu entorno 
junto ao fechamento intermitente da via a partir dos 90 tiveram efeitos colaterais surpreendentes.

�   Ibidem p. 62. 

�   Ibidem p. 111. 

Figura 2.120: Elevado Costa e Silva. 

Fonte: ARTIGAS, 2008.
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A ferida

A construção da via elevada Costa e Silva é uma intervenção que representa, de forma contundente, a ideia 
de cidade para os pneus. O conceito de via perimetral ao centro histórico foi traduzido em um projeto extremamente 
agressivo. A solução adotada para a ligação leste-oeste foi uma rodovia elevada, de 3,5 quilômetros de longitude, 
implantada acima de avenidas emblemáticas do centro-oeste da cidade, a São João e a Amaral Gurguel. Com o 
final da via elevada na praça Roosevelt, o complexo viário associado a esta conexão leste-oeste afunda-se embaixo 
da mega estrutura da praça, cortando depois os bairros que encontra na zona leste - tecidos urbanos de vilas 
operárias - , que sofreram a invasão de uma via de escala desproporcional para o lugar3 (ARTIGAS, 2008).

O projeto da via elevada foi uma proposta do prefeito José Vicente Faria Lima que, durante a sua gestão 
entre 1965 e 1969, idealizou intervenções urbanas para o desenvolvimento de uma São Paulo Moderna. Os estudos 
de diagnóstico negativo dos técnicos municipais, junto às reações populares contrárias a essa intervenção, fizeram 
cancelar a construção da via. A contraposição política no seguinte mandato, do prefeito Paulo Maluf, retomou a 
ideia da anterior gestão, impondo a implantação, em 1969, do Elevado Costa e Silva, batizado pelos paulistanos 
de Minhocão. Em somente 11 meses de obras, nasceu a marca de um período. As aspirações por um suposto 
progresso tiveram um resultado desastroso para a cidade.    

Os 3,5 quilômetros de concreto armado e asfalto materializam um grande viaduto elevado, que chega 
a se encostar até 5 metros nos prédios vizinhos. A desvalorização desses imóveis e a degradação dessas áreas, 
afetadas pela infraestrutura, exemplificam as consequências negativas de um processo de expansão metropolitano, 
baseado nas vias rápidas, que desqualifica a cidade existente ao cortar os bairros que atravessa sem com eles ter 
nenhuma articulação. Durante os mais de 40 anos de existência da via elevada, foram realizadas várias propostas 
para minimizar o impacto negativo ao seu entorno e, desde a década dos anos 80, depois que Peter Hall o definiria 
como “um dos grandes desastres do planejamento urbano contemporâneo” 4 (HALL, 1982). A sua demolição foi 
discutida em várias ocasiões. Porém, todos os defeitos do minhocão tiveram, sem aparente intenção, algumas 
contribuições positivas aos bairros centrais.

�   Ibidem. p. 112. 

�   Hall, P. (1982). Great planning disasters. Berkeley: University of California Press.

Figura 2.121: Perspectiva do 
Projeto do Elevado, apresentada 
por Paulo Maluf em 1969. 

Fonte: ARTIGASS 2008.

Figura 2.122: Engarrafamento no 
Elevado durante os anos 70. 

Fonte: Museu da cidade.                               
http://www.museudacidade.sp.gov.br/ 
(Consultado em 14-12-2014). 
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A degradação

O Minhocão tem como característica mais evidente o literal deslocamento 
físico em relação aos tecidos que atravessa. Foi concebido como componente de um 
eixo metropolitano (leste-oeste), em escala alienada aos bairros pelos quais passa. 
Com poucos acessos, a sua interferência ambiental é notavelmente nociva para as 
ruas e edifícios do seu entorno. A sua localização é resultado da arbitrariedade, pois 
se preservando a mesma conexão, esta via expressa poderia estar em outro lugar5 
(ARTIGAS, 2008).

Este exemplo ilustra um dos principais motivos da degradação das áreas 
centrais, em decadência também pela migração da população até uma periferia 
acessível, que foi alimentada pelo modelo descentralizador de planejamento.  As 
intervenções rodoviaristas castigaram o centro, implantando-o de uma forma 
desmesurada e prepotente em relação aos tecidos urbanos existentes que 
atravessa.

A deterioração do centro foi seguida pela perda de população, pois 
abandonado pelos grupos de alta renda desde a década de 1960, intensificando-
se durante as décadas posteriores 6 (VILLAÇA, 1998). Já nos anos 70, a região se 
consolidou como local das classes populares. As dinâmicas que nasceram como 
consequência de um modelo de expansão rodoviarista continuaram durante as 
décadas seguintes7 (NOBRE, 2007). Essa de perda de população, no continuo 
processo metropolitano de segregação, anulava  a vitalidade dos espaços centrais 
tradicionais. 

�   Ibidem p. 112. 

�   Ibidem p. 128.

�   Nobre, E. (2007). A influência do rodoviarismo no urbanismo paulistano. Vitruvius .
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A vingança

Por um lado, a degradação das avenidas emblemáticas da área central, com 
a consequente desvalorização de imóveis, permitiu às classes populares aceder às 
moradias nos bairros cortados pela infraestrutura. Até certo ponto, o Minhocão 
trouxe uma vantagem para as classes que nunca teriam conseguido morar no centro 
da cidade. Muitos prédios estiveram vazios durante anos, até que o valor do mercado 
equilibrou-se, momento em que muitos proprietários colocaram o patrimônio à 
venda ou aluguel a um valor mais baixo. Isso fez com que população de baixa renda 
pudesse instalar-se na área.  

Por outro lado, a poluição visual, sonora e atmosférica do trânsito sobre a 
via forçou as posteriores prefeituras a tomarem medidas paliativas para suavizar 
os efeitos sobre vizinhos mais próximos, e, além disso, também para reduzir os 
numerosos acidentes, normalmente em horário noturno. Por isso, decidiu-se fechar 
o espaço à circulação de veículos durante esse período, o que deixou um vazio 
potencial sobre o asfalto a ser considerado. A ampliação dos horários de fechamento 
para a circulação nos domingos e feriados brindou à população um novo espaço 
coletivo, de uso intermitente, mas com grande potencial.  

Por isso o Minhocão, além de ser uma conexão viária, possui outra função 
relevante. A ausência de espaços públicos adequados e de dimensão adequada nos 
bairros centrais gera uma surpreendente apropriação informal das suas quatro 
faixas durante as noites e �inais de semana.  Depois de fechadas aos veículos, são 
abertas aos vizinhos que as ocupam. 

Figura 2.123: (página anterior) 
Elevado Costa e Silva, anos 90. 

Fonte: ARTIGAS, 2008.

Figura 2.124: (página anterior) 
Rua Amaral Gurgel, inferior do 
Elevado costa e Silva.

Fonte: BARBOSA, 2012.

Figura 2.125: O Minhocão, 
domingo de manhã, 2010. 

Fonte: MEYER, 2011. 
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O documentário ‘Elevado 3.5’ 8, dirigido pelos arquitetos João Sodré e Paulo Pastorelo junto à socióloga 
Maira Bühler, mostra a relação da população vizinha com o Minhocão. Alternam-se sequências de imagens 
e cenas da via elevada e seu entorno com o testemunho de personagens que moram em prédios vizinhos, de 
diferentes idades, origem social e geográfica, residindo em distintas posições em relação ao elevado, mas com uma 
característica em comum: uma janela ou sacada olhando para o Minhocão. O documentário revela a complexidade 
das figuras encontradas na área, além de mostrar diferentes tipologias e densidades nos edifícios, possibilidades 
urbanas, relações e interpretações. Para cada um deles, a via elevada significa coisas diferentes, com relações 
múltiplas entre espaço urbano e lugar. 

A relação de proximidade dos cidadãos com esta via, a sua apropriação não somente por parte dos 
moradores vizinhos, mas também de todos os habitantes do bairro e, ainda, cidadãos de todo o município a 
través de eventos populares, dos quais participam, faz com que o desastre descrito se torne mais complexo como 
fenômeno urbano9 (BARBOSA, 2012).

A implantação drástica dessa peça, degradando de forma inegável o tecido urbano, teve efeitos colaterais 
surpreendentes, pois muitos o identificariam como um espaço de urbanidade. As pessoas o transformaram e dele 
se apropriaram de forma inesperada, o que  não deve ser ignorado na análise de um processo de renovação urbana. 
A desqualificação do lugar, quando a via elevada foi implantada, foi vingada por figuras acidentais, que tomaram o 
papel que pertence à cidadania, se apropriando de um espaço que ganhou um significado coletivo para muitos. 

“É necessária uma leitura diferente da cidade: uma leitura que seja capaz de entender os sistemas viários, as redes infraestruturais, 
como geradoras de centralidade; entender a construção dessas como uma grande oportunidade de reestruturação urbana, além da 
resolução que implique para o problema do congestionamento do trânsito ou de agregação de serviços urbanísticos”. (Herce, 2002)10

Embora esta infraestrutura fosse executada sem suficiente sensibilidade frente à cidade existente, a urbanidade 
espontânea de uma cidadania rebelde convida à reflexão. Talvez seja realmente necessária uma requalificação do 
espaço para resolver as suas debilidades, mas sem tirar as suas inesperadas virtudes.

�   Sodré, J., Bühler, M., & Pastorelo, P. (2007). Documental Elevado 3.5. São Paulo: Festival é tudo verdade.

�   Barbosa, E. (2012). Miñocão e suas múltiplas interpretações. Vitruvius .

�0   Herce, M., & Farrerons, J. (2002). El sopoerte infraestructural de la ciudad. Barcelona: Edicions UPC.
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Figura 2.126: Eventos sobre o Elevado. 

Parque Minhocão, Fonte: http://minhocao.org/ 
(Consultado em 20-01-2015).

Cinema sobre o Minhocão, projeção do documentário 
Elevado 3.5, Fonte: https://minhocao.wordpress.
com/ (Consultado em 20-01-2015).

Meia Maratona de São Paulo. Fonte:    
https://minhocao.wordpress.com/   
(Consultado em 20-01-2015).

Figura 2.127: Projeto de lei pretende transformar o 
Minhocão em parque. Foto de Sampa Criativa.org. 

Fonte: http://cidadeaberta.org.br/(Consultado em 
20-01-2015).

Figura 2.128: O que fazer com o Minhocão? Análise 
de mecanismos de intervenção, usados nos projetos 
do concurso para requalificação do Elevado Costa e 
Silva de 2006. 

Elaboração do autor baseada nas propostas das 
equipes vencedoras publicadas em: ARTIGAS 2008.
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2.4.2 As feiras de rua:       
os espaços da resistência  

A apropriação da rua por parte das feiras 
é, sem dúvida, uma conquista da urbanidade que 
São Paulo conseguiu manter. A espontaneidade com 
que esse fenômeno nasceu na cidade e a decorrente 
regulamentação na sua evolução, demonstra o seu 
caráter cívico inerente. A resistência das ruas para 
acolher o cidadão, bloqueando-se pontualmente ao 
trânsito de veículos e desenvolvendo uma atividade 
em prol do pedestre, demonstra a necessidade de um 
espaço com essas características em um ambiente 
urbano que é dominado pelos automóveis. Essa 
rebeldia evidencia um conflito entre a escala das 
grandes superfícies comerciais e a escala humana. O 
caráter cívico desse modelo ainda se apresenta como 
válido nos parâmetros urbanos contemporâneos.

As feiras livres geram uma rede muito particular 
de espaços cívicos espalhados por toda a metrópole.  
Essa distribuição sistemática pelo território atende 
demandas locais (como unidade) e metropolitanas 
(considerando a rede inteira). As relações espaciais 
e temporais que as feria estabelecem com a cidade 
sugerem a sua consideração como elemento urbano 
estruturador da vida cívica.

Figura 2.129: É dia de feira, sexta 
feira, quarta feira...nao importa 
feira! Nadia Jung, 2012. 

Fonte: ttps://nadiajungcaptura.
wordpress.com (Consultado em 
20-01-2014). 
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Urbanidade x troca x comercio

A atividade urbana nas feiras de rua é um fato quase intrínseco aos 
assentamentos urbanos, pois as atividades de troca e comércio já foram associadas 
à concepção de urbanidade em diversos estudos que explicam as relações entre 
atividade e morfologia na evolução das cidades (Ver capítulo 1). O comércio e 
serviços, enquanto atividades econômicas e sociais, refletem no território, na imagem 
da cidade e na paisagem urbana, bem como afetam a dinâmica urbana e regional da 
produção arquitetônica.

Se o comercio é uma atividade que responde a uma cultura e sociabilidade 
determinada, a sua relação com o espaço urbano é indissociável da ideia do conceito 
de vida urbana. A evolução do espaço de troca para o espaço de consumo se reflete na 
arquitetura das atividades de comércio e serviços e sua relação com a cidade.  Tanto no 
entendimento mais tradicional de troca como na mais contemporânea de consumo, 
estabelece-se um fenômeno social entre compradores e vendedores. Nos mercados 
tradicionais, em que se enquadram as feiras de rua, essa interação é dada por um 
lado, pela negociação entre as duas partes e, por outro, pela troca de conhecimentos 
e notícias entre os compradores1 (VARGAS, 2008). Já a evolução para os espaços de 
consumo, enfraquece a relação entre as partes, pois sua a finalidade é promover a 
ideia de lazer associada à aquisição de bens, sem importar a real necessidade, mas 
sim o lucro econômico do vendedor ou o status social do comprador.   

“De qualquer forma, a negociação em mercados camponeses e mesmo nos mercados mais 
tradicionais ainda existentes é, também, um fenômeno social. Este fenômeno social está muito 
mais ligado aos compradores do que aos vendedores, considerando que aqueles vêm de diferentes 
áreas para comprar são os mais beneficiados pela oportunidade de trocar notícias e ideias com 
os outros.” (Vargas, 2008)2  

�  Vargas, H. C. (2008). O caráter público da troca e a alma da mercadoria: reflexões a partir da obra de 
Marcel Mauss. . II CICC . São Paulo: LabCom, FAU-USP.

�   Idem. 

Figura 2.130: Bazar em Esfahan. 

Fonte: MORALES, 2008. 



158

CAPÍTULO 2

A evolução da feira como fenômeno urbano em São Paulo

No primeiro capítulo do presente trabalho já foi estabelecida uma clara relação entre o espaço do mercado 
e a ideia de urbanidade, ressaltando-se que a feira é a manifestação própria da vida urbana.  De origem latina, a 
palavra feira vem de “ferìa,ae ‘dia de festa” (dicionário Houaiss).  Com origem nas antigas civilizações fenícias 
do Mediterrâneo, a popularização e reconhecimento da feira como o lugar de reunião e troca se consolida na 
Idade Média, inicialmente, como festividades religiosas, onde os comerciantes aproveitavam para vender seus 
produtos, o que foi ganhando força como fato principal da atividade. O local desta confluência era determinado 
por uma lógica geográfica que permitisse estabelecer tratos comerciais durante vários dias, por razões de espaço e 
necessidade. Costumavam acontecer nas portas das muralhas, que depois viraram grandes praças centrais (praça 
do mercado). Nas feiras, sofisticaram-se as práticas comerciais com relação a moedas, pagamentos a prazo, troco 
e estabilidade de preços, aprimorou-se o ‘capitalismo comercial’�(SENNET, 1994).

Há registro do funcionamento de feiras na cidade de São Paulo desde meados do século XVII, com a 
primeira oficialização para venda de “gêneros de terra, hortaliça e peixe, no Terreiro da Misericórdia” em 1687. 
Esse fenômeno propiciaria a aparição de outros assentamentos do mesmo tipo fora da cidade, nos locais de pouso 
das tropas. Porém, o reconhecimento oficial das ferias livres não chegou até 1914, por meio do ato do Prefeito 
Washington Luiz P. de Souza. A aceitação desse fenômeno influenciou as iniciativas da prefeitura que, em 1948, 
determinou a instalação de pelo menos uma feira semanal em cada subdistrito ou bairro da cidade. 

Essa expansão exigiu uma regulamentação municipal, que durante a década dos 60 se materializaria 
através do Decreto nº 5.841, de 15/04/1964 - um dos mais detalhados e completos decretos elaborados pela 
Prefeitura do Município de São Paulo. Através dele, as feiras foram reorganizadas, ordenando-se a forma de sua 
criação, suas dimensões, disposição das bancas por ordem cronológica e ramo de comércio, além de dividir-se nas 
categorias Oficiais e Experimentais. 4 (prefeitura.sp.gov.br)

�   Ibidem p. 23. 

�   Prefeitura, S. P. http://www.diariosp.com.br/_conteudo/2011/01/22549-hora+de+mudar.htmlhttp://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/subprefeituras/abastecimento/feiras_livres/historico.

Figura 2.131: Feira livre em São Paulo, 
1965. 

Fonte: Folha de São Paulo http://
f o t o g r a f i a . f o l h a . u o l . c o m . b r /
galerias/21888-feiras-livres-antigas 
(Consultado em 20-01-2014). 
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A, cada vez maior, presença de automóveis nas ruas da cidade não 
diminuiu a presença das feiras, pois estas se tornaram um fenômeno urbano 
consolidado, com usuários frequentes e público potencial, dada a sua 
ubiquação privilegiada (embora efêmera) nos centros dos bairros, e oferta 
específica, o que continua propiciando um espaço humanizado dentro da 
realidade de uma metrópole agressiva. 

“Além das feiras terem valor cultural e histórico, é curioso pensar que uma solução 
de distribuição de alimentos que surgiu na Idade Média seja ainda condizente aos 
parâmetros urbanos atuais. As feiras são símbolo de ocupação das ruas e trazem 
vivacidade ao espaço público, atendem a uma demanda local e por isso são periódicas, 
desmontáveis e adaptáveis. Ir à feira significa, além de favorecer pequenos produtores ou 
comerciantes, viver o espaço público, a cidade, estabelecer contato com pessoas, passear, 
tomar um vento e comer pastel.” (Morelli, 2011)5

�  Morelli, M. (2011). Vá pra feira (.com). São Paulo: Escola da Cidade (Trabalho Final de Gra-
duação).

Figura 2.132 e 2.133: Feiras 
livres em São Paulo, 1972. 

Fonte: Folha de São Paulo 
http://fotografia.folha.uol.
com.br/galer ias/21888-
f e i r a s - l i v r e s - a n t i g a s 
(Consultado em 20-01-2014).
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As feiras e as suas regras de Forma Urbana

Embora a implantação física das feiras possa sugerir uma aparente 
informalidade, decorrente das suas estruturas efêmeras, a evolução do contexto 
das regras urbanas marcou os parâmetros de ocupação do espaço público, usado 
para o comércio de alimentos, principal produto oferecido nesses lugares. Junto 
a sua implantação em relação a outros equipamentos urbanos, também foram 
normatizadas as dimensões e posicionamentos das barracas de venda, assim como 
a sua materialidade. A urbanidade da feira é regrada e negociada. Trata-se de um 
mecanismo de apropriação do espaço público em que é exigido respeito.  A legislação 
sobre o funcionamento das feiras livres no Município de São Paulo está disposta no 
Decreto Nº 48.172, de 6 de março de 2007. Os pontos principais referentes à sua 
forma urbana são:

Figura 2.134: Calhas de 
rua e posicionamento 
estabelecido das barracas. 

Fonte: MORELLI 2011: Vá 
pra feira.com. TFG Escola 
da Cidade. 
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- Situação: as feiras devem estar, no mínimo, a cem metros de distância de hospitais, igrejas, cemitérios, 
estabelecimentos de ensino, bombeiros, delegacias e postos de combustível. 

- Seção da rua: determina a posição das barracas em função da dimensão da largura da sua calha. Nas ruas de 6 
metros de largura, é permitida a implantação de duas fileiras de barracas; nas ruas de 8 metros, três fileiras; e nas 
ruas de 10 metros, quatro fileiras. Contempla-se uma largura mínima para a circulação entre os pontos de venda, 
assim como se exige a liberação de uma faixa da calçada para a o acesso aos edifícios. 

- Posição das barracas: além das dimensões mínimas para a circulação, em função do produto vendido nas barracas, 
estabelece-se, em alguns casos, a sua posição adequada de acordo com a orientação do sol e a inclinação da rua. 
Também, são determinadas quais bancas devem estar nas extremidades, quais produtos podem ser vendidos em 
uma mesma barraca, quais são as exceções e até qual cor de toldo e uniforme para cada tipo de banca.

- Materialidade: Não há uma regra específica para a escolha dos materiais na construção das barracas, fazendo com 
que diversidade de soluções expresse o caráter flexível e efêmero das feiras. Porém, há especificação de material 
para as barracas que vendem pescados e frituras, que devem ser de metal, uma vez que é necessária muita lavagem 
para uma maior higiene.

Figura 2.135: Posicionamento 
estabelecido das barracas em 
função dos produtos vendidos e 
a orientação solar da rua. 

Fonte: MORELLI 2011: Vá 
pra feira.com. TFG Escola da 
Cidade. 
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O Conflito no contexto atual

A mudança dos padrões de consumo contemporâneos vem acompanhada da aparição de grandes 
superfícies comerciais que, além de oferecer produtos alimentícios de primeira necessidade existentes nas feiras, 
proporcionam facilidades de acesso, estacionamento e proteção contra as intempéries. Os supermercados e 
sacolões são, sem dúvida, uma alternativa às feiras, oferecendo vantagens ao consumidor no contexto urbano 
atual. Porém, as características intrínsecas da rua como espaço de comércio, que possibilitam uma clara interação 
entre os cidadãos, são dificilmente substituíveis ao contexto urbano por recintos fechados. Portanto, e como 
demonstra a sua capacidade de permanência, as feiras de rua mantêm um público alvo na cidade atual, o que as 
torna compatíveis espaços de troca e consumo de morfologia muito diferente.

Porém, nessa realidade, a preservação da feira de rua como fato urbano vê-se ameaçada pela hostilidade 
dos processos da evolução da metrópole. Por um lado, a alternativa das grandes superfícies de consumo se oferece 
como substitutivo da feira, pela diversificação da sua oferta, pelos horários ininterruptos e pelo conforto artificial. 
Por outro, o bloqueio do trânsito motorizado durante o período da feira altera a mobilidade da região ao seu 
redor, o que gera um conflito decorrente da disputa pelo espaço público. De maneira oposta, os grandes recintos 
comerciais oferecem vantagem de acesso (estacionamento) ao veículo motorizado, compatibilizando-se com a 
realidade do seu entorno rodoviário.

Com isso, verifica-se que a implantação das feiras representa para muitos um transtorno, vez que impede 
o fluxo de veículos e interdita determinadas ruas da cidade durante o intervalo temporal da sua realização. Além 
disso, esse conflito marcou as decisões municipais em relação ao estabelecimento de novas feiras, pois a Secretaria 
de Coordenação das Subprefeituras decidiu limitar o crescimento das feiras livres na cidade consolidada, deixando 
abertas ao crescimento somente as feiras dos bairros periféricos. Deve-se atentar a este congelamento da cidade, 
dada a necessidade de preservação destes espaços como eventos urbanos que formam parte do quotidiano da 
metrópole. 

Figuras 2.136, 2.137 e 2.138: 
Feira livre no bairro da Pompéia, 
2011. Arquivo do autor.
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A feira como espaço de urbanidade na metrópole contemporânea

A aparição das feiras de rua afeta as dinâmicas comerciais do tecido urbano, ocupando (temporariamente) 
os espaços públicos da cidade, suas ruas e praças. A sua arquitetura é necessariamente leve e efêmera, pois a sua 
presença na cidade é uma variável do tempo.

“Vivemos numa época em que o comércio de bens é cada dia mais complexo e sofisticado, onde tanto o programa quanto a arquitetura 
se desdobram na tentativa de suprir um sistema de troca que ocorre nas mais diversas escalas. Neste contexto, a tradicional feira de rua 
pode ser tomada como exemplo de um tipo de comércio que é tão antigo quanto a própria ideia de cidade – entendida como lugar de 
encontro e de troca”.( Bienal de Veneza, 2006)6

Embora o contexto urbano e os padrões de consumo apresentem mudanças radicais em comparação aos 
assentamentos que deram origem às feiras, estas continuam sendo compatíveis com a metrópole contemporânea. 
Sua permanência talvez se deva, justamente, ao seu caráter fluido e de grande capacidade de adaptação, requisito 
de uma época em que a mobilidade tornou-se um valor fundamental.

�   Ibidem p. 128. 

Figura 2.139: Ilustração 
pedestre-compra-
socialização vs.   
carro-consumo. 

Fonte: MORELLI 2011: Vá 
pra feira.com. TFG Escola 
da Cidade. 

Figura 2.140: Placa de 
interdição efêmera da rua 
nos períodos de feira livre. 

Elaboração do autor sobre 
fotografia. 
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2.4.3 As ciclovias: uma rede possível 

É difícil imaginar a bicicleta como sistema de transporte compatível com a realidade de São Paulo. À 
parte das vantagens em favor da sustentabilidade e das melhoras na mobilidade que acompanham esse meio de 
transporte - sem dúvida favorável para qualquer cidade - é importante destacar a sua capacidade para humanizar o 
ambiente urbano.  A hostilidade de uma rede de base rodoviarista dificulta olhar para o ciclista como participante 
da cidade, mas ele representa uma alternativa a caminho entre o fluxo do pedestre e o do automóvel, favorecendo 
a humanização do ambiente urbano de uma forma muito mais direta. 

A primeira iniciativa para desenvolver essa cultura está nas ciclofaixas. Fechar as ruas da cidade, 
transformando-as temporariamente faixas de lazer para a circulação de bicicletas, demonstra que com uma 
infraestrutura adequada existe uma rede possível para um transporte urbano mais humano.  

Figura 2.141: Ciclovia na Vila 
Mariana.  Renato Lobo. 

Fonte: http://viatrolebus.com.br/ 
(Consultado em 30-12-2014).
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A sustentabilidade pela humanização urbana

Com o objetivo de melhorar o ambiente urbano, as iniciativas para despoluir as cidades procuram uma 
diminuição das emissões dos veículos motorizados. A sustentabilidade é um parâmetro fundamental da urbanidade 
nas metrópoles contemporâneas, e a bicicleta pode ser um fator decisivo neste objetivo. Em 2012, na Conferência 
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável ‘Rio +20’, foram definidas as metas prioritárias da agenda do 
desenvolvimento sustentável para as próximas décadas, nas quais o consumo de combustíveis fósseis e a geração 
de energia aparecem como questões prioritárias na busca de soluções.  Conscientizar o governo e a sociedade de 
que sustentabilidade e o bem estar social são fatores indissociáveis na vida de uma cidade é fundamental neste 
processo de humanização das metrópoles.

Para isso, as melhorias do meio ambiente devem atuar na percepção da vida coletiva nas cidades, ou 
seja, não podem se limitar a realizar intervenções pontuais, como algumas realizações exclusivistas da chamada 
‘arquitetura verde’1 (JANOT, 2012). A mobilidade, através da qual as sociedades se aproximam e interagem e a vida 
urbana tornam-se dois termos inseparáveis, o que faz necessário um sistema de transporte eficaz e não poluente. 
A implantação de uma rede viária para o uso da bicicleta como método de deslocamento é uma iniciativa válida 
para esses objetivos, com resultados positivos em várias cidades onde foi incentivado o seu uso.  Após sediar a 
Conferência das Megacidades, C40 (Large Cities Climate Leadership Group) que reuniu 40 prefeitos das maiores 
cidades do mundo em cinco dias, São Paulo percebeu em Bogotá, na Colômbia, ou em Copenhague, na Dinamarca, 
bons exemplos de gestão e investimento na mobilidade urbana através da utilização das bicicletas2.

No Brasil, a formulação e implementação da política federal de mobilidade urbana sustentável fica a cargo 
da Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana (SeMob), criada pelo Ministério das Cidades, que 
tem como uma de suas metas a promoção do acesso amplo e democrático do espaço urbano a partir da priorização 
do transporte coletivo e não-motorizado como por exemplo, o ciclismo3.

A implantação das ciclofaixas 
�   Janot, L. F. (30 jun. 2012). A prioridade é o transporte. O Globo, Rio de Janeiro .

�   Editorial. (jun. 2011). “Bogotá e Copenhague são referências para SP na construção de ciclovias”. Portal EcoD. 

�   Ministério das Cidades . (:<http://www.cidades.gov.br/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=66> 
Acesso em: 10 dez. 2014.). Transporte e Mobilidade Urbana .
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Em 2009, as primeiras ciclofaixas foram testadas na cidade de São Paulo. 
Nos domingos, em diversas avenidas da cidade, faixas para veículos motorizados são 
interditadas para permitir a circulação exclusiva de bicicletas.  O programa de lazer 
que trouxe esta iniciativa teve uma enorme aceitação da população, o que, diversas 
vezes, levou a ampliações do percurso desde o início da sua operação e, também, 
aumentou o horário, no início, das 7h às 12h, posteriormente estendido até as 14h e, 
logo depois, para as 16h.

Esta rede efêmera, além de trazer uma alternativa de lazer ao ar livre, 
oferecendo mais de 120 quilômetros na soma dos seus diferentes circuitos4, é um claro 
incentivador do uso da bicicleta como meio de transporte urbano ecológico. Embora 
a cidade não estivesse preparada para recebê-la como método de deslocamento 
válido, a iniciativa da ciclofaixa demonstrou a pertinência dessa alternativa. 

“A rede cicloviária é um desejo de muitos anos e, numa cidade complexa como São Paulo, que 
sempre priorizou o carro, é necessário darmos passos rápidos, pois estamos há muito tempo 
parados” (Bonduki, 2014)5

Porém, é necessária uma adaptação permanente da rede viária a essa 
realidade. A prefeitura de São Paulo tem como objetivo chegar a 400 km de ciclovias ou 
ciclofaixas até o fim de 2015. O compartilhamento das ruas entre motoristas, ciclistas 
e pedestres, se bem resolvido, deveria trazer claros benefícios à interação entre 
diferentes realidades, o que, no presente trabalho, associa-se a uma complexidade 
positiva para a urbanidade.  

�   Site Ciclofaixa São Paulo http://movimentoconviva.com.br/. (Consulta Novembro 2014).

�   Audiência pública discute ciclovia da Paulista e rede cicloviária de São Paulo . (7 nov2014). http://ci-
dadeaberta.org.br/audiencia-publica-discute-ciclovia-da-paulista-e-rede-cicloviaria-de-sao-paulo/ .

Figura 2.142: Ciclofaixa na 
Zona Norte de São Paulo. Felipe 
Rau. 

Fonte: http://noticias.r7.com/. 
(Consultado em 30-12-2014).
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O melhor sistema para a divulgação da iniciativa é a própria aparição das 
ciclofaixas nos períodos citados, em que o próprio cidadão pode perceber uma 
mudança nas dinâmicas da cidade. As avenidas de uso exclusivo para o tráfego 
motorizado são então compartilhadas com outros usuários, que são incentivados de 
diferentes modos. 

A aceitação da bicicleta como método de locomoção válido e seguro é 
fundamental. A sua aparição pode não ser compreendida como forma de locomoção 
democrática e ecológica, mas como obstáculo ao tráfego convencional. Por isso, é 
necessária a adesão de novos usuários, que pode se dar a partir do efeito-chamada 
das faixas efêmeras, mas também com a sua divulgação nas redes de comunicação.

É preciso facilitar o acesso à bicicleta para captar o interesse dos que nunca 
a usaram. Para isso, seguindo o modelo de outras cidades, foram habilitados serviços 
de empréstimo gratuito de bicicletas. Esse sistema cria uma demanda positiva 
deste veículo, dando acesso a um novo tipo de lazer que leva com ele a divulgação 
de um sistema de transporte mais humano.  Além do incentivo para quem nunca 
o utilizou, foram implantados serviços de suporte mecânico procurando ampliar o 
apoio ao usuário. Dentro da rede, também foram desenhados passeios de bicicleta 
pelas ruas do centro, que tem em suas rotas marcos urbanos da cidade, o Centro 
Histórico e a Av. Paulista, compatibilizando-se, com isso, o modo de locomoção a 
espaços significativos da metrópole.

Figura 2.143: Imagens do site 
da Ciclofaixa de São Paulo. 

Fonte: http://
movimentoconviva.com.br/
(Consultado em 30-12-2014).

Figura 2.144: Ciclofaixa de 
domingo na Avenida Paulista.

Fonte: http://vadebike.org/ 
(Consultado em 30-12-2014).
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O conflito na disputa pela rua

A ciclofaixa tem uma natureza efêmera: uma iniciativa para fomentar o uso das bicicletas em períodos 
específicos, promovendo a necessidade de novas iniciativas para uma cidade mais humanizada e sustentável. O 
principal desafio é tornar permanente uma rede cicloviária, que ofereça as vantagens do equipamento intermitente 
descrito, mas podendo virar uma rede consolidada de transporte. A evolução das ciclofaixas efêmeras para as 
ciclovias permanentes é um processo mais complexo, pois a concorrência pelo uso das pistas de circulação no 
quotidiano gera conflitos entre os diferentes usuários.  

A pouca adequação das ruas de São Paulo para um tráfego compartilhado com bicicletas se demonstra 
na quantidade de acidentes sofridos por ciclistas, geralmente consequência da disputa no uso do  mesmo espaço 
dos veículos motorizados. É um conflito em que normalmente o usuário mais débil sai prejudicado, mas a 
responsabilidade dessas situações indesejadas não deveria ser associada somente com as partes implicadas (nas 
calçadas, ciclistas e pedestres; nas pistas, ciclistas e motoristas), mas também com o cenário, o concorrido espaço 
das ruas, que requere um desenho adequado.  

A necessidade de uma cidade adaptada para os ciclistas gerou movimentos ativistas de caráter 
reivindicativo, que fomentam o direito de uso em vias estruturadoras da rede de mobilidade, mas com um desenho 
pouco adequado para tal fim. Sem uma adaptação da seção de rua, viabilizando ciclovias seguras, as situações de 
risco são inevitáveis. Provavelmente os casos mais gritantes desse tipo de conflitos sejam os que aconteceram no 
eixo mais simbólico da cidade: a Avenida Paulista, eixo estratégico para a mobilidade urbana. Pelo que se estima, 
circulam cerca de 1000 ciclistas por dia sem dispor de ciclovias adequadas. Os acidentes que terminaram em 
atropelamentos aumentaram, na medida em que o uso da bicicleta foi i crescendo, o que exigiu a adaptação do 
canteiro central para a circulação ciclista, prevista para 2015. 

 

Figura 2.145: Noticias nos jornais 
sobre os conflito gerado entre 
vizinhos e ciclovias em bairros de 
São Paulo. 

Folha de São Paulo (06-08-2014) 
O Estado de São Paulo (06-12-
2014).
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“Historicamente, essa via não foi indicada pelos gestores públicos que sempre pediram que os 
ciclistas utilizassem as vias paralelas, com a Alameda Santos, mas a gente não vai deixar de 
utilizar a avenida Paulista porque ela tem todas as características para o uso da bicicleta, de 
topografia, de direito à cidade, direito à paisagem. Não há porque o ciclista ser excluído, portanto, 

é um processo de inclusão e de equidade” 6

Se, por um lado a iniciativa para oferecer uma nova atividade de lazer foi 
aceita pela maioria dos cidadãos, por outro, a sua evolução para se tornar uma rede 
consolidada se deparou com um conflito de interesses na disputa pelo prezado espaço 
de circulação nas ruas. O Plano Diretor Estratégico de 2014 visa a criação dessas 
ciclovias, mas o início da sua implantação não satisfez todos os usuários, o que ficou 
evidenciado nos protestos de vizinhos afeitados pela passagem da infraestrutura 
frente ao próprio domicílio, privando-lhes de faixas de circulação ou estacionamento 
para os automóveis.   

“Ninguém nos perguntou nada. Simplesmente chegaram e colocaram a faixa. Se eu fizer um  
 jantar e quiser receber meus amigos, onde eles vão parar? Na casa do prefeito? (...) Não passa  
 ninguém de bicicleta na rua. O movimento de carros é muito grande, é até um risco para os  
 ciclistas. Ninguém é contra ciclovia, mas o ponto aqui é o seguinte: ninguém anda de bicicleta  
 e não existe essa demanda.”7

Essa polêmica para adaptar a rede existente não é de fácil resolução. Uma 
concepção de mobilidade urbana associada com a sustentabilidade, a humanização 
da rua e o convívio entre diferentes usuários precisa ser compreendida e aceita para 
funcionar como base da urbanidade contemporânea.   

�  Declarações de grupos ciclo ativistas em: Audiência pública discute ciclovia da Paulista e rede cicloviá-
ria de São Paulo . (7 nov2014). http://cidadeaberta.org.br/audiencia-publica-discute-ciclovia-da-paulista-
e-rede-cicloviaria-de-sao-paulo/ . 

�   Declarações de vizinhos em: Zanchetta, D. (6 de Dezembro de 2014). Moradores de áreas nobres da 
capital acionam MP contra ciclovias de Haddad. O Estado de São Paulo .

Figuras 2.146 e 147: O Conflito entre os diversos atores e o novo participante. 
Folha de São Paulo, (18-08-2014). Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/
(Consultado em 30-12-2014).
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Ciclovias e Forma Urbana 

O circuito das ciclofaixas promove a atividade de lazer como possível método de deslocamento e, ao 
mesmo tempo, gera uma rede de vias que conecta diferentes parques da cidade, marcando uma rede de espaços 
livres de certa continuidade. Essa capacidade de conexão aporta novas leituras da cidade, dando sentido aos seus 
percursos, pois esses estruturam os fluxos dos usuários entre pontos definidos.  A interpretação dessa rede pode 
dar início a outras redes com outros pontos de conexão, o que é necessário para uma possível consolidação do 
sistema, passando ‘das ciclofaixas às ciclovias’.  Porém, cabe destacar que uma rede clara não é suficiente para 
tornar este modelo de mobilidade válido. 

“A rede de ciclovias criada por Haddad ainda pode ser aperfeiçoada, mas é fundamental para mudar a cultura urbana e requalificar o 
espaço público, que pertence a todos” (Bonduki, 2014)8

A maioria das publicações que discutem ciclismo e projeto urbanístico foca na dimensão funcional da 
solução dos programas. Os riscos provenientes da importação indiscriminada de modelos são frequentemente 
relevados no mundo globalizado9 (BARROS, 2013). Se a urbanidade contemporânea na metrópole se associa com 
uma mobilidade sustentável, sendo a bicicleta um elemento chave para esse fim, em São Paulo, verifica-se que 
existem condições que justificam a necessidade deste modelo, porém, também encontra-se resistências claras com 
as quais é preciso lidar.  É necessário entender o contexto para a aplicação do modelo, um processo de adaptação 
lento, mas com claras possibilidades de sucesso.

�   Ibidem p. 166.

�   Barros, P. (Abr 2013). As potencialidades oferecidas pela integração de saberes no processo de geração de cidades mais sustentáveis. 
Portal Vitruvius .

Figura 2.148: Ciclovias em Construção 
em 2014. 

Fonte: http://www.capital.sp.gov.br/ 
(Consultado em 30-12-2014).

Figura 2.149: (página seguinte) 
Rede cicloviária completa de 400 Km 
prevista no PDE-SP 2014. 

Fonte: http://www.capital.sp.gov.br/ 
(Consultado em 30-12-2014).
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Figura 2.150: Ciclovia na Avenida 
Vereador Abel Ferreira, Zona Leste. 
Lucas Chiconi.  
Fonte: http://viatrolebus.com.br/ 
(Consultado em 30-12-2014).

 

Figura 2.151: O novo cenário e as 
dificuldades de adaptação.  

Fonte: http://vadebike.org/ 
(Consultado em 30-12-2014).
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“La urbanidad resulta de la articulación de cosas urbanas, que no depende de las funciones o la acti-
vidad, sino de la materia de muros y esquinas, en desniveles y fachadas, en calzadas, aceras, ventanas, 
portales y vitrinas, en rampas y semáforos, en alineaciones y retranqueos, en gálibos y voladizos, en 
siluetas y anuncios, en plataformas y vacíos, huecos y descampados. No como los detalles de townsca-
pe, sino como materia continua del espacio construido.” (Solà Morales, 2005) 

Solà Morales, Manuel de (2005) Para una urbanidad material . Conferencia na UQAM (Université du Québec à Montreal)  

Figura 3.1: Concurso para a prefeitura 
de Den Haag. Office of Mertopolitan 
Architecture, 1986. 

Fonte: http://www.oma.eu/ 
(Consultado em 06-01-2015).  



173

Espaços e mecanismos potenciais para uma urbanidade contemporânea

As morfologias e as dinâmicas que definem a urbanidade são respostas associadas ao seu contexto 
histórico e urbano. Cabe a presente pesquisa identificar quais estratégias determinaram as diferentes intervenções 
analisadas no capítulo anterior, estabelecendo assim possíveis modelos de projeto.  

A evolução histórica da cidade está marcada por diferentes etapas, nas quais a urbanidade vem determinada 
pela aparição de peças de denominador comum: intervenções arquitetônicas e urbanísticas que procuram o 
encontro e a interação entre cidadãos, as quais Manuel de Solà Morales definiria como ‘coisas urbanas’. O uso 
desta expressão intencionadamente ambígua serve como ponto de partida para a presente análise, relacionando 
intervenções de diferente tipologia, tendo a procura da urbanidade como plano de fundo.  

“Que la ciudad este hecha de cosas parece una afirmación menos útil ante la evidencia de la creciente interdependencia de las actividades 
y de los paisajes. No obstante, mi trabajo suele enseñarme, precisamente, que son las cosas en la ciudad las que contienen las relaciones. 
Y que una visión de la ciudad en sus elementos es hoy particularmente integradora de la complejidad urbana (para sobreponer a la 
esquelética lógica posestructuralista de los flujos y los sistemas).” (Morales, 2008)1  

Nesse olhar, as ‘coisas’ determinam o projeto urbano, definido aqui como a intervenção que consegue 
diluir a fronteira entre arquitetura e urbanismo. O necessário encontro entre as duas disciplinas é fundamental 
para a construção da cidade, em operações que, na abordagem de Morales, são definidas como ações acupunturais 
no tecido urbano.  

“O projeto urbano pode agora estar mais no estratégico e no material, em intenções acupunturais sobre a pele urbana para afetar   
 todo o organismo. Projeto urbano que para ser eficaz é concentrado e pontual, delimitado no seu tempo e espaço de intervenção, mas  
 aberto e extenso na sua influência além de si.” (Morales, 2005)2

Faz-se necessário esclarecer o conceito de acupuntura aplicado à intervenção urbana, pois, nesse caso, 
tal analogia não se refere unicamente à ideia de ação pontual e de pequena escala, mas sim à atuação estratégica, 
sistêmica e interdependente. Procura-se aqui uma leitura intencionada das peças que conformam os estudos de 
caso, partindo da sua estratégia de projeto. 

�   Morales, M. d. (2008). De Cosas Urbanas. Barcelona: Gustavo Gili.

�   Ibidem p. 172. 
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Metodologia

Como objetivo principal, a pesquisa visa estabelecer uma classificação das intervenções escolhidas, 
para ajudar a compreender quais são os mecanismos potenciais geradores de urbanidade de cada estratégia.  A 
base metodológica para esse fim é a elaboração de um catálogo de linhas de projeto urbano, proposta usada por 
Joan Busquets nas suas pesquisas. Como aposta, o método não pretende abranger todas as estratégias possíveis 
de projeto urbano na cidade contemporânea, mas permite estabelecer uma leitura de certa especificidade 
metodológica e operativa dos modos de intervenção: diferentes ‘enfoques’ ou ‘approaches’ para se pensar a sua 
incidência na produção de cidade no futuro de forma mais eficiente3(BUSQUETS, 2006). 

Nesse sentido, defende-se que a arquitetura urbana e as ações estratégicas são as responsáveis de executar 
as potenciais morfologias adequadas à situação preexistente e ao contexto cultural e histórico de cada momento. 
Assim, foram escolhidos os estudos de caso da pesquisa que, no presente capítulo, são associados a diferentes 
linhas de projeto. Seguindo a metodologia de catálogo proposta, cada estratégia associada a cada caso se apoia na 
comparação com referentes externos eloquentes que mostram características comuns de intervenção, procurando 
entender as suas origens teóricas e ferramentas. É uma estrutura de análise aberta, mas que pretende sugerir o 
potencial de cada linha de trabalho na procura de parâmetros para relacionar urbanidade e projeto.

�   Busquets, J., & Correa, F. (2006). Cities X lines, a new lens for the urbanistic project. Harvard, Graduate school of design: Nicolodi.
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Linhas de Projeto: estratégias para a urbanidade 

No processo de expansão metropolitano vivenciado por São Paulo, surgiram diferentes peças que geraram 
sistemas arquitetônicos, como provavelmente definiria Montaner, articulações de objetos alcançando graus de 
complexidade mais altos1 (MONTANER, 2009). Esses sistemas se evidenciaram como cenários com um alto grau de 
urbanidade, mas a evolução urbana - marcada pela implantação de infraestruturas rodoviárias de alta capacidade 
- fez necessária a aparição de artefatos para compatibilizar a nova realidade com a possibilidade de uma vida cívica 
nas áreas centrais. Essas intervenções, que foram projetadas para gerar urbanidade, não conseguiram alcançar tal 
meta de forma clara, embora não haja dúvida da importância dos espaços que configuraram.  A necessidade de 
marcos para a vida urbana na metrópole mostrou por um lado, deficiências no desenho dos espaços públicos para 
esse fim, por outro, apropriações cidadãs de lugares não projetados com tais finalidades.

No capítulo anterior da presente pesquisa, foram selecionados diferentes estudos de caso, para identificar 
as formas urbanas decorrentes de cada uma das etapas vivenciadas pela metrópole: A cidade das Portas, dos 
Sistemas, das Interferências e das Rebeldias.  Esses termos foram escolhidos partindo-se da associação entre as 
intervenções urbanas e as dinâmicas espaciais resultantes. Se nessa divisão já existe uma classificação inerente 
à tipologia de espaços de urbanidade, a proposta deste trabalho visa decifrar as estratégias de projeto usadas 
em cada estudo de caso, estabelecendo uma catalogação de ‘linhas de intervenção’ na cidade contemporânea. As 
propostas e estratégias foram agrupadas em quatro blocos, que correspondem às etapas e os estudos de caso do 
capítulo anterior. 

Para justificar esse agrupamento de conceitos faz-se necessário olhar de fora para dentro. Definem-se as 
estratégias de intervenção, utilizando-se principalmente da comparação entre os estudos de caso na cidade de 
São Paulo e referentes consolidados em outras realidades urbanas. Busca-se, se possível, situações que sejam de 
diferente origem, mas com características facilmente associáveis com as condições apresentadas, para definir cada 
mecanismo de intervenção ou ‘linha’. 

�   Montaner, J. M. (2009). Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili.
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O primeiro bloco, associado à etapa inicial da metrópole, trata de destacar a 
importância das peças chaves na formação da cidade. Esses antecedentes, definidos 
como Portas urbanas, abriram a possibilidade para o desenvolvimento de novas 
áreas. A importância dessas operações cria marcos de grande significação cidadã, ou 
seja, urbanidade dos acessos simbolizada pelo próprio elemento de intervenção.

O segundo bloco define as estratégias de projeto detectadas nos lugares ‘clássicos’ 
da urbanidade na metrópole, aqueles associados à primeira etapa da implantação do 
Plano de Avenidas. As peças arquitetônicas que configuraram esses sistemas urbanos 
foram claras catalisadoras da vida urbana que se encontrava ali presente. Para essa 
análise, sugerem-se quatro linhas de projeto:

1- A urbanidade no projeto sintético.

2- A urbanidade no edifício-cidade.

3- A urbanidade no edifício-chave.

4- A urbanidade no parque central metropolitano.

Figura 3.2: Puerta del Sol, Madrid, 2013.       
Fonte: http://puertadelsol.net/(Consultado em 06-01-2015).  

Figura 3.3: Centro Pompidou, Paris. Richard Rogers e Renzo Piano, 1977.    
Fonte: http://pictify.com/(Consultado em 06-01-2015).  
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O terceiro bloco refere-se às abordagens possíveis de relação entre projeto e 
infraestrutura para possibilitar a criação de espaços para a vida cívica, que precisam 
ser compatibilizados com as interferências decorrentes da implantação de vias de 
alta capacidade. Nesse sentido, as experiências vivenciadas pelas áreas centrais 
da metrópole - em que foram aplicados modelos de intervenção de resultado 
insatisfatório - permitem tratar de outras estratégias. Usados em referentes que 
passaram por situações similares e responderam com projetos com sucesso, tais 
mecanismos apresentam as seguintes linhas: 

5- Superfícies reconfiguradas para a urbanidade.

6- Reconfigurações espaciais para a urbanidade.

7- Espaço livre para a urbanidade na infraestrutura.

O quarto bloco procura os potenciais das apropriações efêmeras do espaço 
público, definidas como ‘rebeldias urbanas’ nas situações apresentadas no capítulo 
anterior. Essas manifestações estão intrinsecamente ligadas ao seu caráter propositivo 
para possíveis intervenções ou iniciativas que consigam consolidar espaços com uma 
dimensão mais humana. As possibilidades desses tipos de apropriações manifestam-
se de forma evidente em outras cidades que souberam aproveitar a força dessas 
situações. Para o desenvolvimento dessa ideia, propõem-se as seguintes linhas: 

 

8- A urbanidade das cicatrizes.

9- A urbanidade da troca.

10- A urbanidade do convívio.

Figura 3.4: Moll de la Fusta, Barcelona. Manuel de Solà Morales, 1982.    
Fonte: http://manueldesola-morales.com/ (Consultado em 06-01-2015).  

Figura 3.5: Highline, New York, 2013.       
Fonte: http://www.thehighline.org/ (Consultado em 06-01-2015).  
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3.1 Portas Urbanas

Quando São Paulo era somente uma cidade de passagem, os principais lugares de encontro e interação 
eram as suas Portas de chegada e saída. Esse papel, passou, depois, à estação da Luz, que, como porta, dava 
passagem para a estrada de ferro. O viaduto do Chá seria o seguinte a cumprir tal função, isto é, gerar um centro 
de vida urbana determinado pela posição estratégica de uma peça acesso à diferentes realidades. Sua construção 
propiciaria o desenvolvimento de novas áreas da cidade.  

Figuras 3.6: As portas de São Paulo, 
dinâmicas espaciais (ver capítulo 2). 
Elaboração do autor. 
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A Porta de entrada como acesso

GLÓRIA E CARMO (SP) BAB AGNOU (MARRACKECH) PUERTA DEL SOL (MADRID) BRANDEMBURG (BERLIN)

A Estação como acesso

LUZ (SP) BRIDGE STREET (LONDON) RETIRO (BUENOS AIRES) MICHIGAN (DETROIT)

A Passagem como acesso

CHÁ (SP) PONT NEUF (PARIS) THE MOUND (EDIMBURG) BOA VISTA (RECIFE)

Antecedentes: a urbanidade dos acessos 
Intervenções pontuais que funcionam como meio de acesso entre realidades distintas, gerando situações de interação e intercâmbio.
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A Porta de entrada como acesso

A porta de entrada é um centro de atividade, pois a chegada e a saída de 
um espaço delimitado são lugares de inevitável intercâmbio. Em várias cidades 
contemporâneas, conservam-se espaços que procedem desse tipo de origem: 
lugares que tiveram uma posição privilegiada como acesso ao núcleo urbano. Alguns 
exemplos demonstram a importância desses espaços, materializados em formas 
distintas. 

Na Medina de Marrackech conserva-se um exemplo de caráter vernáculo: 
a porta de Bab Agnaou. Datada do século XII, é o principal acesso sul ao interior 
da Kasbah (cidade fortificada). De um total de dezenove portas, essa é considerada 
a de maior importância, embora não tenha sido pensada como a oficial da cidade 
- situada no limite leste. A etimologia do nome do portal explica a sua significação 
como lugar de reunião: agnaou procede da expressão berbere (povos do norte de 
áfrica) para definir as ‘pessoas negras’1 (ROGERSON, 2001). Isso pode explicar a 
posição da porta ao sul da Medina, lugar de chegada dos caminhos que faziam as 
tribos do interior do continente. Tal local possibilitava grande vitalidade urbana, 
decorrente do intercâmbio proporcionado pelos encontros que ali aconteciam. 

�   Rogerson, B. (2001). Marrakesh, Fez, Rabat. CT, USA: The Globe Pequot Press.

Figura 3.8: (página seguinte) 
Indignados na Puerta del Sol, Madrid. 
Diário Clarín. 

Fonte: http://www.clarin.com/
(Consultado em 07-01-2015).  

Figura 3.9: (página seguinte) 
Brandembourg Gate, pillow fight. 
Christine Denck. 

Fonte: http://www.demotix.com/
(Consultado em 07-01-2015).  

Figura 3.7: Rue Bab Agnaou, 
Marrackech. Bodor Gábor. 

Fonte: http://www.panoramio.com/ 
(Consultado em 07-01-2015).  
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A cidade de Madrid deve a uma das suas antigas portas de entradas um dos 
seus espaços públicos mais significativos, La Puerta del Sol. A atual praça é um dos 
seus locais mais famosos e concorridos. É também um local de encontro e lugar de 
passagem entre várias zonas de Madrid. Nas suas origens, era um dos acessos do 
muro que protegia a cidade no século XV, em que surgiu uma praça que, entre século 
XVII e o século XIX, adquiriu importância como lugar de reunião2 (OSSORIO, 2001). 
Essa significação deu prestígio ao local, no qual foi construída a sede dos correios, 
edifício representativo que ainda preside o espaço da praça. Essa experimentou 
várias reformulações espaciais decorrentes da sua importância, sempre mantendo 
o seu papel simbólico de espaço de encontro.  

Em Berlim, uma porta de acesso à cidade deu lugar a um dos seus monumentos 
mais simbólicos: a porta de Brandemburg.  O arco do triunfo implantado no lugar do 
antigo acesso foi construído durante a segunda metade do século XVIII, período em 
que se  iniciou um plano de reestruturação da cidade. As Portas de Brandenburgo 
propiciavam ao rei acesso direto do palácio real ao Tiergarten, seu jardim (hoje 
principal parque da cidade)3 (HOLLAND, 2011). Ao longo de sua existência, o Portão 
de Brandemburgo foi muitas vezes um local para grandes eventos históricos e é 
considerado um marco simbólico, que acolhe as manifestações cidadãs de maior 
importância na cidade. 

Em São Paulo, embora nos principais acessos à cidade, Glória e Carmo, não 
foram materializadas nenhum elemento urbano físico (Portal, Praça, Monumento). 
Todavia, tais entradas, cumpriram um papel associável ao dos referentes expostos, 
já que acessos à cidade que virariam lugares de centralidade associados à vida 
urbana. 

�   Ossorio Bernard, M. (2001). Viaje Crítico alrededor de la Puerta del Sol. Madrid: Castalia.

�   Holland, J., & Gawthrop, J. (2011). The Rough Guide to Berlin. Londres: Rough Guides.
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A Estação como acesso

A chegada das ferrovias mudou as estruturas urbanas da segunda metade do 
século XIX. A infraestrutura acompanhou os novos padrões econômicos e produtivos 
do momento, processo que repercutiu no modelo de desenvolvimento de muitas 
cidades. Os pontos de contato mais evidentes entre estas novas redes de mobilidade e 
os núcleos urbanos foram as estações de trem, novas portas de chegada das estradas 
de ferro, que se materializaram em construções como a estação da Luz, em São Paulo 
- símbolo da nova metrópole, porta e centro da cidade. 

 A cidade de Londres é provavelmente o exemplo que melhor ilustra as 
mudanças radicais que trouxe a implantação da estrada de ferro. Quase toda a sua 
rede ferroviária, ainda em uso hoje, criou-se no século XIX e foi um claro referente de 
desenvolvimento da época. Nesse período varias empresas ferroviárias concorrentes 
construíram uma série de estações de trem na cidade, o que significou a aparição 
de diferentes centralidades. A chegada da infraestrutura em áreas consolidadas 
significava um processo traumático de expropriações e demolições, o que provocou a 
procura de áreas mais desvalorizadas ao sul do rio Tamisa. Isso explica a implantação 
da primeira linha de trem nessa região, inaugurada em 1836, onde foi construída a 
estação London Bridge, tornando-se a primeira porta de estrada de ferro na cidade e 
redefinindo a centralidade da área.

A construção de várias linhas e estações estabeleceu o paradigma da nova 
realidade metropolitana e, depois, foram implantadas também em regiões mais 
antigas, o que fez surgir terminais como Paddington (1838), Fenchurch Street 
(1841) ou King’s Cross (1850)4 (LEWIS, 2001). Foram operações que trouxeram um 
dramático processo de reconfiguração e relocação de população e que mudaram os 
pontos de referencia da estrutura urbana da cidade. 

�   Lewis, J. (2001). The Railway Age. History of London .

Figura 3.10: Mapa das ferrovias 
de Londres em 1899, as portas no 
perímetro da cidade central. 

Fonte: LEWIS, 2001.
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A estação Retiro, em Buenos Aires, apresenta-se como peça urbana de 
importância similar à da estação da Luz. A implantação da estrada de ferro na 
Argentina foi historicamente paralela a do Brasil, seguindo um modelo econômico 
agroexportador que propiciou a construção da infraestrutura. A estação foi 
construída em 1897, substituindo à antiga Estación Central, datada de 1872, que 
sofrera um incêndio5. O trem já tinha demonstrado a sua capacidade como rede de 
desenvolvimento metropolitano e a necessidade de uma nova sede para enfatizar a 
sua presença na cidade marcou o projeto da nova estação. Retiro foi desenhada para 
ser um dos maiores terminais ferroviários do mundo. De forte carga simbólica, o 
edifício significou “a culminação do projeto nacional da estrada de ferro iniciado na 
metade do século XIX, permitindo com a sua rede a distribuição entre as províncias 
tanto dos imigrantes como dos produtos agrícolas.” 6 (ZIGIOTTO, 2008), o que sem 
duvida demonstra a sua importância como centro simbólico dessa metrópole. 

�   Patrimonio, D. G. (2001). Estación Terminal Retiro Mitre. Ministerio de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires .

�   Zigiotto, M. (2008). Las mil y una curiosidades de Buenos Aires. Buenos Aires: Grupo Norma.

Figura 3.11: A estação Retiro em 
1920, Buenos Aires. 

Fonte: ZIGIOTTO, 2008.
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O exemplo da estação Michigan, em Detroit traz um caso controverso nesta 
categoria. A imponente construção, no presente abandonada, é a testemunha da 
batalha perdida desse empreendimento para virar um marco de desenvolvimento 
da cidade.  Em 1913, o projeto da estação foi idealizado como parte de uma nova 
área de desenvolvimento urbano, fora do downtown. O complexo está formado pelo 
baseamento da estação e uma torre que foi pensada para incluir hotel e escritórios, 
mas que nunca foi usada na sua totalidade7 (KAVANAUGH, 2001).
  

A iniciativa deste empreendimento faraônico foi contemporânea ao auge 
da indústria automobilística da cidade, mas essa situação não representou um 
contratempo para atrair um grande número de usuários à infraestrutura. É um fato 
que automóveis ou ônibus seriam usados pelos passageiros para chegar ao centro da 
cidade, longe da estação, estratégia pensada para atrair investimentos ao novo setor. 
Entretanto, as circunstâncias históricas da grande depressão, no final dos anos 20, 
frearam tais expectativas, o que foi seguido da decadência do modelo de mobilidade 
ferroviário. A tentativa de criar um novo centro da cidade, baseado na implantação 
de uma estação como porta de entrada, foi no caso de Detroit uma estratégia falida. 

Em São Paulo, a Estação da Luz como porta da cidade marcou tanto as 
dinâmicas da metrópole como o desenvolvimento de novos bairros. Foi uma peça de 
acesso à infraestrutura da nova realidade metropolitana. Resta claro, portanto, que 
a Estação da Luz foi uma operação estratégica associável aos referentes expostos, 
os quais, nas suas diferentes realidades, mudaram - ou pretenderam mudar - as 
dinâmicas da vida urbana do seu contexto.   

�   Kavanaugh, K. B. (2001). Detroit’s Michigan Central Station (Images of America). New York: Arcadia 
Publishing.

Figura 3.12: Detroit Michigan 
Station. Cindy Lindow. Detroit 
Free Press. 

Fonte: http://archive.freep.com/ 
(Consultado em 07-01-2015).  
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A Passagem como acesso

A necessidade de traspor barreiras físicas é a razão da execução de passagens 
como estratégia de acesso a novas áreas de desenvolvimento urbano. Pontes, 
viadutos ou túneis, construídos para vencer obstáculos topográficos, viraram portas 
que comunicaram realidades distintas durante a formação de muitas cidades. 

Pode-se dizer que a ponte mais antiga de Paris, a denominada Pont Neuf, é 
um paradigma de passagem como centro cívico da cidade. A sua construção data do 
século XVI, período durante o qual a travessa sobre o rio Sena - realizada até então 
por duas pontes independentes que conectavam a Ile de la cité com as beiras norte e 
sul - tinha um importância de nível nacional. Isso porque, além de suportar o tráfego 
urbano, formava parte do eixo territorial de comunicações norte-sul.   A prosperidade 
da cidade provocou o congestionamento das antigas passagens e a necessidade de 
construir uma nova ponte que suportasse os volumes de tráfego em aumento.  

A construção da Pont Neuf começou em 1578, aproveitando também a 
Ilha dentro do rio como passagem intermediaria composta por dois setores que 
contentaram o norte e o sul de Paris. Sofrendo vários contratempos, os trabalhos 
não foram finalizados até 16048 (COWAN, 2007). A importância da sua posição e 
diversidade do seu fluxo de usuários a converteu em um marco central da cidade, que 
foi muito além de ser um lugar de passagem, virando lugar de encontro.  A ponte foi 
associada com o centro simbólico de Paris durante muitos anos, logo, a necessidade 
da passagem determinou o espaço cívico. 
 

�   Cowan, A., & Steward, J. ( 2007). The City and the Senses: Urban Culture since 1500. Basingstoke: Ash-
gate.

Figura 3.13: Place Dauphine. 

Fonte MORRIS, 1979.

Figura 3.14: Le Pont Neuf a vol d’ousieau. 

Fonte: https://postcardmemory.wordpress.com 
(Consultado em 07-01-2015).  
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A evolução de Edimburg pode-se explicar a partir da execução de passagens para superar barreiras 
topográficas. Na metade do século XVIII, a necessária transposição do vale ao norte da cidade medieval, resultado 
da drenagem do lago ali existente, propiciou a construção de duas passagens. A morfologia do antigo assentamento, 
marcado pela sua rua principal, - Royal Mile , situada sobre uma topografia ao modo de espigão -, marcou essa 
decisão. A North Bridge, primeira ponte, construída em 1763, foi a iniciativa mais imediata a conseguir a conexão 
entre cidade nova e cidade antiga. A sua posição seguiu a rua de maior importância, perpendicular ao eixo principal9 
(STARK, 1825).

Mas, a operação que marcou o ponto de encontro entre a cidade nova e a antiga foi o aterro conhecido 
como The Mound,10 iniciado em 1781.  A implantação da conhecida New Town, ao norte do centro antigo, projetada 
por James Craig, determinou a iniciativa para construir essa passagem, que se situou em uma posição central em 
relação ao novo plano11 (MCLEAN, 2013). Esse fato lhe conferiu uma forte centralidade, sendo utilizada para tal 
operação a mesma terra escavada nas obras da nova região. A construção do edifício da Galeria Nacional sobre 
esse aterro certifica a importância que foi dada ao lugar como passagem crucial.

Recife foi uma cidade construída pelas suas pontes. A Ponte da Boa Vista, a primeira passagem entre 
o continente e a ilha de Santo Antonio, núcleo urbano primitivo, foi uma conexão criada em 1640, iniciativa 
para superar o rio Capibaribe e desenvolver a cidade no continente. Dentre outras travessias essenciais para o 
desenvolvimento urbano, essa tomou um papel simbólico, passando de lugar de passagem para lugar de encontro.  
A sua importância como marco cívico, expressada nas suas laterais, com bancos e passeios para o pedestre, deu 
inclusive um periódico titulado A Ponte da Boa Vista, em 183512 (GASPAR, 2007).

A infraestrutura atual foi construída em 1875, substituindo a antiga ponte de madeira por uma ponte 
metálica, projeto do engenheiro Francisco Pereira Passos. Com as peças fabricadas na Inglaterra, a imagem desta 
passagem procurava o simbolismo industrial para uma capital do momento, em um lugar de definitiva importância 
para a expressão da cidadania.  A materialização da ponte procurou narrar fatos históricos nos seus elementos, 
evidenciando a sua importância como lugar de importância para o Recife, local de encontro para a vida social da 
cidade, expressada nos cidadãos que passeiam pelas suas laterais.   

�   Stark, J. (1825). Picture of Edinburgh: Containing a Description of the City and Its Environs. Edinburgh.

�0   Em inglês: Monte, pilha, acumulação. 

��   Mclean, D. (1 julho 2013). The Mound. The Scotsman .
��   Gaspar, L. (2007). Ponte da Boa Vista. Pesquisa Escolar Online .
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Em São Paulo, o Viaduto do Chá exemplifica uma situação da passagem como porta urbana. A superação 
do Vale do Anhangabaú marcou, neste caso, a evolução da cidade. Como os outros referentes expostos, a criação 
de um ponto de contato entre diferentes setores urbanos gerou situações que enriqueceram a vitalidade urbana 
do lugar.

Figura 3.15: The National Gallery of 
Scotland e Royal Scottish Academy, 
Contruidas sobre The Mound. 1860. 

Fonte: http://www.rcahms.gov.uk/   
(Consultado em 07-01-2015).  

Figura: 3.16: Ponte de Boa Vista, Recife. 

Fonte: MOTA, 2014.
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3.2 Sistemas Urbanos

A metrópole das avenidas nasceu nos anos 30 com a implantação do Plano de Prestes Maia. O salto para 
uma cidade de novas dimensões criou novos marcos de urbanidade, em que o papel da arquitetura foi essencial 
para gerar espaços compatíveis com a nova realidade. Lugares onde essa situação se manifestou de forma mais 
evidente foram: o tecido permeável do Centro Novo, o eixo simbólico da Avenida Paulista e o verde metropolitano 
do Parque do Ibirapuera.  As estratégias de projeto que modelaram esses locais foram decisivas no seu sucesso 
como espaços de vida urbana da metrópole. 

Figuras 3.17: Sistemas Urbanos de São 
Paulo, dinâmicas espaciais (ver capítulo 2). 
Elaboração do autor.
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O Projeto sintético permeável

METROPOLE (SP) JARDIN (BUENOS AIRES) P. JACOBINS (PARIS) NEW CHANGE (LONDON)

O projeto sintético metropolitano

C NACIONAL (SP) ROCKEFELLER (NEW YORK) CITY HALL (DEN HAAG) ILLA (BARCELONA)

LINHA 1- A urbanidade no Projeto Sintético 
Projetos que apresentam um programa de funções misto; na sua implantação, procuram 
a continuidade com o entorno existente. A sua complexidade lhes proporciona relações de 
inter-escalaridade com a cidade, sendo capazes assim de gerar centralidades. 
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O Projeto Sintético Permeável 

A permeabilidade é a característica principal das Galerias Comerciais, visando à continuidade com a cidade 
existente. A sua implantação costuma funcionar em tecidos urbanos compactos, onde a concentração e mistura de 
funções urbanas, principalmente as relacionadas com o comercio, propicia uma atividade continuada durante o 
dia.  A vitalidade nesses edifícios, propiciada pelos fluxos de pedestres que atravessam o térreo, complementa-se 
com uma diversificação de usos no resto do programa.

Na cidade de Buenos Aires, a Galeria Jardín, projeto do arquiteto Mario Roberto Álvarez, foi construído, 
em 1973, seguindo padrões de implantação similares aos das Galerias Comerciais do Centro Novo de São Paulo. 
A proposta venceu, em 1963, o concurso para ocupar o antigo lote da sede do Jockey Clube, que tinha sido 
incendiado1.  O conjunto contém, no seu embasamento de uma galeria comercial que possibilita uma passagem 
interna na quadra, atravessando dois pátios internos. Há lojas nos dois primeiros níveis, e escritórios, nos outros 
dois.  Acima dessa base de caráter comercial, existem duas torres de vinte quatro andares, uma delas dedicada 
a escritórios e a outra a apartamentos2. Tanto as imagens do projeto como as do complexo construído suscitam 
comparações com o Conjunto da Galeria Metrópole em São Paulo (1964): ambos têm bases em vários níveis, pátios 
internos e torres com outros programas. 

�   Galeria Jardín. (nº 122, marzo de 1978). Revista SUMMA .

�   MRA+A. (Consulta em dezembro de 2014). http://mraya.com.ar/proyectos/historicos.

Figuras L1.1: Imagens da Ga-
leria Jardín, Buenos Aires. Fo-
tos Javier Agustín Rojas. Fonte: 
http://www.revistaplot.com/
(Consultado em 15-12-2014).

Figura L1.2: Galeria Jardín, me-
canismos de projeto e dinâmi-
cas espaciais.   
Elaboração do Autor.
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Em Paris, para revitalizar a Place Du Marché Saint Honoré, lugar histórico do centro da cidade, foi 
construída uma galeria comercial, em 1997, que criou uma nova passagem batizada de Passage des Jacobins. No 
momento prévio à intervenção, o lote era ocupado por um estacionamento de vários andares. Porém, o lugar fora 
ocupado até 1807 por um convento (dos jacobinos) e depois, até 1955, por um mercado3 (FIERRO, 1999). 

O projeto de intervenção do arquiteto Ricardo Bofill procurou como estratégia a ocupação do vazio 
resultante da demolição do estacionamento. Construiu-se um volume permeável e transparente, procurando a 
continuidade com a rua que atravessava virtualmente a praça, o que gerou uma passagem coberta ao modo das 
galerias comerciais do século XIX, protegida e iluminada pela cobertura.  Os cinco andares do edifício são ocupados 
por estacionamento no subsolo, lojas no térreo e escritórios nos níveis restantes4. A proposta recupera o sentido 
do lugar e compatibiliza programas contemporâneos com um modelo de ocupação tradicional.    

�   Fierro, A. (1999). Histoire et mémoire du nom des rues de Paris. Paris: Parigramme.

�   Bofill, R. (Consulta em dezembro de 2014). http://www.ricardobofill.com/. Taller de Arquitectura .

Figuras L1.3: Imagens da Pas-
sage des Jacobins, Paris. Fonte: 
http://www.ricardobofill.com/ 
(Consultado em 15-12-2014).

Figura L1.4: (abaixo) Passage des 
Jacobins, mecanismos de projeto e 
dinâmicas espaciais.   
Elaboração do Autor.
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No centro de Londres, New Change, construído em 2010, é um exemplo contemporâneo do uso da 
permeabilidade como estratégia de intervenção.  O concurso para ocupar uma quadra de posição privilegiada, 
ao lado da Catedral de Saint Paul, foi vencido pelo arquiteto Jean Nouvel, em 2003. As premissas do local 
eram delicadas, pois se tratava de atuar em um tecido comercial consolidado, estabelecer um necessário 
diálogo com a catedral e propiciar a vitalidade urbana através de um programa de uso misto, incluindo lojas 
e escritórios. 

O ponto de partida são duas passagens perpendiculares que se entrecruzam no centro da quadra. 
Esses novos percursos são cobertos, gerando áreas de comércio e circulação pública nos andares superiores 
(incluindo a cobertura).  Como exceção, a passagem que comunica o centro da quadra com a frente da catedral 
é completamente descoberta e abre as suas vistas para o monumento. A interseção dos novos percursos vira, 
além de imagem central do próprio edifício, o lugar simbólico de relação com um marco da cidade5. O projeto 
procura enriquecer o bairro criando um espaço explicitamente contemporâneo no seu interior, que se revela 
pela morfologia e materialidade do edifício e que consegue se relacionar com o caráter do tecido urbano e os 
seus elementos principais.  

�   Nouvel, J. http://www.jeannouvel.com/. Consulta em dezembro de 2014.
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Em São Paulo, a quantidade de soluções vistas 
no Centro Novo certifica o sucesso da galeria comercial 
como projeto urbano.  As referências estudadas 
denotam a capacidade de adaptação deste modelo 
de projeto para situações contemporâneas, nas quais 
o ponto de partida admite complexidade de formas 
e usos, contribuindo assim na vitalidade urbana do 
lugar.     

Figuras L1.5: Imagens de One New Change, 
Londres. Fonte: http://www.jeannouvel.com/ 
(Consultado em 15-12-2014).

Figura L1.6: (página anterior) One New Chan-
ge, mecanismos de projeto e dinâmicas espa-
ciais. Elaboração do Autor.

Figura L1.7: (direita) Galerias comerciais no 
Centro Novo, São Paulo, mecanismos de proje-
to e dinâmicas espaciais. Elaboração do Autor.
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O Projeto Sintético Metropolitano 

A característica principal desses tipos de projeto é a sua inter-escalaridade, 
que lhe confere uma forte dimensão urbana. São complexos arquitetônicos planejados 
na escala da cidade que se relacionam com o sistema de mobilidade e a sua dinâmica 
metropolitana. Ao mesmo, tempo a sua capacidade espacial e multifuncional 
proporciona a esses edifícios as suas próprias dinâmicas urbanas internas.

Na cidade de Nova York o Rockefeller Centre foi o pioneiro deste tipo de 
conjunto. O projeto, situado no coração de Manhattan, partiu da ideia de várias 
funções em um mesmo complexo, visando à autonomia em relação à cidade e à 
rentabilidade financeira. Foi desenvolvido por uma equipe de arquitetos coordenada 
por Raimond Hood, e teve a sua construção iniciada ao principio dos anos 30, sendo 
realizada em duas etapas: 1931-1940 e 1946-1975. 

O complexo era originalmente de 14 arranha-céus e se expandiu até 21, na 
segunda etapa. O seu programa incluía salas de escritório, sedes de empresas, espaços 
comerciais, lojas, cafés, auditório, estúdios de rádio e televisão, teatro, um centro de 
artes, além de jardins e espaços públicos. Com relação à implantação, os edifícios 
ganharam maior densidade na área próxima à Sexta Avenida, enquanto a leste, em 
direção à Quinta Avenida, os edifícios não restaram tão densamente agrupados6 
(GIEDION, 1941). As áreas para pedestres são passagens subterrâneas onde se 
encontram lojas, cafés junto com outros serviços. Este ambiente pode ser acessado 
por escadas rolantes ao nível da rua ou pelo metrô. Porém, o espaço principal do 
complexo é a Praça Rockefeller, uma praça rebaixada, localizada no centro do 
empreendimento, que não se resume em um lugar aberto dentro do conjunto, pois 
definitivamente revela a sua vocação urbana, devido à relação do projeto com a 
cidade7 (FONTENELE, 2010).   

�   Giedion, S. (1941). Espaço, Tempo e Arquitetura: o desenvolvimento de uma nova tradição. 

�   Ibidem p. 79.

Figura L1.8: Rockefeller Centre, meca-
nismos de projeto e dinâmicas espaciais. 
Elaboração do Autor.
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Figura L1.9: Rockefeller Centre, permeabilida-
des do térreo. Fonte: http://www.skyscraper-
city.com/ (Consultado em 15-12-2014).

Figura L1.10: GE Building. Foto David Shank-
bone. Fonte: http://www.skyscrapercity.com/ 
(Consultado em 15-12-2014).

Figura L1.11: Rockefeller Centre, New York. 
Fonte KOOLHAS, 1978.
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Um referente ligado ao Rockefeller Centre é a proposta vencedora – não executada - do 
concurso para a prefeitura de Den Haag, projeto da equipe de Rem Koolhas, realizado em 1986. 
A nova prefeitura devia ser implantada num terreno em situação de fronteira, entre o tecido 
compacto do centro antigo e um bairro de volumes isolados formado nos anos 70.  

O conjunto foi resolvido como edifício multiuso de grandes dimensões, no qual o mesmo 
volume retangular ia conter todos os programas exigidos. Para formalizar esta peça de 240 metros 
de comprimento, a planta era dividida em três faixas paralelas de 15 metros, cada uma delas 
assumindo uma silhueta distinta, que como conjunto lembrariam um agrupamento de arranha-
céus. O programa, que seria majoritariamente dedicado a salas de escritório flexíveis nos andares 
superiores, situaria áreas públicas no térreo, criando vazios e perfurações que dariam grande 
permeabilidade ao setor de atendimento ao público e ao acesso à biblioteca. Aproveitando o vazio 
triangular resultante da ocupação do terreno, criou-se uma praça ocupada por cafés e restaurantes 
que relacionaria a prefeitura com o complexo de equipamentos culturais na praça vizinha, formado 
pela sala de concertos da orquestra sinfônica e o teatro nacional de dança8. 
   
�   Koolhas, R. (Consulta em janeiro de 2015). City Hall The Hague. http://www.oma.eu/projects/1986/city-hall-the-ha-
gue/ .

Figuras L1.12: Imagens da propos-
ta para a prefeitura de Den Haag, 
OMA. Fonte: http://www.oma.eu/ 
(Consultado em 15-12-2014).

Figura L1.13: Prefeitura de 
Den Haag, OMA, mecanismos 
de projeto e dinâmicas espa-
ciais. Elaboração do Autor.

Figuras L1.14: (página seguinte) 
Imagens da Illa Diagonal, Barcelo-
na. Fonte: http://manueldesola-
morales.com/    
(Consultado em15-12-2014).
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  Marcado pela proposta de Koolhas, o empreendimento da Illa Diagonal em Barcelona 
apresenta uma estratégia de intervenção similar. O conjunto foi projetado, em 1986, por Manuel de 
Solà Morales e Rafael Moneo, vencedores do concurso para a nova área de centralidade - proposta 
para reestruturação da cidade decorrente das olimpíadas -, sendo inaugurado em 1993. 

A peça principal desta estrutura multiuso, implantada na Avenida Diagonal, é um bloco de 
escritórios com um embasamento comercial permeável de 400 metros de longitude e de alturas 
escalonadas, com um máximo de 12 pavimentos. No interior da quadra, há um parque delimitado 
pelos outros equipamentos do conjunto: hotel, centro de convenções e escola.  No subsolo, além 
do estacionamento, é contemplada uma rua subterrânea que permite a continuidade da rede 
viária existente, conectando dois bairros limítrofes de morfologias marcadamente distintas9. A 
organização espacial da intervenção e a relação que esta estabelece com seus limites demonstram a 
capacidade para reestruturar e enriquecer o seu contexto imediato e, ao mesmo tempo, potencializar 
o desenvolvimento urbano da região10 (FRAMPTON, 2006).    

�   Morales, M. d. (Consulta em janeiro de 2015). Illa Diagonal. http://manueldesola-morales.com/proys/Illa_Diagonal.htm .

�0   Frampton, K. em: Morales, M. d. (2008). De Cosas Urbanas. Barcelona: Gustavo Gili.

Figura L1.15: Illa Diagonal, me-
canismos de projeto e dinâmicas 
espaciais. Elaboração do Autor.



198

CAPÍTULO 3

Figuras L1.16: Illa Diagonal, 
implantação e foto aérea. http://
manueldesola-morales.com/ 
(Consultado em 15-12-2014).

Figura L1.17: Prefeitura de Den 
Haag, OMA. Elevações da volume-
tria. Fonte: http://www.oma.eu/  
(Consultado em 15-12-2014).
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Em São Paulo, o Conjunto 
Nacional demonstra fortes analogias com 
estes complexos multifuncionais. Como 
edifício conjunto, congrega espaços 
para múltiplas atividades - comércio, 
restaurantes, escritórios, cinemas 
garagens - e a sua implantação procura 
uma clara relação com ambas as escalas: 
local e metropolitana.      

Figura L1.18: Rockefeller Centre, New York. 

Figura L1.19: Prefeitura de Den Haag, OMA.  

Figura L1.20: Illa Diagonal, Barcelona. 

Figura L1.21: Conjunto Nacional, São Paulo

Esquemas de Implantação:     
Elaboração do autor sobre base Google Earth.

Figura L1.22: Conjunto Nacional, São Paulo, 
mecanismos de projeto e dinâmicas espaciais.  
Elaboração do Autor.
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LINHA 2- A urbanidade no Edifício-Cidade
Projetos que procuram resolver a questão da habitação na cidade moderna e visam criar uma vida 
urbana própria, oferecendo serviços da cidade tradicional e fomentando a vida em comunidade. 

COPAN (SP) UNITEE (MARSEILLE) ROBIN HOOD(LONDON) WALDEN 7 (BARCELONA)
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Partindo de um programa residencial, os chamados ‘edifícios-cidade’ são grandes construções que 
adquirem um programa complexo para atender os seus próprios moradores. A sua vitalidade depende da sua 
capacidade para oferecer espaços adequados para atividades próprias dos lugares públicos, assim como serviços 
que resolvam as necessidades quotidianas dos seus residentes. 

O paradigma arquitetônico do edifício-cidade se encontra em Marseille, no projeto da Unitee d’Habitation 
de Le Corbusier, originado por um programa de reconstrução do governo francês depois da II Guerra mundial. Foi 
implantada em várias cidades, sendo esta a primeira, construída entre 1947 e 1953.  Conhecida também como Cité 
Radieuse, procurava recuperar em um edifício a dinâmica da vida urbana da cidade.

A construção configura-se como uma lâmina de mais de 100 metros de comprimento e 30 metros de 
largura e 15 andares, com um total de 337 apartamentos. Essa massa urbana vertical está destinada a conter além 
de moradias, grande parte dos serviços da cidade tradicional, como por exemplo, estabelecimentos comerciais 
situados em corredores internos que funcionam como ‘ruas aéreas’ em alguns dos andares. Dentro do edifício, há 
um hotel com restaurante, livraria e escritórios. Além disso, na cobertura, funcionam academia, escola infantil e 
creche. Os apartamentos de dimensões mínimas foram desenhados em todos os detalhes, incluindo o mobiliário, 
comprometendo-se assim a um projeto ideal de vida em todas as escalas: urbana e doméstica11 (SEQUEIRA, 
2008). 

��   Sequeira, M. (2008). A cobertura da Unité d’habitation de Marselha e a Pergunta de Le Corbusier pelo Lugar Público. Barcelona: UPC, Tese 
de Doutoramento.

Figuras L2.1: Imagens da Unitee d’Habitation. 
Recreio da creche na cobertura e corte tipo 
das unidades habitacionais.    
Fonte: http://www.fondationlecorbusier.fr/ 
(Consultado em 18-12-2014).

Figura L2.2: Unitee d’Habitation, dinâmicas 
espaciais internas (Planta do Térreo, Tipo e 
Cobertura).     
Elaboração do Autor.
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Em Londres, a experiência habitacional Robin Hood Gardens, projetada pelos Smithson, no final dos anos 
60, e construída, em 1972, formula também alguns ideais para a vida em comunidade, presente no projeto de Le 
Corbusier. O conjunto está composto por duas lâminas que configuram um jardim na sua área central, criando uma 
topografia artificial com as terras procedentes das escavações da obra. Os edifícios têm sete e dez pavimentos de 
altura, com um total de 213 apartamentos repartidos entre unidades simples e duplex12(BRITO, 2013). 

O complexo foi projetado pensando-se em espaços para a vida urbana. Seguindo o exemplo de Maresille, 
o acesso aos apartamentos efetua-se por largos corredores desenhados como ruas verticais, situados nas fachadas 
externas ao conjunto. Nas fachadas interiores, as varandas das moradias olham para jardim interno, uma grande 
área comum de recreação para atividades ao ar livre. As decisões principais do projeto associaram os conceitos de 
rua e de natureza para se pensar a própria vida urbana do conjunto. 

��   Britto, F. (15 May 2013, Consulta em dezembro de 2014). “Clássicos da Arquitetura: Robin Hood Gardens / Alison e Peter Smithson”. 
ArchDaily Brasil .

Figuras L2.3: Imagens dos Robin Hood Gardens. Jardim in-
terno e corte do projeto destacando as ‘ruas no ar’. Fonte: 
http://www.archdaily.com/ad-classics-robin-hood-gardens-
alison-and-peter-smithson/(Consultado em 18-12-2014).   

Figura L2.4: Robin Hood Gardens, 
dinâmicas espaciais internas.  
Elaboração do Autor.
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Contemporâneo ao referente anterior, em Barcelona, o projeto do Walden 
7 foi realizado, em 1970, por Ricardo Bofill e uma equipe multidisciplinar, formada 
por filósofos, sociólogos  e engenheiros. A construção foi acompanhada por um 
forte componente experimental, que visou a um modelo de habitação social que 
fomentasse também a vida em comunidade.

O edifício é formado por 18 torres. Os pavimentos se deslocam da sua base, 
formando uma curva na vertical, o que provoca pontos de contato entre torres 
vizinhas. O resultado é um labirinto em altura com sete pátios internos comunicados 
por múltiplas escadas e passarelas, com um total de 446 apartamentos, divididos em 
16 pavimentos. As residências estão formadas por módulos de 30 metros quadrados, 
com a possibilidade de se criar unidades-estudo de um módulo individual até duplex, 
formados por quatro unidades mínimas13 (MIRÓ, 1997).  O conjunto foi pensado como 
um pequeno bairro vertical, incluindo residências, ruas, praças e lojas. A metade da 
área está dedicada a usos condominiais, circulação e jardins, sendo a cobertura e os 
pátios entre torres verdadeiros espaços de lazer e encontro.  

��   Miró i Rufà, J. M. (Barcelona). “Walden 7”. Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo nº 111 .

Figuras L2.5: Imagens do Walden 7. Aérea e pátio de vizinhança.     
Fonte: http://www.ricardobofill.com/. (Consultado em 18-12-2014).   

Figura L2.6: Walden 7, dinâmicas espaciais internas 
Planta tipo (esquerda) e Cobertura (direita).  
Elaboração do Autor.
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Em São Paulo, o Copan é, sem dúvida, o referente 
que acompanha os exemplos expostos. A torre habitacional 
de 1600 apartamentos foi concebida também como 
uma cidade vertical, adaptada ao contexto do Centro 
Novo situando as lojas e serviços complementares numa 
base permeável. Cabe destacar que, embora o projeto de 
Niemeyer propiciasse uma vida urbana própria, conseguiu 
também dialogar com as dinâmicas existentes ao seu 
redor. Isso se deve a sua implantação, que não o isolou 
da cidade consolidada, fato que sim aconteceu nos outros 
empreendimentos estudados.  A multifuncionalidade 
do programa e a ideia de comunidade, possibilitada pela 
massa social e áreas comuns de encontro, são as bases da 
urbanidade própria nos edifícios-cidade.       

Figura L2.7: Cortes dos  
Edifícios-Cidade estudados.
Elaboração do Autor.

Figura L2.8: Edifício Copan, 
dinâmicas espaciais internas 
(Térreo). 
Elaboração do Autor. 
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MASP (SP) POMPIDOU (PARIS) MACBA (BARCELONA) GUGENHEIM (BILBAO)

LINHA 3- A urbanidade no Edifício-Chave 
Projetos arquitetônicos de elevado impacto que provocam operações mais amplas. São 
edifícios com uma forte dimensão icônica, capazes de ganhar a categoria de símbolo urbano 
e de transformar as dinâmicas da cidade.
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Normalmente, os edifícios-chave se associam com operações de revalorização 
de bairros degradados. Para tal fim, se apresentam como projetos de forte impacto 
visual em relação ao seu entorno com a intenção de provocar um diálogo entre o 
lugar e os usos inovadores que a operação oferece. Com isso, estas peças acabam 
sendo dotadas de uma forte carga simbólica e viram novos marcos urbanos.  

No centro de Paris, o edifício da fundação Pompidou, projeto dos arquitetos 
Richard Rogers e Renzo Piano, construído durante a década dos setenta, é um claro 
referente deste tipo de projetos. 
A proposta foi vencedora de um concurso para a implantação de um centro cultural, 
incluindo biblioteca, museu de arte, centro de design industrial e centro de pesquisa 
musical. A posição desta peça, alinhada com uma avenida limítrofe e com o miolo 
medieval de les Halles, fazia fronteira com o bairro de Le Marais, que estava em forte 
estado de decadência. O centro foi projetado como peça-chave de conexão, com o 
objetivo de renovar o centro histórico da capital.

Partindo da introdução de um edifício arquitetonicamente inovador, o 
entorno no qual foi implantado adquiriu uma nova dimensão urbana, passando a ser 
uma região de atração de visitantes procedentes de outros pontos da cidade. Além de 
seu programa e imagem revolucionaria, o edifício partia da ideia de virar um lugar de 
encontro, papel que ganhou com a praça que configura. A flexibilidade do programa 
do centro, entendido como uma máquina de comunicações dinâmica, foi decisiva 
na sua capacidade para atrair usuários com interesses dispares. Com isso, o lugar 
virou um marco dinâmico, onde o encontro de pessoas com diferentes inquietudes 
revitalizou o coração da cidade14 (BUSQUETS, 2006). 

��   Ibidem. p. 174.

Figuras L3.1: Imagens da Fundação 
Pompidou. Vista aérea do bairro Le 
Marais e Corte. Fonte: http://www.
rsh-p.com/ (Consultado em 23-12-
2014).

Figura L3.2: Fundação Pompidou, 
dinâmicas espaciais geradas no teci-
do urbano. Elaboração do Autor.
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Uma operação análoga foi o MACBA (Museu d’Art Contemporani de Barcelona), 
do arquiteto Richard Meier na cidade de Barcelona, também situado numa região 
central com problemas de degradação urbana. A implantação de um edifício singular 
de programa cultural foi a estratégia seguida para revitalizar a região. O projeto é 
o elemento central de um plano de melhorias da cidade antiga dos anos 80, tendo 
sido este encargo dado pela prefeitura ao arquiteto, proposto em 1990 e construído 
durante os quatro anos seguintes15 (MUNTAÑOLA, 2001).  

Dentro de um tecido urbano denso e exaurido, a principal necessidade de 
intervenção contemplada pelo plano urbanístico era liberar espaços para a entrada 
de luz e ar dentro do bairro, assim como criar um elemento que tomasse o papel de 
núcleo. A implantação de uma instituição cultural como o museu foi um catalisador 
que propiciou um processo positivo e fluido. A peça arquitetônica, como o centro 
Pompidou, liberou uma praça que, ao mesmo tempo, preside e também denota um 
forte componente plástico na sua relação com o tecido histórico. Estabeleceu assim 
um diálogo com a cidade que propiciou a atração de novos usuários, fomentando 
a interação entre cidadãos com diferentes inquietudes e a revitalização social do 
lugar. 

��   Muntañola, J. (2001). Nuevas Estrategias en proyectos de rehabilitación. Ediciones UPC.

Figuras L3.3: Imagens do MACBA. 
Vista da fachada principal e plano 
de implantação no bairro do Raval. 
Fonte: http://www.richardmeier.
com/ (Consultado em 23-12-
2014).

Figura L3.4: MACBA, dinâmicas 
espaciais geradas no tecido urba-
no. Elaboração do Autor.
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Um dos exemplos mais populares dos, aqui, chamados edifício-chave é sem dúvida o museu Guggenheim 
de Bilbao, projeto do arquiteto Fank Gehry construído entre 1992 e 1997. Com a aparição desta peça, a cidade 
entrou num forte processo de transformação. O edifício foi implantado na frente fluvial do rio Nervión, região que 
era unicamente ocupada pelas indústrias dedicadas ao processamento do aço - motor econômico do município. 
A decisão de posicionar nessa região o que seria o novo marco da cidade foi arriscada, mas o seu sucesso é  
incontestável.  A força do edifício como elemento plástico e institucional (uma peça deconstrutivista revestida de 
titânio, que virou marco postal da cidade) trouxe uma diversificação radical das atividades oferecidas no lugar.

 A inserção do museu mudou o perfil industrial de Bilbao para o de ‘capital cultural’, o que influenciou 
definitivamente na sua reestruturação urbana. Por um lado, o setor da indústria foi recolocado em outro âmbito 
geográfico mais restringido, por outro, toda a frente fluvial foi reorganizada para virar um espaço público de 
alta qualidade, dedicado às atividades de lazer. Nesse processo, a cidade reestruturou o sistema de transportes 
públicos e realojou o seu porto e aeroporto, tudo isso dentro de uma operação global, catalisada pela intervenção 
pontual de uma peça singular. A importância do edifício e as transformações espaciais do seu entorno o tornaram 
um novo centro de vitalidade urbana (BUSQUETS, 2006).

Figuras L3.5: Imagens do Guggenheim. 
Vista aérea do frente fluvial de Bilbao e 
da fachada principal frente ao rio Ner-
vión. Fonte: https://www.foga.com/ 
(Consultado em 23-12-2014).

Figura L3.6: Guggenheim Bilbao, dinâ-
micas espaciais geradas no tecido urba-
no. Elaboração do Autor.
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Em São Paulo, o MASP é um elemento 
facilmente associável a esta categoria. É indiscutível 
a sua força simbólica como peça singular, assim 
como a sua relação franca com o espaço público.  
A diferença principal com respeito aos exemplos 
anteriores, é que este não formou parte de uma 
operação estratégica para a revitalização de 
uma região degradada. Porém, reconfigurou as 
dinâmicas culturais da região, de um marcado 
perfil financeiro, onde foi implantado. 

Figura L3.7: Fundação Pompidou, Paris. 

Figura L3.8: MACBA, Barcelona.

Figura L3.9: Guggenheim, Bilbao. 

Figura L3.10: MASP, São Paulo.

Esquemas de Implantação.    
Elaboração do autor sobre base Google Earth.

Figura L3.11: MASP, São Paulo, dinâmicas 
espaciais geradas no tecido urbano da Aveni-
da Paulista.     
Elaboração do Autor.
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LINHA 4- A urbanidade no Parque Central Metropolitano
Projetos que configuram espaços livres com uma escala e posição destacada dentro da 
cidade. Condensam as qualidades necessárias para se expressar como marco cívico das 
metrópoles contemporâneas.  

IBIRAPUERA (SP) HYDE PARK (LONDON) BOIS DE BOLOGNE (PARIS) CENTRAL PARK (NEW YORK)
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Determinados parques centrais possuem atributos da Ágora nas suas metrópoles: a identificação do espaço 
livre com a propriedade pública, o que garante a não apropriação do espaço por parte de nenhuma construção, 
instituição ou coletivo exclusivo16 (FLORIT 2014); e a sua identificação com o domínio público determina a sua 
capacidade para provocar a interação entre cidadãos.

Em Londres, o Hyde Park toma o papel de parque como espaço democrático da metrópole. Foi implantado 
nos terrenos de caça doados pela coroa inglesa, em 1637, e o seu primeiro desenho paisagístico data de 1733, 
realizado por Charles Bridgeman para a rainha Carolina.
O Hyde Park é o mais representativo do sistema de parques da realeza em Londres. O espaço verde desses lugares 
é um ícone de referência como modelo universal de projeto paisagístico e de gestão. Alguns autores destacam 
como a qualidade e significação dos verdes urbanos em Londres foi a principal preocupação no desenho da cidade, 
por cima da composição de espaços arquitetônicos ou monumentos17 (OLSEN 1964). A valorização dos atributos 
da vida no campo e o contato com a paisagem foram temas centrais na construção do municipio, decorrentes dos 
ideais de estilo de vida inglês18 (RASMUNSSEN 1982). Não é estranho que a evolução urbana de Londres tenha sido 
acompanhada da aparição de espaços verdes cuidadosamente desenhados. Assim, o seu parque central manifesta 
no contato com a natureza a premissa essencial para a sua definição como espaço urbano.

Um dos eventos que marcou o lugar foi a exposição universal de 1851 quando, dentro do parque, foi 
construído o Crystal Palace de Joseph Paxton, projeto inovador, na forma de um grande pavilhão feito de aço e 
vidro. Este simbolizou a modernidade da Inglaterra industrial e pode ser considerado um ‘edifício-chave’ que 
marca um novo modelo de parque como lugar de identidade.  
Durante a segunda metade do século XIX, com o surgimento dos movimentos reivindicativos das classes operárias, 
o Hyde Park se destacou como lugar comum para os protestos de maior repercussão.  O speakers corner é um lugar 
emblemático do ‘direito a falar’ dentro do parque, procedente de uma lei de regulamentação para tais fins de 1872. 
As possibilidades propiciadas pelo Hyde Park marcaram o a sua forte dimensão democrática: lugar que dá direto à 
expressão da opinião própria no ambiente público, num contexto de diálogo e debate para a cidadania.
  

��   Florit, J. (2014). El parc central a la metrópoli contemporánea: una definició crítica. Barcelona: DUOT, UPC, Tese de Doutoramento.

��   Olsen, D. (1964). Town Planning in London: the eighteen & nineteenth centuries. Londres: Yale university press.

��   Rasmunssen, S. (1982). Londres, ciudad única. Barcelona: Caja de arquitectos.

Figura L4.1: Hyde Park, Londres. 
Vista aérea.    
Fonte: http://www.panoramio.com/ 
(Consultado em 27-12-2014).

Figura L4.2: O Speaker’s Corner, 
usado desde a época vitorianas. Foto 
Keystone/Getty Images.   
Fonte: http://www.theguardian.
com/ (Consultado em 27-12-2014).
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Figura L4.3: Crystal Palace, o ‘edificio-chave’ 
da Exposição Universal de 1851 no Hyde Park. 
Aquarela de Joseph Nash.    
Fonte: http://archexpo.net/   
(Consultado em 27-12-2014).

Figuras L4.4: Jardim d’Acclimatation (acima) 
e Conjunto Pré-Catelan (abaixo). Projetos es-
pecíficos dentro do Bois de Boulogne.   
Fonte: ALPHAND, 1873.

Figura L4.5: (página seguinte) Planta das prin-
cipais intervenções em Paris encarregadas por 
Napoleão III. Ver Bois de Boulogne no limite 
oeste e Bois de Vicennes no leste.   
Fonte: ALPHAND, 1873.

Figura L4.6: (página seguinte) Planta de aná-
lise do Bois de Boulogne, elaborada por Joan 
Florit. Destacam os diferentes equipamentos 
de recreação dentro do conjunto do parque. 
Fonte: FLORIT, 2014.
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O Bois de Boulogne, em Paris, é um marco indiscutível do verde metropolitano, 
pois as suas características o tornam central na extensa rede de parques da  cidade 
compacta. O parque foi projetado em meados do século XIX, nos terrenos do 
bosque situado na região ocidental da cidade.  Dentro das melhorias planejadas por 
Napoleão III, foi um dos principais trabalhos encarregados ao Barão Haussman para 
modernizar Paris.
O bosque situa-se numa região já ocupada pelas elites da cidade antes mesmo da 
transformação dos terrenos, o que supunha um prestígio diferenciado com respeito 
a outras áreas como, por exemplo, os arredores do Bois de Vicennes, situado no 
extremo oriental da cidade - uma região de uso militar. 
As qualidades do parque como projeto paisagístico foram novidades na construção 
de espaços públicos da época: uma estética pitoresca que pretendia a promoção de 
uma nova cultura de lazer urbano, valorizando as atividades ao ar livre. A aparição de 
atividades exclusivas, na forma de artefatos para a recreação, foi um dos mecanismos 
inovadores do parque. A construção de dois hipódromos (Longchamp, em 1857, e 
Auteuil, em 1873) foi a primeira iniciativa destacada. Depois, na posição central do 
bosque, implantou-se o conjunto chamado Pre Catelan, complexo que procurava 
satisfazer várias atividades de lazer com restaurantes, cafés, espaços de jogo e 
um pequeno teatro ao ar livre, destacando também um espaço para orquestra de 
animação e um aquário. Ademais, em 1861, foi inaugurado o parque zoológico da 
cidade, conhecido como o Jardin d’Acclimatation, que acolhia amostras de fauna e 
flora exóticas, úteis para a indústria e o comércio.
Como conjunto, o projeto integral destacou pela sua vocação para oferecer atividades 
diferenciadas, sendo esse o seu valor central 19(ALPHAND, 1873).  O parque procurava 
aproveitar os equipamentos de alta qualidade para incrementar oferta de lazer com 
atividades de prestígio e isso lhe garantiu a sua singularidade como espaço recreativo 
oferecido pela metrópole. 

��   Alphand, A. (1873). Lés Promenades de Paris. Paris: J. Rothschild.
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Em Nova York, a figura do Central Park configura um espaço de 
descompressão no meio da intensidade de Manhattan, com uma posição e um 
tamanho compatíveis com a escala da metrópole, o que o torna um espaço singular 
altamente valorizado. Manhattan e a sua arquitetura podem ser considerados o 
‘paradigma para a exploração da congestão’20 (KOOLHAS, 1978). Nesse contexto, 
o parque oferece um lugar de repouso frente a essa dinâmica. Esta peça não teria 
tal significação sem a acumulação de intensidade urbana do seu entorno. Portanto, 
as suas qualidades principais dependem do que acontece ao seu redor, sendo a 
ocupação densa e intensa a responsável por aumentar os atrativos deste espaço de 
referência (FLORIT, 2014). 

As necessidades de um grande parque já tinham sido apontadas no plano 
de William Bridges de 1811, para a urbanização interiça da ilha de Manhattan, mas 
esta não dispunha forma nem lugar definidos. O acelerado crescimento e decorrente 
congestionamento da cidade determinou a reserva do espaço central da ilha, em 
1852, para o qual foi necessário um processo de aquisição dos terrenos que duraria 
até 1956. Já no ano seguinte, a prefeitura convocou o concurso para o parque, 
vencendo F.L. Olmsted e C. Vaux. 

O projeto executado tem como principal objetivo o de se configurar como um 
lugar de evasão da intensidade urbana, contrapondo assim a alta densidade do seu 
perímetro com o seu espaço aberto. Isso foi realizado partindo de dois mecanismos: 
por um lado, se intensificou a densidade das plantações nos limites do terreno para 
isolar o ambiente do parque, por outro, foi implantado um sistema de circulações que 
compatibilizou os fluxos de tráfego urbano com uma rede de caminhos própria. O 
vazio natural do parque, artificialmente desenhado21 (SENNET, 1990), indiretamente 
foi construindo o seu entorno, pois a sua condição urbana foi ganhando força na 
medida em que a cidade crescia ao seu redor.  

�0    Ibidem p. 46. 

��   Ibidem p. 23. 

Figura L4.7: Planta de análise 
do Central Park, elaborada por 
Joan Florit. Destacam os perfis 
do skyline no perímetro do re-
cinto, assim como a disposição 
as massas vegetais.  
Fonte: FLORIT, 2014.

Figura L4.8: Análise de circula-
ções Central Park, elaborada por 
Joan Florit. Destaca a sobrepo-
sição de diferentes sistemas de 
tráfego, compatibilizados pelo 
projeto de Olmsted.  
Fonte: FLORIT, 2014.
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Em São Paulo, o parque do Ibirapuera 
cumpre o seu papel de parque central 
metropolitano. É possível encontrar nele várias 
das características dos referentes expostos. A 
sua criação foi explicitamente pensada como 
marco cívico, sendo ele projetado para um 
evento transcendental na história da cidade 
e materializando num artefato-chave do qual 
transcendeu uma forte carga simbólica. Outras 
características compartilhadas com os exemplos 
citados são a diversidade de atividades oferecidas 
dentro do recinto e a alta acessibilidade pela sua 
posição central na metrópole, o que o tornam um 
espaço de descompressão em um ambiente de 
alta intensidade urbana.  

Figura L4.9: Hyde Park, Londres.     

Figura L4.10: Bois de Boulogne, Paris.    

Figura L4.11: Central Park, New York. 

Figura L4.12: Parque do Ibirapuera, São Paulo.

Esquemas de Implantação.      
Elaboração do autor sobre base Google Earth.

Figura L4.13: Ibirapuera, São Paulo, dinâmicas espa-
ciais geradas pela forma urbana da Marquise. Planta 
mostrando os acessos e fluxos internos associados ao 
recinto. Elaboração do autor.   
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3.3 Projeto, infraestrutura e urbanidade: abordagens possíveis.

As infraestruturas de alta capacidade foram ganhando protagonismo na metrópole das avenidas; a sua 
necessária passagem pelas áreas centrais da cidade criou feridas difíceis de evitar. Vários projetos trataram de 
se associar com as artérias de trânsito em pontos chave do centro, com a intenção de criar novos espaços cívicos, 
compatíveis com a realidade infraestrutural. A Praça Roosevelt, a Praça da Sé e o Vale do Anhangabaú foram casos 
marcantes dessa vontade de relacionar infraestrutura e projeto, produzindo novos cenários que não atingiram 
a condição esperada de marco cívico. As estratégias seguidas nesses projetos podem ser associadas com alguns 
referentes que partiram de condições similares, sugerindo métodos de intervenção para vincular as infraestruturas 
com espaços para gerar a urbanidade. 

Figura 3.18: Interferências infraestruturais 
e tentativas de compatibilização com usos cí-
vicos em São Paulo, dinâmicas espaciais (ver 
capítulo 2). Elaboração do Autor.
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ROOSEVELT (SP)
  
LESSEPS (BARCELONA) GROTE MARKT (DEN HAAG) PARQUE OLIMPICO (SEATTLE)

LINHA 5- Superfícies reconfiguradas para a urbanidade
Projetos que resolvem o conflito gerado pela passagem de infraestruturas de mobilidade 
em áreas consolidadas, fazendo-as compatíveis com os espaços cívicos. 
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Esses artefatos resolvem conexões pedestres 
essenciais na estrutura urbana, interrompidas por 
operações vinculadas com a mobilidade urbana. 
Demonstram uma clara relação de diálogo entre 
projeto arquitetônico e infraestrutura de transporte, 
criando marcos de atividade que se aproveitam da sua 
situação complexa para propiciar a vida urbana. 

Em Barcelona, a Praça Lesseps foi um lugar especialmente castigado pela passagem de vias de tráfego 
motorizado. O projeto para a reestruturação da praça de Albert Viaplana em 2002, tratou de compatibilizar a 
situação de um espaço desconfigurado por essas infraestruturas com a concepção de um marco cívico. Embora nas 
suas origens fosse um espaço público com uma escala doméstica, dentro de um tecido compacto ao extremo norte 
da cidade, a sua configuração, ao longo do tempo, mudaria completamente. Diferentes intervenções de caráter 
rodoviário, que atravessaram partes consolidadas da cidade chegaram ao seu auge nos anos 70, resultando no 
vazio prévio à intervenção. As condições do lugar eram as de um grande espaço desocupado, dedicado a resolver 
o conflito entre o tráfego da ‘Ronda del Mig’, via soterrada de tráfego express leste-oeste e o fluxo local entre os 
bairros norte e sul, ocupando o perímetro da superfície e atravessando a área central do conjunto.

A operação para a reconfiguração do espaço partiu da reestruturação das ruas em superfície, pois a sua 
posição no perímetro da área dificultava de forma evidente o acesso pedestre ao vazio central. Para isso, a passagem 
do tráfego local foi posicionada na superfície do centro do conjunto, resolvendo também a conexão norte-sul, o que 
liberou as fachadas do recinto existente e facilitou definitivamente o acesso pedestre ao espaço livre.  A valorização 
do perímetro foi a estratégia essencial para configurar uma praça compatível com a infraestrutura, entendida 
como a soma de vários fragmentos urbanos que resultou unitária.
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 O Grote Markt tram tunnel , no centro de Den Haag, é uma intervenção que associa infraestrutura e 

edifício como um todo. O complexo, projetado pela equipe de Rem Koolhas em 2004, foi a solução para organizar 
os diferentes tráfegos em um eixo que atravessa a cidade antiga. O processo de revitalização dessa região baseou-
se na implantação da linha de bonde, mas também na pedestrialização de várias ruas, o que fez necessário soterrar, 
na rua principal, o tráfego sobre trilhos e os estacionamentos, liberando a superfície para transeuntes. 

O novo edifício-túnel conseguiu engolir os serviços vinculados à mobilidade da região central, a que teria 
criado conflitos de circulação na superfície. A galeria subterrânea de vários níveis tem duas estações de tram nos 
seus extremos e um estacionamento para 500 carros. Como descrito por Rem Koolhas “O túnel funciona como 
coluna vertebral conectando ‘órgãos’ separados, criando um corpo de conexões no subsolo que serve a idade desde 
baixo”. O artefato - de dimensões aproximadas 15x600 metros - fica embaixo da rua comercial principal e, além 
de compatibilizá-la infraestrutura de transporte, gera situações de contato entre subsolo e superfície, criando 
entradas de luz, visuais e acessos à área comercial da cidade. Assim, fugindo da aplicação mecanicista de um 
programa associado ao transporte público, essa intervenção conseguiu quebrar a fronteira entre arquitetura e 
infraestrutura e reforçou a rua comercial como marco cívico.

Figura L5.1:  (página anterior) Plaça Lesseps, 
Barcelona. Ortofoto, base Google Earth  
(Consultado em 30-12-2014).

Figura L5.2: (página anterior) Plaça Lesseps, 
mecanismos de projeto e dinâmicas espaciais. 
Elaboração do Autor.

Figura L5.3: Interior do Grote Markt tram 
tunnel, Den Haag. Fonte: http://www.oma.
eu/ (Consultado em 30-12-2014).

Figura L5.4: Grote Markt, mecanismos de 
projeto e dinâmicas espaciais. Elaboração do 
Autor.
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Figuras L5.5: (esqu.) Perspectiva 
e maquete e planta do projeto da 
Plaça Lesseps, Albert Viaplana.  
Fonte: http://www.viaplana.com/ 
(Consultado em 30-12-2014). 
Planta: Elaboração do autor sobre 
base do projeto original.

Figuras L5.6: (dir) imagens de 
projeto e vista interna do Grote 
Markt tram tunnel.   
Fonte: http://www.oma.eu/  
(Consultado em 30-12-2014).
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No projeto para o Museu de Arte, em forma de Parque olímpico de esculturas, em Seattle, 
executado em 2007, Weiss Manfredi abordou o conflito entre infraestrutura e espaço livre como 
chave de atuação. A proposta partiu da necessária conexão entre a cidade e o mar, atravessando 
uma área industrial vazia, cortada pelas vias do trem e uma avenida de alta capacidade, ambas 
paralelas à linha do litoral.  A intervenção criou uma topografia artificial, que procurou salvar a 
diferença de nível entre os dois extremos da cidade a serem conectados. As vias existentes não 
restaram soterradas, mas pontualmente foram atravessadas pela nova superfície, que tomou 
forma de ponte ou de túnel nos pontos de travessia, conseguindo assim uma paisagem construída 
que gerou um percurso em forma de ‘Z’. 

 “El valor palpable de este proyecto reside en el cuidadoso calibrado de la sección y en la capacidad de los autores 
para capitalizar hasta el más insignificante intersticio de la misma.” (Busquets, 2006)1

Na parte mais próxima à cidade, o parque de esculturas encontra um pavilhão como 
programa cultural complementário ao complexo, onde também foram construídos estacionamentos 
em subsolo. O parque virou um artefato que, além de restaurar o corte causado por duas grandes 
artérias de transporte, criou um percurso de interesse entre duas áreas da cidade.

�   Ibidem p. 174.
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Figura L5.7: (página anterior) Parque Olímpico em Seattle, me-
canismos de projeto e dinâmicas espaciais. Elaboração do Autor.

Figuras L5.8: Imagens do Parque Olímpico em Seattle. Na página 
Anterior: o encontro entre as infraestruturas e o espaço público, 
também a chegada na praia. Nesta pagina: Vista geral do conjunto, 
antes e depois; detalhe do pavilhão e o estacionamento integrado; 
corte geral da proposta. Fonte: http://www.weissmanfredi.com/ 
(Consultado em 30-12-2014).
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Em São Paulo, o projeto para a Praça Roosevelt 
da década de 70, intervenção já demolida, também foi 
um artefato criado para resolver uma interferência 
infraestrutural no espaço público. Olhando para 
os referentes apresentados, destacam-se alguns 
mecanismos que a operação não propiciou como, por 
exemplo, a solução que isolou as fachadas do espaço 
original respeito ao novo conjunto – o que foi resolvido 
na Praça Lesseps. Além disso, forçou-se o completa 
segregação entre infraestrutura e equipamento, o que 
se demonstra positivamente associável em soluções 
como as do Grote Markt. Finalmente, a conexão entre 
os extremos da intervenção, criando um percurso de 
pedestres, propiciada pela proposta de Seattle, não 
foi a estratégia seguida, pois a praça foi pensada como 
destino e não como passagem.  
As estratégias apresentadas - valorização das 
fachadas, associação infraestrutura/equipamento ou 
percurso de conexão - ficam timidamente expostas na 
intervenção mais recente na praça (2012). A demolição 
dos pavimentos da estrutura de concreto melhorou a 
relação do vazio central com o seu perímetro, porém 
teve pouca intervenção relativa à reestruturação do 
trânsito local.   A relação com a avenida radial, que 
atravessa o complexo no subsolo, não foi explorada. 
A capacidade da praça para atuar como elemento de 
conexão melhorou, recuperando a sua cota original, 
mas a oportunidade para propiciar esse percurso com 
o posicionamento de equipamentos adequados nos 
seus extremos não foi aproveitada.  

Figura L5.9: Plaça Lesseps, Barcelona. 

Figura L5.10: Grote Markt, Den Haag. 

Figura L5.11: Parque Olímpico. Seattle.

Figura L5.12: Praça Roosevelt, São Paulo.

Esquemas de Implantação.      
Elaboração do autor sobre base Google Earth.

Figura L5.13: Praça Roosevelt, São Paulo. Análise das dinâ-
micas espaciais geradas pela intervenção arquitetônica na 
Praça Roosevelt de 1970. Mostrando intercepção gerada pela 
implantação do artefato construído. Elaboração do autor.   
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PRAÇA DA SÉ  (SP) SERGELS TORG (STOCKHOLM) SÜDTIROLERPLATZ (SALSBURG) STATIONSPLEIN (LEUVEN)

LINHA 6- Reconfigurações espaciais para a urbanidade
Projetos que organizam a mobilidade e a espacialidade de praças associadas a terminais 
intermodais de transporte, resolvendo o conflito entre infraestrutura e espaço cívico. 

Figura L6.1:  (página seguinte) 
Sergels Torg, Stockholm. Foto aé-
rea. Fonte: http://www.panoramio.
com/     
(Consultado em 31-12-2014).

Figura L6.2: (página seguinte) Ser-
gels Torg, mecanismos de projeto e 
dinâmicas espaciais.   
Elaboração do Autor.
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Essas operações visam resolver espaços que, devido a sua posição, 
relacionam várias redes de mobilidade com áreas centrais de forte vitalidade urbana. 
O incremento na confluência de infraestruturas de transporte, nesses pontos, tende 
a colapsar os seus fluxos de trânsito, ameaçando o seu caráter cívico. A organização 
dos transportes e a definição espacial para a sua leitura unitária definem esta 
estratégia de intervenção.  

A Praça Sergels Torg, em Stockholm, foi concebida na década de 1960, 
partindo do projeto do arquiteto David Hellden. O espaço forma parte da área 
central da cidade, reconstruída no período de pós-guerra, configurando-se como 
um lugar simbólico das manifestações políticas e reivindicações da cidadania. A sua 
principal função é a de acolher o terminal central do metrô, fazendo-o compatível 
com a circulação de automóveis e de pedestres, numa posição estratégica em relação 
às ruas comerciais do centro da cidade2 (HALL, 1999).  

A concepção da praça, que parte de bases modernistas, separa em diferentes níveis os tráfegos que dali participam. 
Cabe destacar a escolha de rebaixar o nível da praça pedestre 10 metros a respeito da cota original do local. 
Esse espaço, situado ao lado oeste do conjunto, fica acessível por meio de grandes escadarias, posicionadas nos 
pontos de maior fluxo pedestre. Nessa cota inferior, o acesso ao terminal de metrô é realizado em nível por uma 
fachada contínua e, além disso, a atividade é propiciada no resto da plataforma pela fachada comercial do resto do 
perímetro. Na cota superior, ao nível da cidade, o trânsito de automóveis é resolvido em superfície, configurando 
uma grande rotatória no lado leste do complexo.

Além da delicada compatibilização infraestrutural, resolvida em diferentes níveis, mas dotada de espaços 
adequados para os pedestres, a configuração espacial da praça deve a sua leitura unitária à peça situada no limite 
sul, o Kulturhuset. Embora não formasse parte da ordenação inicial, na qual foram planejadas duas laminas 
separadas, esta peça é fundamental para o conjunto. O projeto, do arquiteto David Celsing, inaugurado em 1974, 
resolve o programa da Casa de Cultura da cidade, conformada por uma peça de 160 metros de fachada, atravessada 
perpendicularmente por uma passagem ao nível da rua existente, sem deixar de respeitar o tecido urbano. Assim 
é como o conjunto de Sergels Torg mostra como a concepção de uma praça central, dedicada a resolver um nó de 
mobilidade, é compatível com uma leitura espacial unitária, conformando um lugar de vitalidade urbana.   

�   Hall, T. (1999). Stockholms planering och utbyggnad under 700 år . Stockholm: Sveriges Radios förlag.
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O projeto não executado, de Manuel de Solà Morales, para a Sudtiroler Platz 
de Salzburg parte da lógica da reconfiguração do lugar por meio da agregação de 
peças arquitetônicas, formando praças de dimensão e caráter adequado a sua função.  
A proposta nasceu no concurso, de 1988, para a reestruturação da área. A praça era 
um grande vazio presidido pelo edifício antigo da estação de trem, no lado leste, mas 
volumetricamente desorganizada no resto dos seus limites, em que se encontravam 
lâminas habitacionais construídas na época do pós-guerra.  Uma grande parte do 
espaço livre era utilizada como terminal de ônibus e as circulações para pedestres 
apresentavam um nulo domínio do lugar. 

A operação deveria reposicionar a estação de ônibus, construir uma sede 
para os correios e um centro comercial, o que resultaria num conjunto de espaços 
públicos coerentes. O projeto tomou uma atitude radical, ao propor a implantação 
dum novo edifício na parte central da praça existente, para configurar um novo 
perímetro. Com essa operação, o conjunto ficaria dividido em três praças: uma 
para a estação, outra para o conjunto habitacional e outra para o novo terminal de 
ônibus. Essa nova peça central, que iria resolver o programa do edifício de correios 
e do comércio, situava-se em frente à estação de trem, tomando uma altura similar, 
o que conferiria à praça umas proporções mais compactas.  A conexão em forma 
de edifício-ponte entre a nova peça e o edifício histórico dividiria duas das novas 
praças, dedicadas a peças distintas: a antiga estação e ao novo terminal  (proposto no 
extremo norte do conjunto para configurar a sua correspondente praça).  Com isso,  
reorganizariam-se os tráfegos, o que seria reforçado pela claridade espacial das três 
novas praças. A operação era descrita pelo seu autor como ‘edificar para esvaziar’, 
provavelmente a melhor forma de ilustrar a força da proposta3 (MORALES, 1988). 

�   Morales, M. d. (1988). Edificar para vaciar . UR 6 El proyecto urbano II , ETSAB, Laboratori 
d’Urbanisme, UPC .

Figura L6.3: Struidolerplatz, Salzburg. Maquete da 
proposta de concurso. Manuel de Solà Morales. Fonte: 
MORALES, 1988. http://duot.upc.edu/publicacions_
ur_revista.html (Consultado em 31-12-2014).

Figura L6.4: Struidolerplatz, mecanis-
mos de projeto e dinâmicas espaciais. 
Elaboração do Autor.
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Com estratégias que apareceram no referente anterior, na cidade de Leuven, Manuel de Solà 
Morales realizou, em 1996, o projeto para a Stationplein, inaugurada em 2002. O ponto de partida 
guarda paralelismos com a situação de Salzburg, sendo preciso resolver um terminal de confluência de 
diversos trânsitos - trem, ônibus, taxi, automóvel particular e pedestre -, no vazio de uma praça histórica, 
desconfigurada pelo incremento dos fluxos de mobilidade. O caráter intermodal do lugar precisava de 
uma organização infraestrutural, mas também de espaços de leitura clara que melhorassem as condições 
do pedestre no contexto urbano. 
A operação principal consistiu na implantação de um edifício, na área central do conjunto, perpendicular 
a peça da estação, dividindo o local em duas praças. A primeira delas, presidida pela estação de trem 
ao lado sul, tem uma condição estática, dedicada aos edifícios históricos e ao pedestre. A outra praça, 
ao norte, é limitada pelo novo edifício, dedicado ao terminal de ônibus. Essa nova construção, além de 
dividir as duas praças, marca o caráter dinâmico do novo espaço, cobrindo a área de embarque com uma 
marquise de grande altura.

Assim, procurando a reconfiguração arquitetônica do espaço, o conjunto esclareceu a organização 
das infraestruturas e os espaços para o pedestre. O principal fluxo de trânsito de automóveis foi redirigido 
para uma cota inferior na forma de túnel, deixando as pistas em superfície dedicadas ao transporte 
coletivo, o que facilitou o contato entre as ruas existentes e a praça da estação.  Conseguiu-se, assim, 
transformar um vazio cheio de interferências em um marco para o pedestre, compatível com as estruturas 
de mobilidade contemporâneas.

Figuras L6.5: Maquete e vista geral da Stationplein, Leuven. Manuel de Solà Morales.  
Fonte: http://manueldesola-morales.com/ (Consultado em 31-12-2014). 

Figura L6.6: Stationplein, mecanis-
mos de projeto e dinâmicas espaciais. 
Elaboração do Autor.



228

CAPÍTULO 3

Figuras L6.7: Imagens do projeto de Stationplein. 
Perspectiva do terminal de ônibus e planta das in-
tervenções principais. Fonte: http://manueldesola-
morales.com/ (Consultado em 31-12-2014). 

Figura L6.8: Struidolerplatz. Perspectiva da praça 
principal, formada pela fachada da antiga estação 
e a do novo edifício de serviços. Fonte: MORALES, 
1988. http://duot.upc.edu/publicacions_ur_revis-
ta.html (Consultado em 31-12-2014).

Figura L6.9: Sergels Torg, maquete 
do projeto de David Hellden. Fonte: 
http://www.skyscrapercity.com/ 
(Consultado em 31-12-2014). 
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  Em São Paulo, a Praça da Sé, que ganhou a sua 
forma contemporânea na década de 70, foi o resultado de 
uma operação para compatibilizar a chegada do metrô 
na região consolidada do centro. O conjunto composto 
por duas praças (Sé e Clovis Bevilacqua), de forma e 
funções claramente definidas, foi desconfigurado pela 
implantação do novo terminal. Pode-se dizer que essa 
operação seguiu o processo inverso dos referentes 
apresentados que, além de organizar a mobilidade, 
procuraram clareza na sua leitura espacial, algo que o 
conjunto antigo já possuía. As estratégias seguidas nos 
exemplos citados poderiam ser válidas para repensar 
a praça, partindo de uma necessária reconfiguração 
espacial. Isso poderia permitir-lhe uma leitura mais 
unitária, fundamental em um marco cívico de tal 
importância para a metrópole. 

Figura L6.10: Sergels Torg, Stockholm.

Figura L6.11: Struidolerplatz, Salzburg.

Figura L6.12: Stationplein, Leuven.

Figura L6.13: Praça da Sé, São Paulo.

Esquemas de Implantação.      
Elaboração do autor sobre base Google Earth.

Figura L6.14: Praça da Sé, São Paulo. Análise das dinâmicas 
espaciais geradas pela intervenção espacial na Praça da Sé 
de 1973, Mostrando a desconfiguração espacial causada pela 
desaparição do volume central. Elaboração do autor.   
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LINHA 7- Espaço livre para a urbanidade na infraestrutura
Projetos que restauram a conexão entre setores urbanos separados pela passagem de uma 
infraestrutura de alta capacidade, compatibilizam elementos da rede de mobilidade com espaços 
de dimensão cívica.

ANHANGABAÚ (SP) M.FUSTA (BARCELONA) C.A.T.  (BOSTON) MADRID-RIO (MADRID)
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As seguintes operações apresentadas tratam de resolver o conflito entre 
a cidade e as grandes artérias, que dificulta relações essenciais entre diferentes 
áreas, separadas pelos fluxos do trânsito metropolitano. Para tal fim, costuma se 
segregar a infraestrutura de alta capacidade para um nível rebaixado da superfície 
da cidade, possibilitando a criação de espaços livres na cobertura da via. O projeto 
de superfície essencialmente procura facilitar a transposição pedestre da artéria 
em questão, oferecendo também espaços de permanência. Além disso, no nível da 
superfície, procura-se resolver o tráfego local, de caráter marcadamente distinto 
ao da via rápida, ao qual acompanham equipamentos e serviços. Isso possibilita a 
apropriação cidadã dos novos espaços, que se tornaram marcos representativos das 
grandes infraestruturas.

No frente marítimo de Barcelona, o contato entre a cidade antiga e o mar foi 
concebido como Moll de la Fusta, no ano 1982. O projeto, desenvolvido por Manuel 
de Solà Morales, parte da necessidade de abrir a cidade para o porto, uma relação 
cortada pela passagem de uma avenida marginal de trânsito metropolitano. 

 A avenida, com 130 metros de largura, devia acolher várias demandas de 
caráter cívico e infraestrutural: a Ronda Litoral (Marginal de 4 faixas), a avenida de 
caráter local (de 6 faixas), área para estacionamento e passeios pedestres de relação 
da cidade e com o mar.  Essa compatibilização com o espaço limitado entre a fachada 
da cidade e a linha do porto foi resolvida mediante a sobreposição de funções, o que 
foi feito com uma via de corte transversal aberto para o mar, que potencializou relação 
entre as infraestruturas e os usos cívicos. Para organizar os diferentes tráfegos, foi 
minuciosamente analisada a calha necessária para cada tipo de via. A avenida local 
tomou a cota original do terreno, acompanhando o limite mais próximo a cidade 
consolidada, e por outro lado, a via metropolitana (Ronda) foi completamente 
segregada do nível quotidiano da cidade, sendo rebaixada meio nível da superfície. 
Surgiu uma fachada que permitiu iluminação, ventilação e o contato visual entre a 
artéria e o espaço livre.    

Figura L7.1:  Moll de la Fusta, Barcelona, 
foto aérea.     
Fonte: http://manueldesola-morales.com/  
(Consultado em 01-01-2015). 

Figura L7.2: Moll de la Fusta, mecanis-
mos de projeto no corte transversal da 
infraestrutura.     Elaboração do Autor.



232

CAPÍTULO 3

Para as áreas pedestres, a implantação das vias estabelece dois espaços de 
diferente condição: uma esplanada frente ao mar e uma varanda-mirante sobre a 
Ronda. A esplanada resolve a orla marítima pedestre, limitada pelas infraestruturas 
(marginal e porto) com as que se relacionam visualmente. Esse espaço possui 
qualidades tanto para os passeios pedestres como para acolher eventos 
multitudinários. Por outro lado, a varanda situada acima da Ronda resolve a área 
de estacionamento na lateral do lado da cidade e oferece uma área de circulação de 
pedestres e mirante sobre a via express e o porto.  

A concepção do projeto foge de interpretar o espaço como um acúmulo 
negativo de fluxos de trânsito que se encontram em um espaço especialmente estreito 
da cidade. A complexidade das funções não é negada, mas resolvida com uma solução 
construtiva complexa, que traz o equilíbrio ás diferentes necessidades do programa. 
A expressão urbana do espaço é a sua acumulação de significados funcionais que a 
solução procura relacionar4 (CLOS, 1988).      

�   Clos, O. (1988). Del Moll de la Fusta de Barcelona. UR 6 El proyecto urbano II .

Figuras L7.3: Imagens do Moll de la Fusta. Corte Urbano, mostrando a relação entre a cidade 
e o mar estabelecida pelo projeto; vista do conjunto no nível das varandas para pedestres. 
Fonte: http://manueldesola-morales.com/ (Consultado em 01-01-2015).
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O centro de Boston, castigado pela passagem de uma artéria central em forma de autopista urbana, foi 
reformulado com a construção do Central Artery Tunnel, empreendimento da prefeitura que, depois de anos de 
esforço, foi inaugurado em 2007. O espaço refletia a cidade da década de 60 como parte de um projeto grande e 
difícil de renovação urbana Boston tinha cortado o seu centro com uma estrada elevada, dificultando as relações 
entre a cidade e o porto. 

A iniciativa para a construção de um novo eixo urbano - através da demolição da estrada elevada e do seu 
soterramento - começou em 1982 com o objetivo de inverter esta situação. Ao longo de um processo que durou 
vários anos e que teve um custo elevado, foi possível recuperar uma faixa de sua área central, tornando a região 
um espaço cívico e digno. A estratégia principal foi a de deslocar doze faixas de tráfego para um túnel subterrâneo, 
facilitando a comunicação cortada entre o centro o porto de Boston5 (BUSQUETS, 2006). Acima do túnel de 2,4 
quilômetros, criou-se um parque linear ao nível da cota original da cidade, a Rose Fitzgerald Kennedy Greenway, 
conectando diferentes espaços livres encaixados na grelha original da cidade. A reconexão entre bairros históricos 
só foi possível pelo fato de recuperar o trafego local, mostrando a compatibilidade entre os vários parques do novo 
sistema de espaços livres e a circulação de veículos na escala doméstica. A infraestrutura metropolitana, neste 
caso, tomou uma posição completamente segregada do sistema de áreas cívicas, que respondem a uma malha 
urbana de outra escala, restabelecida nesta operação.     

�   Ibidem. p. 174.

Figura L7.4: Central Artery Tunnel, Boston. 
Fonte: http://www.skyscrapercity.com/  
(Consultado em 01-01-2015).

 
Figura L7.5: Central Artery Tunnel, meca-
nismos de projeto no corte transversal da 
infraestrutura. Elaboração do Autor.
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Em Madrid, outra infraestrutura reformulada trouxe um exemplo notável de espaço cívico linear, o parque 
Madrid-Rio inaugurado em 2011. A iniciativa nasceu em 2003, como um projeto de remodelação urbana que tinha 
como meta principal o soterramento da M-30 - uma avenida perimetral originada na década de 60 que, no setor 
sudeste da cidade, acompanhava as margens do rio ao longo de seis quilômetros. O curso fluvial canalizado perdeu 
toda relação com a cidade, pois limitado pelas faixas de circulação.

A operação para relocar as pistas da infraestrutura numa cota rebaixada, em forma de túnel, durou 
quatro anos, sendo finalizada em 2007. A supressão do trânsito na superfície liberou mais de 50 hectares de 
terreno, onde foi convocado um concurso para o desenvolvimento de um parque linear. A equipe vencedora, Mrío 
arquitectos (Burgos & Garrido, Porras & La Casta y Rubio & Álvarez-Sala) em associação com o estúdio West 8, 
elaborou o projeto tendo como  princípio essencial a conexão entre a cidade consolidada e a outra beira do rio, 
tornando possível a conexão com a paisagem, uma  relação que o sistema de infraestruturas tinha impedido. A 
operação utilizou duas estratégias principais: seção contínua da infraestrutura e cenários de conexão. A largura do 
túnel, de quase 6 quilômetros de comprimento, é constante, o que o parque procura acompanhar ao longo do seu 
percurso com um passeio pedestre contínuo sobre a laje. Essa solução relaciona o parque com o trânsito local e os 
estacionamentos em superfície. Nos pontos do percurso onde aparecem passagens estratégicas para atravessar 
o rio, o parque ganha largura e cria cenários de condição mais estática, o que traz para a cidade novos espaços de 
apropriação. 

Figuras L7.6: Parque sobre a M-30. Madrid-Río. 
Fonte: Mrío arquitectos + West8, http://www.
west8.nl/ (Consultado em 01-01-2015).

Figura L7.7: Madrid-Río, mecanismos de projeto 
no corte transversal da infraestrutura. Elaboração 
do Autor.
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Figuras L7.8: Imagens do projeto Madrid-Río. 
Praça numa região de alargamento da beira do rio, 
cobrindo a infraestrutura de transito motorizado. 
Cortes explicativos do projeto em diferentes seto-
res da via. Fonte: Mrío arquitectos + West8, http://
www.west8.nl/ (Consultado em 01-01-2015).

Figuras L7.9: Imagens do processo de constru-
ção do Central Artery Tunnel em Boston, antes e 
depois. Fonte: http://www.roadtraffic-technology.
com/projects/big_dig/    
(Consultado em 01-01-2015).
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Em São Paulo, o projeto para o Vale do Anhangabaú da década de 90 conformou o vazio que continua 
hoje no lugar. A iniciativa para segregar o trânsito no túnel subterrâneo, embora fosse uma estratégia clara para 
criar um espaço livre na superfície, não foi suficiente para o procurado marco de vitalidade urbana. Como já foi 
dito anteriormente, existem marcadas contradições entre o memorial descritivo da proposta. Em primeiro lugar, a 
ideia da recuperação de um marco simbólico  - o que o vale nunca tinha sido explicitamente; em segundo, a vontade 
de reconectar os setores dos dois lados do espaço, tendo sido a avenida São João explicitamente interrompida na 
composição paisagística da grande laje. Ainda, tampouco foram propiciadas áreas adequadas para grandes eventos, 
pois instalaram-se canteiros ajardinados onde se tinham prometido espaços para a acumulação de público. Além 
disso, a relação com as supostas ‘portas’ do lugar, indicadas nas estações de metrô, não foi potenciada, pois as 
principais entradas para as estações ficaram nos extremos do conjunto e em cotas distintas, dificultando a sua 
relação direta.

Os projetos apresentados nesta categoria enfrentaram condições similares nas suas respectivas cidades, 
uma vez também partiram da premissa inicial do rebaixamento da sua avenida metropolitana. Porém, o tratamento 
da superfície, visando a relação dos espaços livres com os dois lados do novo conjunto, foi distinta, já que propiciou 
as conexões restauradas do tecido urbano através da associação de uma rede de tráfego local a novos serviços. 

Cabe destacar como a proposta mais recente para o Anhangabaú, iniciativa da Associação Viva ao Centro - 
não executada -, caminha nesse sentido. O projeto nasceu em 1996, como resultado do concurso ‘São Paulo Centro: 
uma nova abordagem’, coordenado pela arquiteta Regina Meyer, e trouxe várias sugestões para melhorar o vazio do 
vale.  Em 2005, sob o lema ‘Refuncionalização do Vale do Anhangabaú’ e com base na proposta vencedora, a equipe 
da PROMON Engenharia apresentou como estratégia fundamental a criação de um circuito viário, voltado para o 
trânsito local, permitindo a ‘irrigação’ do setor da área central6 (HEREÑÚ, 2007). Além disso, o plano proposto 
restabelece a conexão dos dois lados da Avenida São João, o que propicia ainda mais as conexões entre as laterais 
do vale para este ser pensado não em sentido a “si mesmo”, mas sim “em relação à”, um fato que, como visto nos 
referentes executados, é fundamental para criar um marco cívico em condições similares. 

 

�   Ibidem p. 66. 

Figura L7.14: Vale do Anhangabaú, 
São Paulo. Mecanismos de projeto no 
corte transversal da infraestrutura. 
Elaboração do Autor.
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Figura L7.10: Moll de la Fusta, Barcelona

Figura L7.11: Central Artery Tunnel, Boston.

Figura L7.12: M-30, Madrid-Río.

Figura L7.13: Anhangabaú, São Paulo.

Esquemas de Implantação.   
Elaboração do autor sobre base 
Google Earth.

Figura L7.15:  Projeto para a 
Refuncionalização do Vale do 
Anhangabaú. Associação Viva o 
Centro, 2005.     
Fonte: HEREÑÚ, 2007. 
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Figura L3.19: Urbanidades efémeras 
e os seus potenciais (ver capítulo 2).  
Elaboração do autor. 

3.4 Os potenciais da rebeldia

A São Paulo contemporânea conserva, como testemunha das suas diferentes realidades históricas, 
espaços que contam, de certa forma, quais foram em cada momento as morfologias da urbanidade. É um fato que, 
nesse processo evolutivo, as áreas para o pedestre perderam força na realidade metropolitana, que foi isolando, 
cada vez mais, os lugares para a interação cidadã das ruas da cidade. Nessa realidade, sem suficientes espaços 
adequados para o seu uso cívico, as atitudes da cidadania tornaram-se fundamentais para reivindicar o direito a 
uma cidade mais humana. No capítulo anterior, as apropriações do espaço público no Minhocão, nas feiras de rua 
e nas ciclovias foram definidas como rebeldias urbanas, reivindicações do espaço público com forte potencial. Tal 
aspecto demonstra a efemeridade de sua condições, nichos de urbanidade num contexto de forte complexidade.  
Situações associáveis às da metrópole paulistana propiciaram diferentes projetos e iniciativas, que consolidaram 
a sua condição como espaços de urbanidade decisivos no contexto contemporâneo das suas cidades.  
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A cicatriz como lembrança

 

MINHOCÃO (SP) POMENADE PLANTEE (PARIS) HIGHLINE(NEW YORK)

A cicatriz como fluxo potencial

CANTIERI NAVALI (GENOVA) PASSEIO ATLÁNTICO (PORTO)

LINHA 8- A urbanidade das cicatrizes 
Projetos que reconfiguram infraestruturas viárias obsoletas em forma 
de viaduto. Longe de propor a demolição, aceitam a sua presença e as 
aproveitam para criar espaços públicos elevados.
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A cicatriz como lembrança

Estas operações de reabilitação urbana partem de leituras positivas de 
elementos infraestruturais que desqualificaram o seu entorno imediato. Para isso, 
procuram as possibilidades de adaptação da condição do objeto para que este se 
torne um espaço público, evitando, com isso, custosas operações de demolição ou 
reestruturação podendo, assim, dar aos centros desconfigurados uma vitalidade 
renovada.

A Promenade Plantée, em Paris, é resultado da restauração de uma antiga 
linha ferroviária, construída em 1859, que ligava a estação Bastille; local onde 
depois seria construída a ópera com o mesmo nome- com Verneuil-l’Étang, cidade 
da periferia de Paris.  A linha começa com uma via elevada de 4,7 quilômetros, o 
conhecido Viaduc des Arts, com uma altura de 10 metros acima da superfície da cidade 
e uma estrutura marcada pelos grandes arcos em pedra. A desativação da linha, em 
1969, deixou um espaço com um forte potencial de transformação, que viraria um 
parque linear anos depois, conectando a Place de la Bastille com o Bois de Vicennes� 
(FURLANI, 2000). O projeto dos arquitetos Philippe Mathieu e Vergely Jacques, em 
1983, transformou o primeiro trecho do parque (a superfície do viaduto) em um 
passeio, resolvendo as suas descontinuidades que dificultavam a acessibilidade com 
diversas passarelas e pontes de estrutura metálica. 

Além da reconfiguração da área elevada, em 1988, o arquiteto Patrick 
Berguer desenvolveu o projeto de requalificação do espaço inferior da infraestrutura, 
convertendo o vazio embaixo dos arcos em locais para lojas, cafés e restaurantes e 
revitalizando a fachada da rua no nível da cidade. 

�  Furlani, A. (2000). La Promenade plantée : Una ferrovia parigina trasformata in giardino . Architettura 
del Paesaggio, n. 4 .

Figura L8.1: Promenade Plantee, 
Paris. Fonte: http://www.skyscra-
percity.com/ (Consultado em 03-
01-2015). 

Figura L8.2: Promenade Plantee, 
mecanismos de projeto no corte 
transversal da infraestrutura. 
Elaboração do Autor.

Figuras L8.4: (página seguinte) 
Highline, New York. Fonte: http://
www.skyscrapercity.com/ (Consul-
tado em 03-01-2015). 

Figura L8.3: Highline, mecanismos 
de projeto no corte transversal da 
infraestrutura.    
Elaboração do Autor.
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Em Nova York, o projeto do Highline é o herdeiro mais popular do anterior referente. 
A reciclagem de um antigo viaduto para trens de carga permitiu a criação de uma passarela 
de pedestres. Essa iniciativa transformou 2,4 quilômetros de infraestrutura abandonados no 
sudoeste de Manhattan em uma artéria recreativa. O projeto, patrocinado pela associação 
‘amigos da Highline’ e pela prefeitura da cidade, aproveitou, como em Paris, o potencial da 
linha elevada para configurar um espaço público, mantendo um elemento transcendental da 
história da cidade (BUSQUETS,2006). A primeira fase do parque foi inaugurada em 2009. 
Os arquitetos Diller Scofrido + Renfro trataram o elevado como uma paisagem que pode ser 
percebida já do chão da cidade e enquanto o observador se desloca de baixo pra cima e chega 
ao parque. Um aspecto destacado do projeto é a sua capacidade para se adaptar à estrutura 
existente e integrar vários dos níveis dos edifícios vizinhos ao conjunto. Com qualidades 
paisagísticas, a antiga ferrovia elevada virou um polo de atração cultural, sendo lugar para 
diferentes intervenções artísticas que o tornaram ainda mais atrativo. Sem dúvida, este 
espaço público virou um polo de atração no oeste de Manhattan, mostrandos-e como um 
elemento de revitalização urbana de uma região central em decadência, a qual, em grande 
parte, tinha sido causada pela própria infraestrutura.  

Essa influência positiva na área mudou o potencial público usuário do espaço, 
pois a suas características excepcionais o fizeram virar um ponto turístico. A revalorização 
imobiliária do setor e a mudança dos negócios ao redor do parque acompanharam esta 
transformação com características de Gentrification, tão temida por alguns. Isso provocou 
a expulsão de população prévia à intervenção, incapaz de lidar como o aumento dos custos 
do aluguel dos imóveis2 (MOSS, 2012). A iniciativa do Highline propiciou planos para outras 
cidades americanas com as mesmas intenções como a Bloomingdale Trail, em Chicago, e o 
viaduto Reading, na Philadelphia. Também outras cidades do mundo, incluindo São Paulo 
e o seu Minhocão, foram influenciadas por essa operação, procurando o chamado ‘efeito 
Highline’3 (MCGINN, 2014), sem deixar escapar a mesma controvérsia, pois visto, por alguns, 
como positivo pelo seu poder revitalizador urbano e negativo, por outros, pelas dificuldades 
intrínsecas para manter a população prévia à intervenção.

�  Moss, J. (2012, Consulta em Janeiro de 2015). Disney World on the Hudson. The New York Times .

�  McGinn, D. (2014, Consulta em Janeiro de 2015). The High Line Effect: Why Cities Around The World Are Buil-
ding Parks in the Sky. The Globe and Mail .
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Figuras L8.5 e L8.7: Imagens do projeto para os Cantieri Navali, 
Genova e (página seguinte) o Passeio Atlântico, Porto.   
Fonte: MORALES. 2006.

Figura L8.6 e L8.9: Cantieri Navali e (página seguinte) Passeio 
Atlântico, mecanismos de projeto no corte ransversal da infraes-
trutura.  Elaboração do Autor.

A cicatriz como fluxo potencial

Os grandes viadutos das infraestruturas de mobilidade são peças que, na 
sua passagem por regiões consolidadas, são facilmente associáveis a processos de 
degradação urbana. Se a reconfiguração da sua superfície como parque linear é 
um mecanismo de intervenção válido, as estratégias do arquiteto Manuel de Solà 
Morales conferem às vias elevadas características de espaço cívico de forma distinta, 
mantendo o seu sentido como peças para o trânsito elevado.  

O litoral da cidade de Gênova foi fortemente castigado pela Sopraelevata, 
uma via elevada construída nos anos 60. A topografia da cidade antiga exprimia a 
o espaço do porto, provocando um forte desnível entre a cidade e o mar, o que foi 
resolvido com um grande muro de arrimo. A execução da via marginal desqualificou 
totalmente as construções na parte baixa da cidade, destinadas principalmente a 
atividades portuárias. 

A proposta de 1998 - não executada - para reestruturar os Cantieri Navali 
partiu da assimilação da via elevada, construindo uma plataforma intermediária 
para o tráfego local, estacionamento e percursos pedestres. Embaixo dessa nova laje 
batizada de corso intermediário, no nível do porto seriam implantados programas 
relacionados à atividade econômica, fugindo da ideia de terceirizar o local, mas 
reforçando a indústria portuária como motor da cidade.  Essa nova fachada poderia 
proporcionar uma nova urbanidade do espaço segregado e, ao mesmo tempo, a sua 
cobertura estabeleceria o contato entre o porto e a parte alta da cidade com o seu 
novo espaço cívico e de serviços. Como conjunto, a proposta criaria uma topografia 
artificial que comporia a nova fachada para o frente marítimo da cidade4 (MORALES, 
2006).

�  Ibidem p .173
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No Porto, o projeto do Passeio Atlântico, construído em 2002, reformula a 
frente litoral do Parque da Cidade. A avenida marginal, sobre um terrapleno artificial, 
cortava o contato entre a cidade e o mar, sendo o principal obstáculo a ser vencido 
pela intervenção. A proposta transformou a avenida em viaduto liberando a sua 
parte inferior e voltando ao perfil original do território. A nova via elevada permitiu 
o contato entre o parque interior e a praia na sua parte baixa e, na sua superfície - de 
corte assimétrico - manteve a circulação de automóveis, incorporando um sistema da 
VLT e uma calçada/passeio de largas dimensões. O projeto conecta duas rotatórias 
nos limites do parque, usando a infraestrutura existente e a topografia da área para 
integrar várias superfícies tais como estacionamento ao nível da antiga marginal. 
Além disso, proporciona vistas panorâmicas da cidade para o mar.

O caráter dos elementos construídos permite a integração ágil do parque 
existente com a avenida principal, estabelecendo uma ligação direta entre a cidade e 
o seu litoral. Um aspecto fundamental do projeto é a introdução, no novo parque, de 
programas dinâmicos como o edifício concebido para usos recreativos no extremo 
do viaduto. Com uma materialidade marcada pela sua transparência, a construção 
atua como a principal âncora da operação5 (BUSQUETS, 2006). 

�  Ibidem. p. 174.
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Figuras L8.10: Propostas de intervenção no Elevado Costa e Silva, projetos premiados no concurso  do 2° premio Prestes Maia 
em urbanismo, 2006. Juri: Alex Kenya Abiko, Aparecida Regina Lopes Monteiro, Eduardo de Assis Lefevre, Luiz Bloch, Regina 
Maria Prosperi Meyer, Roberto Salvador Scaringella e Sonia Regina Cottas de Jesus Freitas. 
Autores: 1-José Alves e Juliana Corradini (Frentes), 2-Bruno Padovano, 3-Marcos Leite e Vanessa Grossman, 4-Marcel Mona-
celli, 5-Leandro Rodolfo Schenck, 6- Fernando Forte, Lourenço Gimenes e Rodrigo Marcondes Ferraz (FGMF) Fonte: ARTIGAS, 
2008. (Acima) Análise dos mecanismos de projeto no corte transversal da infraestrutura. Elaboração do Autor.

Em São Paulo, a estrutura do Minhocão sugere vários tipos de intervenções, estratégias estas que podem 
ser emprestadas dos referentes expostos. A sugestão para um parque linear elevado, a modo de Highline, é talvez 
a ideia mais cogitada e, sem dúvida influenciada pelo caráter efêmero da superfície nos períodos em que se fecha 
ao trânsito. Porém, os paralelismos com o projeto de Manhattan são limitados, pois o tecido urbano pelo que 
decorre o Elevado Costa e Silva muito mais prejudicado pela avassaladora estrutura de concreto. A demolição 
para recuperar as condições espaciais das antigas avenidas é a solução mais popular, sendo também uma diretriz 
prevista no Plano Diretor Estratégico de 2014 (31 de julho de 2014). Como diz Regina Meyer, a favor da demolição, 
tal ação “precisa de um projeto, ela não é um gesto banal. Será preciso dar em troca algum espaço público para a 
população que se apropriou dele” 6.

�  Plano Diretor de SP prevê desativar Minhocão, mas não estabelece prazo. (12 de Agosto de 2014). Folha de São Paulo , pp. http://www1.
folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1499058-plano-diretor-de-sp-preve-desativar-minhocao-mas-nao-estabelece-prazo.shtml .
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FEIRAS (SP) GANDE BAZAR (ISTAMBUL) JEMAA EL FNA (MARRACKECH) CAMDEN TOWN (LONDRES)

LINHA 9- A urbanidade da troca 
Atividades comerciais no espaço público de caráter temporário, que criam marcos de 
urbanidade efêmera. A sua consolidação pode se trazer permanências de vida urbana 
nesses cenários.
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Esta categoria não se associa tanto a morfologias criadas como catalisadoras de vida urbana, mas ao 
processo inverso. As feiras de rua são uma atividade cívica que transforma o caráter dos espaços usados para 
tal fim. A origem de muitas cidades, a sua razão de ser, foi o seu mercado, como restou demosntrado no primeiro 
capítulo da presente pesquisa. Não se trata de voltar para a análise dos espaços antecedentes de vida urbana, 
mas sim de entender a força do fenômeno comercial nos espaços públicos da cidade - uma questão totalmente 
contemporânea - o que têm potenciais para evoluir a figuras urbanas de caráter permanente. 

O Grande Bazar é associado com um dos locais de maior vitalidade de Istambul. A história da cidade, 
fronteira entre oriente e ocidente, é indissociável da sua tradição como cidade de intercâmbio de culturas e bens, 
que teve o seu mercado principal como um espaço essencial para sua consolidação. As origens da sua construção 
datam do século XV, impulsionada pelo esplendor comercial da cidade que precisou de espaços adequados para o 
seu motor econômico. No início do século XVII, o bazar adquiria a sua forma definitiva. 

Forma urbana e mercado são dois termos indissociáveis na leitura desta peça da cidade, localizado no recinto 
murado do centro antigo. Os seus espaços principais são duas praças retangulares, a Iç Bedesten7 (43x29m) e 
a Sandal Bedesten (40x42m), cobertas com cúpulas, iluminadas e ventiladas naturalmente. O complexo é 
atravessado por duas avenidas perpendiculares principais, de um total de 67 ruas, também cobertas, e outras 
praças menores, mesquitas e fontes, apresentando um total de 18 acessos no seu perímetro8 (MÜLLER, 1977). 
A escala e a posição desta peça na cidade a tornaram um marco cívico, criado pela consolidação das ruas 
como espaço comercial: um conjunto urbano vivo e válido como espaço contemporâneo, o que demonstra a 
sua afluência de público (trabalhadores, compradores e turistas). 

A evolução dos espaços comerciais nas metrópoles, tendendo a criar caixas fechadas para o consumo 
e a recreação, procura apropriar-se de alguns dos elementos vistos nesta peça. Porém, a sua condição isolada 
e a artificialidade com que são concebidos a maioria dos shopping centres faz com que fiquem longe de 
serem espaços com uma possível urbanidade.

�  Bedesten, proveniente do persa bezestan, deriva do termo ‘Bez’ tecido, o que significa ‘bazar dos tecidos’ (MÜLLER, 1977).   
�  Müller, W. (1977). Istanbul bis zum Beginn . Tübingen: Wasmuth.

Figuras L9.1 e L9.2: Grand Bazaar, Istambul. Foto do inte-
rior nos anos 1890: Pascal Sebath. Fonte: http://digitalgal-
lery.nypl.org/ (página seguinte) Vista aérea do Grand Bazaar, 
Fonte: http://www.skyscrapercity.com/    
(Consultado em 06-01-2015). 

Figura L9.3 e L9.4: Interior do souk de Marrackech.  Fonte: 
http://www.skyscrapercity.com/  (página seguinte) Praça 
Jemaa el Fna.      
Fonte: http://onechai.fr/ (Consultado em 06-01-2015). 
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A Medina de Marrakech materializa a sua forma de mercado de rua no seu 
Souk, que culmina em seu espaço de encontro na Praça Jemaa el-Fna, para muitos, o 
centro simbólico da cidade. A atividade nas ruas da cidade antiga, como no exemplo 
anterior, se expressa, desde as suas origens, como lugar de troca e venda dos 
produtos para a vida quotidiana. O Souk é entendido como uma cidade dentro da 
cidade, com ruas estreitas de comercio especializado e com uma ordem existente, 
mas difícil de perceber, sem deixar de situar os pontos de venda de determinados 
produtos em setores específicos do complexo. Essa localização é baseada no valor 
dos produtos, nas compatibilidades entre a sua produção e a vizinhança e na sua 
necessidade quotidiana.

A cidade-mercado abraça a Praça Jemaa el-Fna, num dos limites da cidade 
murada, onde toda a vitalidade do lugar acha o seu ponto de maior expressão. A 
sua generosidade espacial contrasta com a densidade de cidade antiga, pois é uma 
esplanada de perímetro irregular com uma distância entre fachadas opostas que 
chega a 250 metros. Datada do século XIV, é um espaço simbólico que, partindo 
da condição de centro do mercado, evoluiu para cenário de atividade muito mais 
complexo, concentrando, junto às atividades comerciais, manifestações quotidianas 
da cultura tradicional - contadores de histórias, encantadores de serpentes, 
dançarinos, acrobatas... - 9(SCHMITT, 2005). No perímetro da praça se estabeleceram 
numerosos restaurantes e cafés, cujos terraços servem como plateia para assistir aos 
múltiplos sucessos que acontecem nesse espetáculo de vida urbana.  

As origens comerciais do antigo Marrakesh catalisaram a vida do seu centro 
urbano e consolidaram os seus espaços de interação urbana, nos quais as atividades 
se diversificaram ao longo do tempo, criando um marco cívico transcendente.  

�  Schmitt, T. (2005). Jeema el Fna square in Marrakech:Changes to a social space and UNESCO Masterpie-
ce. Bayern: Bayern University.



248

CAPÍTULO 3

Figura L9.5: Capa do site do mercado de Camden, 
a diversidade de ofertas e atividade é a carta de 
apresentação do conjunto urbano. Fonte: http://
www.camdenmarket.com/    
(Consultado em 06-01-2015). 

As feiras de rua de Londres são outro exemplo da capacidade do comércio de rua para consolidar setores 
cívicos. O conjunto de Camden Market uma expressão clara dessa condição. O bairro de Camden deve a sua 
vitalidade ao complexo de mercados - um total de seis -, numa região ocupada originalmente por construções 
de caráter industrial, vinculadas ao Regent´s Canal. As mudanças na realidade econômica, na década de 1970, 
trouxeram outras atividades ao lugar: nas laterais do canal estabeleceu-se uma feira de artesanato aos domingos. 
As barracas iniciais cresceram em número, e o evento efêmero foi se tornando permanente.

O primeiro mercado foi o conhecido como Camden Lock, que deixou de ocupar as margens da rua para 
se instalar nos antigos galpões. Essa operação, que incrementou a afluência de público e consolidou o caráter do 
lugar, foi seguida pela instalação da outras feiras, principalmente aos domingos, mas estendendo os seus horários 
também aos sábados e tornando alguns deles, inclusive, diários. O caráter inicialmente temporário do evento 
evoluiu para um complexo permanente de comércio, relacionando diferentes espaços públicos com vários setores 
de compras, que aumentaram a uma oferta complexa de eventos culturais, intervenções artísticas e gastronomia. 
A região virou um polo complexo de atividades de indiscutível riqueza urbana.      
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Figura L9.6: (página anterior) Mapa do Camden Market. A 
passagem da efemeridade para a permanência trouxe uma 
consolidação física do mercado na região. Fonte: http://
www.camdenmarket.com/ (Consultado em 06-01-2015). 

Figura 9.7: Camden town. Foto: Nadia Loureda. Fonte: 
http://tebazile.com/blog/camden-town-expression-is-
key/ (Consultado em 06-01-2015). 

O caráter efêmero do comércio de rua encontra, nas feiras livres de São Paulo, 
um exemplo de forte presença. Na análise realizada no capítulo anterior, se destacou 
a capacidade de adaptação dessas feiras, que resistiram à evolução da cidade e 
mantiveram o caráter cívico das ruas durante os seus períodos de funcionamento. 
A validade contemporânea desses mercados, que, como demonstram os referentes 
expostos, são capazes de criar cidade, não deve ser passada em branco. A consolidação 
dos espaços comerciais ao ar livre é um processo que pode gerar permanências, 
partindo de atividades urbanas inicialmente temporárias. 
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CICLOVIAS (SP) CICLORRUTA (BOGOTÁ) CICLOVIAS (CURITIBA) BICING (BARCELONA)

LINHA 10- A urbanidade do convívio 
Sistemas de mobilidade que procuram potenciar métodos de transporte alternativos ao 
tráfego motorizado. A bicicleta demonstra o seu potencial como veículo para determinados 
deslocamentos, sendo capaz de humanizar o ambiente urbano.
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Figura L10.1: A reivindicação a favor 
da bicicleta durante os anos 1970 em 
Bogotá. Fonte: ttp://www.idrd.gov.
co/ (Consultado em 10-01-2015). 

Figura L10.2: Ciclofaixas de domingo, 
Bogotá. Foto OJ. https://lavidaesloca.
wordpress.com/tag/bicycle/   
(Consultado em 10-01-2015). 

Se um claro responsável pela desumanização das metrópoles contemporâneas foi o excessivo protagonismo 
dos veículos a motor nas infraestruturas de asfalto de alta capacidade, cabe aos sistemas de mobilidade urbana 
contribuir em resolver essa questão. Além disso, como foi visto no capítulo anterior, as urgentes melhoras meio 
ambientais nas cidades contemporâneas precisam de métodos de deslocamento não contaminantes, sendo as 
bicicletas e o uso das ciclovias uma opção de transporte válida para tal fim. Também, cabe apontar como o tráfego 
de ciclistas tem uma relação humana muito mais direta com os lugares pelos que circula.  Se por um lado, o uso 
desse veículo como método de deslocamento é intrínseco a cidades de determinados países, por outro, existem 
realidades nas que a cultura do pedalar procurou ser incentivada por projetos que conseguiram implantar este 
sistema como alternativo, mudando as condições de urbanidade nas redes de mobilidade. 

As ciclovias de Bogotá são um referente obrigatório para estudar transformações urbanas relacionadas 
com a bicicleta. As políticas rodoviaristas, na década de 70, das quais a cidade não escapou, tiveram uma forte 
oposição por parte dos movimentos cidadãos, que, numa atitude reivindicativa, expressaram o seu direito ao 
espaço público frente ao crescente protagonismo dos automóveis. No dia 15 de dezembro de 1974, a manifestação 
lembrada como o ‘Mitín a favor de la Cicla’ reuniu milhares de cidadãos que se apropriaram espontaneamente 
das faixas de asfalto da cidade, circulando nas suas bicicletas. A força desse movimento, de grande influência nas 
políticas urbanas da prefeitura, propiciou a criação das ciclovias10.

Essa iniciativa pioneira implantou, já em 1976, faixas de uso exclusivo para bicicletas e pedestres durante 
determinados períodos da semana. A consolidação de alguns circuitos veio depois, virando estes pistas de uso 
permanente para as bicicletas, conhecidas como ciclorutas.  O sucesso deste equipamento se evidencia na sua 
marcada expansão durante os seus quarenta anos de funcionamento, passando dos 24 quilômetros iniciais a 121. 
Neste período, a infraestrutura foi ganhando serviços e melhoras técnicas, o que só fez aumentar a aceitação e 
o número de usuários11. Isso também foi causado pela capacidade da rede como método de deslocamento, pois, 
embora tenha nascido de um movimento reivindicativo que proporcionou primeiro espaços para o lazer, a sua 
evolução foi marcada pela vontade de criar um sistema de transporte articulado, que foi reconhecido e aproveitado 
pelos cidadãos. Sem dúvida, Bogotá, exemplo seguido por muitas cidades nos inícios do século XXI, foi pioneira da 
humanização urbana por meio das ciclofaixas.

�0  http://www.ciclosfera.com/. (Consulta em janeiro de 2015). Ciclosfera .

��  Prefeitura de Bogotá. (Consulta em janeiro de 2015). http://www.idrd.gov.co/. Instituto distrital de Recreación y Deporte .
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Figura L10.3: Mapa da rede de ciclovias 
de Curitiba, malha atual e planejada até 
2016.  Fonte: Associação nacional de trans-
portes públicos http://www.antp.org.br/  
(Consultado em 10-01-2015).

Figura L10.4: (página seguinte acima) 
Perspectiva para implantação da ciclovia em 
Curitiba. Fonte: Instituto de Pesquisa e Pla-
nejamento Urbano de Curitiba http://www.
ippuc.org.br/ (Consultado em 10-01-2015).

No Brasil, a cidade de Curitiba foi, em paralelo a Bogotá, uma incentivadora 
do uso da bicicleta. No contexto urbanístico inovador do Plano Diretor da década de 
70, dirigido por Jaime Lerner, a capital paranaense começou a construir a sua rede de 
ciclovias, que nos anos 80, alcançou seus 120 quilômetros12. Embora a iniciativa possa 
ser associada a vista na capital da Colômbia, as vias mantiveram como prioritário 
um perfil de espaço de lazer, o que, de certa forma, congelou a sua evolução como 
rede de transporte consolidada. O fato de não ter preparado os principais eixos de 
mobilidade, pelos quais circulam os conhecidos ônibus biarticulados do sistema da 
RIT (Rede Integrada de Transporte), ao uso da bicicleta, tem gerado conflitos na 
utilização destas vias. Se, por um lado, a cultura do uso das ciclovias foi fomentada 
com a criação da sua rede, por outro, esta não acompanhou as demandas dos 
usuários para atualizá-la, pois não foram desenvolvidos traçados para otimizar os 
deslocamentos ou serviços de apoio para facilitar a utilização da  infraestrutura. 

No entanto, as iniciativas municipais tomaram consciência dos potenciais que 
a rede existente já oferece, sendo esta objeto de investimentos o plano de melhorias 
para as ciclovias de 2013.  Além da necessária recuperação da malha cicloviária, 
o plano visa uma extensão dessa trama com rotas especializadas de diferentes 
caracteres, propondo vias pacificadas compartilhadas. À parte dessa melhora, o 
plano procura a conexão entre lugares estratégicos da cidade, gerando circuitos de 
mobilidade adequados aos deslocamentos de maior frequência dos cidadãos. Junto 
a isso, destaca a implantação de vários pontos para o estacionamento de bicicletas 
próximos à outros métodos de transporte público13. A iniciativa de Curitiba quer 
corrigir o fato de não ter aproveitado uma infraestrutura com tal potencial, lendo 
nela a possibilidade de uma rede de transporte e não somente uma atividade de 
lazer.  
      
��  Prefeitura de Curitiba (Consulta em Janeiro de 2015). http://www.cicloviasdecuritiba.com.br/. 
Ciclovias de Curitiba .

��  Plataforma Urbana (Consulta em Janeiro de 2015). http://www.plataformaurbana.cl/. El plan de 
Curitiba para crear una ciudad amigable con las bicicletas .
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Figura L10.5: Ciclovia e Ciclofaixa 
em Bogotá. Fonte: http://www.mo-
vilidadbogota.gov.co/   
(Consultado em 10-01-2015).

Figura L10.6: Rede cicloviária de Bogotá.  
Fonte: http://www.movilidadbogota.gov.co/  
(Consultado em 10-01-2015).
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Figura 10.7: (página seguinte) Mapa de 
Barcelona. Pontos situando as estações do 
serviço Bicing. Fonte: https://www.bicing.
cat/ (Consultado em 10-01-2015).

Figura L10.8: (página seguinte) Bicicleta 
de aluguel do serviço Bicing. Fonte: http://
www.mybike.com.co/    
(Consultado em 10-01-2015).

A criação do serviço de aluguel de bicicletas Bicing, na cidade de Barcelona, é um dos pioneiros em 
fomentar a cultura da bicicleta partindo duma estratégia e condições diferentes. Implantado em 2007, a ideia desta 
iniciativa foi criar, primeiro, a demanda por uma rede, começando pela captação de usuários e garantindo, assim, 
um público alvo de uma futura malha viária, adaptada ao tráfego de bicicletas. Uma característica fundamental 
deste serviço é o ser apresentado como um meio de deslocamento e não como sistema de aluguel de bicicletas 
para uso turístico ou recreativo. Com ele, se complementaram o resto de transportes públicos, possibilitando 
trajetos curtos dentro da cidade14.

As estações automatizadas de aluguel foram estrategicamente distribuídas, situando os bicicletários nos 
miolos de bairros e próximos dos pontos da rede de ônibus e de metrô, o que resolveu os trajetos específicos, 
reduzindo o tempo de deslocamento. Desta forma, o sistema teve sucesso, o que foi refletido na sua grande aceitação 
cidadã: um rápido incremento do número de usuários que trocaria os seus métodos de mobilidade habituais por 
pedalar no dia a dia. Isso fez aumentar a rede de pontos de serviço, não sem escapar de conflitos entre os ciclistas e 
os usuários habituais das ruas e calçadas da cidade. A melhora da rede viária, compatibilizando o tráfego habitual 
com as bicicletas, foi apontada pelos cidadãos como necessidade fundamental para uma integração adequada dos 
sistemas de transporte público. 

Esta iniciativa, ensaiada paralelamente em outras cidades do mundo, conseguiu o seu objetivo inicial, 
criando a demanda de um método de transporte mais ecológico, saudável e humano. Porém, a experiência 
demonstra a necessidade de adaptar malha viária, na medida em que aumenta a demanda do sistema, pois torna-
se necessário compatibilizar os distintos tráfegos existentes com os novos usuários.

��  Ajuntament de Barcelona (Consultado em janeiro de 2015). https://www.bicing.cat/. Viu Bicing .
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Ao mesmo tempo, várias situações vistas nos referentes expostos parecem 
acontecer em São Paulo. A campanha para humanizar a cidade, na qual o uso da 
bicicleta tem um papel destacado, começou com o equipamento intermitente das 
ciclofaixas. A cidade de Bogotá demonstrou como a consolidação de uma rede de 
lazer para um sistema de transporte permanente é possível, o que foi lido nos planos 
para o obsoleto sistema de ciclovias de Curitiba. A promoção da bicicleta como algo 
além de um veículo de recreação parece ter sido conseguida em sistemas como o 
de Barcelona, o que sem dúvida, deve ser acompanhado pela adaptação da rede 
viária para evitar conflitos de convívio nas ruas. No Plano Diretor Estratégico de 
2014, partindo das experiências iniciais de uma rede efêmera para bicicletas, São 
Paulo prevê a criação de mais de 400 quilômetros de ciclovias como aposta clara 
de transporte alternativo em uma rede colapsada pelo tráfego motorizado. As 
experiências em outras cidades demonstraram que essa oportunidade para melhorar 
a metrópole deve ser aproveitada.         
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

A ideia de urbanidade 

Talvez seja impossível dar uma definição fechada à expressão urbanidade, e 
talvez, por isso, este termo seja tão rico, que é possível identifica-lo em espaços tão 
diferentes da cidade. Explicar a importância que espaços como a Ágora ou o Foro 
tiveram para as suas cidades foi fundamental para defender a necessidade de lugares 
com condições similares nas cidades contemporâneas. Sem querer generalizar de 
forma excessiva, o primeiro capítulo repassou de forma cronológica exemplos de 
cidades, nas quais se identificam de forma clara espaços de urbanidade que, embora 
com formas e funções diversas, expressaram a vida urbana dessas realidades.

Ademais, os mercados, nas cidades medievais; as praças e avenidas 
renascentistas ou barrocas; ou as galerias comerciais e estações de trem, nas cidades 
industriais; todos esses se formaram como espaços de condição pública, com forma 
definida, de uso misto e de identificação da cidadania bem articulados com o resto 
do tecido urbano, gerando centralidades. A evolução que experimentaram as formas 
urbanas não deixou de aportar marcos com essa dimensão cívica que, dentro de uma 
crescente complexidade socioeconômica e espacial, foram lugares onde se forjaram 
as características necessárias para o que, na presente pesquisa, é entendido como a 
urbanidade.

O ponto de inflexão é marcado pelas tendências do urbanismo modernista, 
que apostaram na racionalização da cidade. A separação funcional pretendida 
para as cidades modernas, dificultou a interação entre diferentes atividades 
urbanas, necessária para a urbanidade como identificada nas morfologias urbanas 
precedentes. 

O modelo racional, que foi de grande influência nos processos de expansão 
de muitas cidades durante o século XX e que foi aplicado em vários casos de forma 
banal, resultou em processos de desumanização nas cidades. Com o crescente 
protagonismo do automóvel, o surgimento de espaços livres indefinidos e a 
especialização das atividades urbanas em recintos fechados restaram esquecidos os 
espaços mistos, cívicos e de encontro cidadão. Por isso, para o presente trabalho, foi 
importante repassar algumas obras que questionaram as bases da cidade funcional 
que, procurando a modernidade e o progresso, debilitaram a ideia cívica dos espaços 
em modelos precedentes. 

Entretanto, as bases racionalistas do urbanismo funcionalista não foram 
as únicas responsáveis pela mudança de atributos nos espaços de urbanidade 
tradicionais, experimentada sobretudo na evolução das grandes cidades. Os 
processos de expansão se apoiaram nas teses do modernismo, criando morfologias 
com uma condição contrária as da cidade tradicional, em que também atuaram 
complexas dinâmicas socioeconômicas que propiciaram o crescimento acelerado das 
metrópoles contemporâneas. Por isso, necessário entender como se configuraram 
essas novas morfologias que, trasladando as atividades quotidianas fora dos seus 
espaços tradicionais, fez com que estes perdessem dos seus atributos. 

A urbanidade contemporânea não deve tentar recuperar as formas das 
cidades antigas, mas sim o seu sentido. Dentro das metrópoles, os espaços tradicionais 
consolidados como marcos urbanos cívicos devem ter um papel fundamental como 
cenários de urbanidade. Todavia, além disso, as formas de expansão metropolitana 
geram espaços de oportunidade que também devem ser entendidos como lugares de 
vitalidade urbana, uma vez que são morfologias que conseguem compatibilizar as 
infraestruturas de mobilidade, necessárias para viabilizar a cidade contemporânea, 
com as massas cidadãs. Configuram-se, portanto, lugares de interação, onde é 
garantido o intercâmbio de informação.
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As formas da urbanidade em São Paulo 

Identificar a urbanidade na cidade de São Paulo, caso representativo desses 
fenômenos contemporâneos de expansão metropolitana, é uma missão complexa 
e não imediata.  Por isso, o estudo da evolução da metrópole foi fundamental 
para descrever os processos que envolveram a formação dos seus espaços de 
urbanidade. As mudanças no modelo de desenvolvimento, alterando-se do de uma 
vila de passagem para o de uma cidade de crescimento lento – que acompanhou 
a implantação do sistema de transporte sobre trilhos - e, depois, para outra que 
valorizou uma expansão rápida e flexível, evidenciaram processos de transformação 
radicais, em uma cidade fundada há pouco mais de quatro séculos. 

Foi assim que, seguindo as diferentes fases identificadas na formação 
de São Paulo, analisadas em diferentes obras do estudo da metrópole (TOLEDO, 
LANGENBURCH, GOULART, SIMÕES JR., MEYER), a presente pesquisa selecionou 
marcos representativos da vitalidade urbana, associados às características intrínsecas 
da cidade em cada etapa. Tais espaços foram usados como estudos de caso, através 
dos quais se pretendeu associar o contexto histórico e a morfologia urbana, o que 
como resultado explica a sua dinâmica espacial.      

Para tal fim, além da imprescindível contextualização histórica de cada 
situação, procurando entender as suas origens e evolução como espaços de 
urbanidade, o trabalho esforçou-se para elaborar uma metodologia de análise gráfica, 
imprescindível para a compreensão das morfologias em relação às dinâmicas nelas 
geradas. Tais desenhos trataram, por um lado, de representar a forma dos espaços 
analisados, destacando os elementos essenciais que formam esses lugares para a 
urbanidade: qualidades espaciais como a linearidade, capilaridade, permeabilidade 
ou conectividade, assim como a sua posição relativa dentro do tecido urbano, são 
características que foram destacadas nas primeiras aproximações gráficas desses 
estudos de caso. Por outro lado, os desenhos procuraram interpretar a dinâmica 
urbana associada aos espaços representados.  Para diagramar essa ideia, a pesquisa 
elaborou um código próprio, relacionando uma simbologia abstrata a diferentes 
tipos de qualidade espacial: de condição pontual (portas), de condição estática 
(ágoras) ou de condição linear (fluxos). Tal processo de abstração foi fundamental 
para, nesses desenhos, conseguir refletir de forma sintética as características dos 
espaços analisados que ensejam a urbanidade neles vivenciada.
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O percurso seguido, no segundo capítulo deste trabalho, começou pelas peças 
urbanas que catalisaram o desenvolvimento do núcleo primitivo de São Paulo. Tais 
peças serviram para exemplificar a capacidade que uma ação pontual - procurando 
a entrada, a conexão ou a passagem - tem para criar um espaço de interação cidadã, 
o que foi definido como ‘urbanidade das portas’. Embora as entradas ao triângulo 
histórico tenham uma associação direta com esse conceito, a função tanto da Estação 
da Luz como a do Viaduto do Chá para ‘dar acesso’ a novas realidades e procurar 
o desenvolvimento da metrópole cumpriu também a missão de porta da cidade e, 
portanto, o seu papel como marcos de urbanidade da metrópole do café.

 A segunda etapa da cidade, reconhecida como a ‘dos sistemas’, foi marcada 
pela mudança de condição metropolitana vivenciada por São Paulo a partir dos anos 
30. O Plano de Avenidas de Prestes Maia costuma ser responsabilizado pela perda de 
atributos cívicos das áreas centrais, associado às vias de tráfego motorizado como 
meio de desenvolvimento urbano, contrário ao sistema de trilhos. Porém, a escolha 
dos estudos de caso da presente pesquisa demonstra como o plano de modelo raio-
concêntrico, nas suas primeiras décadas de implantação, não se associou unicamente 
com as vias de alta capacidade para o transporte individual, mas também aos 
transportes públicos e as arquiteturas propiciadoras dos usos cívicos, associando as 
áreas centrais às novas peças da expansão metropolitana.  

A Região do Centro Novo, com um marcante desenvolvimento no período 
citado, exemplifica - com as suas formas edificadas e o seu tecido urbano resultante 
- a vontade de se criar uma metrópole moderna, associando aos novos eixos de 
mobilidade arquiteturas com um forte componente urbano. A vitalidade propiciada 
pelos ‘edifícios-cidade’, de programa multifuncional e de franca relação com o 
seu entorno através das galerias comerciais, ilustra a ideia de ‘sistema’ proposta 
neste trabalho para definir os espaços de urbanidade, surgidos na metrópole das 
avenidas. 

Em paralelo à consolidação dessa região, nasceu o primeiro grande 
empreendimento comercial na Paulista, o Conjunto Nacional. A posição, a história e 
as morfologias edificadas nesse eixo simbólico da cidade a tornaram um indiscutível 
marco de urbanidade. Porém, a vitalidade urbana, contemporânea nos dois locais 
estudados, demonstra como a aparição de outras centralidades não necessariamente 
enfraquece as qualidades daquelas já existentes. Nas novas áreas comerciais, 
centros financeiros ou espaços livres existem modelos complementares aos espaços 
tradicionais, na escala metropolitana, que não são substitutos, mas alternativas 
compatíveis. 

Foi nesse contexto que o Parque do Ibirapuera surgiu como centro da vida 
metropolitana: um vazio de posição e escala estratégicas na cidade, oferecendo 
programas que foram muito além dos de um espaço livre central, configurando-se 
como um conjunto de dotações que aportaram a necessária complexidade para um 
lugar de marcada vitalidade. É por isso que esse local virou um referente de como 
os parques devem construir o espaço verde da metrópole, estabelecendo uma boa 
articulação com as infraestruturas de mobilidade e fomentando a multiplicidade de 
funções das suas áreas. 
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Na evolução da metrópole, o período aqui denominado como ‘cidade das 
interferências’ causou a desconfiguração de áreas centrais consolidadas, o que se procurou 
resolver com projetos que tentaram compatibilizar a passagem das infraestruturas de 
alta capacidade com os marcos cívicos já existentes. As políticas urbanas municipais, 
sobretudo a partir dos anos 70, receberam claras influências dos modelos de expansão 
norte-americanos e, com isso, prosseguiu-se com o esquema radioconcêntrico de base, 
embora as avenidas de caráter cívico tenham sido reformuladas, aproximando-se mais à 
ideia de rodovias urbanas. Tem-se, portanto, que com isso, a expansão metropolitana de 
São Paulo condenou o seu próprio centro histórico. 

Os projetos desenvolvidos como tentativas de compatibilização com a condição 
rodoviária da metrópole se materializaram em morfologias que, procurando desvincular 
a infraestrutura do espaço cívico, criaram situações de desarticulação e descontinuidade. 
O artefato arquitetônico surgido no vazio da Praça Roosevelt é o primeiro caso que 
exemplifica a vontade de criar um marco simbólico, sobrepondo-se à ferida provocada 
pela via expressa que atravessou o lugar. A falta de reconhecimento do contexto prévio 
à intervenção e a sua condição isolada e ignorante ao seu entorno não ajudaram a 
propiciar a vitalidade urbana, mas, ao contrário desqualificaram um vazio central com 
caráter próprio. 

A Praça da Sé, considerada por muitos o centro simbólico da cidade, já na sua 
origem consolidou o seu papel de centro de mobilidade e, com essa bandeira, destruiu-
se a sua configuração original. A necessária chegada do metrô nesse ponto da metrópole 
não reconheceu as qualidades espaciais que a demolida quadra do palacete Santa Helena 
proporcionava ao lugar e com isso desqualificou-se o local com a soma de duas praças, o 
que resultou em um vazio de difícil apropriação. 

Todavia, o espaço que talvez reflita o conflito descrito de forma mais clara é o 
Vale do Anhangabaú. As constantes indefinições que acompanharam a sua história por 
ser este um lugar com uma posição muito comprometida, mas com uma função pouco 
clara, evidenciaram-se na sua evolução. Vários projetos de intervenção não executados 
culminaram na reconfiguração do Vale dos anos 90, já conflituosa desde o momento 
da sua inauguração. Tal fato mostra a grande dificuldade para desenhar um espaço 
de dimensão cívica e simbólica, que foi criado simplesmente negando a realidade dos 
grandes fluxos de trânsito que colonizaram o centro da metrópole.  

Sem dúvida, as feridas da metrópole do asfalto deixaram uma forte marca 
na São Paulo contemporânea. Nas últimas décadas do século XX, o processo 
desumanizador sofrido, inerente à condição rodoviária do desenvolvimento 
urbano e às fortes diferenças socioeconômicas entre a população, não 
propiciou espaços democráticos. Porém, a necessidade de marcos cívicos, de 
lugares de interação, de contato entre diferentes, de troca de informação, em 
resumo, de autêntica vida urbana continua sendo imprescindível. É por isso 
que, num panorama marcado pela escassez de cenários adequados para a 
apropriação da cidadania, a urbanidade foi associadas às ‘rebeldias’ de uso do 
espaço urbano.  

O caso mais gritante dessa situação é o Elevado Costa e Silva. A ferida 
causada pela sua violenta implantação foi vingada nos momentos em que a via 
elevada, interditada à circulação de veículos, virou um lugar intermitente de 
iteração cidadã. 

Porém, as situações de urbanidade efêmera em São Paulo, que 
na contemporaneidade ganharam tanto protagonismo pela sua condição 
reivindicativa, também se deram durante o processo evolutivo da metrópole. 
A capacidade de adaptação das feiras de rua como evento urbano as tornou 
um símbolo de resistência, pois disputaram o ‘direito de uso’ dos espaços 
monopolizados pelos pneus. Uma atitude que, de certa forma, também tiveram 
as recentes ciclo-faixas, propiciando novos usos da rua, trazendo complexidade 
e alternativas para propiciar um ambiente urbano mais humano. Como já 
foi apontado, a intermitência das urbanidades efêmeras não é uma solução 
definitiva para recuperar a vitalidade das ruas, mas sim um caminho. A 
necessidade de reconhecer o valor dessas situações temporárias é o primeiro 
passo para possibilitar projetos de adaptação que lhes permitam uma maior 
permanência.  
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As oportunidades do projeto urbano 

As formas de urbanidade em São Paulo são uma resposta clara ao seu 
contexto histórico. Nesse sentido, as estratégias que criaram os espaços analisados 
neste trabalho, foram ações comparáveis com projetos executados em outras 
realidades para resolver situações similares. Associar a vitalidade urbana às formas 
materiais da cidade, como fez Manuel de Solà Morales nas suas pesquisas e projetos, 
foi aqui uma das nossas principais metas e, com esse fim, foi possível estabelecer 
recortes temporários da história da cidade, escolhendo determinados estudos de 
caso representativos da vida urbana de cada período.  

Como seguinte passo, na intenção de conseguir interpretar quais mecanismos 
determinaram as formas da urbanidade em cada caso, procurou-se categorizar as 
estratégias de projeto. Para tal fim, a comparação com referências foi necessária, 
pois a identificação dos espaços analisados - associáveis a outros projetos urbanos 
em diferentes contextos - reforçou a ideia de ‘linhas’, classificação esta sugerida nos 
trabalhos de Joan Busquets.   

 
Tais ‘linhas’ foram o resultado do reconhecimento das estratégias para 

a criação de espaços cívicos em São Paulo em cada um dos recortes temporários: 
cidade das Portas, dos Sistemas, das Interferências e das Rebeldias. O agrupamento 
em diferentes blocos foi necessário, pois há um grau propositivo diferente em cada 
um deles. Para começar, foram escolhidos referentes de Portas, Estações e Passagens, 
associados com a etapa de nascimento da metrópole, onde se reconheceram, como 
marcos de expressão cidadã, as Portas do Carmo e da Glória, a Estação da Luz e, 
mais tarde, o viaduto do Chá. Tais elementos foram estudados e comparados como 
antecedentes, intervenções iniciais para a passagem de um núcleo primitivo para 
uma metrópole industrial. 

As linhas associadas aos projetos da cidade dos ‘Sistemas’ foram, de certa 
forma, uma reafirmação da validade das estratégias seguidas para catalisar a 
urbanidade a partir de projetos arquitetônicos, reconhecidos também como urbanos. 
A associação das intervenções analisadas no Centro Novo, na Avenida Paulista e 
no Parque do Ibirapuera, com projetos reconhecidos como peças chave nas suas 
respectivas cidades, os ratificou como espaços para a urbanidade.  

Depois, as categorias nos dois últimos dois blocos foram elaboradas com uma 
atitude mais propositiva. As intervenções associadas à cidade das ‘Interferências’, que 
foram exemplificadas com os projetos para a Praça Roosevelt dos anos 70, a Praça 
da Sé e o Vale do Anhangabaú, seguiram, sem dúvida, estratégias que procuraram 
a vitalidade urbana como resultado da sua morfologia. Na escolha dos projetos 
referentes para comparação, neste caso, não se procurou uma semelhança na 
intervenção em si, mas nas suas condições prévias, compreendendo os mecanismos 
usados para resolver o complexo conflito entre infraestrutura e espaço público. Com 
isso, o trabalho objetivou estudar estratégias projetuais de possível validade para 
intervir em tais lugares, entendendo que há oportunidades para recuperar a sua 
essência como espaços de urbanidade válidos. 

Finalmente, foi apontado o potencial das urbanidades efêmeras, surgidas 
na cidade contemporânea das ‘Rebeldias’. As atitudes dos cidadãos - principal 
fonte da, nesta pequisa, tão procurada urbanidade -, manifestadas sobre o asfalto 
de São Paulo, exemplificam a necessidade de um espaço digno nas ruas da cidade. 
O controvertido Minhocão, as incontestáveis feiras de rua ou as reivindicativas 
ciclo-faixas são um registro dessa situação. A possibilidade de consolidá-las como 
elementos significativos da vida da cidade, como fizeram outras cidades em situações 
parecidas, é também uma oportunidade que não se poder deixar escapar. 

Frente à cidade genérica, frente à resolução de problemas globalizados, 
São Paulo possui espaços singulares que demonstram por meio das suas histórias, 
como as pessoas identificam neles a alma matter da cidade. Cabe aos responsáveis 
das futuras intervenções urbanas considerarem a importância desses espaços, 
valorizando a sua indiscutível significação. 
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PDE-SP 2014. Ilustrações das estratégias do Plano 
Diretor Estratégico do Município de São Paulo. 
Fonte:http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/ 
(Consultado em 20-01-2015)
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A urbanidade no PDE 2014, para uma metrópole mais humana.

Para encerrar este trabalho, olhando para as futuras oportunidades da urbanidade em São Paulo, é pertinente fazer menção ao Plano Diretor 
Estratégico de 2014, documento recente que aponta várias questões associáveis à revitalização da cidade para, nas suas próprias palavras, reequilibrar 
e humanizar a cidade. Sem entrar na valorização íntegra do texto, cabe destacar como o PDE 2014 aborda questões fortemente relacionadas com as 
que a presente pesquisa apresenta, isto é, mecanismos propiciadores da vida urbana. 

Elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU), vale ressaltar destacar a clareza com a que o plano foi divulgado, 
procurando facilitar o entendimento da lei urbanística a partir da representação gráfica concisa das suas principias estratégias. Aproximar à 
cidadania conceitos técnicos e jurídicos, interpretando, a partir do desenho, a materialidade da sua aplicação, é uma das questões mais valiosas deste 
documento.  

São apresentadas dez estratégias para fazer de São Paulo uma cidade mais humana e equilibrada, das quais duas pretende-se salientar como 
mecanismos que, seguindo os critérios deste trabalho, procuram ensejar a urbanidade na cidade futura:

‘Um plano para qualificar a vida urbana dos bairros’: os instrumentos propostos para tal fim visam facilitar o quotidiano dos cidadãos, 
aproximando diferentes atividades nas mesmas regiões, ou seja, incentivando o uso misto. Além disso, propõe a criação de Planos de Bairro, 
possibilitando melhoras nas infraestruturas locais, assim como Planos Setoriais, para propiciar a expansão e articulação de equipamentos sociais. 
Cumpre apontar o valor de tal estratégia pela procura de mecanismos de intervenção pontual, fugindo da macroescala e possibilitando transformações 
com ações concretas. 

‘Um plano para orientar o crescimento da cidade nas proximidades do transporte público’: olhando para a condição metropolitana de São Paulo, 
as ações propostas para atingir esse objetivo são indiscutivelmente ligadas à procura da vitalidade urbana dos eixos de mobilidade, que devem ser os 
principais estruturadores da cidade do futuro. Partindo de um coeficiente de aproveitamento construtivo maior ao longo destes eixos, que concentra 
um maior número de população, estimula-se a implantação de edifícios com características intrínsecas à urbanidade - uso misto, fachadas ativas e 
espaços para fruição pública. Além disso, estabelece-se uma largura mínima de calçada e uma regulamentação dos muros contínuos ao longo desses 
eixos.  Finalmente, destaca-se o desestímulo ao uso do automóvel, incentivando-se o uso do transporte público.

As estratégias do PDE 2014 são iniciativas que se explicam de forma clara, mecanismos que podem ser facilmente interpretados e imaginados 
numa São Paulo não muito distante. A possibilidade da urbanidade na cidade contemporânea, através de estratégias propiciadoras e morfologias 
concretas, foi a principal busca desta pesquisa. As oportunidades de projeto para o futuro são um desafio e trazem consigo uma luz de esperança.

São Paulo, Janeiro de 2015
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