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Resumo 

 

 
Procura-se compreender os mecanismos pelos quais territórios, cidades, bairros e edifícios 

respondem ao redesenho de seus sistemas internos e sua interação. A partir desta compreensão, 

pautada pela análise de contextos urbanos, projetos, planos e obras arquitetônicas, propõe-se 

uma alternativa de abordagem de projetos de intervenção, além da identificação de alguns 

paradigmas. Delineada por critérios de localização (diferentes cidades - Barcelona (ESP) e São 

Paulo (BRA) - nos continentes europeu e americano; e em suas diferentes morfologias urbanas, 

onde encontram-se os casos de estudos) e assumindo as transformações, técnica e social, como 

inerentes à problemática do redesenho, esta pesquisa investiga as estratégias de redesenho 

adotadas nos casos de estudo.  

 

Primeiramente, aprendendo os novos comportamentos entre contextos urbanos e suas tentativas 

de redesenho. Num segundo momento, entendendo como projetos de redesenho funcionam 

com relação a sua paisagem urbana, entorno imediato e com os processos internos da obra 

intervinda. Para tal, dividiram-se as estratégias entre urbanísticas e arquitetônicas, no intuito de 

evidenciar os mecanismos pelos quais o projeto estudado articula estas dimensões. Finalmente, 

tais comportamentos e mecanismos traduzem-se ao contexto interior do objeto teórico a ser 

redesenhado, e a alternativa citada é configurada em instrumentalizações, procedimentos e 

metodologia.   



Resumen 

 

Se busca comprender los mecanismos por los cuales territorios, ciudades, barrios y edificaciones 

responden al rediseño de sus sistemas internos y sus interacciones. Desde esta comprensión, 

pautada por el análisis de contextos urbanos, proyectos, planos y obras arquitectónicas, se 

propone una alternativa de abordaje de proyectos de intervención, además de la identificación 

de algunos paradigmas. Delineada por criterios de localización (distintas ciudades - Barcelona 

(ESP) e São Paulo (BRA) - en los continentes europeo y americano; y en sus distintas morfologías 

urbanas, donde se ubican los casos de estudio) y al asumir las transformaciones, técnica y social, 

como inherentes a la problemática del rediseño, esta investigación mira hacia las estrategias de 

rediseño adoptadas en los casos de estudio.  

 

Primero, profundizar en el estudio del comportamiento entre contextos urbanos y sus intentos de 

rediseño. En un segundo momento, entender como proyectos de rediseño funcionan con 

respecto a su paisaje urbano, entorno inmediato y hacia los procesos internos de la obra 

intervenida. Así, se dividieron las estrategias entre urbanísticas y arquitectónicas, con el intuito de 

evidenciar los mecanismos por donde el proyecto estudiado articula dichas dimensiones. Por fin, 

estos comportamientos y mecanismos se traducen al contexto interior del objeto teórico a ser 

rediseñado, y la alternativa mencionada se configura por medio de instrumentalizaciones, 

procedimientos y metodología. 

 

 

Abstract 

 

 

It seeks to understand the mechanisms by which territories, cities, neighbourhoods and buildings 

respond to the redesign of its internal systems and their interactions. From this understanding, 

scheduled by the analysis of urban contexts, projects, plans and architectural works, we propose 

an alternative approach to renewal projects, as well as the identification of some paradigms. 

Outlined by location (different cities - Barcelona (ESP) and São Paulo (BRA) - in the European and 

American continents; and their different urban morphologies, where case studies are located) and 

assuming the criteria of technical and social transformation as inherent to the problematic of the 

redesign, this research looks to the strategies of redesign taken in this case studies.  

 

Firstly, to deepen the study of the behaviour between urban contexts and their attempts of 

redesign. Furthermore, to understand how projects of redesign work respect to its urban landscape, 

immediate environment and the internal processes of the intervened piece. Thus, strategies were 

divided between urbanistic and architectural, with the intention of highlighting the mechanisms 

through which the studied project articulates these dimensions. Finally, these behaviours and 

mechanisms are translated to the interior context of the theoretical object to be redesigned, and 

the mentioned alternative is configured by means of instrumentals, procedures and methodology.   
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Introdução 

 

 

redesenho como alternativa em contextos consolidados 

 

A modalidade de projeto denominada redesenho se configura a partir da necessidade de 

transformação de um ou mais edifícios, ou ainda, do equipamento urbano. Tal modalidade - 

praticada em edifícios e espaços urbanos configurados dentro de um marco consolidado e que 

representem dinâmica ou potencial de transformação, patrimônio ou ainda manutenção do 

contexto urbano nele inserido - é o escopo de nossa investigação. O redesenho em contextos 

urbanos consolidados vem se tornando uma alternativa cada vez mais utilizada para a 

renovação do espaço citadino e plausível dentro da realidade econômica/ecológica atual, de 

uma forma geral, e da situação da construção civil, em particular. 

 

A problemática aventada nesta pesquisa abarca duas questões principais: a fundamentação do 

redesenho como modalidade de projeto no tempo, considerando a radical aceleração 

tecnológica e difusão da cultura global; e no espaço, tendo em vista a dicotomia no 

desenvolvimento entre a cidade europeia - aparelho estratificado e espelho físico da base 

cultural ocidental - e a cidade americana, particularmente a latino-americana - que reflete a 

complexidade do crescimento abrupto, desde o colonialismo cultural à periferia do sistema 

econômico vigente e em vertiginosa mutação. 

 

 

metrópole e polaridade como modelos paradigmáticos 

 

Ao se considerar a trajetória de ocupação e apropriação do espaço urbano e seu incremento 

nos últimos séculos, chegamos hoje, início do século XXI, a uma saturação de modelos de 

construção que recaiam sobre, ignorem, ou passem à margem do que já está edificado. As 

infraestruturas urbanas e construções presentes já não podem mais ser negligenciadas e, ao 

contrário, necessitam um novo diálogo, antes que a simples manutenção. Além disso, estas 

oferecem um panorama diverso em cada contexto. Tal constatação se refere, mais 

propriamente, às metrópoles dos chamados “novos continentes”, América e Oceania, ou às 

recém urbanizadas, como algumas cidades africanas. 

 

A cidade europeia já tem sido objeto de constante remodelação e superposição de camadas 

urbanas a vários séculos1 e a cidade asiática - que se constituiu historicamente de elementos mais 

                                                           
1 Leonardo Benévolo, em "Origens da Urbanística Moderna", comenta sobre as forças políticas e os embriões de projetos 

urbanos da Europa Ocidental, na transformação que prenunciava a cidade moderna: “A parte mais progressiva da cultura 

econômica e política persuade os governos e a opinião pública a não interferirem, e portanto a não reconhecerem os 

problemas derivados das transformações em curso no território; desacredita e enfraquece os métodos tradicionais de 

controle urbanístico, sem propor outros métodos em alternativa, preconizando nesta matéria uma absurda extensão do 

«laissez faire». (...) Os arranjos urbanísticos barrocos, sobretudo algumas realizações da corte da primeira metade dos anos 
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efêmeros, se considerarmos uma visão construtiva - desde o século XIX e gradativamente, vem 

passando por mudanças radicais nos últimos anos, aproximando-se dos dois modelos citados 

anteriormente. Assim, a rápida industrialização acelerou o crescimento das cidades e 

transformou-as em grandes organismos de infraestrutura complexa, desde a circulação urbana 

até a habitação coletiva, incluindo-se as redes sanitária, elétrica e outras às que a tecnologia 

superpôs. Toda essa revolução gerou a base do que hoje é a forma das grandes cidades, 

obviamente, cada uma com suas especificidades. 

 

A “sociedade da informação”, fenômeno global extremamente recente e que caracteriza a 

época atual, produz uma maneira ainda incipiente, mas totalmente nova de apropriação do 

espaço: a “imaterialidade”2 que, vinculada à virtualização informática e à convergência de 

plataformas, promove um atrito nas relações (no caso estudado, relações arquitetônicas e 

urbanísticas) entre “objeto/casca”, entre “continente/conteúdo”.  

 

À raiz das novas necessidades desses centros, arquitetos, urbanistas e agentes públicos passaram 

a redesenhar, reabilitar antigas áreas urbanas e adaptá-las às condições contemporâneas de 

vida, antes de apenas reformar tal e qual, ou, ao revés, fazer tabula rasa. Notadamente, as 

cidades europeias foram as primeiras nessa classe de operações, devido ao caráter de suas 

formações e principalmente à densidade populacional do centro de suas grandes cidades, 

somando-se à importância histórica que seus habitantes e cultura atribuem aos edifícios. Mas a 

experiência do redesenho como “projeto arquitetônico (ou urbano) que muda, preservando o 

dado anterior”3 nos edifícios e contextos urbanos dessas sociedades é relativamente recente e 

                                                           
700, antecipam as vezes de modo sugestivo a dimensão espacial da cidade moderna (podemos imaginar as alamedas de 

Versailles transformadas em boulevards de uma cidade do final dos 800, do mesmo modo que a forma radiada desenhada 

pelos jardineiros reais nos Campos Elíseos virá de fato a constituir o traçado da Étoile haussmanniana), mas mantêm-se de 

fato estranhos à dimensão temporal que condiciona assim doravante, e decisivamente, o novo ambiente urbano”. In: 

BENÉVOLO, Leonardo. As Origens da urbanística moderna. Lisboa: Ed. Presença, 1987: 22.  
2 Dentre as reflexões acerca da pós-modernidade destaca-se a visão materialista (não é um contraponto ao termo citado) 

de David Harvey, quanto "à compressão do espaço-tempo". No capítulo 17 do livro A Condição pós-moderna, editado em 

1989, se estabelecem relações entre as mudanças do sistema capitalista, especificamente de acumulação de renda, como 

responsáveis por essa compressão do espaço e do tempo, relativa à mudança na percepção da vivência social. 

O autor aponta a crise financeira do início dos anos setenta como um período de transição de um “fordismo” à “acumulação 

flexível”. Reflete sobre a ligação com as novas práticas e formas culturais, abarcando a contribuição das novas tecnologias, 

o aparecimento do descarte, o consumo, a moda e a manipulação publicitária. A questão da “imaterialidade” é um 

desdobramento dessa compressão e reflete, segundo Harvey, uma sociedade em vias de fragmentação que se deflagra de 

forma exponencial. In: HARVEY, David. A condição pós-moderna. Uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. São 

Paulo: Ed. Loyola, 1994: 257-276. 
3 A tese doutoral "Arquitecturas Transformadas: Reutilización adaptativa de edificaciones en Lisboa 1980-2002. Los antiguos 

conventos.", defendida na UPC, em 2007 pela então doutoranda Elizabeth Cárdenas Arroyo, é uma das pesquisas 

acadêmicas sobre este tema, abordando o segmento da reutilização, dentro das modalidades de redesenho. A autora 

nomeia e delimita com propriedade o termo de seu objeto de estudo como (Re)uso creativo e afirma: “La reutilización implica 

un cambio funcional de las arquitecturas y ese cambio es un factor decisivo en la identificación de la arquitectura del siglo 

XX. Pero incluye también en si misma, como práctica y concepto, un potencial estético que nos interesa analizar en el 

contexto de la arquitectura contemporánea y dentro de las propias contradicciones que ella encierra”. In: ARROYO, Elizabeth 

Cárdenas. Arquitecturas transformadas: reutilización adaptativa de edificaciones en Lisboa 1980-2002. Los antiguos 

conventos. Tese de doutorado, Barcelona: UPC, 2007: 4. 
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foi absolutamente dinamizada nas últimas duas décadas, depois de uma experiência de guerras 

continuadas em seu território e o vertiginoso estabelecimento de uma realidade de consumo 

enriquecida e alterada pela nova sociedade da informação. Nos continentes americano e 

asiático, em sociedades baseadas até recentemente num contexto rural, a industrialização e 

informatização provocaram um “boom” de crescimento urbano. Associado ao fenômeno, um 

rápido crescimento populacional gerou demandas de infraestrutura de proporções épicas 

comparadas à europeia. A situação construtiva de cidades americanas como Chicago, Caracas 

ou São Paulo pode ser comparada às de Xangai, Tóquio, Seul ou Hong Kong, ainda que as 

asiáticas, devido a especificidades populacionais e financeiras é, todavia, mais vertiginosa. Esse 

caráter gera uma outra forma de abordagem do mesmo processo projetual. 

 

No entanto, não se busca aqui uma análise histórico-crítica do processo de redesenho e suas 

modalidades, muito menos uma abordagem específica de determinado caso particular, mas sim 

uma busca por metodologia e intenções, pela ordem simbólica e pelas condicionantes espaciais, 

sociais e dinâmicas - enfim topogenéticas4 - do redesenho. Neste sentido, se fomenta o mesmo 

como alternativa e defende o uso continuado de edificações, objetos, estruturas e sistemas 

urbanos como meio de continuidade física de um ou muitos modos de viver das sociedades. Isso 

em detrimento de modismos e atitudes de descarte, por um lado, ou ainda de uma repetição 

congelada que engessa a dinâmica social e técnica. Evidentemente, não há construção que 

perdure, e o que não tem interesse há de ser eliminado. Assim, o profissional ou grupo de agentes 

deve ter a clara noção do que é ou não interessante preservar ou derrubar, já que nem todo 

edifício é passível de redesenho. A alternativa aqui apresentada visa estimular um uso responsável 

do patrimônio, esse entendido tanto cultural como econômica e ecologicamente. 

 

Diante dessas intenções, visamos definir o "termo" redesenho e suas modalidades e também situar 

suas aplicações e importância, dividindo-as através de escalas de aplicação, desde a citadina 

até a interna e passando pela urbana, pelo contexto imediato, pelo objeto em si. Ainda assim, 

evidenciar através de determinados aspectos - próprios de cada caso de estudo e com ênfase 

em pontos de interesse dos mesmos - as diferenças de aplicação do redesenho nessa nova 

sociedade global e suas peculiaridades nestes contextos, que poderíamos chamar de “velho 

mundo” e “novo mundo”. 

 

A oportunidade de acesso à realidade sul-americana e europeia por meio da investigação in situ 

determinou os equipamentos estudados (obras arquitetônicas que sofreram processos de 

redesenho). Transversalmente e no intuito de contextualizar as análises, se acedeu a outras obras 

e operações urbanas relevantes para o estudo, que se processa de maneira escalar decrescente. 

Os principais edifícios estudados se localizam em duas cidades. Uma, modelo de metrópole 

mediterrânea, a cidade de Barcelona; outra, modelo de metrópole periférica emergente latino-

americana, a cidade de São Paulo. A pesquisa de campo e vivência nessas duas localidades 

                                                           
4 O termo topogénesis é utilizado por José Muntañola, na análise de aspectos da arquitetura e do urbanismo. Mais 

especificamente, a topogenética é definida pelo próprio autor como “...el estudio de la construcción de lugares para vivir”. 

In: MUNTAÑOLA, Josep. Topogénesis. Fundamentos de una nueva arquitectura. Barcelona: Ed. UPC, 2000: 16. 
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levou à identificação da extensa utilização do redesenho em uma e da necessidade 

relativamente nova que surge em outra. O estudo das novas estratégias de redesenho de edifícios 

e espaços urbanos em contextos urbanos consolidados é especialmente relevante para a cidade 

sul-americana. Esta prática começa a ser de essencial importância devido à saturação 

populacional e ecológica, concomitante a questões econômicas.  

 

A prática do projeto de redesenho no contexto europeu sugere uma maior experiência por parte 

dos promotores e usuários, porém, a dinâmica social atual impõe variáveis inteiramente novas e 

oportunas como campo de especulação acadêmica. Permitindo que especificamente se 

aborde a atuação nessa disciplina em distintos e complementares contextos, se aprende de uma 

experiência com a outra aproximações cada vez mais interessantes e responsáveis desta 

comparativamente nova estratégia de intervenção, tanto em nível de projeto como de 

representação, construção e uso. 

 

Eventos de importância sobre a cultura arquitetônica atual, como as mostras bienais de São Paulo 

e Veneza, atentaram para o fenômeno das grandes cidades do século XXI, propondo como 

tema, respectivamente: “Viver na Cidade” e “O futuro da Cidade”.5 Neles, se apresentaram 

problemas e soluções específicas de e para as cidades escolhidas no presente estudo, 

apontando para a reciclagem do tecido urbano e seu patrimônio edificado. A dicotomia entre 

Europa e América, envolvendo território e clima, ou entre grandes centros (densificados; de 

rigoroso planejamento; ao nível do mar e antigos, como Barcelona, ou, por outro lado, 

razoavelmente extensos; de crescimento desordenado; interiores e novos, como São Paulo) tem 

o potencial de gerar modelos distintos de intervenção. Ainda assim, podem ser identificadas 

algumas estratégias similares. 

 

 

objetos 
 

O tema escolhido - com o objetivo de colaborar com documentos existentes e projetos futuros - 

foi proposto como estudo circunscrito à Universidade Politécnica da Catalunha (Departamento 

de Projetos Arquitetônicos) e à Universidade de São Paulo; e também a grupo de pesquisas na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.6 O objeto de estudo em si é o próprio redesenho, 

exemplificado em diferentes especulações, onde se buscou variações de contexto, modalidade, 

uso e estratégia. Através da separação escalar do conteúdo, estas especulações, materializadas 

em casos de estudo concretos, se dividem, à sua vez, em contextos urbanos e edificações. Essa 

divisão se dá informalmente e por razões metodológicas, em objetos principais e assessórios. 

Dentro das duas (principais) cidades analisadas, estas entendidas dentro de processos 

                                                           
5 VI Bienal de Arquitetura e Design de São Paulo, 2005, e X Bienal de Arquitetura de Veneza, 2006. 

6 Através do convênio de mobilidade internacional, Erasmus Mundus: Euro-Brazilian Windows, com estágio na Escola 

Politécnica da USP. O orientador também é professor da FAU-USP e da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O autor da 

presente tese também é membro da Linha de pesquisa “Arquitetura Moderna e Contemporânea: representação e 

intervenção”, dentro do Grupo de Pesquisa “Signagem da Arquitetura Contemporânea”, vinculado ao Mackenzie.   



13 

 

urbanísticos paradigmáticos cuja atenção se associa aos contextos (assessórios) estudados, são 

escolhidas três obras arquitetônicas (principais), de diferentes formas e funções. Localizadas em 

bairros de morfologias específicas, apóiam a caracterização do redesenho e refletem aspectos 

de outras obras (assessórias) nas mesmas cidades, ajudando o desenvolver destas definições. 

Processos teóricos da fenomenologia inerente a cada aspecto estudado fundamentam tais 

análises. Os principais contextos urbanos estudados são as cidades de Barcelona e São Paulo, e 

as principais edificações estudadas são: Mercado de Santa Catarina (Mercat de Santa Caterina 

- BCN); Edifício da Rua Balmes (Estudi i Habitatges a Balmes - BCN); Estádio Olímpico de Montjuïc 

(Estadi Olímpic de Montjuïc - BCN); Centro Cultural FIESP - SP; SESC Fábrica Pompeia - SP; Estação 

Júlio Prestes/Sala São Paulo de Concertos - SP).  

 

 

teorias interacionistas como instrumental de análise 

 

O objeto de conhecimento, as teorias específicas acionadas para a reflexão destas questões são 

ferramentas relacionadas ao campo da semiótica, teorias fundamentalmente interacionistas, da 

percepção, informação e de linguagem arquitetônica que são o escopo das linhas de 

investigação, tanto na Universidade Politécnica da Catalunha quanto na Universidade de São 

Paulo. Algumas ferramentas da semiótica peirceana,7 como instrumental de abordagem, são um 

dos pontos iniciais de análise do objeto de estudo, filtrada por visões complementares da mesma 

e adendas à teoria própria de investigadores como Décio Pignatari e Lucrécia Ferrara, que tratam 

das problemáticas urbana, arquitetônica e artística desde esta perspectiva. Tais conceitos são 

utilizados na Universidade de São Paulo, que participou nessa investigação através do orientador 

e como anfitriã no período de mobilidade acadêmica. 

 

Concomitantemente, se aplicam ferramentas teóricas da topogenética e da dialogía8, base de 

investigações na Universidade Politécnica da Catalunha. Outras teorias, vinculadas à prática 

experimental e à fenomenologia na arquitetura e cujo escopo permite vincular-se a essa 

pesquisa, são utilizadas para contextualizar certos aspectos do redesenho. A bibliografia 

complementar é composta por textos de caráter histórico ou técnico e ainda outros, de suporte 

documental aos casos estudados, dentre os que se privilegiaram os de análise crítica, de 

comparação e associação de ideias e não somente documentação descritiva. Entre estes, 

encontram-se livros, revistas especializadas, teses de doutoramento, dissertações de mestrado, e 

artigos científicos, além de algumas referências extraídas de bases virtuais encontradas na rede 

informacional de computadores (internet). 

                                                           
7 Refere-se ao filósofo norte-americano Charles Sanders Peirce (1839-1914). 

8 A análise dialógica é uma ferramenta de interpretação utilizada pela linha de investigação GIRAS, na EtsaB - UPC, refere-

se principalmente às teorias estabelecidas por Paul Ricoeur. “Las reflexiones de Paul Ricoeur en «La memoria, la historia y el 

olvido», sobre la memoria-inscripción nos conducen, de hecho, al descubrimiento, al entrelazamiento entre el tiempo y el 

espacio: la dialéctica de la subjetividad-objetividad del espacio”. Extraído de: MESSORI, Rita. Memoria e inscripción: 

temporalidad y especialidad de la arquitectura según Paul Ricoeur. In: Revista Arquitectònics nº 13, Arquitectura y dialogía. 

Barcelona: Ed. UPC, 2006: 35. 
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organização do trabalho 
 

Foram realizadas análises dos edifícios e contextos de forma paralela e intercalada em cada 

cidade, observadas propriamente às fases de projeto, construção e reconstrução, alteração de 

usos (quando houve); coleta de dados através da investigação histórica (levantamento 

bibliográfico e iconográfico em fontes primárias e secundárias); a utilização de métodos de 

abordagem em distintas escalas, da local à global e ainda; a distinção das práticas dos diferentes 

agentes, em cada caso. Realizou-se também a atualização teórica e o levantamento 

bibliográfico, incorporados à investigação de campo no Brasil e na Espanha. O estudo das obras 

por separado, na etapa seguinte, consistiu-se de uma análise das relações entre elas e o 

estabelecimento de vínculos de aproximação por similaridade. 

 

A proposta geral da tese, então, é a de relacionar uma série de ensaios sobre redesenho desde 

uma perspectiva escalar. A ver, partindo do impacto de renovações urbanas e também de 

edifícios redesenhados nelas - foram escolhidas obras tidas como marcos ou referenciais das 

respectivas cidades - até seu funcionamento interno, passando pelo entorno imediato e o 

equipamento em si. Está formalizada em duas partes, a primeira levando em conta o redesenho 

no âmbito urbanístico, partindo da refiguração para chegar à prefiguração; a segunda no 

arquitetônico, partindo da prefiguração até a refiguração. Cada uma das partes envolve um 

âmbito, primeiro o urbano e logo o arquitetônico e cada um dos capítulos envolve uma escala e 

se estrutura de forma a identificar aspectos do redesenho nas obras, em seus elementos mais 

significativos, dentro da temática do mesmo. Neles, se intercalam às análises exemplos paralelos 

e teorias levadas à prática de experiências similares em outros contextos, além da construção do 

discurso envolvendo a fenomenologia intrínseca de cada escala de intervenção. Ressalta-se o 

vínculo que deve haver entre o objeto projetado e a rede social no qual se insere e analisam-se 

obras cuja resultante esteja em consonância com uma noção de modernidade específica.9 

 

 

Parte 1 

REDESENHO: ASPECTOS URBANOS 

planejamento e desenho 

 

Parte 2 

REDESENHO: ASPECTOS ARQUITETÔNICOS 

projeto, construção e uso 

 

                                                           
9 "Lo que defino como modernidad específica contiene una actitud ante la arquitectura que se opone tanto a aceptar una 

historia y una tradición sin modernidad, como a una modernidad sin historia. Por el contrario es estrictamente necesario valorar 

la historia desde nuestra modernidad más innovadora, más reciente y más nueva. Esto es lo que hacían Picasso, Dalí o Miró 

con la arquitectura y el paisaje tradicionales: ni ignorarlo, ni copiarlo, sino interpretarlo con su "cubismo", para conseguir una 

nueva visión más moderna, más abstracta, pero estrictamente respetuosa con lo más específico y valioso de la obra de las 

generaciones precedentes" (MUNTAÑOLA, 2000: 104). 
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Parte 1  
 

A parte 1 abrange as questões urbanas (sistema de objetos) do redesenho, nas escalas de 

planejamento (urban planning, town planning) e desenho urbano (site planning). Ocupa-se de 

definir a importância do urbanismo em adequar-se à cultura e seu papel teórico frente à prática 

das estratégias urbanas de projeto apresentadas.  

 

 

 O capítulo 1 se refere ao impacto urbano do redesenho, no que tange às 

percepções do usuário enquanto cidadão, os paradigmas sociais, os diversos 

sistemas de infraestrutura pública relacionados ao objeto. O âmbito enfatiza o 

redesenho de contextos dentro do planejamento urbano. 

 

Alguns exemplos de renovação urbana similares aos casos de Barcelona e São 

Paulo e teorias aplicadas apoiam as reflexões sobre o redesenho nesses contextos 

e seus aspectos, desde intervenções de um passado recente como as ocorridas 

em Berlim, Londres, ou Buenos Aires,10 até os trabalhos de morfologia e psicologia 

urbana como os sistemas de objetos (MONTANER, 2008)11 e a imagem mental da 

cidade (LYNCH, 1960).12 Estes últimos delineiam a teoria pela qual as estratégias 

urbanas de redesenho de edifícios se colocam em prática. Também se inicia uma 

discussão sobre o território e questões relevantes a um futuro próximo, envolvendo 

ecologia urbana e produção.  

 

 No capítulo 2 ressaltam-se aspectos do entorno imediato e a tensão decorrente 

do redesenho nele e em seu desenho urbano. Fruto da digressão escalar, os 

paradigmas tornam-se mais palpáveis e as sensações físicas da construção se 

elaboram. O sistema viário e os componentes visuais são tratados. Parte-se para 

a identificação das posturas - das estratégias de redesenho de cara ao urbano - 

que, junto às estratégias de redesenho arquitetônico, são o cerne da questão 

metodológica deste trabalho. Não a priori, e através da leitura do objeto 

redesenhado, definem-se estratégias aplicadas a partir de experiências 

concretas do espaço, da simbologia, da história, da técnica e identificam-se 

antecedentes teóricos que embasam a fenomenologia da obra redesenhada.  

 

Serve-se então a investigação de experiências aplicadas, como as relações entre 

projeto moderno e patrimônio, os movimentos utópicos e as composições abertas 

                                                           
10 As operações urbanas citadas, efetuadas na virada do século, referem-se à reestruturação de Alexanderplatz, centro de 

Berlim; a requalificação urbana das Docklands de Londres; o plano estratégico para Puerto Madero, Buenos Aires. 

11 MONTANER, Josep Maria. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona: Ed. Gustavo Gilli, 2008.  

12 LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. Lisboa: Edições 70. 1960.  
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e complexas.13 Ferramentas semióticas e processos de linguagem são 

enfatizados, além de um ensaio confrontando dois aspectos aparentemente 

desconexos, mas que caracterizam o entorno dos equipamentos nas duas 

cidades estudadas e que determinam uma dicotomia abrupta, ao mesmo 

tempo, marcando identidades únicas nas mesmas: a rigor, a microtopografia 

barcelonesa e a superposição paulistana. Entende-se como estas características 

podem influir indiretamente nas estratégias de redesenho urbano e costurar a 

estrutura dos bairros de formas divergentes. 

 

 

Parte 2 
 

A parte 2 abrange as questões arquitetônicas (objeto) do redesenho nas escalas de projeto, na 

representação, detalhamento e também questões relacionadas à construção e uso dos 

equipamentos estudados. Ocupa-se de analisar as estratégias de projeto arquitetônico frente à 

obra que se apresenta a ser redesenhada e como o projeto desenvolvido atua na reconstrução 

e no uso posterior.  

 

Abordam-se também os problemas de absorção da tecnologia na engenharia civil, de definições 

entre tipologia e iconicidade e o debate da retroalimentação nas estratégias projetuais, algumas 

vezes comparativamente, no intuito de compreender soluções aproximadas, - que podem ser 

generalizadas ou antagônicas - cuja necessidade tenha sido imposta pelas condicionantes locais. 

 

 

 No capítulo 1, trata-se do material de que dispõe o arquiteto para a concreção 

do redesenho, e do qual o usuário pode ter a experiência direta do uso do 

espaço. Aqui ocorre uma retroalimentação onde o dado anterior toma 

protagonismo na funcionalização do projeto e se compromete com o sucesso, 

ou não, da reabilitação. Não se trata de constatar se houve modificação no uso 

do equipamento, mas se o projeto tira proveito das inovações técnicas e 

considera as mudanças sociais, contribuindo para o sucesso da reforma. Assim, 

são abordados condicionantes, parâmetros de redesenho, ferramentas teóricas 

de análise e propostas de estratégias arquitetônicas que o definem. 

 

 O universo interior da obra, no capítulo 2, é discutido através de temas como 

desmaterialização e sustentabilidade: a transformação do objeto redesenhado 

em suas fases de subtração (não-objeto)14 e mutação (meta-objeto). O peso que 

                                                           
13 Na análise das estratégias, tanto nos capítulos 2 da parte 1, como 1 da parte 2, recorre-se às iniciativas teórico-práticas de 

arquitetos/pensadores: Helio Piñon; Constant e os situacionistas; Alison e Peter Smithson; etc. 

14 A nova grafia estipulada (ainda em transição) pelo acordo ortográfico da língua portuguesa de 1990 prevê a escritura das 

palavras não-objeto e meta-objeto, sob as novas formas de não objeto e metaobjeto. O autor prefere manter a grafia antiga, 

neste trabalho, por questões de coerência conceitual, mais próximas ao vínculo metodológico que pretende-se demonstrar. 
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tanto tecnologia como arte e cultura jogam nas diversas questões do redesenho, 

como a estrutura, a intervenção no construído, detalhes construtivos e simbólicos, 

fluxos e barreiras. Aspectos como a influência da arte e a participação popular 

e dos demais agentes são abordados. O atrito entre estes temas é tratado como 

princípio básico nas relações de projeto, construção e uso. 

 

Paralela a essas duas partes, sugere-se uma outra sutil separação, indicada com o uso da palavra 

CONTEXTOS, no início dos capítulos 1 da parte 1 e 2 da parte 2 e ESTRATÉGIAS, indicada antes dos 

capítulos 2 da parte 1 e 1 da parte 2. Esta separação pretende evidenciar o lugar da estratégia 

dentro do contexto, como núcleo de uma análise que parte da refiguração urbana (uso), passa 

pela configuração tecnológico/cultural (construção) e chega à refiguração arquitetônica (uso), 

através da prefiguração (projeto). 

 

 

CONTEXTOS 

          ESTRATÉGIAS 

          ESTRATÉGIAS 

CONTEXTOS 

 

A elaboração, no epílogo, de um panorama geral sobre as escalas de redesenho, permite 

apontar tendências, efeitos e consequências em comum sofridos pelos espaços urbanos e 

edifícios, em cada nível. Destes, foram estabelecidos critérios de conceituação e proposições; 

olhares sobre os sistemas de objetos de redesenho estudados e suas correspondências, 

enfatizando espaço geográfico e fato urbano; e sobre os objetos redesenhados, enfatizando suas 

correspondências com os tempos, social e histórico; finalmente, um olhar sobre as estratégias 

projetuais, instrumentalizações e procedimentos, como síntese de uma proposta de metodologia. 

 

 

objetivos 
 

As questões levantadas pela pesquisa são as referentes às novas aproximações de redesenho 

(entendendo-se este como a gama de modalidades de projeto que incluem as requalificações, 

revitalizações, refuncionalizações e posturas afins) que possam ser mais adequadas à realidade 

atual. Soma-se às primeiras a intenção de abordar o porquê da importância do dado histórico e 

do simbólico, que devem ou não ser preservados para a manutenção da cultura e identidade na 

nova dialética global/local. Ainda, a investigação se refere a questões de meio ambiente e 

sustentabilidade que caracterizam as necessidades do momento, e assim, as relações de uso dos 

edifícios e espaços urbanos redesenhados.  

 

Pontualmente, se propõe a uma análise não-cartesiana e fundamentada na experiência prática 

(ver apêndice) do desenvolvimento de um tema/problema essencialmente contemporâneo, 

haja visto que essa contemporaneidade se reflete na escassez de trabalhos dedicados ao 
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redesenho. São poucas as análises sobre edifícios e espaços redesenhados e seu impacto atual, 

portanto carece de produção de material acadêmico. Esta tese de doutorado também busca o 

desenvolvimento social pelo estudo de uma metodologia projetual que deva aproveitar com 

eficácia os recursos disponíveis, tanto dos materiais como dos bens culturais e ambientais 

existentes, de uma forma responsável e conectada tanto aos agentes de preservação do 

patrimônio quanto aos usuários urbanos. As cidades de Barcelona e São Paulo se mostraram 

campo de significativos exemplos de requalificação, tanto de edifícios como de ambientes 

urbanos, ambientes nos quais estes se inscrevem.  

 

Se objetivaram as questões relativas à identificação de estratégias/posturas de projetos que 

privilegiam o redesenho buscando a revitalização e a requalificação como processos de 

linguagem; atitudes arquitetônicas contemporâneas frente ao artefato histórico. O 

estabelecimento de semelhanças e diferenças nesses dois contextos das edificações examinadas 

permite uma definição mais segura de matrizes culturais, tecnológicas ou econômicas, que 

podem ser adaptadas ou universalizadas. 

 

Por tanto, se postula um esquema de análise e produzem-se diagnósticos em relação às obras; 

posto que a gama de trabalhos sobre o assunto é incipiente, também é objetivo da investigação 

subsidiar reflexões e procedimentos práticos para as disciplinas projetivas de edificações e do 

desenho urbano no ensino da arquitetura e urbanismo, conceituar os novos modelos teóricos para 

a produção de metodologias de projeto a partir do conhecimento e do “feedback” com relação 

ao novo uso ou a manutenção dos edifícios estudados. A associação de novos dados 

potencialmente distintos deve gerar este atrito, necessário à obtenção de modelos no campo do 

redesenho de projeto de edificações. 

 

A pesquisa busca confirmar, parcial ou totalmente, os métodos de redesenho de melhor 

resultado, desde uma ótica dialógica ao ambiente urbano e para o projeto, a construção e o 

uso. Busca ainda associar dados não associados, que são as abordagens nos dois contextos dos 

casos de estudo. 

 

 

hipótese 
 

A hipótese desta tese visa demonstrar a importância das estratégias de projeto que relacionam 

lugar físico e história, forma e política; definitivamente, que levem em conta o processo de um 

contexto perceptível onde se desmistifica e se compreende a fundo o lugar que se redesenha. 

Visa verificar se é possível formular, a partir de estratégias, uma metodologia de intervenção. 

 

O momento de transição de uma sociedade industrial/financeira para uma 

eletrônico/informacional gera um novo paradigma, que é a variável “desmaterialização do 

espaço”. Na disciplina de redesenho dentro do projeto isso implica (física, social, 

simbolicamente...) em uma nova tensão funcional e linguística nas relações entre o que está 
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construído e o que deve ser redesenhado a partir deste, o que complica a leitura desse lugar. 

Verifica-se também, se existe a possibilidade dessas estratégias configurarem novas relações 

formais e estruturais do espaço urbano, a partir da arquitetura e do desenho urbano. 

 

Se supõe, inclusive, que por meio da apreciação do fenômeno do redesenho em duas matrizes, 

as de cidade “histórica” e cidade “contemporânea” (ainda que consciente da relatividade 

dessas definições), se chegará mais próximo ao significado destas como “sistemas”, e de que 

forma elas se redesenham constantemente. Se analisarmos os objetos que as compõe enquanto 

processos de linguagem, (estrutura cronotópica)15 verificamos se existe a possibilidade de projetar 

segundo estratégias/posturas dialógicas e se estas estratégias responderiam às necessidades 

requeridas. 

 

                                                           
15 “…la idea de cronotopo de Bajtín, – citado por Ricoeur – según la cual en la historia de la literatura existen lugares 

temporales, como el viaje, el idilio y el castillo gótico, que son auténticos modos de organizar, de forma literaria y artística, el 

espacio y el tiempo histórico vivido por una sociedad determinada. En este caso, también la aplicación del concepto de 

cronotopo a la arquitectura nos revela la dimensión vital del lugar” (MESSORI, 2006: 53). A utilização do conceito de cronotopo, 

assim como os de dialogía e modernidade específica fazem parte do escopo teórico sobre o qual se estuda projeto na linha 

de investigação GIRAS, da EtsaB - UPC. 
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Parte 1 
REDESENHO: ASPECTOS URBANOS 

planejamento e desenho 
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Capítulo 1 CONTEXTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

impacto urbano 

 

O capítulo 1 se refere ao impacto urbano do redesenho, no que tange às 

percepções do usuário enquanto cidadão, os paradigmas sociais, os diversos 

sistemas de infraestrutura pública relacionados ao objeto. O âmbito enfatiza o 

redesenho de contextos dentro do planejamento urbano. 

Alguns exemplos de renovação urbana similares aos casos de Barcelona e São 

Paulo e teorias aplicadas apoiam as reflexões sobre o redesenho nesses contextos 

e seus aspectos, desde intervenções de um passado recente como as ocorridas 

em Berlim, Londres, ou Buenos Aires, até os trabalhos de morfologia e psicologia 

urbana como os sistemas de objetos e a imagem mental da cidade. Estes últimos 

delineiam a teoria pela qual as estratégias urbanas de redesenho de edifícios se 

colocam em prática. Nele também se inicia uma discussão sobre o território e a 

questões relevantes a um futuro próximo, envolvendo ecologia urbana e 

produção.  
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I - o objeto como campo de percepção  

 
O limite territorial do redesenho passa, desde uma perspectiva marginal, pela relação entre 

cidade e história. O estudo do redesenho se desenvolve neste apartado, através do impacto que 

gera na cidade e seu entorno. Versa sobre a intervenção num determinado sistema social; o que 

a percepção que tal intervenção pode se fazer notar; e se esta gera possibilidades de mudança 

desse sistema, física ou conjuntural. Trata-se de preservar algo quando se enfrenta o desafio de 

reconstruir um lugar. Se este é enfocado em sua totalidade, deve envolver o sistema geral que 

delimita território e urbe. No que tange à noção de território urbano, também se espelha o lugar 

simbólico da construção, seja ela um marco ou uma parcela do tecido urbano de dado local. 

 

A percepção do território como espelho físico de seus habitantes jaz no elemento construído, que 

possibilita sua interpretação. Na modalidade de projeto de redesenho, a tarefa de identificar 

quais arestas a serem aparadas e quais elementos devem ser mantidos para tal intuito, é 

fundamental. Nela residem três aspectos que se consideram quando se procura manter a leitura 

específica e agregar valor ao edifício e ao espaço urbano redesenhado nas escalas da cidade 

e do território: tecnologia, cultura e arte. As redes de infraestrutura se entrelaçam formando a 

paisagem junto à cultura local. Esta é sedimentada no construído através da técnica e também 

da arte, que representa tal cultura e reforça a cidadania, desde que percebida nesta paisagem 

e neste estrato construído. 

 

O redesenho de qualquer equipamento implica que o mesmo já não responda às aspirações dos 

usuários e, se estes se estendem a um conjunto social que implica a urbe, a responsabilidade da 

intervenção é amplificada. Se um processo de redesenho se dá num equipamento onde exista 

abrangência de uso - e uso, nesse caso, implica a carga simbólica - ele deve responder à 

mudança geral que se deu nesse sistema social. 

 

O espaço urbano se reinventa através de dispositivos diversos ao longo da história, sempre 

passando pelo avanço cultural e principalmente tecnológico. O espaço urbano moderno da 

cidade americana - mais aberta e relativamente livre da carga histórica com respeito à europeia 

- torna a necessidade de redesenho de seus edifícios teoricamente menor. Ainda assim, a 

superposição das camadas urbanas e seu uso, muitas vezes desordenado, gerou locais que se 

transformaram em ícones, em campos de percepção do todo e portanto perduram como 

verdadeiros personagens deste intrincado sistema dinâmico que engloba o habitar e circular 

modernista. No caso europeu, a carga histórico/simbólica é um condicionante de projeto anterior 

ao Modernismo e também à massificação arquitetônica e tecnológica. A tradição de cuidado 

na intervenção e o uso adaptado da tecnologia estão presentes de forma organizada, 

praticamente, desde a renascença. 

 

Leon Battista Alberti inaugura o pensamento sobre essa tradição urbanística em seu tratado de 

Re Aedificatoria, postulando ao menos dois temas pertinentes sobre o que se deve ter em conta 

no redesenho quando se trata de seu impacto urbano: a significância do edifício como 
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personagem do drama espacial e não mais como cenário teatral; a convergência das artes para 

o funcionamento da polis; e a proposição de uma nova noção de reggio1 urbana, que abarca a 

influência da cidade como abrangência política, deixando para traz os paradigmas da Idade 

Média. O próprio Alberti escreve que todas as artes convergem e que o objetivo comum é vitam 

bene beateque agendam: a vida que se desenvolve numa cidade bem ordenada. O que Alberti 

quer definir e explicar em de Re Aedificatoria é a forma do espaço urbano em relação com a 

forma do espaço natural. É urbano o espaço em que vive uma sociedade organizada, em que 

as técnicas do trabalho humano têm dignidade de ciência, em que são tomadas decisões 

políticas e são executadas ações destinadas a ter efeitos longínquos e duradouros. Numa palavra, 

o espaço da cidade é o espaço da história (ARGAN, 1992: 113). 

 

Ainda resgatando um aspecto importante que este texto delineia e que é um dos pontos 

indiscutíveis na atitude do redesenho atualmente, Alberti nos remete à eterna discussão entre 

estrutura e ornamento, elementos geradores de possibilidades de percepção e das noções de 

construção do espaço e comunicação visual. A pertinência da estrutura como símbolo nessa 

escala de percepção é fundamental, denotada na beleza intrínseca, - e não agregada - no valor 

semântico que Alberti atribui, não tanto à igreja, mas à cúpula de Santa Maria del Fiore, como 

"ampla, ao ponto de cobrir não só o povo da cidade de Florença, mas de toda a Toscana" 

(ARGAN, 1992: 111). 

 

       

 
Fig. 1 - Santa Maria del Fiore. Inserção urbana; cúpula projetada por Brunelleschi. Florença.  

                                                           

1 "A «reggio» albertiana, todavia, é coisa bem diferente do campo medieval... (nela) se difunde a influência política urbana, 

a ação do Estado. As suas dimensões são determinadas pelas funções: a saída para o mar, as comunicações terrestres e 

fluviais, as fontes de riqueza, a oportunidade de defesas afastadas, de antemuralhas”. Extraído de: ARGAN, Giulio Carlo. O 

tratado "de Re Aedificatoria". In: História da arte como história da cidade. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1972: 116. 
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Portanto, a estrutura funcional atua como imagem abstrata de um povo. Muitas vezes, então, se 

trata de preservar certas estruturas numa intervenção arquitetônica, menos pelo que ela sustenta 

e mais pelo que ela carrega. 

 

Assim, tratando de delinear o que interessa preservar num edifício para que este mantenha ou 

transforme a percepção urbana que os cidadãos têm da própria urbe, cabe salientar que devem 

ser levadas em conta as redes de infraestruturas vinculadas, a função social ou ritualizada que 

porventura exista e os aspectos artísticos, ornamentais, ou mesmo conceituais que envolvem essa 

função. 

 

 

I.I - Incorporação espacial de redes e tecidos 

 

Algumas cidades de grande porte como Lisboa, por exemplo, ainda mantém aquedutos romanos 

canalizando - com sucesso - suas águas. Não há como negar o impacto paisagístico e cultural 

contido nessa estrutura milenar. Já no caso da cidade americana, ainda que traços do passado 

possam ser resgatados, esta, essencialmente estaria fadada à absorção do presente sempre a 

reboque dos significados da ocupação? A imagem caricata da sociedade de consumo no 

espaço urbano americano contrasta com a normativa restrita e a autenticidade das formas 

culturais na cidade europeia e tais normativas são formas de proteção cada vez mais escassas. 

Ainda que as infraestruturas se façam presentes formalmente, agindo como condutores do olhar, 

como intersecções de lugares ou gerando "nós" urbanos onde o elemento construído se faz 

relevante, há uma noção gráfica reforçada na infraestrutura pós-industrial que é radicalmente 

oposta, antiestética e não-arquitetônica. 

 

A ideia de embutir os fios elétricos, de canalizar e fechar os riachos e amuralhar as linhas férreas 

procede da mesma lógica que guia a tecnologia à imaterialidade. O design moderno tende a 

favorecer o uso já que a tecnologia permite materiais mais ligeiros. Ainda assim, o patrimônio 

industrial tem seu valor cultural, principalmente o pré-funcionalista, se considerada sua carga 

simbólica agregada. Não seria exagero notar a durabilidade e nobreza dos materiais utilizados 

nessas construções como uma das razões de sua beleza e significância. Os aquedutos romanos 

são feitos de pedras, as estações de trem do século XIX, de ferro.  

 

Sendo a informação gráfica do contexto urbano uma fonte de identificação com a paisagem, 

ela não só ordena a circulação como, não se pode esquecer, propagandeia o modelo cultural 

vigente. Para gerar uma forma de relação menos distraída com a arquitetura desde o ponto de 

vista coletivo, como Walter Benjamin2 salienta em seu ensaio "A obra de arte na era da sua 

                                                           

2 "... (Walter) Benjamin interpretava a relação desatenta com a arquitetura nos termos em que concebia o efeito de 

desidentificação produzido pelo teatro épico de Brecht, - o olhar distanciado de quem julga distraidamente - fazendo dela 

o paradigma de toda relação estética na era da reprodutibilidade técnica". Extraído de: ARANTES, Otília. Arquitetura 

simulada. In: NOVAES, Adauto. O Olhar. São Paulo: Ed. Companhia das Letras, 1988: 259. 
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reprodutibilidade técnica (1936)", no redesenho de qualquer edificação significante o arquiteto 

deve prefigurar as conexões entre o desenho e a infraestrutura circundante.  

 

A rede ferroviária de São Paulo tem no centro da cidade suas principais estações, o que 

condiciona toda a morfologia dos bairros centrais. Essas linhas delimitaram os vértices de 

expansão da cidade: as estações da Luz e Júlio Prestes se tornaram marcos urbanos e sofreram 

remodelações nas últimas décadas. O "Programa Nova Luz" - entre outros - de requalificação 

urbana do bairro homônimo, previa uma série de atividades no sentido de revitalizar o centro. 

Cidades europeias como Barcelona, Berlim ou Londres promoveram reestruturações urbanas em 

largas áreas, que se tornaram referências para remodelações em outros continentes. Incluímos as 

renovações urbanas em Buenos Aires e um panorama do modelos norte-americanos de 

construção da cidade como exemplos do que ocorre na infraestrutura do redesenho urbano.  

 

 
  

Fig. 2 - Zaha Hadid, Estacionamento do Terminal intermodal Hohenheim Nord, em Estrasburgo. As faixas reproduzem o padrão 

de deslocamento de carros, trens, pedestres, dando a ideia de materialização das conexões entre os tipos de transporte. 

Uma obra de infraestrutura que foi prêmio Mies Van der Rohe 2003 e ajuda a preservar o centro histórico da cidade francesa3 

partindo de uma premissa proposta por muitos arquitetos modernos, que é a inserção de estacionamentos marginais ao 

centro e bloqueando o acesso do automóvel ao mesmo. 

 

 

I.II - Comportamento urbano espelhado no construído 

 

A circulação pela urbe envolve o meio, que é infraestrutura, mas também o rito, que é o percurso 

do cidadão e sua fruição. Levada em conta a transformação arquitetônica na sociedade de 

massas, a caricatura dessa função social é demonstrada na confusão entre as formas da cultura 

                                                           

3 SERAPIÃO, Fernando. Estação Intermodal, Estrasburgo, França. In: Revista Projeto Design, nº 288. São Paulo: Ed. Arco, Fev. 

2004.  
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consumista com as populares. Nisso, e no tocante ao simbólico na era pré-moderna da 

arquitetura, tal tradição voltou à cidade contemporânea de maneira, em última análise, 

obscena, nas palavras de Arantes, que analisa a arquitetura como simulacro,4 apoiada nas 

observações de Baudrillard quanto ao Centro Pompidou, inclusive.  

 

 
 
Fig. 3 – J. A. Coderch. Instituto Social de La Marina, apartamentos em Barceloneta. Exemplo de modernidade específica.  

 

No caso deste, o Beaubourg, (conhecido centro de artes de Paris) a inversão dos processos de 

leitura urbana causa, a princípio, um choque com respeito ao entorno. Mas a longo prazo a 

absorção desse choque transforma o objeto em distração do sujeito com relação ao mesmo 

entorno, e ícone de um tempo descontínuo frente ao fluxo temporal presente na cidade formal. 

Daí o paradoxo. Se espelhado num exemplo de Barcelona, a presença de uma edificação num 

dado contexto pode torná-la personagem, - como o faz a citada cúpula de Brunelleschi - mas 

guardando seu próprio contexto de impacto e significado, aportando os valores de referência 

citadina e dando continuidade num formalismo mais autêntico, num jogo poético com as 

condicionantes. O edifício de apartamentos do Instituto Social de la Marina (José Antonio 

Coderch, 1951), situado no bairro de Barceloneta, reúne poéticas num gesto de "quebra" da 

fachada que, ao mesmo tempo é marca pessoal do arquiteto e joga com a recorrente diagonal, 

presente desde a mimese do Eixample Cerdà até a microdinâmica da pendente topográfica 

característica dessa metrópole à beira-mar e ainda se insere na tradição paisagística local. O 

                                                           

4 "No limite, diz Baudrillard, «é aquilo que não pode ser visto, porque está votado nu, sem segredo, à devoração imediata». 

Hiper visão de uma hiper-realidade. Nisto consistiria o obsceno, - obliteração da cena. (...) É essa contradição o tema de 

análise de Baudrillard, a que chamou «o efeito Beaubourg»: todo exterioridade, portanto simulacro dissuasivo, ao mesmo 

tempo que esconde uma cultura da significação, reinstaurando uma relação tradicional" (ARANTES, 1988: 269/278).  
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contraste refigurativo, que se exemplifica entre esses dois edifícios, será abordado no âmbito do 

redesenho através dos equipamentos escolhidos para este estudo nas capitais catalã e paulista.  

 

O redesenho de um edifício ou espaço urbano nesta escala de intervenção atua como 

possibilidade de superação da superficialidade e manutenção do elemento cultural pré-

moderno, na maioria dos casos. Atua também, muitas vezes, na confusão do construído 

desordenado através da estrutura própria do léxico moderno - no caso americano - onde a 

coletividade se adapta ao apropriar-se. Os aspectos sociológicos e rituais enfrentados pela 

arquitetura na reabilitação, ainda nessas escalas, são inclusive vinculados ao valor artístico, tanto 

material como conceitual, com respeito a seu apelo à cidadania.  

 

 

I.III - Arte e cidadania no redesenho de edifícios 

 

No campo das artes plásticas, a produção brasileira e latino-americana da primeira metade do 

século XX influenciou sobremaneira a arquitetura. Notadamente a arte concreta e logo o seu 

movimento de superação, o chamado Neoconcretismo. Este relacionava a cultura popular 

(pautado pela arte conceitual) ao purismo geométrico e formal desta vertente tropical, digamos, 

das vanguardas construtivistas. Ainda que os artistas mais ligados ao realismo e outras vanguardas 

realizassem obras decorativas utilizadas em construções e espaços urbanos modernistas, como os 

murais e azulejos de Portinari e Di Cavalcanti, ou os monumentos de Brecheret, havia uma forma 

mais sutil de absorção arquitetônica da arte vigente: o léxico formal e a ideologia da arte 

abstrata, no caso brasileiro, manteve uma estreita relação com os projetos arquitetônicos. 

Explícita é a singularidade do prédio do MASP, (Lina Bo Bardi, 1947) na Av. Paulista, onde a 

arquiteta demonstra sua já sabida relação com artistas locais de renome.  

 

 
 

Fig. 4 - Museu de Arte de São Paulo (MASP). Estreita relação formal com a arte concreta feita no período 1940-1960. 
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No entanto, a gênese das cidades no Novo Mundo tem menos a ver com arte e mais com 

princípios de ocupação e dominação, diferentemente da cidade europeia, construída sobre 

uma base cultural que realizou a materialidade edificada incorporando suas visões de arte como 

um processo natural. De fato, se percorrermos a miríade dos "deslocamentos" da muralha da 

cidadela de Barcelona, vestígios de suas versões anteriores estão preservados com uma aura que 

qualquer muro contemporâneo se "envergonharia". Salvo quiçá, trechos do "muro de Berlim" 

tenham uma importância histórica que mereça uma preservação em si, ainda que de cunho 

altamente pejorativo. Na Ciutat Vella (Cidade Velha), as paredes trabalhadas com gárgulas 

góticas, os passeios iluminados por postes em ferro fundido adornado com motivos florais barrocos 

ou ainda as plantas dos mercados direcionadas a praças repletas de monumentos, são provas 

de um processo de incorporação natural da arte no urbanismo e na cidadania.  

 

 
 
Fig. 5 - Monastério na Plaça del Rei, bairro gótico de Barcelona. Muralhas preservadas. 

 

Se tais contextos prefiguram uma sintaxe que envolve a noção social do rito artístico, a 

responsabilidade do arquiteto e dos agentes envolvidos na requalificação não permite a quebra 

desse círculo virtuoso. A permanência do jogo poético é essencial para o êxito de um edifício 

redesenhado. No campo semântico, a configuração de um edifício redesenhado - na escala 

urbana - pode ser pertinente se a construção mantêm signos artísticos relevantes, e nessa 

relevância os aspectos políticos e ideológicos têm papel essencial. Ou ainda, a preocupação 

atual na nossa época, cunhada por alguns teóricos até de modernidade líquida5 é, se a influência 

                                                           

5 “La extraordinaria movilidad de los fluidos es lo que los asocia con la idea de «levedad». Hay líquidos que en pulgadas 

cúbicas son más pesados que muchos sólidos, pero de todos modos tendemos a visualizarnos como más livianos, menos 

«pesados» que cualquier sólido. Asociamos «levedad» e «liviandad» con movilidad e inconstancia: la práctica nos demuestra 

que cuanto menos cargados nos desplacemos, tanto más rápido será nuestro avance. Estas razones justifican que la fluidez 

o la liquidez son metáforas adecuadas para aprehender la naturaleza de la fase actual - en muchos sentidos nueva - de la 
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artística se expressa na técnica ou em recursos baseados na moda, que se apresenta antitética 

a uma arquitetura que sobreviva. O uso pragmático - refigurado - de uma requalificação pode 

responder, ao longo do tempo, se esta conseguiu manter o sentido estético ou se aniquilou a 

cognição feita pelo conjunto dos usuários urbanos. Nesse nível de intervenção, importa a 

capacidade de ressignificação do uso sem a alteração de um código consagrado. 

 

A abertura à percepção da arte por parte do usuário, no contexto urbano, se dá numa 

perspectiva que beira o inconsciente, de modo à expressar mais a comunicação e a linguagem 

que qualquer outro aspecto dela, como os fatores formativos, lúdicos ou conceituais. A 

decodificação da obra pelo receptor deixa de ser imediata e, no caso de pensarmos na relação 

urbana, ela joga mais com o inconsciente coletivo que com a interação própria pessoal, pois o 

arquiteto que abarca essa condicionante de projeto tem de notar a possibilidade de uma 

interação apenas imagética do receptor.  

 

O edifício redesenhado neste contexto revela uma relação sígnica de emissor de uma 

determinada ideologia. Desde uma perspectiva hegeliana, onde na arte a ideia se encarna nas 

formas materiais, a dialética obra-público (ou emissor-receptor) tem modalidades próprias de 

percepção6 e, dentro dessas, a percepção arquitetônica desde uma visão que engloba o fato 

da cidade, atua sobre a modalidade da comunicação e da linguagem. 

 

 

"... a atitude desinteressada impõe um tipo característico de percepção: a 

estética, que destaca a possibilidade de contemplação, compreensão e fruição, 

baseadas, como diz Kant, no livre jogo que implica uma associação entre 

entendimento e imaginação. Esse desinteresse impõe a presença da obra como 

uma finalidade sem a representação de um fim, capaz de agradar 

universalmente e sem conceito" (TAVARES, 2003: 32). 

 

O problema da recepção sem a intencionalidade, mas do ponto de vista do observador, recai 

na atitude estética postulada por Kant ao discorrer sobre a separação da obra de arte da obra 

do artífice: a do desinteresse. Desinteresse consciente, pois a atenção estética é sentida somente 

após a cognição linguística, após a comunicação funcional sobre o papel que um edifício exerce 

sobre a cidade, independentemente de sua função prática. 

 

  

                                                           

historia de la modernidad”. In: BAUMAN, Zygmunt. Modernidad Líquida. Buenos Aires: Ed. Fondo de Cultura Económica 

Argentina S.A., 2000: 8.  

6 TAVARES, Mônica. Fundamentos estéticos da arte aberta à recepção. In: Ars - Revista do departamento de artes plásticas. 

São Paulo: Ed. ECA-USP, 2003: 32. Neste artigo Tavares explica a ideia de abertura artística à recepção. As modalidades de 

percepção artística estudadas por ela seriam as de arte como fazer; como conhecimento; como expressão; como jogo; 

como tradução criativa; como formatividade; como comunicação e linguagem. É sobre a última que nos referimos. 
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II - os sistemas de objetos 

 

O limite do redesenho não é o objeto arquitetônico e sim o próprio território. Da noção de território 

postulada anteriormente, leva-se em conta o surgimento da ciência urbanística como 

subproduto da era industrial (BENÉVOLO, 1987). 

 

A oposição entre visões de ordem política ou formal permeia não só a teoria, mas também a 

projetação. Leonardo Benévolo, cujos textos influenciam escolas de todo o mundo, tem desde 

seus primeiros escritos uma visão marcada pela noção do território como evento político e fala 

do nascimento do urbanismo como função reparadora aos processos técnicos e econômicos da 

cidade industrial.7 Essa perspectiva se mantém até seus livros atuais sobre análise arquitetônica 

concorde aos acontecimentos que provocaram mudanças ideológicas na hierarquia de poder 

nas últimas décadas.  

 

No entanto, urbanistas acostumados a projetos de revitalização urbana, construídos ou 

meramente propostos como especulação acadêmica, defenderam questões mais palpáveis, 

como foi o caso do professor Manuel de Solà-Morales. Sua atuação como profissional e docente 

o levou à projetar soluções para o frente marítimo de Barcelona e para alguns trechos de Berlim, 

entre outras importantes cidades. Buscava um desenho calcado na materialidade, na realidade 

urbana, e se opôs tanto à visões politizantes como tecnicistas. Sua crítica aos estruturalistas e seus 

conceitos de malhas, redes, conexões ou áreas funcionais o levou a um método de análise que 

vai até um redesenho próximo do fenomenológico. Propunha o desenho da secção urbana; 

anotava a cidade como uma "pele". Frente ao ideário estruturalista ou ainda à noção albertiana 

de território, reiterada pelos materialistas, da cidade como campo de expressão política ele 

afirma: 

 

 

"Es la materia urbana la que nos transmite, tanto en sus puntos más sensibles como 

en sus zonas más neutrales, la energía cualitativa que acumula el carácter 

colectivo sobre ciertos espacios, cargándolos de significación compleja y de 

referencias culturales, y haciendo de ellos materia semántica, construcción de 

memoria intersubjetiva, social".8 

 

E trabalhando sobre essa observação, enfrentava o projeto como uma espécie de "acupuntura 

urbana", que denota precisamente o que se avalia nas obras concretas de arquitetura 

                                                           

7 "(Esta é) a tese central do nosso livro, que contém ainda uma pista para o debate contemporâneo. As instancias 

renovadoras da cultura urbanística moderna só podem efetivamente traduzir-se em realidade se tomarem o contato com as 

forças políticas que tendem para uma transformação geral análoga da sociedade. (...) ...uma vez aceite o caráter provisório 

de um discurso histórico que entra em linha de conta com os propósitos operativos do nosso tempo; isto indica apenas que 

as condições do nosso trabalho mudam a todo momento, exigindo uma contínua revisão das nossas concepções sobre o 

passado recente" (BENÉVOLO, 1987: 11). 

8 SOLÀ-MORALES, Manuel de. De cosas urbanas. Barcelona: Ed. Gustavo Gilli, 2008:24. 
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redesenhada estudadas aqui, desde as escalas territorial/urbana/local: o ponto sensível e, a partir 

dele a "cura" dos demais órgãos; o objeto influindo positivamente em seu sistema. Solà-Morales 

procura um interacionismo maior para o entendimento da dissociação entre coesão formal e 

matéria; a interconexão de espaços mais ou menos caóticos que configura o plano 

contemporâneo e que emerge de relações diretas e imediatas, relações semânticas. 

Cognoscência de elementos díspares, como sintagmas da linguagem dos lugares (SOLÀ-

MORALES, 2008: 27). Encontra na arte de Calder ou Miró a intuição da trama desses elementos e 

a presença do entendimento onírico coletivo se reflete em projetos como os para o Moll de la 

Fusta, ou Alexanderplatz.  

 

Nesse ínterim, algumas propostas e intervenções urbanas relativamente recentes nas cidades 

europeias ilustram estratégias baseadas e mais ou menos polarizadas por ditas vertentes de 

renovação e nos revelam alguns parâmetros. 

 

 

II.I - paradigmas da renovação urbana europeia 

 

O percurso de renovação que mais interessa comentar neste trabalho talvez seja o barcelonês, 

do período compreendido entre 1986 e 2004. Ainda assim, o processo como um todo pode 

evidenciar excelentes pistas sobre a metodologia do redesenho em escala territorial e urbana 

que abarca o continente europeu. Pistas também sobre seus reflexos, através de exemplos, - sem 

que estes se considerem aqui os mais importantes - explicitam certas condicionantes que variam 

entre o significado político e formal, tendo que lidar com especificidades diversas e cuja resposta 

ao uso foi ou é controversa e diferente em cada caso. A tríade Londres - Paris - Berlim é muitas 

vezes modelo de urbanismo para as outras cidades europeias e (não sobreavaliando) foram 

também modelos de planejamento entre si, dependendo da época. 

 

O urbanismo barroco, que é o gerador da reordenação moderna da cidade europeia, segundo 

Lewis Munford (1998), relegou as funções urbanas à sobras de espaços. Um ponto interessante é 

a noção matemática do modelo, extremamente formal, mas dirigido politicamente por um 

sistema de privilégios do poder instituído. Portanto, o espaço do viver no plano barroco era ditado 

pela via de circulação rápida.  

 

 

"Com esse desdém por todas as funções urbanas exceto o tráfego, ocorreu uma 

supervalorização da figura geométrica. (...) A figura abstrata delimita o conteúdo 

social, em vez de ser derivada dele e, em certo grau, conformada a ele. As 

instituições da cidade já não geram a planta: a função da planta é, antes, 

introduzir nas instituições a conformidade à vontade do príncipe". 9 

                                                           

9 MUNFORD, Lewis. A estrutura do poder barroco. Capítulo XII. In: A cidade na história. Suas origens, transformações e 

perspectivas. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1998: 424.  
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O urbanismo espanhol não deixou de ser influenciado por tais noções, ainda que muito mais em 

Madri que na própria Barcelona. Na obra de divulgação popular sobre urbanismo mais difundida 

na Espanha, Fernando Chueca (2011) cita o próprio Munford para cunhar um termo sobre essa 

época determinante e que gera reflexos importantes até hoje. O autor se refere à metropoli 

paleotécnica, onde critica esse mesmo urbanismo com argumentos, inclusive, alusivos aos 

iminentes problemas meio-ambientais.  

 

 

"El libre juego de las fuerzas competitivas, que en términos de economía de 

mercado podía ser saludable movilizador, en términos de urbanismo era una 

catástrofe. Las industrias provocaban una monstruosa acumulación de tráfico 

pesado, ruidos, malos olores y, sobre todo por sus humos y emanaciones, una 

"polución" que viciaba la atmósfera hasta extremos alarmantes para la salud 

pública".10 

 

Numa fase posterior - o conturbado século XX - o redesenho se torna menos intervencionista no 

plano geral e a Europa entra num ciclo de renovação pontual, centrando-se no reconhecimento 

e na tutela do patrimônio pré-industrial e dos inícios da industrialização: em evidência o 

patrimônio até a segunda guerra mundial. As dificuldades de conservação e de intervenção 

estão relacionadas à certas condicionantes. Ainda que este patrimônio seja recente, ele se 

assenta sobre uma rede tardo-medieval que determina a paisagem; e o centro histórico é 

amplamente submetido às lógicas barroco/modernistas da periferia que a engloba. Existe ainda 

um conflito entre conservação e uso atual, que tanto os agentes especializados como o sentido 

comum devem balancear.  

 

A metodologia de conservação ativa, proposta na década de 60, na Itália, contrasta firmemente 

com os modelos norte-americanos do mesmo período e citados nos próximos apartados. Esta 

metodologia, que é considerada por Benévolo (2007) como sendo uma das mais relevantes 

contribuições italianas para a cultura arquitetônica mundial no século XX, faz parte de um 

movimento amplo do qual, em 1984, Vittorio Gregotti - um dos arquitetos cuja obra estudamos - 

emite uma contundente opinião: 

 

 

 "A questão que nos interessa discutir é se a ideia de modificação não terá 

assumido progressivamente uma importância especial como instrumento 

conceitual que preside à projetação da arquitetura; aliás, se de alguma forma 

ela não pode ser considerada sintetizadora das mudanças verificadas na teoria 

da projetação arquitetônica dos últimos trinta anos. Poder-se-ia perguntar, até 

                                                           

10 CHUECA, G. Fernando. Breve historia del urbanismo. Madrid: Alianza Editorial, 2011: 214. 
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mesmo, se não seria descritível uma linguagem da modificação, assim como nos 

anos da vanguarda existia uma série de linguagens do novo".11  

 

A defesa da renovação urbana feita na Europa é a de que muitos países não-europeus, cuja 

população crescente suscita a projetação do novo ambiente urbano, tenham um parâmetro 

qualitativo para suas transformações quantitativas, ainda que tal molde seja muito mais aplicável 

em nível local. Esses parâmetros podem constar dos planos diretores, que apenas no século XXI 

começam a ter caráter legal em países como o Brasil. 

 

Ainda sobre esta questão, deve-se considerar cada vez mais a cidade como organismo 

individual, dado o processo acelerado de globalização. Solà-Morales trabalhava nessa via, numa 

busca de identidade; o redesenho moderno em âmbito territorial é pautado atualmente por 

encargos de governos locais a escritórios de arquitetura e urbanismo mundiais, que prefiguram o 

projeto; empresas de engenharia multinacionais que configuram as obras; e entidades de diversos 

interesses que esperam por refigurar essas cidades. Ainda assim, na Europa se denota um forte 

vínculo entre o estudo do passado e as tendências do porvir, sobretudo na projetação em grande 

escala, o que é algo praticamente inexistente na cidade americana. A compreensão do 

patrimônio e de relações espaciais duradouras potencializaria tais intervenções. Na escala 

anterior, - do entorno urbano - edifícios isolados remanejados e remodelados em graus diferentes 

estabelecem uma paisagem urbana que se torna cada vez mais e mais complexa. Dada a 

problemática das intervenções locais, a existência de tais planos diretores deve ajudar na 

adequação dos planos urbanísticos setoriais e nos projetos arquitetônicos de redesenho. 

 

 
 

Fig. 6 - Espinha urbana corta de leste a oeste a cidade unificada, desde Alexanderplatz até  

Kurfurstendamm, enlaçando as áreas centrais. Solà-Morales. Estudo sobre plano urbano de Berlim.  

                                                           

11 Vittorio Gregotti, "modificazione", Casabella, nª 498-499, Milano, Jan-Fev de 1984. Extraído de: BENÉVOLO, Leonardo. A 

arquitetura no novo milênio. São Paulo: Ed. Estação Liberdade, 2007: 33.  
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Berlim: Alexanderplatz 

 

Historicamente, esta praça sofreu várias modificações e no recente século XX fez parte do eixo 

administrativo da antiga capital da Alemanha Oriental. Atualmente é um nó urbano ao final do 

percurso linear que segue as centralidades da Berlim unificada. A cidade, que persegue há muito 

tempo uma identidade e foi mutilada pelas sucessivas guerras, todavia, se reconstrói novamente, 

numa tentativa de coerência que traduz o "antigo radicalismo intelectual implícito no destino 

excepcional dessa grande cidade" (Benévolo, 2007: 276). No que diz respeito à identidade de 

reconstrução de uma cidade - e nesse ínterim, a consolidação de um planejamento - atuam 

agentes políticos bem definidos. No caso de Berlim, a reconstrução evoca o poder de uma nação 

central, a transferência de uma capital que simboliza não só um triunfo ideológico (fato que 

marcou o fim da guerra-fria com a "vitória" do ocidente) mas ainda marca a maior reconversão 

urbanístico-arquitetônica até então. Não há um planejamento estratégico, stricto senso, mas sim 

um mote cultural muito forte, que impulsiona a requalificação de edifícios como o Reichstag e 

espaços urbanos como a “ilha dos museus”. 

 

Nas convenções dos últimos planos para a Berlim unificada retoma-se um discurso denunciado 

pelo pensador Lyotard12, onde a meta-narrativa impera e se constrói uma memória e uma 

tradição criada pelos órgãos de poder. Nestes planos, principalmente, se olvida da outra Berlim, 

construída pelos comunistas: cheia de vazios, de repetições e também esquecendo-se da 

descontinuidade de suas separações. Ainda no lado oriental, esta se apresentava absorta por um 

desenho de habitação coletiva, de simbologia de Estado e caracterizada pela baixa densidade. 

Nota-se isso em Alexanderplatz, uma praça convulsa, interpenetrada pela sequência de tráfego 

tanto pedestre quanto de transporte motorizado e fluxo comercial.  

 

Assim como em Londres manteve-se o pitoresco e o classicismo anglo-saxão na requalificação 

das zonas degradadas, a identidade imposta na nova Berlim se concentra na “reconstrução 

crítica” - não cabe aqui explicar o método - e no abandono da noção benjaminiana, fundada 

em Berlim e que inicia todo um discurso sobre a modernidade, a do Stadtbilder13. Em 

Alexanderplatz foi institucionalizado o modelo da cidade europeia, onde se recupera a 

                                                           

12 “As últimas correntes da Antropologia insistem nesta ideia: a história, a tradição...incluindo conceitos como língua, a raça 

e a geografia não são mais do que construções mais ou menos artificiais cuja legitimidade emana do consenso social. (...) 

Jean-Françoise Lyotard foi um dos primeiros pensadores a denunciar essa dupla condição (...) refere-os utilizando o termo 

«metanarrativa»". Extraído de: Carlos Garcia Vasques, “Berlin: Memória com maiúsculas”. In: Berlim: reconstrução crítica. 

Lisboa: Circo de Ideias, 2008: 44.  

13 “As «imagens da cidade» (Stadtbilder é uma noção benjaminiana) que estes autores (Benjamin e Kracauer) plasmaram 

são representativas, no mais alto grau da inter-relação entre modernismo e metrópole - e todas as suas implicações artísticas, 

literárias e sociológicas. (...) A ideia da cidade como texto, como floresta de signos que o homem urbano e cosmopolita (o 

«flâneur», essa figura que Paris, «capital do século XIX», produziu...)”. Extraído de: Antônio Guerreiro, “A cidade como texto”. 

In: Berlim: reconstrução critica. Lisboa: Circo de Ideias, 2008: 51. O autor refere-se à cidade de Berlim como metrópole 

moderna, sendo que essa interpretação se desenvolveu nos anos 20 e 30 do século XX, através dos textos de Walter Benjamin 

(Rua de sentido único e Infância Berlinense: 1900); Siegfried Kracauer (A massa como ornamento e Ruas de Berlim e Algures); 

Franz Hessel (Passeios em Berlim e Berlim secreta); Alfred Döblin (Berlin Alexanderplatz). 
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densidade e compacidade do já citado urbanismo burguês do século XIX. No entanto, ignorando 

a Berlim anônima, dos guetos e pátios, dos interstícios e da ocupação espontânea e também 

normatizando essa Berlim anárquica que poderia aludir à dos anos 20, que a obra de Kracauer 

descreve como envolta num ambiente de distração, ou melhor ainda, dispersão.14 

 

       
 

Fig. 7 e 8 - Vistas da Praça de Alexandre, Berlim, 2011. 
 

A proposta de Solà-Morales para Alexanderplatz (1990) retoma esses conceitos, pois propõe uma 

configuração próxima à realidade não instituída. Mais imagética, de fragmentação e costura. Ele 

redesenha pensando no patrimônio imaterial, na composição urbana criada pela Berlim de seus 

habitantes e do que eles fizeram com as cicatrizes dos acontecimentos nefastos do último século. 

Portanto, este redesenho provocaria um exemplo de ruptura com a continuidade de um 

planejamento urbano maquiado pelo poder, desde as iniciativas dos Kaisers, de imitar o 

Neobarroco parisiense até o urbanismo de estado socialista e sua contraparte ocidental 

ocupada, passando pelos Siedlungs ou mesmo os planos de Albert Speer.  

 

 

"Em 1989, Berlim viu-se confrontada com uma situação certamente estranha 

nesse período do milênio: escolher entre uma memória. Não foi seguramente a 

primeira vez que a cidade sentiu essa chamada de identidade. De fato, a capital 

alemã passou todo o séc. XX procurando referências que sustentassem a sua 

construção, mas a descontinuidade traumática do seu devir histórico impediu 

qualquer possibilidade de um consenso social" (VASQUES. 2008: 45). 

 

Solà-Morales retoma a lógica da ocupação oriental, com avenidas largas, vazios intercalados de 

paredões de habitação e, ao mesmo tempo, aceita a convulsão urbana conflitiva característica 

da junção das avenidas que se deformam ao redor para formar um espaço convexo. Essa 

proposta de intervenção, não realizada e publicada no livro “De cosas urbanas”, faz uma leitura 

comparável às grandes praças de formas oblíquas como a Times Square (NY), por exemplo. Numa 

nova sintaxe, adaptada ao caráter de marco e centro popular, e de sua impossibilidade de 

                                                           

14 Em alemão, Zerstreuung. Ibid. 
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apropriação privada, esta estratégia de redesenho fenomenológica se expressa neste primeiro 

croquis, que poderia bem representar a própria Times Square ou até a Plaça San Jaume (BCN), 

em menor escala. Em um segundo, representa-se o adensamento e a altura, em perspectiva.  

 

Alexanderplatz é uma síntese da Berlim convulsa. Persegue identidade pois é fragmentada e 

tenta integrar dualidades. Após várias tentativas de urbanismo identitário, buscou na 

reconstrução crítica um Pós-Modernismo que refuta uma fundamentação do patrimônio 

imaterial, já que descontextualiza a cidade informal. Ante essa visão, Solà-Morales propõe uma 

interpretação interacionista, que expõe fraturas, mas costura-as na procura da memória de seus 

habitantes.   

 

   
 

 

 
 
Fig. 9 e 10 - Croquis de Solà-Morales para Alexanderplatz. 
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Fig. 11 e 12 - A Berlim anárquica e espontânea. 

 

 

Londres: Docklands 

 

O porto de Londres, por séculos a área mais abandonada e degradada da capital britânica, 

sofre a partir da administração de Margareth Thatcher aquilo que viria a ser o maior plano de 

renovação urbana europeu até então. Algo que compreendia uma mudança com relação à 

planificação londrina, que cresceu no século XIX sob o cânone da cidade-jardim de Ebenezer 

Howard e Patrick Abercrombie, tornando-se uma necessidade urgente no período pós-segunda 

guerra mundial. A área das docas, situada anteriormente na West End, sempre foi um ponto de 

inflexão da planificação continuada que sofre Londres desde o início da Idade Moderna.  Devido 

ao seu caráter industrial, as docas se mantinham distantes da cidade sob o ponto de vista 

vivencial. Sua mudança para o East End foi consensual entre as forças políticas atuantes na 

Inglaterra do século XVIII (liberais, social-democratas e conservadores) e acabou por manter tal 

separação, que deu passo a um desenvolvimento bipolar tanto da zona portuária quanto da 

cidade, ao longo do rio Tâmisa.  

 

 

"The history of the docks, which fits perfectly into this London developments, is also 

a contrasting and frustrating element. It fits because the docks themselves were 

organized as an industrial variant of the enclosed square, but it contrasts and 

frustrates because they were also one of the biggest barriers of the post-war 

regional plan for London. At the exact moment that port activities left the area 

and the docks could be transformed into the last project of the Greater London 

Plan, the unsteady balance behind the consensus on the regional plan 

disappeared".15 

 

                                                           

15 MEYER, Han. City and port: urban planning as a cultural venture in London, Barcelona, New York and Rotterdam. Roterdã: 

International books, 1999: 68.  
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Interessante é o processo de exteriorização da zona portuária, a partir de 1802, que se estendia 

entre a Tower Bridge e London Bridge, sendo o maior porto do mundo na época. Fugindo da 

ameaça napoleônica, o porto se realocou até a Isle of Dogs, mais a oeste, seguindo o curso 

aberto do rio. As warehouses - galpões com grandes muros de tijolos - se proliferaram, liberando 

a área central da cidade e aumentando consideravelmente a capacidade do então maior porto 

e maiores docas já construídas. Essa direção potencializou não uma cultura de gueto, mas um 

microcosmo de todo o mundo da época se apresentava nas docas. A dicotomia entre a Londres 

rica, civilizada e harmoniosa do centro se dissolvia totalmente e o East End era mais distante aos 

ricos que as terras longínquas do império britânico. No entanto, as renovações urbanas se 

seguiam, num modelo que longe de ser autoritário, se assemelha ao que hoje se traduz na 

expressão "parceria público-privada". Uma agenda que se pretende dialógica entre governo e 

sociedade, mas na realidade é monológica, pois mantém o espaço urbano nas mãos dos que 

detêm o poder e longe do processo dialético entre cultura e território que deve produzir a cidade.  

 

O modelo, em contraste com o berlinense, seguiu uma linha muito firme de continuidade, tanto 

do ponto de vista político-ideológico, quanto formal. A linha de desenvolvimento de Londres não 

se concentra em spots, senão em reabilitações que privilegiaram os parques a oeste e a 

infraestrutura portuária a leste, ainda que neste século XIX e adentrando ao XX, era uma cidade 

com duas faces. A burguesa e aristocrática contrastava à decadente e insalubre. 

Essencialmente, Isle of Dogs - e arredores - depois de transformar-se num centro cultural 

importante devido à instalação de população imigrante e ter sido bombardeada na guerra, foi 

ainda mais relegada pelas administrações centrais durante o último século. Com a bonança da 

era liberal, tornou-se foco de planejamento, muito em vista da necessidade política de ordenar 

um subúrbio insurgente frente à ordem instituída. Portanto, o advento das New Towns e do Green 

Belt (termos que ressoaram em planejamentos posteriores de várias cidades, inclusive em São 

Paulo - como cinturão verde), derivados dos planos do pós-guerra,16 foi o cerne dessa 

estruturação.  

 

No entanto, as docas acabaram por ser uma área que permaneceu abandonada, a despeito 

do plano que se estruturou seguindo uma lógica baseada na especulação imobiliária; tornou-se 

uma barreira territorial ao alargamento da malha de circulação até meados dos anos 80. Com o 

incremento do tamanho dos navios e do comércio mundial, as docas se tornam gradualmente 

obsoletas e o redesenho da área teve por base o desenvolvimento habitacional e identitário. De 

uma estratégia inicialmente formulada pelo “Partido Trabalhista”, todavia, os “Conservadores” - 

partido de Margareth Thatcher – acabaram por herdar um plano de renovação e tratamento de 

limpeza do rio Tâmisa (que teve uma repercussão midiática mundial de sucesso) que englobava 

                                                           

16 "...German bombardments resurrected Unwin's suggestions: the proposed slum clearance was implemented by German V-

‘s. To begin with, the situation created the practical need to for relocating tens of thousands homeless people. But perhaps 

even more important, according to Rasmussen, is the broad social support that it generated for the original idealistic promotion 

of 'community development' voiced by people such as Howard and Unwin" (MEYER, 1999: 80). Segundo Meyer, através do 

London City Council (LCC), Raymond Unwin foi o primeiro a propor um plano regional para Londres e região. Patrick 

Abercrombie, posteriormente, desenhou os planos seguindo suas diretrizes. 
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a heritage cultural das Docklands. Com o jogo político e os interesses de recolocar Londres como 

a mais influente capital europeia, no novo governo de Margareth Thatcher, a questão foi tratada 

unilateralmente e designou-se uma comissão especial (LDDC) para o desenvolvimento do plano 

em 1986. A afluência de um novo perfil de habitantes para a zona, de maior poder aquisitivo, 

abria a porta para um fenômeno conhecido como gentrification17. Uma boa rede de conexão e 

infraestrutura de circulação envolvendo aeroporto, trem de alta velocidade, metrô e balsas tinha 

valorizado e acercado os bairros das docas ao centro de Londres e ao mundo. Houve uma 

privatização do patrimônio histórico, derivado da construção de um conjunto de condomínios 

que se apropriaram da linha d'água e de empresas que não têm relação com a margem do 

Tâmisa e se auto isolaram deste. Esta foi a síntese de uma política que separou o desenho urbano 

do seu planejamento. Baseado na análise de Han Meyer, em seu livro “City and Port”, (que dedica 

também um capítulo sobre a reurbanização da frente marítima de Barcelona e analisa o projeto 

- este realizado - do Moll de la Fusta, de Solà-Morales) o redesenho do East End seguiu um 

planejamento truncado onde podem-se destacar quatro estágios de desenvolvimento, 

modificados entre 1981 e 1995: 

 

 

 Conceito de planificação urbana balanceado para toda a área das Docklands, 

proposto por Gordon Cullen, que falhou devido a interesses corporativos e não 

foi implementado. 

 

 Planejamento restrito à área na escala da região de Isle of Dogs, com estas 

diretrizes: enterprise zones, ou zonas onde se restringe apenas um perímetro, com 

pouca regulamentação para alocação de empresas; advento de 

infraestruturas de circulação sem preocupação com desenho do espaço 

público; housing, ou planejamento com alta regulamentação para habitação 

de alto padrão. 

 

 Desenvolvimento de uma nova centralidade em Canary Wharf, resgatando o 

desenho urbano proposto por Cullen, privilegiando eixos visuais, ainda que com 

uma série de problemas devido às construções já feitas no estágio anterior. 

 

 Planejamentos posteriores resgatando a relação entre estrutura e forma, 

contemplando os problemas acumulados nas etapas anteriores, que 

envolveram quebra econômica de investidores, mudanças nos interesses 

políticos e principalmente um desbalanceamento entre forma e estrutura, que 

criou uma série de elementos não conectados na área das docas. 

                                                           

17 "...o planejamento dito estratégico pode não ser mais do que um outro eufemismo para «gentrification», sem no entanto 

afirmar que sejam exatamente a mesma coisa - quem sabe a sua apoteose: uma cidade estrategicamente planificada de 

A à Z nada mais seria que uma cidade inteiramente «gentrificada»". Extraído de: Otília Arantes, “Uma estratégia fatal”. In: 

ARANTES, Otília, VAINER, Carlos e MARICATO, Ermínia. A cidade do pensamento único. Desmanchando consensos. Rio de 

Janeiro: Ed. Vozes, 2000: 31.  
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Fig. 13 - Canary Wharf se tornou centro de negócios na Isle of Dogs. 

 

O problema que caracteriza a ocupação portuária em Londres, desde o século XIX, foi a 

desvinculação dos inúmeros pequenos conjuntos de desenho com o contexto geral da cidade. 

A implementação de uma agenda desregulatória, do ponto de vista do plano diretor e 

subordinada à ocupação principalmente de Isle of Dogs, a partir dos anos 80, formam um 

conjunto de preocupações mais mediáticas e políticas do que sociais em sua intenção de manter 

o patrimônio material e imaterial local. Pese o volume de recursos tenha recuperado uma zona 

relegada, desconexa e inoperante economicamente durante vários anos, esta recuperação é 

relativa, pois a transforma num local pouco dotado de significado, vinculado apenas à lógica 

financeira do período. Otília Arantes, geógrafa brasileira, vai mais além: 

 

 

"A associação é quase imediata com outra experiência simétrica, (no caso, 

refere-se anteriormente à requalificação de Battery Park, NY) embora londrina, 

criada também, em plena década de 1970, com o intuito de construir 

habitações, inclusive preferivelmente subsidiadas, para pessoas de baixa renda, 

numa região central que se achava desativada e degradada: o velho porto de 

Londres, com seus armazéns, do outro lado do Tâmisa, bem em frente à City. O 

plano, proposto pelo Joint Committee, não agradou ao governo central que 

acabou criando a famigerada LDDC que não tinha por função senão impedir 

qualquer regulamentação restritiva ao mercado. O resultado é conhecido: 

especulação imobiliária desenfreada, tornando o local um reduto dos yuppies no 

anos 1980, com os preços dos terrenos valorizados em até 2.000%, seguida de 

uma baixa vertiginosa, falência de todo o tipo, inclusive da Olympia and York 

(casualmente responsável pela construção de Battery Park quanto de um imenso 

complexo multifuncional em Canary Wharf)" (ARANTES, 2000: 35). 
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Fig. 14 - Representação da península de Isle of Dogs, ao leste de Londres, conformada pela passagem sinuosa do rio Tâmisa. 

Quatro estágios de desenvolvimento urbano para Docklands:  

 

a) A situação cerca de 1980: enclaves habitacionais como elementos autônomos ‘introvertidos’ com relação à 

estrutura das margens do rio e das bancadas do porto. 

b) Resultados do segundo estágio: a Docklands Light Railway como a mais importante nova infraestrutura para os 

novos enclaves habitacionais e para os indiscriminados imóveis industriais (áreas hachuradas) da zona empresarial. 

Rio e bancadas do porto jogam um papel incidental. Mudchute (m), como parque público, é pedido pela 

população local. 

c) Resultados do terceiro estágio: South Quay (sq) e Canary Wharf (cw) como representativos de um novo urbanismo. 

d) Planos do quarto estágio: desenho para a estrutura do porto e das bancadas do rio, parques e vias públicas, 

expansão de Canary Wharf, com a nova estação da linha de metrô Jubilee. 
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II.II - Barcelona: planos diretores e reabilitação 

 

A história do crescimento urbano barcelonês pautou-se, via de regra, pela sua relação com o 

mar Mediterrâneo e a proximidade ao continente europeu, relativa ao restante da península 

ibérica. De fato, a relação alternou-se ao longo dos séculos entre a expansão ao frente marítimo 

e sua negação. Outro tema importante que atuou de forma contundente no caminho da 

expansão urbana da cidade foi a questão autonômica e respectiva intervenção do governo 

central, desde a unificação entre os reinos de Castela e Leão.  

 

Ao mesmo tempo, mar, planície e montanha, a topografia da cidade provocou um crescimento 

determinado, em cada momento, por uma lógica de ocupação que se utilizava desses 

elementos. Como porto central de uma rede de cidades mediterrâneas que formavam o mundo 

catalão, inicialmente a cidade centrou-se na vila romana mais interiorizada. No século XIV, já 

inaugurando uma cultura de comunidade, o chamado Consell de Cent decide focalizar o 

crescimento da cidade desde um ponto central, ainda longe da linha d’água. A construção da 

Igreja de Santa Maria del Mar é um dos marcos, tanto da vocação mediterrânea quanto da 

participação popular nos destinos da cidade. Esta vai aos poucos ligando-se ao frente marítimo 

através das rambles. Como parte do império espanhol, perde autonomia, que se restaura em um 

maior nível no século XVII, onde se restaura a relação portuária.  

 

O século XVIII é marcado pela repressão do governo central. A cidade permanece amuralhada 

e sua saída para o mar monitorada tanto pelo forte de Montjuïc como pela nova cidadela, 

situada ao norte da costa. Nesta altura, o bairro de Barceloneta é criado, atuando como 

comunicação entre a cidade e o mar; e que ao mesmo tempo era símbolo de colonização e 

base da resistência à repressão. A identidade catalã recrudesce fortemente no século XIX e a 

expansão urbana remete à criação de infraestrutura e se volta às culturas da Europa continental, 

basicamente à Paris e Viena. Rejeita-se, em boa medida, a alternativa de integração ao reino 

espanhol e a atividade política regional procura vincular-se ao contexto europeu mais do que 

propriamente o mediterrâneo. Seja esta atividade de esquerda ou direita, socialista, anarquista 

ou conservadora, tenda ao independentismo, ou mais ainda, à identidade plural catalã moderna 

e industrial, todas elas têm em comum nesta época, a faceta dissidente. 

 

Uma das heranças centralistas mais difíceis de se lidar no plano de expansão barcelonês é a 

criação do Porto Autônomo, este não respondendo administrativamente à municipalidade. Tal 

questão produziu um crescimento urbano direcionado às montanhas, com artérias de 

comunicação partindo da área central e interligando outras aglomerações urbanas. O caso mais 

relevante é a criação do Passeig de Gràcia, unindo o centro à Vila de Gràcia. Essa via se torna, 

no século XIX, a principal de Barcelona e é seguindo uma orientação leste-oeste que a cidade se 

expande, de acordo ao plano proposto por Cerdà em 1859. Este teria sido uma escolha do 

governo central, ainda que historiadores não tenham chegado a uma conclusão sobre as 

intenções desta decisão. Entre o plano de Cerdà e o de Antoni Rovira I Trias, também de 1859, foi 

escolhido o primeiro (MEYER, 1999: 135). 
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Por sua vez, o plano de expansão do Eixample, de Rovira e Trias, formalmente remete mais às 

urbanizações que caracterizam os planos europeus do XIX. Já o plano de Cerdà, de acordo com 

a configuração das quadras, é um plano que lembra a quadrícula colonial imposta à cidade 

americana pelas metrópoles. 

 

 
 

Fig. 15 - Fotograma do bairro do Poblenou e Frente Marítima, em 1991. 

 

 
 

Fig. 16 - Proposta de modificação do PGM. Autores: José Antonio Tajadura, Manuel Franco.  

 

Nos anos da ditadura franquista, a capital catalã sofreu uma grande perseguição do governo 

ditatorial e sua expansão foi limitada aos mandos de Madri. Com a situação portuária em mãos 

do governo central, a imigração interna - principalmente vinda de Andaluzia - e o advento da 

industrialização, o Plano Cerdà foi construído e reinterpretado, muitas vezes desconectado da 

costa. Isso devido às indústrias que se alocaram no entorno do Porto Autônomo, ao sul, e em 

Poblenou, ao norte. Os planos do GATPAC18 não se implementaram e a cidade sofreu uma 

                                                           

18 GATPAC - Grup d'Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l'Arquitectura Contemporània. 
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estagnação em seu planejamento que, por sua vez, floresce após a abertura política espanhola. 

As figuras políticas que emergem reivindicando a identidade, língua e cultura catalã se uniram a 

uma série de arquitetos e urbanistas engajados. Entre ideologias liberais e conservadoras, o 

consenso em torno da identidade catalã gerou um período de florescimento do urbanismo que 

revolucionaria a estrutura e a forma do planejamento e do desenho urbano em um nível mundial 

(MEYER, 1999: 139). 

 

O planejamento urbano nesta época seguia uma tradição europeia de Modernismo racionalista, 

onde a separação entre estrutura e forma urbana era evidenciada. Durante os anos do 

franquismo a cidade vive um boom especulativo nas áreas do Eixample e Barceloneta, enquanto 

o casco antigo e a costa ficam em segundo plano. Após a morte de Francisco Franco (ditador 

entre 1939-1975) e a abertura do regime, surge um grupo de arquitetos cujos nomes proeminentes 

eram Oriol Bohigas, Manuel de Solà-Morales e Joan Busquets, e cuja atividade se fazia através da 

Escola de Arquitetura (EtsaB). Estes elaboram, sistematicamente, um urbanismo mais 

contextualista e intimamente relacionado com a tradição arquitetônica da cidade, preocupados 

em organizar a forma e a estrutura urbana de maneira conjunta. 

 

A reorganização da cidade nesse ponto rondava sobre um debate que valorizasse a área ao sul 

da Av. Diagonal e sua expansão ao mar - pois a área nobre tendia a um crescimento norte, desde 

o desenvolvimento do Eixample. Os bairros mais ricos, como Bonanova e San Gervasi, tinham um 

preço de solo muito superior aos de Poblenou. Apesar de ser uma continuidade estrutural do 

Eixample de Cerdà, o acesso ao mar era interrompido por limites como as linhas férreas e o 

cinturão rodoviário, e ainda suas mançanes (quadras) eram ocupadas por galpões industriais e 

casas informais de baixa renda. Como reação ao Plan Ribera, posterior ao Plano Macià do 

GATPAC, mas de sistematização semelhante, um plano alternativo desenvolvido pelo Laboratório 

de Urbanismo da EtsaB, liderado por Solà-Morales foi desenvolvido. O debate sobre o waterfront 

de Barcelona tornou-se essencial no planejamento da cidade até a revolução urbanística dos 

anos 80 e mistificou-a como referência de um modelo controverso. Muitas vezes mal interpretado 

por críticos e gestores e identificado como Planejamento Estratégico, esse modelo recebeu uma 

denominação econômica e já aparecia em planos diretores como os do Inner Harbour de 

Baltimore e mesmo em Docklands, mas deve ser visto sob uma ótica diferenciada no caso de 

Barcelona. 

 

          
 

Fig. 17 e 18 - Baltimore, Inner Harbour. Considerada a primeira experiência de planejamento estratégico de requalificação 

urbana. 
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Fig. 19 e 20 - Mudança do eixo de desenvolvimento urbano de Barcelona a partir dos anos 80.             

 

 

planejamento estratégico 

 

O núcleo do pensamento sobre o planejamento urbano contemporâneo em Barcelona residia 

num respeito às formas históricas, suas escalas, e numa inserção que integrasse a rede de 

infraestruturas de circulação e o grid do Eixample Cerdà. Com o mote da realização das 

Olimpíadas de 1992 e seguindo uma tradição de renovação acompanhada de um grande 

evento, como ocorreu quando da feira mundial de 1929, se inicia um processo que continuou até 

o início dos anos 2000. As propostas giram em torno a novas centralidades e desenvolvimento 

urbano, onde o modelo tende de um contextualismo historicista que incorpora elementos do 

movimento moderno até um baseado estritamente na especulação imobiliária. Em todo caso, os 

grandes méritos alcançados são os da participação popular, do interesse público muitas vezes 

colocado em primeiro plano e, principalmente, da continuidade espacial que se produz na 

cidade e que traz coerência entre zonas contíguas, provocando uma experiência de cidade 

coesa e ao mesmo tempo diversa. O Plan General Metropolitano foi um master plan aprovado 

em 1976, que tinha um caráter muito mais estruturante e focado na normalização de áreas 

negligenciadas pelos planos diretores anteriores. Dentre estas áreas, o foco era a zona costeira e, 

com maior ênfase, a revitalização da Cidade Velha. As intervenções a partir do PGM revelaram 

critérios que podem ser resumidos sob algumas diretrizes: 

 

 

 Valorização de estruturas históricas como parte da vida urbana. 

 

 Intervenções radicais em zonas que impedem a conexão entre bairros, fruição. 

 

 Infraestrutura nova para gerar tais conexões e convívio.  

 

 Campo para novas tipologias, tanto de construções como de espaço público. 
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Fig. 21 - Corte do projeto para o Moll de la Fusta. Manuel de Solà-Morales. 
 

 

 

Fig. 22 – Detalhe do subsolo. Corte do projeto para o Moll de la Fusta. Manuel de Solà-Morales. 

 

Obtendo maiores ou menores sucessos, as intervenções costeiras seguiram a linha norte desde o 

Passeig Colón, Barceloneta e Poblenou até a época das olimpíadas, sempre buscando um 

diálogo entre forma e estrutura urbana, entre plano e projeto; quanto mais distante do casco 

histórico, mais sujeito a embates com a iniciativa privada, com a exploração de recursos 

portuários e a especulação do solo. 

 

Portanto, foi um modelo onde prefeitura, universidade, participação cidadã e agentes financeiros 

se engajaram para a construção de uma Barcelona total, com multi-centralidade, interesse 

turístico, cultural e vivencial. No entanto, ainda que o sucesso deste novo modelo tenha sido 

atingido, ele foi subvertido e exportado como uma marca publicitária.  Principalmente na 

América Latina, a interpretação do “planejamento estratégico” barcelonês, (como assim foi 

vendido) que na prática se assemelhava a experiências anglo-saxãs, não surtiu efeito salvo em 

locais pontuais onde o desenho urbano e iniciativas público-privadas vingaram, mesmo assim, 

sem influir sobre o restante da cidade, como no caso de Puerto Madero, em Buenos Aires, ou em 

alguns projetos de recuperação do centro urbano, em São Paulo. A diversidade, liberdade e, ao 

mesmo tempo, continuidade do espaço público são os grandes legados desse urbanismo que 

gerou paradigmas de redesenho na escala metropolitana e que serve de platô para o 

desenvolvimento da cidade em escalas sucessivamente mais físicas, que são as do planejamento 

local, desenho urbano e edificação.  

 

Numa visão da intelectualidade latina o planejamento estratégico, como foi vendido, é analisado 

não como uma invenção catalã, como Arantes assinala, mas uma adoção da forma americana 

de planejamento e sua reelaboração. 
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"Quanto mais peças no mostruário melhor, porque afinal, o que estava na vitrine 

era a própria capital da Catalunha, e aí não há de ter pesado pouco a 

convergência local entre tradição e ultra-modernidade. Aliás, talvez o interesse 

maior, e o relativo sucesso desse modelo-barcelona (sic), decorra dessa situação 

limite: de um certo modo, ter podido combinar regionalismo e neo ou ultra 

modernismo, teoria do "lugar" e planejamento estratégico, uma fórmula por assim 

dizer híbrida de urbanismo de segunda e terceira geração, ou ainda de gestão 

urbana de molde empresarial americano e previdenciário cultural (se é possível 

falar assim) europeu, notadamente francês" (ARANTES, 2000: 56). 

 

O planejamento estratégico já havia sido uma estratégia formulada nos anos 60, nos Estados 

Unidos. O mérito barcelonês reside na presença do apelo popular e da cidadania, numa mescla 

entre um urbanismo de requalificação de áreas degradadas com apelo social-democrata, ou 

seja, guiado pelo poder público ainda que vinculado à estrutura privada. 19 

 

A prefeitura de Barcelona propôs, desde a aventura olímpica, uma série de planos diretores e 

reabilitação urbana de uma envergadura tal que modificou a face de todas as áreas da cidade. 

Entre eles estão, além do de Barcelona'92, os planos do Fórum 2004, do Poblenou 22@, de Nou-

Barris, os interiores de mançanes do Eixample, etc. Dentro dos planos de renovação, se destaca 

aqui, no âmbito do redesenho, aquele direcionado à Cidade Velha. O rigor na feitura e a forma 

silenciosa, ou seja, sem a necessidade de um esquema propagandístico, o transformou em um 

dos mais conscienciosos e efetivos, dentro do plano geral. Seus principais atos são a abertura da 

Rambla del Raval, e a conexão entre o Borne e a Catedral através de dois PERI e do redesenho 

do Mercado de Santa Catarina. Ainda que esse bairro seja um dos mais difíceis de serem tocados, 

pois jazem ali fragmentos românicos, ruínas das sucessivas muralhas da Ciutadella e todo o 

                                                           

19 “Ainda que houvesse uma postura de resistência ao modelo, a análise aprofundada do caso particular de Barcelona leva 

a uma relativização que confere o valor da experiência catalã: desnecessário dizer que nem mesmo este foi uma invenção 

ibérica, pelo contrário, a técnica adotada numa planificação urbana que se autodenomina estratégica é, como já vimos, 

americana: inspirada nas empresas privadas, nos anos 1960, cidades e regiões passaram a proclamar que a máquina 

morar/trabalhar/etc. moderna não mais atendia às exigências de uma nova fase de reestruturação do capitalismo, 

inventando, em nome de um novo e acintoso conceito de performance urbana, máquinas urbanas de produzir renda (para 

voltar ao conceito de Molotch). Aliás o mote já era adotado por algumas administrações municipais na própria Europa, como 

Birmingham ou Rotterdam, sem falar no novo plano para Madri. Mas com o tempo o planejamento de Barcelona foi se 

convertendo num paradigma dentro disso que estamos chamando de urbanismo de «terceira geração», e possivelmente 

porque de alguma maneira soube renovar a fórmula, que aliás contava com um ingrediente indispensável e muito bem 

explorado: o marketing que as Olimpíadas de '92 propiciaram.  

Sem dúvida, o grande aporte do Governo Central devido às Olimpíadas, mais os investimentos privados motivados pelo 

evento, favoreceram um projeto de uma abrangência inusitada, numa escala incomparável com a feira de Baltimore de 20 

anos antes. Mas havia também, não há como negar, uma experiência acumulada de gestão de esquerda, em Barcelona, 

que fazia com que, mesmo quando o princípio que a norteava fosse o das intervenções pontuais, se destinasse a recuperar 

o conjunto da cidade - não havia, ao menos de forma explícita, a intenção de beneficiar uma elite local, criando nichos de 

alto valor imobiliário. Portanto, insisto: não há de ser sem motivo que Barcelona se tornou a grande referência - só um êxito 

razoável do modelo, não apenas marketing, poderia explicar tão rápida difusão mundo afora, e justamente na versão dos 

urbanistas catalães" (ARANTES, 2000: 52). 
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aparato gótico, um levantamento cadastral terminado em 2000 revelou os sucessos, prerrogativas 

e bases de dados minuciosas que aportam o instrumental necessário para futuras renovações.  

 

É fato que dos anos setenta até a atualidade, o centro de Barcelona sofreu uma transformação 

silenciosa que readequou seu espaço público a uma higiene, permanência eclética e civismo 

antes perdidos. Seu patrimônio construído foi revitalizado e preservado de forma consciente, 

mesmo com algumas críticas, principalmente relacionadas com a abertura da Rambla del Raval. 

As aberturas de vias indiscriminadas e ortogonais foram progressivamente suspensas, de cara à 

preservação do tecido antigo. 

 

 

III - sistemas dentro de sistemas  
 

Sendo o objeto arquitetônico parte inexorável de um sistema que, no limite, é o território, esse se 

incorpora a sistemas sucessivos à medida que a sociedade se transforma e cria objetos cada vez 

mais integrados não só ao território, mas, à região, ao entorno, à imagética, à economia e aos 

demais sistemas, físicos ou não.  

 

Como descrito, o objeto do redesenho - que é o plano urbano, o equipamento urbano ou o 

edifício redesenhado - encontra uma dupla resistência, pois se enfrenta a sistemas dinâmicos, foi 

criado em um determinado contexto e deve, agora, servir a outro. Nota-se que os conceitos de 

objeto e de sistema são interpretáveis apenas dentro de suas próprias dinâmicas: por exemplo, o 

plano diretor para Barcelona (PGM), de 1976, pode ser considerado um sistema projetual 

(prefigurativo) dentro do qual os instrumentos urbanísticos como os Planos Especiais de Reforma 

Interior (PERI) se tratariam de objetos relativos a este sistema. Paralelamente, no âmbito material 

(configurativo) o território urbano de Barcelona é o sistema no qual se insere a cidade histórica, 

ou Ciutat Vella. Analogicamente, a própria cidade histórica pode ser considerada um sistema de 

objetos dentro do qual o Mercado de Santa Catarina é um objeto nela contido, e assim por 

diante. A Teoria dos Sistemas é compreendida a fundo desde sua formulação proveniente das 

ciências naturais e permeia a teoria de praticamente todas as disciplinas.20 

 

Tendo por base esses critérios, outros sistemas de objetos que se desenvolvem dentro de um 

planejamento territorial podem ser estudados, onde uma requalificação urbana abarca uma 

estratégia que incorpora um elemento edificado como marco ou indutor de circulação; ou onde 

um objeto edificado toma partido de um contexto urbano, metamorfoseando-se ou destacando-

se; onde um evento gera uma diretriz social, ou uma oportunidade histórica oferece base para 

                                                           

20 "El sociólogo alemán Niklas Luhmann (1927-1998) ha sido uno de los autores que ha llevado la teoría de los sistemas a su 

mayor conceptualización, complejidad y dinamicidad, aproximándola al terreno de los procesos, la incertidumbre, la 

adaptabilidad y la ausencia de sujeto". In: MONTANER, Josep Maria. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona: 

Ed. Gustavo Gilli, 2008: 10. Seu contemporâneo, o filósofo Karl Popper desenvolve certos conceitos paralelos, diferindo, no 

entender do autor, sobre a postura do sujeito no esquema geral do sistemas, não tanto dos sistemas naturais, mas 

basicamente dos sistemas sociais. 
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uma revitalização e um novo desenho urbano. Essa perspectiva envolve tanto a estrutura como 

a forma urbana, ou a morfologia e a paisagem. 

 

O entendimento do ente arquitetônico como objeto isolado se dissolve completamente na 

contemporaneidade como demonstra Josep Maria Montaner, quando discorre sobre a crise do 

objeto. Em seu livro “Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos” (2008), ele aplica as ideias de 

sistemas de objetos às diversas formas de interações - por assim dizer, de forma redutiva - não de 

elementos que compõe uma linguagem intrínseca, mas a sistemas formais mais complexos, 

derivados destes, em uma escala intermediária entre a arquitetura e a cidade. Ele esmiúça as 

causas desta crise, desde a dissolução do sistema beaux-arts, no qual culminava a linguagem 

clássica até a crise do objeto moderno num todo que envolve também a crise do objeto 

autônomo e a posterior ampliação do objeto moderno para um sistema de objetos no plano. 

 

A partir da própria gênese do objeto moderno, as novas configurações espaciais do ambiente 

urbano criadas pelo seu desenvolvimento interno causariam o seu esgotamento: a ênfase em sua 

perfeição e, contraditoriamente, desmaterialização, portanto evanescência; a não-legitimidade 

por seu valor formal e sim estrutural, o que o abstrai; a demonstração pelo dadaísmo e pelo 

surrealismo da perversidade inerente ao objeto; o fator tempo, que dinamiza a projetação do 

espaço mais do que da forma e encaminha a projetação moderna à problemática do espaço 

público, ainda que o objeto, em teoria, fosse considerado o protagonista. Assim, a lógica 

neoplasticista da intersecção de planos é levada ao espaço urbano pelos arquitetos da 

chamada "terceira geração moderna" e, posteriormente, a dispersão objetual ou a busca de um 

"mega-objeto", por outra parte, culminam na "morte" do objeto autônomo. 

 

Partindo da análise do objeto arquitetônico que deriva até dita escala intermediária, ele propõe 

um olhar sobre o urbanismo que atenta sobre aspectos intimamente relacionados ao 

planejamento: 

 

 

"Nos encontramos en un período de confusión y de ideas ya periclitadas, donde 

el urbanismo economicista, globalizador y simplificador de los operadores 

financieros e inmobiliarios va por delante. Podemos interpretar este fenómeno en 

el contexto de la rentabilidad de una lógica tardomoderna basada en la 

fragmentación, que genera productos urbanos aislados, segregados e inconexos. 

Por tanto, es de vital importancia volver a mirar la arquitectura y el urbanismo 

auténticamente modernos desde una nueva perspectiva,21 con una mirada que 

ayude a poner especial énfasis en los procesos de incorporación de la 

complejidad, en el objetivo de la diversidad, en las relaciones entre los edificios y 

en el valor del espacio vacío entre ellos, en el cuidado por los espacios 

comunitarios, en la voluntad de favorecer la infiltración de la naturaleza y en la 

                                                           

21 O grifo é nosso. 
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transformación e integración de los objetos arquitectónicos en sistemas urbanos; 

en definitiva, en continuidad con el esfuerzo inacabado, posterior a las 

vanguardias, para adaptar el sistema del nuevo urbanismo moderno a la escala 

humana y del contexto" (MONTANER, 2008: 24). 

 

No que tange ao redesenho, muitas vezes o que se encontra é um objeto, que pode ser de uma 

linguagem moderna - ou na maioria das vezes quando se trata da necessidade de adaptação 

ao sistema urbano em que se insere, um "objeto clássico". Então, o desafio está em dinamizar, 

estrutural e formalmente, desde a escala da paisagem e do território até do lay-out interior, algo 

que não surgiu inicialmente de uma articulação com qualquer sistema, devido à sua própria 

natureza estática, mas que forçosamente se relacionava a um contexto anterior. Daí advém esse 

duplo desafio, que emerge de uma realidade prefigurada.  

 

Este processo pode ser acompanhado no caso da transformação da cidade histórica de 

Barcelona e, posteriormente, do papel estruturante que outra intervenção no patrimônio buscou 

no interior da mesma, no caso, a reconstrução do Mercado de Santa Catarina e a operação 

urbana que se deu em seu entorno. Na mesma linha de pensamento, que parte da noção de 

sistemas dentro de sistemas, nos lançamos a análises de redesenho em outros tecidos urbanos da 

capital catalã: o Eixample do Plan Cerdà, e o urbanismo contextualista do Anel Olímpico de 

Montjuïc. No caso de estudo do Eixample, há uma inversão de estratégia com respeito à relação 

objeto/envolvente, onde o edifício usa dados morfológicos do entorno para se estruturar, frente 

ao caso da Cidade Velha, onde o equipamento ressignificado reestrutura o entorno, assim como 

no caso do Anillo Olímpico, que se configura através da reconversão do antigo Estádio Olímpico. 

 

 

III.I - Ciutat Vella: corte e costura  

 

Resultado de um convênio entre a Universidade Politécnica e a Prefeitura de Barcelona, num 

estudo sob direção do Prof. Joan Busquets, foi traçado um panorama completo, reunindo dados 

históricos e morfológicos sobre toda a região da Cidade Velha, o perímetro sob o qual Barcelona 

se desenvolveu amuralhada durante alguns séculos. Este estudo, publicado em 2004, cataloga 

uma série de intervenções e revela dados imprescindíveis para qualquer novo plano urbanístico 

ou intervenção nessa malha.  

 

A partir da evolução histórica, as propostas mais relevantes para a Cidade Velha - que acabaram 

por construir sua configuração atual - se deram de forma mais abrangente a partir do séc. XIX. 

Em alguns casos, os planos foram mais setoriais, em outros mais gerais, mas as propostas giravam 

em torno da abertura de vias através do derrube de edificações e mudança de tipologias, de 

um higienismo, da valorização do patrimônio histórico e da defesa simbólica do centro, além da 

abertura e criação de espaços públicos. O Plan Cerdà, (ou Plànol Cerdà, em catalão) cujas 

características principais eram de dotar a cidade de salubridade, é um modelo em quadrícula e 

hierárquico. Ele se estende sobre a planície costeira e sua ortogonalidade invade a área do 
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distrito central, propondo uma ordenação que viria a ser materializada através da Via Laietana, 

ainda que de uma maneira deslocada.  

 

Os planos posteriores transformariam algumas das ideias deste: Garriga I Roca produz um projeto 

geral de melhorias, cujo traçado segue a metodologia de composição neoclássica das Beaux-

Arts, utilizando simetrias e perspectivas. Ele prevê um boulevard, aos moldes de Viena, que se 

abandona após discussões sobre o derribo da muralha que envolve o centro. O projeto de 1879, 

de Baixeras, é interessante pois segue o plano de Cerdà modificando algumas vias e apresenta 

propostas de construção de mercados, praças, além da conservação de monumentos históricos 

através de aberturas do tecido, de certa forma isolando-os da trama geral e seguindo o modelo 

de Haussmann para Paris. Foi também um plano que induzia a especulação de certas áreas, 

então ocupadas por setores populares. No início do séc. XX, após críticas decorrentes da grande 

operação urbana de abertura da Via Laietana, propõe-se um projeto que modifica apenas a 

ortogonalidade das principais ruas que cortam o centro.  

 

 
 

Fig. 23 - Cidade Velha. Algumas aberturas no tecido, configurando pequenas praças, onde encontram-se ruas estreitas com     

respeito às alturas edificadas. Estas são apenas umas das características morfológicas intrincadas desse contexto urbano. 

 

O arquiteto Darder propõe ruas curvilíneas, que apesar de salvar alguns equipamentos, 

provocavam o derrube de outros, mas na verdade essas vias já existiam e a ideia era de alargá-

las, o que gerava uma desagregação ainda maior do tecido no momento em que estas vias se 

bifurcavam. Ainda que tenha sido um plano parcial de regulação de três vias principais, ele é 

responsável pela curvatura e bifurcação que existe defronte ao Mercado de Santa Catarina. 

Esses excessivos derrubes motivaram a opinião pública a repensar as aberturas e a conservação 

do patrimônio geral da cidade medieval, seu valor cultural e monumental. Ferran Torras, em 1924 

promove o primeiro catálogo histórico-arqueológico tratado no âmbito do planejamento. A 

preocupação com a acessibilidade é retomada no plano de Vilaseca, onde as vias propostas 
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são alargamentos e sinuosidades das três vias longitudinais principais do centro. Esse plano foi 

considerado defasado pelos arquitetos do GATPAC, no caso, pela valorização do tratamento das 

edificações num contexto tão particular como o casco antigo. Ainda nessa época se descobrem 

nele áreas de restos românicos e visigodos.  

 

O chamado Plan Macià, um plano que é o primeiro totalmente modernista para Barcelona, no 

que tange ao centro velho, é proposto pelo GATPAC com intuito de afrontar os problemas de 

saneamento e saúde da população, principalmente de tuberculose, através da abertura de 

espaços públicos em determinados pontos da cidade velha e adequando o entorno desses 

espaços à ventilação das fachadas. As propostas mais radicais do plano não se dirigiam ao 

centro e sim às áreas marginais e costeiras, se bem que o GATPAC se vale de diretrizes do plano 

Cerdà e luta pela conservação dos monumentos criticando o planejamento da época. Após a 

guerra civil, a reconstrução do casco antigo se baseou na recuperação do estrato medieval. O 

arquiteto Florensa propõe a criação de espaços livres e o uso disseminado do automóvel 

promove a noção de que seria melhor contornar o casco antigo antes de cruzá-lo, o que gerou 

uma nova ideia de intervenção.  

 

Esse esponjamiento, ou seja, a criação de vazios urbanos à frente de monumentos e criação de 

espaços abertos quebra o maciço edificatório do bairro. Um Plan Comarcal y Parcial do Casco 

Antigo (1953) retém-se ao ajuste demográfico dentro das condições territoriais. As quatro rondas 

são as infraestruturas destacadas do plano, que cria também o zoneamento do território.  

 

Chegamos ao PGM, Plan General Metropolitano, que é um plano diretor, traçado numa escala 

de 1/5.000, num limite entre o territorial e o urbano. É um plano que privilegia a circulação, como 

citado. Ainda assim, ele abrange uma nova escala de cidade, onde o distrito da cidade velha se 

insere como objeto num sistema urbano que, agora, afirma sua independência do núcleo original. 

Logo, a partir dos anos 80 serão os PERI, planos parciais, que adequarão o planejamento e o 

desenho urbano da Cidade Velha. São atuações seletivas e pontuais, mas que atuam tanto na 

forma urbana como na estrutura. Dois PERI foram aprovadas, uma para o bairro do Raval e outra 

para o Oriente.  

 

Algumas intervenções no Bairro Gótico não chegaram a caracterizar um plano que abarcasse 

um perímetro suficiente como para configurar um sistema. Esse período foi de choque, pelo 

menos entre 1985 e 2000. Houve muita inversão monetária no espaço público, na infraestrutura, 

na habitação e nos equipamentos. Os PERI, assim como os estudos de reconhecimento territorial 

do setor do centro histórico de Barcelona, foram instrumentos que propiciaram os dispositivos 

teóricos para a implementação de outro instrumento legal de planejamento, o ARI (Àrea de 

Rehabilitació Integral) do Distrito 1 (Ciutat Vella). Não eram vinculados aos anteriores, mas uma 

nova ferramenta administrativa baseada na experiência anterior. 
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Fig. 24 - Diagramas da Cidade Velha com as principais ideias de planejamento e reforma urbana entre 1859 e 1985. 

Respectivamente: Cerdà (1859); Baixeras (1888); Darder (1918); GATPAC (1932); Florensa; Planej. Posterior ao PMG de 1976. 

 

 

 

Fig. 25 - Habitações nas ruas De la Riera Baixa e Picalquers, necessidade de recuperação parcial e/ou integral. 
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Fig. 26 - Mapa de cheios e vazios, forma e dimensões dos pátios de ilha.  

 

Esse breve histórico, baseado, em sua maior parte, na pesquisa exaustiva encabeçada por 

Busquets, nos ajuda a compreender a ideia de sistema dinâmico e que, como exemplo de 

redesenho ao longo do tempo num local de extrema complexidade morfológica, atua em 

qualquer intervenção pontual interior como contexto extremamente sofisticado.22 Antes de entrar 

na análise de uma operação urbana envolvendo a reabilitação do Mercado de Santa Catarina 

(Estratégias), inserido no contexto da Cidade Velha, atentemos para uma das propostas 

metodológicas desenvolvidas após o panorama redigido por este grupo, especificamente para 

as diretrizes de intervenção arquitetônica numa malha tardo-medieval altamente modificada. 

Estas diretrizes podem ser comparadas com a atuação de reforma neste e noutro objeto, em 

outro sistema urbano próximo, o Edifício na Rua Balmes, no Eixample (Estratégias). 

 

                                                           

22 "Los tipos edificados en Ciudad Vella definen zonas diferenciadas, que quizás requieren actuaciones específicas: algunas 

de acuerdo con la tipología de las construcciones tradicionales y otras con la posibilidad de introducir nuevas formas, que 

pueden establecerse desde una actitud innovadora pero coherente con algunos de aquellos atributos tipológicos". In: 

BUSQUETS, Joan. (et al.). La ciutat vella de Barcelona: un passat amb futur. Barcelona: Ed. Ajuntament de Barcelona, 2004: 206-

207. 



55 
 

"Mecanismos de intervención desde la arquitectura: 

 
La mejora de la residencia y de los tejidos comunes de Ciutat Vella podrán 

canalizarse desde diferentes formas de intervención, a través de proyecto, sea 

de un edificio o de un conjunto, sea desde un proceso de rehabilitación, de una 

reestructuración integral o incluso de la producción de nueva arquitectura. Hay 

que aceptar la conveniencia de esos procesos, aunque habrá que entender las 

limitaciones patrimoniales y, en general, el cuidado con el contexto y la historia 

que el marco del casco antiguo reclama. (...) Habrá que situar las formas de 

intervención desde el proyecto, teniendo en cuenta esta diversidad de objetos 

construidos. (...) Cualquier intervención debería considerar unas reflexiones como 

las siguientes: 

 
 

 Sobre el tipo edificatorio 

 Sobre la importancia de la calle 

 Sobre la ocupación de manzanas 

 Sobre la regularidad/irregularidad 

 Cómo intervenir en grandes paquetes compactos 

 Se debería pensar desde lo general y de lo particular23 

 

De acordo com a proposta, ainda para a maioria das edificações novas, (o que constitui um 

redesenho de conjunto) se priorizam, principalmente, estes aspectos: para a compreensão do 

patrimônio, o estudo das tipologias é fundamental e dentro dos elementos, além dos pátios, da 

testada e dimensões, a fachada normalmente revela a tipologia e usos; com relação à rua, o 

alinhamento, a relação entre embasamento, corpo do edifício e coroamento, e o ritmo dos 

cheios e vazios ao longo das vias; favorecer o esponjamiento, respeitando os pátios interiores para 

evitar a insalubridade, buscando a diminuição da densidade; atenção para o caráter muito mais 

irregular desse contexto urbano e atentar sempre para a relação geral da estrutura urbana, bem 

como para a especificidade da parcela.  

 

 

III.II - Eixample modernista: o que diz uma fachada 

 

O edifício como objeto arquitetônico autônomo já configura uma ideia impossível no Eixample 

Cerdà. O plano não o aceita, diferentemente, por exemplo, do plano modernista do GATPAC, 

que utiliza os edifícios para a composição. O Eixample de Ildefons Cerdà não é um plano de 

edifícios senão uma formulação de célula urbana replicável que encerra problemas básicos do 

urbanismo: habitar, trabalhar e circular. Ele determina a forma e a estrutura separadamente e sua 

configuração gerou, ao longo dos 150 anos de seu desenvolvimento, uma variação tipológica 

que esquemas urbanos modernistas não conseguiram. A simplicidade da ideia permitiu uma 

                                                           

23 Ibid. 2004: 206-207. 
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paisagem urbana que se diferencia ao longo do tempo, independentemente da linguagem 

arquitetônica e mantendo a coerência do tecido. Ainda assim, é controversa sua aceitação - ou 

a aceitação de seu módulo - como geratriz de espaços diversificados, provocando um 

crescimento urbano cartesiano, monológico, se considerarmos o grau de contraposição aos 

tecidos do entorno. 

 

Já o plano urbano modernista, derivado das experiências dos CIAM's e da influência corbusiana, 

implica na utilização do objeto moderno. Que tal configuração tenha se mostrado inadequada 

seria uma análise simplista, no entanto, não foi adotada pelas grandes cidades europeias da 

mesma forma que se replicou na cidade americana. Pelo fato de suas células não permitirem 

uma articulação, o que está intrinsecamente ligado à autonomia do objeto moderno, 

(MUNTANER, 2008) este tipo de malha não conseguiu alcançar a plástica e adaptabilidade que 

possui o Eixample. 

 

Com uma malha ortogonal evidentemente alheia à cidade amuralhada, mas com uma célula 

urbana que permitia uma série de configurações, Cerdà pensava a cidade como um processo, 

uma cidade moderna, que admitia uma vida privada e comunitária na pequena escala e dentro 

de um contexto cosmopolita. Não que a célula urbana modernista não remetesse a essa ideia 

com sucesso, mas partia de um princípio de vida ideal. Após cinquenta anos de implementação, 

as superquadras do plano de Brasília, inspiradas na Ville Radieuse de Le Corbusier, (ainda que 

Lúcio Costa tenha interpretado o Modernismo funcionalista com um viés regionalista e histórico) 

são tidas como um bom modelo de convivência intraurbana. No entanto, ainda que muito mais 

recente, esta não derivou em formas tão diversificadas quanto as do Eixample, o que demonstra 

uma característica do processo de fazer cidade que se desenvolveu melhor neste modelo de 

célula urbana. Nesse sentido, a crítica mais feroz ao urbanismo funcionalista pode ser traduzida 

na visão do escritor norte-americano Marshall Berman, contextualizada por Guilherme Wisnick, na 

apresentação do livro O concurso de Brasília. 

 

 

"Discípulo de Jacobs, e crítico feroz das vanguardas modernas do início do século 

XX em nome da modernidade ainda selvagem do século XIX, Berman vê a 

segmentação funcional e higienista do modelo propagado pelos CIAM como a 

anulação da metrópole moderna de Baudelaire, marcada pela presença não 

controlada do espaço público, e aberta aos liberadores choques e conflitos da 

diferença.  

 

Na análise dialética do autor, a cidade modernista devora a sua antecessora, - 

a cidade moderna24 - como que respondendo a um impulso autofágico inerente 

à própria modernidade".25 

                                                           

24 Berman utiliza o termo moderno, neste caso, para designar a cidade higienista, anterior aos CIAM (Nota do autor). 

25 Extraído de: Guilherme Wisnick, Introdução. In: BRAGA, Milton. O concurso de Brasília. São Paulo: Cosac Naify. 2010: 13. 
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Fig. 27 - Plan Macià, GATPAC. 

 

 

 
 

Fig. 28 - Superquadras de Brasília. 

 

Se considerarmos o pensamento de Miralles,26 que refuta as atuações de continuidade da 

implantação do Eixample, penetrando e destruindo o tecido da Cidade Velha, como ocorreu em 

muitas intervenções do passado recente, pode-se chegar a uma noção de que os planos 

urbanísticos gradativamente simplificam a estrutura urbana. Essa preocupação permeia a tônica 

do debate desde a terceira geração moderna. 

                                                           

26 Ver artigo de Enric Miralles, “L’Esponjament”. Jornal El País, 9-11-1995. In: TAGLIABUE, Benedetta (ed). EMBT. Work in progress. 

Barcelona: Ed. COAC, 2006: 168. 
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Sendo essa simplificação eficaz - ou não - nas variantes que se seguiram, a interpretação da 

burguesia barcelonesa, responsável pela construção inicial do Eixample, é uma interpretação 

fachadista. Ao longo da virada do séc. XIX para o XX, construídos no chamado Quadrat D'or,27 

que compreende as mançanes contíguas ao Passeig de Gràcia, muitos edifícios de inspiração 

art-nouveau e outras do Modernismo catalão ainda configuram uma paisagem urbana que 

significa poder e riqueza espelhados nas fachadas dos edifícios. A imponência e qualidade de 

alguns deles não impedem que haja, de um modo geral, uma relevância da fachada.  

 

O território, hoje ocupado integralmente, em alguns momentos é alvo de reformas em seus 

edifícios. Neles, a preocupação na - escala urbana - é com a composição da fachada. Em muitos 

casos, a fachada interna, que se volta para o pátio central do bloco, é um condicionante de 

projeto. Num primeiro momento parece uma preocupação menor, mas o patrimônio edificado e 

o conjunto das fachadas é fundamental para a imagem de Barcelona e um elemento onde as 

normas urbanísticas são específicas. A elaboração de um projeto nessas células é pensado em 

dois contextos, um na cortina que serve de paginação das ruas ortogonais e outro, sempre como 

parte de uma das arestas dos pátios centrais, quando existem. 

 

Uma técnica de análise conveniente ao redesenho em estratos dessa natureza seria aquela 

desenvolvida por Trieb e Schmidt.28 Esta estuda a estrutura do espaço urbano através de 

categorias morfológicas. Seis no total: quanto ao sítio físico, ou sua paisagem natural; quanto à 

planta baixa, de acordo com a malha, parcelamento, cheios e vazios; quanto aos planos 

verticais, onde se consideram perfis e skylines; quanto às edificações e suas relações 

intervolumétricas, suas fachadas, coberturas; quanto aos elementos complementares, que 

abrangem o mobiliário urbano e outros elementos de informação; quanto à estrutura interna do 

espaço, ou as relações entre o edificado e seu entorno. Esta técnica é bem explicada no capítulo 

5 do livro “A apreensão da forma da cidade”, titulado Desempenho topoceptivo na 

representação geométrica secundária. Da técnica, cuja proximidade teórica é vinculada ao 

pensamento de Kevin Lynch, - declaradamente uma sistematização sensorial da forma da cidade 

- destacamos a análise, dentro da categoria “edificações”, com atenção para os critérios de 

fachada. 

 

A definição da importância da fachada com relação ao conjunto é o que nos remete à inclusão 

de uma edificação completamente nova no estudo do redesenho em contextos urbanos 

consolidados, como o Edifício de estúdio e apartamentos na rua Balmes, que analisaremos junto 

                                                           

27 "Este área central de la trama Cerdà configura un espacio, articulado por el eje del Paseo de Gràcia y que podemos 

extender desde la Calle Aribau al Paseo de San Joan y desde las Rondas hasta la Diagonal (...). Un patrimonio que, en forma 

de "tejido" de calidad que va mucho más allá de la presencia en el área de algunos edificios considerablemente singulares, 

confiere un carácter inconfundible al Eixample central". In: El quadrat D’or. 150 casas en el centro de la Barcelona modernista. 

Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1990: 9.  

28 “Michael Trieb e Alexander Schmidt. ‘Erhaltung und Gestaltung des Ortsbildes’: planos urbanísticos para várias cidades da 

Alemanha publicados com circulação restrita, como, por exemplo, para Rendsburg (1981), Ludwigsberg (1982), Bietigheim 

(1982), Mölln (1983)”. In: KOHLSDORF, Maria Elaine. A apreensão da forma da cidade. Brasília: Ed. UnB, 1996: 139. 
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aos outros casos de estudo de edifício. Esta categoria de análise, segundo Trieb e Schmidt, 

trabalha a fachada como elemento individual e também coletivo, extrapolando suas funções 

tipológicas, sendo cada fachada uma unidade e ao mesmo tempo relacionando-se com a 

vizinha e o entorno. Muitas vezes esta conforma uma parede com o espaço público e se organiza 

segundo critérios de dimensão, proporção e zoneamento; relações entre aberturas e 

fechamentos; de coroamento; as próprias aberturas como um todo; dos materiais, cores, texturas 

e elementos decorativos; e por fim, de composição.  

 

Todos estes aspectos são relevantes no momento de construir um edifício no Eixample, atentando 

inclusive para a fachada interna, pois ainda que não tenha impacto no contexto geral do bairro, 

compõe o miolo do lote. Este, no caso estudado, muito mais caótico e menos elaborado que a 

cortina de fachadas externas. Cada elemento ganha importância especial nesse contexto 

específico, mesmo os decorativos, sendo parte intrínseca de tal cultura fachadista, influência 

modernista permanente na Barcelona do século XIX, e início do século XX. 

 

 

          
 

Fig. 29 - Exemplo de representação secundária. Categoria “Edificações”, subcategoria “Fachadas”: relações entre vedações 

e aberturas. 

 

O coroamento de algumas edificações, principalmente no Quadrat D'or, conjunto de quadras 

que se desenvolveu no ápice do Modernismo catalão, era valorizado com torres neobarrocas. O 

tratamento de cada material, a disposição das aberturas e a textura ornamental provocavam - 

mesmo que identificando como única cada fachada - uma unidade compositiva visivelmente 

decorrente do parcelamento e das leis de regulamentação urbana.  

 

Paradoxalmente, esse condicionamento geométrico que transparece em muitas fachadas 

neoclássicas convive com um patrimônio que, segundo Oriol Bohigas, pode ser lido contra a 

tectônica própria da arquitetura. Nesse ínterim, a linguagem modernista catalã, aqui encontra-

se parametrizada pela condicionante geométrica precisa do lote novecentista peculiar das 

mançanes. Em artigo publicado no Quadern Central, nº 16, (Barcelona metròpolis mediterrània) 

o arquiteto coloca questões pertinentes sobre a ornamentação modernista e a fluidez das formas 

construídas: 

 

 

"...a menudo encontramos - incluso como piezas protagonistas y significativas - 

muchos elementos estilísticos previamente formulados, en especial en el campo 

de la ornamentación. ¿Pero son estos precedentes realmente los únicos 
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definidores de la arquitectura? ¿Es el modernismo de la arquitectura modernista 

sólo una aplicación de esta nueva ornamentación en otro ámbito funcional y en 

otra escala funcional? O, al contrario, ¿La nueva arquitectura se formula en el 

diseño de la obra total, con la creación de un nuevo lenguaje propio?"29 

(BOHIGAS, s/d: 74). 

 

Logo, as condicionantes de uma intervenção contemporânea levam em consideração a forma 

das fachadas existentes, sejam clássicas ou modernistas, e ainda assim partem de um todo 

coerente. Por outro lado, o módulo base da mançana de Cerdà permite uma diversidade 

tipológica não encontrada em outros modelos de superblocos, como visto acima, no caso dos 

projetados para o setor residencial de Brasília. No entanto, como percebemos no estudo de caso, 

a tipologia - especificamente no trecho do Quadrat D'or - é bastante homogênea, 

diferentemente da variação estilística de suas fachadas, um dos poucos elementos de variação 

da massa construída e relevante no conjunto do aspecto urbano local. Tal situação se evidencia 

na produção de um edifício contemporâneo neste molde histórico.  

 
 

           
 

Fig. 30 e 31 - Torre de arremate da Casa Pia Batlló e Casa Vallet Xiró, na Rua Balmes, 85-87, (1910). 

                                                           

29 Extraído de: “Barcelona y la pasión modernista“. In: Barcelona metròpolis mediterrània. Quadern central nº 16, Barcelona: 

Ed. Ajuntament de Barcelona, 1990: 74.  
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III.III - Montjuïc: uma olimpíada para fruição urbana 

 

Se existe uma cidade onde se confirmou o paradigma da renovação urbana através dos grandes 

eventos, essa cidade é Barcelona. A florescente virada do século XIX para o XX, com as 

Exposições Internacionais de 1888 e 1929, - se não cumpriram a promessa econômica -

transformaram, respectivamente, duas áreas importantes da capital e prepararam o caminho 

para um desejo cidadão de procurar sediar novos eventos.  

 

A Exposição Internacional de 1888 deu grande impulso à zona onde se encontrava a muralha da 

Ciutadella, uma das feridas deixadas pelos séculos de dominação central. Esta foi transformada 

em parque e o evento contribuiu para a urbanização radial da área, impulsionando obras em 

todo o tecido, como o Arco do Triunfo, o Hospital Clínico e outras.30 A Exposição Internacional de 

1929 provocou o mesmo tipo de expansão, onde a zona de Montjuïc foi a mais afetada (junto 

com o prolongamento da urbanização da Av. Diagonal). A construção do Estádio Olímpico para 

esta exposição configurou o entorno físico (e simbólico) sobre o qual se postulou a intervenção e 

se estruturou o anel olímpico das Olimpíadas de 1992. Como premissa de projeto para o novo 

evento, manteve-se a fachada histórica.  

 

 
 

Fig. 32 - Diagrama de intervenções para os Jogos Olímpicos de '92. Planejamento de 1986. Quatro zonas de intervenção. 

                                                           

30 Os dados empíricos desse apartado se encontram aqui pormenorizados: In: Barcelona metròpolis mediterrània. Quadern 

central nº 2, Barcelona: Ed. Ajuntament de Barcelona, 1990.  
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Fig. 33 - Diagrama de intervenções para os Jogos Olímpicos de '92 em Montjuïc. Equipamentos localizados. Projeto de 1986. 

 

O projeto olímpico, ambicioso, atendia a quatro zonas distintas e espacialmente opostas, sendo 

que a tentativa não era a de expandir, mas sim de reestruturar bairros que necessitavam de uma 

conexão e revitalização com a Cidade Velha e o Eixample Central. De fato, foi reabilitado o limite 

sul da Av. Diagonal; o limite com o maciço montanhoso de Collserola (compreendendo o bairro 

de Vall d’Hebron); a própria montanha de Montjuïc, completando o projeto urbanístico de 1929; 

e a mais ousada das intervenções, a recuperação da frente marítima, o Poblenou. Este bairro 

sofria uma intensa degradação devido à desindustrialização e privava a cidade do seu convívio 

com o mar. 

 

O próprio Bohigas, explicando o "método estratégico",31 que depois se tornou notório, fala em 

"acertos básicos no campo do urbanismo".32 É interessante perceber que os termos empregados 

para descrição das operações urbanas são, de certa forma, analogias à medicina, mais 

precisamente a processos biológicos de invasão corporal:  

                                                           

31 Compartilhado com a Prefeitura de Barcelona, evidentemente em parceria com os coletivos universitários e profissionais 

do âmbito arquitetônico local. 

32 Oriol Bohigas, “La Villa Olímpica”. In: Barcelona metròpolis mediterrània. Quadern central nº 2, Barcelona: Ed. Ajuntament 

de Barcelona, 1990: 69-70. 
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"En vez de hacer planes muy generales y proponer grandes esquemas de 

transformación sistemática y globalizadora, ha realizado y está realizando (a 

prefeitura) una serie de operaciones muy concretas y escogidas 

estratégicamente para que una vez acabadas dentro de términos asequibles, 

actúen como puntos de regeneración del tejido urbano y lo «infecten» de  nueva 

urbanidad. (...) Pero es evidente que el «método estratégico», el urbanismo de 

«metástasis» no viene limitado ni tan solo a esta escala media. Las dos 

Exposiciones Universales son un buen ejemplo" (BOHIGAS, s/d: 69-70). 

 

Assim, o planejador da Vila Olímpica reitera um discurso de inseminação que dá a ideia de que 

esse método por si só provoca uma renovação urbana, se não permanente, pelo menos 

desencadeada a partir de um fenômeno isolado. Ele se apoia na tradição, evocando as 

experiências de 1888 e 1929 e, efetivamente, a escala excedeu a intervenção pontual e a 

requalificação urbana de Barcelona segue cada vez mais territorialmente abrangente após as 

olimpíadas e até o fim da década de 2000, com as requalificações da Diagonal Mar, 22@, Sant 

Andreu e assim por diante. 

 

Dois pontos a considerar sobre o redesenho impulsionado pelas Olimpíadas de '92: a vigência do 

espaço público e a incorporação do patrimônio cultural, tanto edificado quanto imaterial. É 

possível notar, no diagrama, a grande parcela de áreas verdes projetadas e requalificadas. Nos 

quatro bairros, a construção e valorização dos espaços abertos, zonas de ócio, áreas verdes e 

mobilidade pedestre é patente. Não elencando tais áreas, mas tomando por base os quatro 

bairros de intervenção, o fluxo urbano de área pública é bem maior e mais perceptível do que o 

do Eixample clássico, que teve um século de crescimento e relegou o espaço público a alguns 

miolos de quadra, sendo essa uma das maiores críticas ao seu prolongamento ad eternum pela 

periferia.  

 

Mesmo a abertura da trama ao mar é permeada de estratégias de rompimento da geometria 

geral das mançanes, com o aumento das mesmas, dissociação de sua medida básica (113m x 

113m) e desregulamentação da estrutura de pátios. Ainda assim, a seriedade com que foi levado 

o planejamento urbano de Barcelona, muito vinculado ao Laboratório de Urbanismo da EtsaB, 

compreendeu o fato de que a interrupção da malha em direção ao mar era mais prejudicial do 

que bem-vinda. Com o passar do tempo, as novas formas e a nova regulamentação dos blocos 

do Eixample deram lugar a espaços totalmente diferenciados dos encontrados no Quadrat D’or, 

por exemplo, ainda que a relação urbanística geral tenha se mantido. 

 

Os organizadores dos jogos olímpicos promoveram a marca Barcelona de forma a vincular o 

evento à oferta cultural e ao patrimônio arquitetônico que a cidade já possuía. Conservar o 

existente e incorporá-lo no equipamento olímpico foi uma das estratégias. Entre outras 

intervenções, simbolicamente foi escolhida como prerrogativa de projeto, além da fachada 

histórica do Estádio Olímpico de 1929 (Lluís Companys), a manutenção do Anel de Montjuïc. 
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IV - imagem mental e cidade 
 

Os habitantes e transeuntes, as pessoas que vivem, trabalham, visitam e, de uma maneira ou de 

outra, circulam pelas ruas e praças, pelos equipamentos urbanos de determinada cidade, vão 

criando - em maior ou menor grau - um mapa mental. É inato no ser humano, como nos animais, 

o sentido de orientação. Aliado a esse sentido existe um meio cultural que dá significado às 

formas, de acordo com o repertório daquele que as observa.  

 

Todavia, dentro do escopo profissional, a noção de espaço urbano é difusa e pouco 

sistematizada. Também é matéria de especulação de uma série de estudiosos, onde a própria 

conceituação difere. Dentro da disciplina do urbanismo, (se caracterizada cientificamente, o que 

é um fenômeno relativamente novo) Kohlsdorf33 critica tal concepção de espaço urbano, - que 

é uma evolução da noção de espaço em si, descrito acima - como sendo de frágil compreensão 

e sistematizada erroneamente por seus contemporâneos. Identificada uma nova ordem social na 

cidade industrial europeia, os teóricos da época interpretaram nesta realidade urbana duas 

posturas majoritárias, notadamente relevantes e que, de certa forma, acompanharam o ensino 

da arquitetura e do urbanismo. Tais posturas, identificadas como antagônicas, serviram de base 

para a crítica arquitetônica e surgiram pela incompreensão do fenômeno urbano da 

industrialização, denominadas como culturalistas, por um lado e progressistas, por outro. 

 

As teses pré-urbanistas, ou utopistas, - como afirmam, respectivamente, Benévolo (1967) e Choay 

(1965)34 - gradualmente abandonaram os aspectos sociais e econômicos e passaram a atuar 

sobre a técnica e o universalismo ou, por sua vez, sobre a natureza e a cultura. Não é necessário 

ir longe na imagética da arquitetura da era industrial para percebermos a evolução de conceitos, 

muitas vezes dúbios, das posturas funcionalistas ou organicistas.  

 

 

"As reflexões apoiaram-se sobre uma situação idealizada, e orientaram-se ora 

para o futuro (progressismo) ora para o passado (culturalismo). As duas atitudes 

originaram-se da observação da Revolução Industrial a partir de duas posições 

extremas: de forma a aceitá-la como chave dos tempos modernos onde todas 

as contradições estariam resolvidas, ou de forma a negá-la, por ser responsável 

pelo desaparecimento de um mundo melhor" (KOHLSDORF, 1985: 23). 

 

Após tal período, essa imagem mental de reconhecimento da cidade passa por um ponto de 

inflexão que é o advento do plano urbano como recurso básico da expansão e, posteriormente, 

da requalificação urbana. O uso efetivo do plano urbanístico na construção física da cidade, - e 

não de suas teorizações anteriores - com a sistematização do conhecimento sobre o espaço 

                                                           

33 KOHLSDORF, Maria Elaine. Breve histórico do espaço urbano como campo disciplinar. In: O espaço da cidade. Contribuição 

à análise urbana. São Paulo: Ed. Projeto, 1985. 
34 Ibid. 1985: 19. 
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entendido como um processo urbano, reabre assim o leque de percepção do urbanismo ao 

campo multidisciplinar, sendo referencial de pesquisas nos campos da sociologia, da geografia, 

da economia e da psicologia. Nesta última disciplina residem alguns dos aspectos mais 

interessantes a serem ressaltados no estudo de contextos como o Bairro do Borne ou a Av. Paulista. 

Nesse ínterim, a ideologia do Planning, ou do Planejamento Urbano retira novamente dos 

profissionais do urbanismo o papel propositivo, uma vez que as propostas físico-espaciais são 

formuladas a partir de diretrizes ou planos sócio-econômicos e institucionais. Por conseguinte, o 

espaço urbano é prefigurado através de outros campos disciplinares (KOHLSDORF, 1985: 41). 

 

Contextos urbanos que podem ser classificados como campos detentores de "atmosferas" onde 

se identifica, de forma equivocada, uma propensão aos urbanismos culturalistas ou progressistas 

são as estruturas urbanas dos bairros do Borne, em Barcelona e do entorno da Av. Paulista, em 

São Paulo. Sendo o Borne um núcleo que contêm traços de tecido urbano do período Românico, 

passando pelo Gótico e o Classicista, sua leitura remete às posturas culturalistas e é defendida a 

manutenção de suas construções, de caráter pré-industrial. A estrutura urbana da Av. Paulista, 

por sua vez, possui uma malha ortogonal que pode ser identificada com as propostas pelos 

urbanistas funcionalistas, mas que responde a uma ordem morfológica que remonta a 

colonização americana. No entanto, a imagem que seus habitantes e usuários carregam serve 

de protótipo de análise a esses dois tipos de ocupação e responde a estímulos próximos aos que 

qualquer indivíduo teria em ambientes semelhantes, haja visto os resultados de pesquisas sobre 

este tema, como as de Kevin Lynch, nos anos 60. Cabe afirmar então a prevalência da 

importância fenomenológica na renovação destes espaços urbanos sobre a influência de 

determinada vertente teórica ou estilística. 

 

 

IV.I - Barri del Born vs. Avenida Paulista 

 

O tecido do Borne, como dito, é dado a estratos de vários períodos. Ele é complexo e para que 

o pedestre tenha uma imagem clara de seu conjunto, seriam necessários alguns anos de 

convivência urbana. É uma malha pouco transitada por automóveis e delimitada pelo Eixample, 

a um lado, pelo Bairro Gótico, a outro, e ainda pelo passeio marítimo. Nesse contexto - que se 

assemelha a uma malha culturalista - caberia uma intervenção que procurasse, na escala 

urbana, melhorar a penetração no bairro e sua ligação com pontos de aglomeração humana 

ou simbolicamente importantes como o eixo entre a Catedral de Barcelona e a Catedral de Santa 

Maria del Mar. A remodelação do Mercado de Santa Catarina foi parte da estratégia que 

configurou os PERI para este trecho da cidade. Como percebe-se no mapa, se demonstra o 

intrincado contexto tardo-medieval e suas adjacências. A abertura da Av. Laietana, (tráfego 

motorizado) no encontro com a Av. Cambó (tráfego pedestre) leva a visuais que conformam, ao 

lado do Borne, o mercado. Este, reabilitado, dinamiza os fluxos para dentro do bairro, tanto à 

nova área habitacional contígua, quanto ao miolo do casco histórico, ao fundo. A lógica de 

ocupação do bairro privilegia o convívio. Existe uma série de áreas de permanência e a 

permeabilidade urbana é enfocada no pedestre. Muitas pequenas praças, a altura regulada das 
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edificações e a inibição do tráfego automotor favorecem este convívio. No entanto, o 

direcionamento do fluxo é problemático devido ao labirinto de ruas e à pouca visibilidade do 

entorno; uma das desvantagens deste tipo de malha. A vantagem, por outro lado, é a 

manutenção da vida urbana na escala humana, o que o torna um espaço dialógico. 

 

 
 

Fig. 34 - Cruzamento entre a Av. Laietana e Av. Cambó. Eixo imaginário entre as catedrais, no ponto de inflexão do terreno 

do Mercado de Santa Catarina. O PERI foi implantado abrindo o bairro à lateral do mercado e reabilitando-o. 

 

A dificuldade então reside em direcionar o fluxo de pedestres através das vias interiores. Numa 

comparação com o contexto do bairro paulistano de Cerqueira César, onde se encontra a Av. 

Paulista, a situação é semelhante, ainda que a malha seja ortogonal, muito próxima a uma malha 

proposta pelos urbanistas modernos, e que privilegia o trafego automotor.  

 

Além de um intenso tráfego de automóveis, a Paulista faz parte de um centro urbano denso. 

Marco cultural da cidade, ali o trafego de pedestres é grande, ainda que muito desprestigiado. 

Uma série de locais - com maior ou menor sucesso - tenta proporcionar, ao largo da avenida, a 

permeabilidade e a permanência destes pedestres.35 O edifício da Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (FIESP) se configurou como um deles, após o redesenho do lobby de sua 

                                                           

35 Sobre o tema específico da permanência e permeabilidade pedestre na Av. Paulista ver: RIAL, Diego, DIAS, Andrea. 

Permeabilidade e permanência: Espaços de apropriação urbana na Av. Paulista. In: Congresso AURS 2012, Barcelona: UPC, 

Junho 2012. 
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sede. O espigão da Paulista ordena a malha que cresce em direção às zonas norte e sul da 

cidade e, consecutivamente, as vias vão perdendo calado à medida que descem essa encosta, 

hoje totalmente habitada. A concentração urbana se intensifica no alto deste espigão, 

principalmente na face sul, onde as vias são totalmente paralelas. A primeira delas é a Alameda 

Santos. Devido ao macroparcelamento local, o prédio da FIESP, projetado pelo estúdio do 

arquiteto Rino Levi (1969), seguindo esboço do mesmo, ocupa toda a parcela e tanto frente 

como fundos lindam com as respectivas vias. A grande maioria dos edifícios ali situados seguem 

o mesmo padrão. Estes formam uma barreira aos dois lados da avenida e junto a poucos espaços 

de intermitência, se configuram como um limite que divide a cidade em dois lados. Uma situação 

que pode ser considerada um problema urbanístico, um espaço urbano monológico. 

 

 
 

Fig. 35 - Mosaico de 10 locais de permeabilidade e permanência urbana na Av. Paulista. Trecho Norte. 

 
 

 
 
Fig. 36 - Mosaico de 10 locais de permeabilidade e permanência urbana na Av. Paulista. Trecho Sul. O nº 9 corresponde ao 

lobby do Edifício da FIESP, onde encontra-se o Centro Cultural.  
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Independentemente do tipo do equipamento, seja parque ou praça dura, vestíbulo ou área 

verde, a construção de um lugar de convívio urbano na av. Paulista depende, em maior forma, 

de suas conexões. Ainda, é notável a relativa independência da intenção projetual na formação 

desses espaços, sendo que a iconicidade e o fluxo pragmático muitas vezes seta o destino dos 

espaços apropriados.   

 

Outro aspecto interessante é a dissociação quase total entre interesse econômico e construção 

do lugar, se levada em conta que muitas vezes a Av. Paulista é considerada o centro econômico 

não só da metrópole como do próprio país. Esta constatação demonstra (e pode ser extrapolada 

a outros sistemas semelhantes) que a espontaneidade da formação do lugar tem um caráter 

muito mais refigurativo, e que a permeabilidade e também a permanência do pedestre, em 

contextos urbanos complexos, tem mais lógica a partir da configuração do que do projeto (RIAL, 

DIAS, 2012: 9). A quantidade e qualidade de lugares de permanência e a fácil permeabilidade 

dos pedestres, no Borne, são muito maiores, frente às da Paulista. Soma-se a esta situação, outras 

problemáticas: as do convívio e conflito pedestre/automóvel e as de relação entre solo 

urbano/edificação em altura. Esse tema é estendido ao contexto metropolitano contemporâneo, 

em especial, no caso americano. 

 

 

IV.II - equipamento cultural vs. segregação social 

 

O processo histórico de formação da avenida Paulista, desde os célebres casarões dos "barões 

do café" aos arranha-céus, levou ao que atualmente se admite como o local de maior 

valorização financeira da cidade de São Paulo. Além de sede das maiores empresas, é local de 

ocupação residencial de alta classe e importante comércio. A implementação de equipamentos 

culturais ao longo da última década remete a estratégias de requalificação urbana como as 

estudadas no East End de Londres, em Berlim e Barcelona; em suma, ao contexto da 

requalificação urbana europeia das últimas décadas.  

 

Não obstante a qualidade do projeto do Centro Cultural FIESP, (caso de estudo proposto) este faz 

parte de um conjunto de iniciativas de implementação de equipamentos culturais na região 

central da cidade. O processo de urbanização da Paulista é posterior, e trata-se de uma região 

próxima ao centro histórico: a Sé, onde se encontra o pátio do colégio jesuíta, marco de 

fundação da cidade de São Paulo. Compreendendo o que se conhece hoje como tal, o centro 

compreende os distritos da Sé, República e algumas adjacências. Seu esplendor de 

desenvolvimento não ocorre na atualidade, mas a princípios do século XX, quando da expansão 

ao redor das estações centrais da estrada de ferro “Sorocabana”. Outro bairro, antes marginal, é 

o da Pompeia. Encontra-se a apenas uma estação de trem da Estação Júlio Prestes, (caso de 

estudo de redesenho, feito para atender à Sala São Paulo de Concertos) que é a primeira das 

estações de trens metropolitanos, localizada no centro. O bairro da Pompeia linda com o da Barra 

Funda, que dá nome à estação contígua. Ali encontra-se hoje o SESC Fábrica Pompeia, - também 

caso de estudo - que foi construído a partir dos edifícios de uma fábrica de refrigeradores, de 



69 
 

aspecto próximo ao de outras implantadas nas imediações, cujo crescimento se deu devido a 

fatores justamente ligados à expansão do centro da cidade e que atualmente é uma zona de 

cunho predominantemente residencial e de serviços. 

 

O Mercado de Santa Catarina e a Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo de Concertos encontram-

se próximos aos “marcos zero” de suas respectivas cidades; o Edifício da Rua Balmes e o Edifício 

do Centro Cultural FIESP encontram-se nos ambientes mais valorizados destas cidades; o Estádio 

Olímpico de Montjuïc e o SESC Fábrica Pompeia encontram-se em zonas mais distantes e, 

portanto, afastadas da dinâmica central. É importante destacar a expansão do crescimento das 

duas cidades que, de certa forma, acaba por englobar e modificar o caráter destas zonas outrora 

periféricas. Mas esta é a ideia de paralelismo entre os principais objetos de estudo que analisamos. 

 

A imagem que o cidadão paulistano tem da avenida Paulista com relação ao centro histórico se 

assemelha à visão do cidadão barcelonês quando este associa o Passeig de Gràcia, eixo do 

Eixample, a uma espinha dorsal que parte da Cidade Velha, que seria a cabeça, numa livre 

analogia orgânica. Segue-se à mesma, a ideia de que a Pompeia e o Montjuïc são bairros 

adjacentes e membros periféricos a esses sistemas centrais. Se considerarmos que a retomada do 

plano urbano - no sentido de planning (KOHLSDORF, 1985: 41) - ao final do século XX, foi calcado 

na renovação de centros urbanos e/ou áreas degradadas, no que diz respeito à cidade 

americana e especificamente São Paulo, o foco é a retomada dessas áreas centrais. Retomada 

esta, levada a cabo com respeito à ocupação, conservação do patrimônio e decorrente 

valorização imobiliária. Um dos maiores problemas da região central é a vacância imobiliária. 

Devido justamente à sua decadência como centro financeiro, de forma embrionária e paradoxal, 

esse vazio de ocupação provoca marginalização e deterioro. Em estudos sobre o tema, 

chegaram-se a conclusões nesse sentido: 

 

 

"Porque os espaços edificados se encontram vazios na área central? A resposta 

que se obteve, ao longo do estudo, foi que os vazios acontecem em função de 

interesses que envolvem o capital imobiliário. Ou seja, os proprietários de imóveis 

no Centro aguardam uma mudança de cenário na área central e, 

consequentemente, passam a praticar preços e valores esperados, em uma 

medida previsível para o futuro.  

 

Os proprietários comparam o preço atual com o preço futuro e a taxa de juro 

esperado, e este procedimento, segundo Deak (2000), não difere em nada da 

especulação praticada no mercado de ações. Esta valorização imobiliária, que 

poderia garantir preços estimados e, consequentemente, a obtenção de lucros 

com baixos riscos, somente se efetivará com a promoção de programas de 

requalificação ou reabilitação do Centro. A especulação imobiliária está 

presente no processo de formação da cidade de São Paulo, onde bolsões de 

terras urbanas não ocupadas, situadas entre centro e periferia, permitiam aos 
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seus proprietários maior renda e lucratividade após a instalação de infraestrutura 

pelo poder público, que o fazia para atender as áreas periféricas.  

 

Os espaços edificados na área central passam por processo semelhante, no qual 

proprietários aguardam a concretização de uma política efetiva de 

recuperação da área central a ser conduzida, inicialmente, por ações diretas do 

setor público. A partir delas e das direções resultantes desse processo, os imóveis 

vazios serão orientados para determinados usos. É a garantia da efetivação de 

lucros e rendas esperadas".36 

 

A partir dessas conclusões, identificamos problemáticas relacionadas tanto ao bairro da Pompeia, 

onde localiza-se o SESC Fábrica, e seu surgimento como vila operária (que ocorreu da mesma 

forma descrita acima, através de bolsões de terras) quanto do Centro e avenida Paulista. Não só 

a especulação imobiliária gera segregação social, mas também a vacância. Mesmo os edifícios 

em frente à Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo de Concertos, situada nos limites do centro 

histórico, sofrem recorrentes ocupações de pessoas sem teto, retiradas à força pela polícia. As 

operações urbanas postuladas e realizadas no centro de São Paulo formam um conjunto que se 

une através de uma série de requalificações de edifícios históricos, a maioria com mudanças de 

uso e caráter cultural, além de movimentos de ação social, como o "Viva o Centro"37 e operações 

de planejamento urbano, cuja de maior ressonância midiática foi a do “Programa Nova Luz”. 

 

A postura de inserções, especificamente de equipamentos culturais, (e neste domínio, 

apresentam-se quase todos os edifícios estudados, assumindo que o esporte de competição, o 

turismo, o lazer e a museística orbitam esta esfera) foi definida anteriormente como estratégia de 

recuperação urbana e no caso de São Paulo não é diferente. Talvez o primeiro destes processos 

envolvendo reabilitação e mudança de uso de um equipamento privado a uso público, na 

cidade, tenha sido o do SESC Pompeia. Se o Centro Cultural FIESP se vale da localização 

privilegiada para agregar valor ao edifício em si, (e obviamente à instituição, mas nestes termos, 

qualquer redesenho tem esse objetivo) a Estação Júlio Preste/Sala São Paulo de Concertos 

procura, junto a outras operações contíguas, revitalizar o próprio centro da cidade, que se 

encontra decadente. Porém, o SESC Fábrica Pompeia realiza, a priori, uma inversão dessa lógica: 

se apropria de um não-lugar e o contextualiza, entregando de volta à população aquele mesmo 

espaço que, simbolicamente, a cidade trata de desumanizar e criar contextos para a venda e 

                                                           

36 BOMFIM, Valéria. Os espaços edificados vazios na área central da cidade de São Paulo e a dinâmica urbana. Dissertação 

de mestrado, EP-USP, 2004: 100.  

37 "A associação «Viva o Centro» foi criada em 1991, reunindo representantes dos empresários e executivos das empresas 

sediadas na área central. O seu principal patrocinador durante muitos anos foi o Banco de Boston (...) Em 2000, o Banco de 

Boston deixou sua sede no centro e migrou para a região do rio Pinheiros. As principais propostas da associação procuram 

trazer de volta as elites, propondo, entre outras coisas, a flexibilização dos calçadões para facilitar o acesso de automóveis 

ao centro, aliada à retirada do comércio informal das ruas". Extraído de: NOBRE, Eduard Cusce. Políticas urbanas para o 

centro de São Paulo: renovação ou reabilitação? Avaliação das propostas da prefeitura do município de São Paulo de 1970 

a 2004. In: Pós - nº 25. Revista do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da fau-usp. São Paulo: Edusp, 2009: 

213.  
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usufruto do capital. Talvez essa oportunidade tenha surgido porque, na época de sua criação, a 

lógica de ocupação neoliberal ainda não houvesse se estabelecido como prática comum na 

política cultural das empresas brasileiras. 

 

É importante salientar que o processo de formação da cidade de São Paulo tem aspectos 

estreitamente ligados às levas de ocupação, à geografia local e à transformação de um 

entreposto comercial ligado à comercialização do café, em um polo industrial. Nesses termos, é 

uma apropriação cíclica do território na qual, sistematicamente, o grupo dominante se apropria 

dos platôs mais elevados, reservando à próxima leva de grupos humanos a habitação/ocupação 

das várzeas.  

 

A partir desse modelo formado pela segregação social, os edifícios estudados em São Paulo 

seguiram um percurso que culminou numa necessidade de readequação e que surgiu pelo 

esgotamento do processo de ramificação do sprawl paulistano e da respectiva volta ao seu 

núcleo. Ocorreu da mesma forma, anteriormente, na cidade europeia; ainda que numa escala 

que compreende uma evolução lenta e estratificada, diferentemente da metrópole americana. 

Esta passa, com raras exceções, de núcleo colonial à cidade pós-industrial, em menos de dois 

séculos. O redesenho aqui é, em perspectiva, uma necessidade nova. 

 

 

V - cidade e território 
 

A discussão sobre o papel de um edifício com respeito à cidade e ao território, em muito 

sobrepassa o seu aspecto funcional. Nessas escalas, gera maior interesse sua carga simbólica. 

Exemplos de edifícios cuja dimensão ou uso são justificáveis territorialmente seriam os faróis, os 

aquedutos, as muralhas ou os arranha-céus, cuja presença física ou função provocam impactos 

territorialmente intensos, desde ou para si. Outros são reconhecidos como parte de suas regiões 

ou cidades - usando uma figura de linguagem - por metonímia. A reordenação da cidade e do 

território parte dos mesmos princípios de redesenho que os de um edifício, ou seja, de reordenar 

através do projeto uma ordem, - ou desordem, dependendo do grau em que se encontra - num 

sistema criado pela participação comunitária. No atual momento histórico, verifica-se ao mesmo 

tempo uma nova ordem na cidade contemporânea, que é inerente à política e economia 

global, mas que se manifesta de forma diferente em determinados contextos e cuja base remete 

a uma lógica anterior.  

 

As questões de planejamento e projeto vêm de uma linhagem mais ampla, na qual o 

desenvolvimento do método científico joga um papel importante. O professor Gian Carlo 

Gasperini, em capítulo de sua tese de livre-docência "Contexto e tecnologia" (1988), aborda esse 

tema através da importância do método e da linguagem. Se interpretarmos suas ideias sobre as 

relações da arquitetura frente ao espaço e ao edifício e compararmos ao processo de 

construção das cidades, - onde a linguagem e o método científico atuam decisivamente - 

veremos que existe uma preocupação do profissional em vincular o desenho ao contexto histórico 



72 
 

e sua atenção também se volta às mudanças radicais da sociedade pós-industrial.38 Tal postura 

se torna ainda mais clara se afrontarmos o projeto de redesenho na escala do território: 

 

 

"Os campos de indagação na Arquitetura, o Contexto e o Objeto, situam a 

atuação do projeto no âmbito de suas responsabilidades operativas. É preciso, 

entretanto, entender que existe uma "escala" de intervenção que pode variar a 

responsabilidade do projeto, de acordo com suas finalidades: por menor que seja 

a intervenção existirá sempre um rebatimento de seu efeito em toda a linha de 

influências, que é formada pela própria organização espacial onde se situa. A 

intervenção, embora pontual, atua sempre em escalas diferentes, direta ou 

indiretamente vinculadas, porque nunca é isolada. Toda ação projetual (que é 

pontual) forma um "sistema" de projetos, que relaciona vários objetos dentro de 

uma ordem ou codificação única. Esse sistema vai desde os grandes planos 

urbanísticos, ao desenho urbano em várias escalas. (...) Com ou sem 

regulamentação obrigatória, a codificação do sistema depende de exigências 

e necessidades públicas baseadas no consenso de participação comunitária e 

social".39 

 

No nível prefigurativo, o arquiteto se depara com perguntas vinculadas ao que se encontra já 

sedimentado, mas também à particular lógica imediata proveniente da aceleração dos 

processos socioeconômicos que se chocam com o paulatino desenvolvimento de uma 

civilização, ou, no caso americano, de um transporte de uma realidade que se subverteu em 

menos de duzentos anos: 

 

 

"As relações do Projeto e Contexto urbano nos colocam frente a uma postura 

nova: nós não conhecemos todas as respostas para estas relações. Como 

proceder então na determinação de diretrizes de projeto? Como assumir dados 

que possam justificar a legitimação histórica das decisões? A mera informação, 

como a História não é suficiente; a condição social em si não é suficiente; a 

econômica também não" (GASPERINI, 1988). 

 

Neste trecho, o arquiteto refere-se especificamente ao contexto da "suburbização" das cidades, 

que provêm do crescimento desordenado próprio da industrialização, da desqualificação dos 

setores coletivos e onde a divisão social despersonaliza o meio físico, os setores produtivos 

                                                           

38 Vinculada a cidade industrial à força motriz de sua fonte energética, ainda seria precipitado antecipar o surgimento de 

uma cidade pós-industrial, como têm referenciado alguns autores à economia ou à sociedade pós-industrial, com base no 

conceito de capitalismo financeiro. 

39 GASPERINI, Gian Carlo. Contexto e tecnologia. O projeto como pesquisa contemporânea em arquitetura. São Paulo: Tese 

de livre docência. EP-USP, 1988: s/p.  
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incentivam a lógica capitalista e a responsabilidade sobre o bem-estar está em mãos dos gestores 

públicos. Em suma, fatores políticos e tecnológicos de uma sociedade com valores transitórios, 

passageiros e que levaram a uma alienação cultural dos subúrbios. Estes podem ser encontrados 

atualmente na maioria das metrópoles contemporâneas e se perfilam como realidades globais. 

 

Retomando alguns conceitos históricos, vemos que a cidade surge condicionada pelo território e 

desenvolvida a partir do segundo de três níveis de organização humana. De caçadores-coletores 

à sociedade industrial, se reconhece entre os dois um segundo nível, que remonta à maior parte 

da história humana, a sociedade pré-industrial ou "feudal". Consideramos o aparecimento da 

cidade como uma comunidade de dimensões e densidade populacional; onde encontram-se 

indivíduos que atuam de forma estratificada, especializada e não-agrícola; situadas numa 

condição geológica e geográfica que permita não só a produção agrícola como o intercâmbio 

do excedente; e que condiciona o sedentarismo. Portanto estamos postulando um assentamento 

que se adianta à condição pré-urbana pelo advento da linguagem escrita, e se antecipa à 

condição industrial40 - e assim, à urbanização em grande escala - pela carência de fontes de 

energia que não a braçal. Os assentamentos mais adiantados, no limite, poderiam conseguir 

certo avanço através da força do vento ou das águas.  

 

Face a essa situação, e tendo em vista que o desenvolvimento da cidade necessitava uma rede 

de intercâmbio, houve um lapso entre as realidades de ocupação do território americano frente 

ao indo-europeu. Enquanto a rede de cidades criava uma articulação do território humanizado 

e a vida urbana difundia-se a partir da Mesopotâmia, este foi sendo transformado e urbanizado 

por vários grupos étnicos e sociais, paulatinamente, durante o longo período pré-industrial, o que 

não ocorreu no continente americano. Tal articulação não pôde chegar a encontrar uma 

ligação perene entre as civilizações americanas, cujo isolamento geográfico e continuidade 

histórica nos moldes tribais e/ou pré-urbanos fora interrompido pelas grandes navegações e pela 

posterior colonização europeia. 

 

 

"Contrastando com a situação oriental, parece fora de dúvida que a "difusão", 

antes de Colombo, foi pequena ou mesmo inexistente no processo de formação 

das cidades do novo mundo. Os povos da América Central - especialmente os 

maias e os astecas - desenvolveram grandes comunidades urbanas; (...) Uma 

cultura como a dos incas, entretanto, não pode ser considerada como urbana" 

(SJOBERG, s/d: 42). 

                                                           

40 "Embora a linguagem escrita tenha levado séculos em sua evolução, sua presença serve como um meio conveniente de 

distinguir as comunidades genuinamente urbanas das outras que mesmo de grandes dimensões e alta densidade de 

população devem ser consideradas quase-urbanas ou não-urbanas. Isso porque, logo que uma comunidade atinge o 

avanço técnico que chamamos de linguagem escrita, ocorre uma transformação profunda da ordem social; quando uma 

tradição escrita ocupa o lugar da tradição oral, é possível criar sistemas administrativos e legais mais complexos (...)". Extraído 

de: SJOBERG, Gideon. Origem e evolução das cidades. In: Cidades: a urbanização da humanidade. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 

s/d: 39. 
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Ainda segundo as análises de Sjoberg, o povo inca não conseguiu dar um passo em direção à 

urbanidade, devido à falta de uma linguagem escrita, mesmo assim desenvolvendo 

impressionantes obras de engenharia e uma grande divisão do trabalho. Esses povos não 

chegaram a um pleno desenvolvimento urbano, portanto, o continente americano permanecia 

ainda no primeiro nível de organização humana quando da chegada do europeu. Ocorre que 

tal lapso é decisivo no momento de formação da cidade americana, onde se importa uma 

cultura mediterrânea já sedimentada que incorpora uma realidade pré-urbana a um modelo de 

urbe que ainda não se configura como industrial, mas já incorpora uma série de aspectos dele, 

principalmente a partir da ocupação efetiva do continente. Estes aspectos intermediavam toda 

a evolução tecnológica, política e social antecedente, como por exemplo o plano urbano, que 

foi instalado em muitas localidades coloniais, com vistas à dominação. Também esse processo se 

deu à inversa41, onde a elite europeia começa a desenvolver uma visão curiosa frente às 

descobertas ultramarinas e ocorre um grande desenvolvimento da ciência42. Daí, de forma 

concisa, se deu o curso até a cidade industrial, que se desenvolve praticamente de forma 

paralela em todo o mundo. No que tange às profundas diferenças de formação histórica e 

geográfica, o planejamento urbano e o redesenho de edifícios na cidade americana, 

atualmente, tem de levar em conta significativos aspectos que, paradoxalmente, se reconectam 

no momento em que entramos numa era limiar à pós-industrial.  

 

A postura contemporânea quanto às soluções do planejamento urbano e do redesenho na 

América Latina é permeada pela atuação de estratégias que surgem das experiências europeias 

já identificadas e adaptadas à infraestrutura (basicamente à malha de circulação colonial e 

racionalista), à estrutura (de maior desigualdade social e econômica) e à superestrutura (onde 

natureza e território jogam um papel determinante) local. 

 

 

V.I - ecologia e produção no contexto americano 

 

A preocupação ecológica é um tema que não pode ser relegado ao segundo plano em 

qualquer atividade humana, na atual conjuntura global. Não só o urbanismo e a arquitetura têm 

de incluir em suas agendas a questão ecológica, mas a engenharia, a sociologia e qualquer outro 

ramo do conhecimento. Esta preocupação deve permear a totalidade da atividade humana, 

haja vista a tomada de consciência do perigo, não apenas da perda dos recursos naturais, mas 

da necessidade de manutenção da salubridade e do bem-estar do entorno comunitário global. 

Todavia, a definição que identifica essa tomada de consciência margeia o modismo, sendo que 

                                                           

41 "À luz da época urbana pré-industrial europeia, dois fatores são evidentes: a expansão do poder europeu para outros 

continentes e o desenvolvimento de uma tecnologia baseada em fontes de energia inanimada. (...) E, assim, as descobertas 

dos exploradores europeus deram um novo ímpeto ao progresso da ciência". Ibid.: 49. 

42 "No campo da Engenharia, até o século XVII, o progresso deu-se, em sua maior parte, graças aos artesãos que trabalhavam 

numa base de tentativa e erro. Com o desenvolvimento do método científico, entretanto, o saber da elite ligou-se ao 

conhecimento prático do artesão; o resultado foi uma fundamental revisão de método que tem sido denominada revolução 

científica. Essa foi a base da revolução industrial e da cidade industrial". Ibid.: 50. 



75 
 

o termo "ecologia" vem sendo substituído por um termo mais específico: "sustentabilidade". Seja 

este vítima da moda ou uma evolução até a forma que mais precisamente identifique o 

sentimento coletivo de que é imperativo ter em conta a natureza, o problema - de qualquer 

maneira - está lançado. Ecologia43 e sustentabilidade,44 no entanto, são duas coisas distintas, 

relacionadas cada uma a um lado do processo de produção e intimamente ligadas ao território.  

 

A produção da metrópole paulista e de todas as grandes cidades americanas foi fruto de uma 

vontade civilizatória cuja dominação da natureza era condição sine qua non para o sucesso da 

empreitada expansionista europeia, voltada para este território enquanto topos, (lugar no sentido 

de espaço) em função da produção de riquezas para suas próprias sociedades enquanto locus 

(lugar no sentido de comunidade). Essa mesma natureza, que devia prover commodities, sejam 

estas minerais preciosos, produtos agrícolas ou ainda mão-de-obra escrava, foi encontrada 

intacta e seu domínio alcançado com tecnologia importada e imediatamente implantada a 

cada fronteira ultrapassada. Dominação que era feita sem o conhecimento de cada novo lugar, 

cada novo ambiente, sem o tácito compromisso que se teria pelo seu locus, seu lugar de 

nascença, e desprovido da diplomacia inerente do forasteiro numa paragem distante, pois o 

outro - quando existia - não era considerado sujeito e sim objeto. Portanto, era feito sem respeito 

pela sua ecologia, definida em termos biológicos ou sociais.  

 

O discurso não é utilizado aqui como anticivilizatório, mas de forma pragmática, na procura das 

razões que levam hoje uma sociedade organizada e global a reverter o processo de 

desconstrução do território e de confusão da própria identidade (o que permeia a cultura dos 

povos que se formaram sob o efeito colateral do mercantilismo). A América foi palco da aventura 

daqueles que, ao chegar, detinham não só a capacidade de transformação da natureza mas 

também uma linguagem definidora.45 A tarefa de criar infraestrutura suficiente para explorar, 

extrair, cultivar, manter, proteger, organizar o trabalho, transportar e finalmente distribuir a 

produção era relativa ao meio selvagem e rural, sendo a cidade literalmente um subproduto. 

Decorrida a fase inicial de adaptação ao meio, o território se transforma em paisagem e a 

infraestrutura em cidade.  

 

A paisagem europeia é definida por Gregotti e Byrne46 como uma construção cultural. Mesmo 

que o termo «paisagem» - como salienta Byrne - seja muito genérico, este o é menos do que 

                                                           

43 ecologia  e.co.lo.gi.a  sf (eco3+logo2+ia1) Parte da Biologia que estuda as relações dos organismos com o ambiente, isto 

é, com o solo, o clima e os outros organismos que povoam determinada zona da Terra; bionomia, etologia. E. humana, Sociol: 

estudo da distribuição dos homens no espaço, assim como das formas de interação que determinam essa distribuição. In: 

Moderno Dicionário Michaelis da Língua Portuguesa. São Paulo: Ed. Moderna, 2010. 

44 sustentabilidade  sus.ten.ta.bi.li.da.de  sf (sustentável+i+dade) Qualidade de sustentável. sustento  sus.ten.to  sm (der 

regressiva de sustentar) 1 Ação ou efeito de sustentar ou sustentar-se. 2 Conservação, manutenção. 3 Aquilo que serve de 

alimentação; alimento. 4 Amparo, arrimo. In:  Ibid. 

45 A linguagem escrita, (SJOBERG, s/d) definiu a capacidade organizacional de um povo para a criação do meio urbano. 
46 BYRNE, Gonçalo. Geografias vivas. Catálogo VI bienal internacional de arquitetura e design de São Paulo. Lisboa: Ed: 

Ordem dos Arquitectos, 2006: 30.  
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«território», no sentido de que o primeiro é uma construção mental acerca do segundo. Uma 

paisagem americana é virgem e cheia de possibilidades na mente de um ser dotado de um 

repertório que provêm de uma cultura cuja técnica e a linguagem foi forjada na dialética de 

uma outra natureza. Talvez um indígena sem contato com a civilização urbana possua uma 

percepção do território nativo enquanto paisagem cultural, porém, criada no seu meio social. 

Mesmo Mies van der Rohe, já passada a metade do século XX e tendo domínio pleno da 

linguagem funcionalista, emoldura a paisagem da sua Glass House (Farnswort, situada no interior 

de Illinois) na planície norte-americana, enfatizando uma natureza estática e independente, 

mesmo em fase de projeto. Tal forma de representação ele não utilizara em seus projetos 

europeus.  

 

Sendo a cultura americana inexoravelmente forjada pela europeia, (mediterrânea ou anglo-

saxã) essa noção de paisagem e de território persiste e o nascido/criado americano, seja ele 

arquiteto, urbanista, ou se dedique a qualquer outra atividade, tende a perceber o território como 

um vasto campo de experimentação. Tende a perceber sua identidade cultural como algo 

suspenso entre a infraestrutura pronta que lhe proporciona essa cultura importada, na qual nasce, 

e a mediação herdada da confusão entre topos e locus.  

 

Desta contradição surgem não só cidades espelhadas em imagens de fora, superpondo tempos 

e espaços, como é o caso dos centros históricos coloniais,47 como construções e tradições de 

projeto e uso conflitantes, já que o jogo do espaço e do tempo - que Gregotti menciona - aqui é 

subvertido. No entanto, essa nova sociedade tem a missão de conservar, de manter, de sustentar 

a si mesma. E, nesse sentido, o ato de sustentar se recobra. Um projeto sustentável é um projeto 

que responde às condicionantes econômicas e também às sociofísicas do lugar. 

 

Restaria citar a sustentabilidade mais evidente, aquela do controle do crescimento urbano, do 

controle de emissão de poluentes, despoluição dos rios e cursos d'água, reciclagem de lixo, 

aproveitamento de chuvas, energia dos ventos, preservação de florestas, e da regulação do 

consumo e da produção, eficiência energética, domótica, segurança pública, etc. Mas o intento 

aqui é referir-se à noção de sustentabilidade dentro do conceito bajtiniano de cronotopo 

(MESSORI 2006: 53). Definido o processo como se apresentou a formação, tanto da cidade quanto 

do território americano, como um cronotopo monológico, cabe ao arquiteto contemporâneo 

enfrentar a tarefa de criar, a partir deste topos/locus, uma arquitetura e um urbanismo dialógicos. 

 
 

                                                           

47  "Não existem partes da cidade no passado. Todas elas se encontram num mesmo tempo presente. É nesse sentido que 

nos centros históricos podemos presenciar a rugosidade do espaço, tal como definido por Milton Santos (*). Elementos que 

ficam do passado como forma, espaço construído, paisagem, o que resta do processo de suspensão, acumulação, 

superposição, com que as coisas se substituem e se acumulam em todos os lugares. Encontramos nos centros históricos 

divergências e contradições da cidade e também aquilo que é (ou deveria ser) de todos: o Patrimônio". (*) SANTOS, Milton. 

A natureza do Espaço: Técnica e Tempo. Razão e Emoção. 4ª edição. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 2008". 

In: (OLIVEIRA, C. 2010). A expressão rugosidade do espaço, para explicar o centro da cidade é extraída dos textos de Milton 

Santos (1926-2001), que foi geógrafo e professor universitário; um dos maiores intelectuais brasileiros.  
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Fig. 37 e 38 - Foto aérea com indicação do centro de São Paulo (a cidade possuía, em 1880, aproximadamente, a área 

interior do perímetro em vermelho). Mapa de usos da mancha urbana. Cada cor representa uma atividade. 
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território e infraestrutura 

 

As noções de paisagem e de território, na América, são diferentes, como é de se esperar, das 

noções europeias. Dentre essas noções, mais importante que a conservação da paisagem, na 

visão americana de Mendes da Rocha, é a construção do território, frente à sua ocupação, como 

foi tratado pelo colonizador. Ela encarna o pensamento de sua geração, que produz um segundo 

estágio do pensamento moderno brasileiro. Tanto na arquitetura, como na sociologia e na arte, 

há um sentimento de reação construtiva à primeira geração moderna brasileira, mesmo assim, 

atada a certos preceitos inerentes à modernidade. Na arte e na sociologia, superada a tese da 

“Antropofagia”, (uma forma de romantismo paralela à Art Nouveau, onde se toma consciência 

e institui-se uma nova maneira de absorção cultural - como sempre ocorreu no país, mas 

explicitamente moderna) passa-se a um pensamento construtivista. Este, empenhado na 

percepção de uma arte completamente abstrata e o debate social centra-se no marxismo.  

 

Na arquitetura, a tendência é a mesma e, mais que uma questão regional, é a evolução de um 

pensamento que desloca o eixo da vanguarda arquitetônica do Rio de Janeiro para São Paulo. 

De certa forma, o Modernismo carioca pode ser interpretado como romântico, pois incorporava 

o passado barroco e a poética das formas naturais e vivenciais locais ao léxico funcionalista: Uma 

série de procedimentos de projeto deriva desta semântica, como o resgate dos painéis derivados 

dos “muxarabis”, o uso do azulejo, as formas curvas em concreto armado, como metáfora da 

natureza (ondas, montanhas e corpos), entre outros. A corrente paulista, que se expressa a partir 

dos anos 40 do século passado, transforma essa primeira arquitetura brasileira, a ponto de 

“enxugá-la”. É uma reação, como na arte e na sociologia, não de negação do moderno, mas 

de negação do romântico. É feita a partir da discussão de problemas concretos, relativos à 

utilização das formas e das técnicas para resolver as necessidades impostas pelo território amplo 

e selvagem, para resolver as necessidades de um povo em formação, as necessidades de 

infraestrutura.  

 

Mendes da Rocha consegue exprimir de forma clara as ideias sobre seus projetos urbanos, que 

traduzem as aspirações arquitetônicas, artísticas e políticas de uma época: 

 

 

A.S.: “Another theme that is apparent in your work is the treatment of territory. I 

remember Isabel Villac’s statement, «to construct territory and not to occupy it». It 

has something “geographical” about it, the way you transform territory into 

architecture. Does this have something to do with America, with the idea of the 

large, nearly empty continent? Whether we see the landscape differently in 

Europe because of the influence of Romanticism? 

 

P.M.R.: The question of the initial design of territory is, in fact, an American question. 

The theme of occupation that is spoken of this little sentence by Isabel Villac 

corresponds precisely with the idea of the colonist. To occupy the place in order 
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to state: This place belongs to me. This simple act of taking possession always 

carries signs of theft and destruction with it. By contrast, architecture should 

commit itself opposite this new continent to articulating the territory such as to 

make the geography habitable beyond the single building. 

 

This thematic content is very important in my project for the Bay of Vitória, above 

all regarding the qualities of these buildings. This is something that no one has as 

yet investigated: 1000m2 of floor space, and the floors and steel beams between 

both of concrete supports that are anchored in the sea floor. These are the 

important things when one builds at this place. Where they stand, and not whether 

they are blue or red, or whether the windows are made of glass and such topics. 

What is important is that the floors offers space for the activities of the harbor, that 

they form new platforms by virtue of the distance to the quay walls, canals as such, 

to which the ships can then dock. Basically, one designs a new «geography». These 

are the important questions of architecture for me and not the aesthetic questions. 

Rather the givens of the landscape together with the specific requirements of the 

harbor area form the building much more so. They are design changes that 

demand different solutions from technology than those to which we are 

accustomed. One always expects architecture to deliver extraordinary buildings, 

which, however, really change nothing whatsoever. This cannot be of interest to 

anyone. It is as if one would endlessly make the same thing in ever-changing 

forms”48 

 

Tanto no ambiente urbano como no regional, Mendes da Rocha promove a ocupação do 

território através da técnica e (segundo a ideologia que se siga) sem comprometer o patrimônio, 

porém despindo-o da aura monumental. Procura utilizar o existente de forma a melhorar as 

relações espaciais e vivenciais para com o usuário. Pensa a edificação, a cidade e a natureza 

com praticidade e assim encontramos as escalas humana e da cidade histórica respeitadas, 

como em seu projeto para a Praça do Patriarca. 

 

Em muitos de seus projetos surge a modernidade específica, (MUNTAÑOLA, 2000: 103) quando por 

exemplo, propõe para a cidade de Tietê um porto fluvial cuja implantação, em três gestos, 

relaciona a geografia, a história, a forma e a política. Resolve assim problemas em diversas escalas 

de projeto, como a carga e descarga de materiais, a ligação entre vias, a proteção da ecologia 

e a superação das condições topográficas. Não podemos identificar a resolução deste programa 

- através de linhas e ângulos retos - como uma resolução acrítica e descontextualizada. A solução 

de um projeto como este requer uma compreensão profunda do lugar, suas necessárias relações 

e, obviamente, um grau de inventividade. Respeita-se a forma de ocupação histórica tirando 

partido de seus eixos, onde consegue a conexão de dois caminhos da estrada de ferro e da 

rodovia por meio de um eixo central paralelo ao rio e dinamiza a economia local propondo 

                                                           

48 SPIRO, Annette. Paulo Mendes da Rocha. Bauten und Projekte. Zurique: Ed. Nigli, 2006: 251.  
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entrepostos ribeirinhos. Neste momento, nos deparamos com uma postura de redesenho 

especificamente americana, onde a tecnologia pós-industrial encontra estratos civilizatórios e 

rastros de uma formação social recente. É específica porque atua sobre um território (ou uma 

urbe, como também ocorre no caso do SESC de Lina Bo Bardi) que tem encontros abruptos com 

a humanização, em contraposição a um processo contínuo de dialética entre cultura e natureza, 

como ocorre no continente europeu. 

 

 

 

Fig. 39 - Modelo em ferro para o projeto da Cidade Porto Fluvial do Tietê. Mendes da Rocha. 

 

 

V.II -  aspectos da renovação urbana na América 

 

A produção do espaço urbano, ainda que seja um fenômeno social, é mediada pelo Estado e 

também pelo mercado, na América, desde a fundação de suas cidades. Durante o fim do século 

XIX e todo o século XX, a tendência entre transformação total ou manutenção e reabilitação da 

face das cidades tem se alternado, de acordo com os interesses destes agentes. 

 

O higienismo promovido pelo Estado para a reversão do processo de degradação dos núcleos 

urbanos no fim século XIX foi paulatinamente substituído pela engenharia e pela técnica, através 

da implantação de universidades e do crescente advento da tecnologia estrutural e sanitária. 

Adicione-se a isso o impulso civilizatório promovido pela independência das colônias americanas, 

articulada em grande parte pela influência da Inglaterra e, muitas vezes, incentivada pelas 

parcerias com empresas inglesas. A expansão ferroviária paulista, através da companhia de 
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economia mista São Paulo Railway Company ou a abertura dos portos ao comércio, ocorrida 

tanto no caso brasileiro como argentino seriam exemplos desse fenômeno. 

 

 

“O Porto de Buenos Aires mostrava-se estratégico para os novos circuitos 

mercantis. Por esse motivo, as potências em ascensão – sobretudo a Inglaterra – 

desenvolvem, com sede em Buenos Aires, um tecido de relações comerciais 

feitas na base do contrabando e pressionam a Espanha para liberar o uso desse 

porto aos demais países”.49 

 

O período compreendido entre as independências nacionais americanas e a primeira guerra 

mundial é caracterizado pela ascensão das cidades americanas, onde o tecido dos centros 

urbanos mais prósperos se edifica com base nos preceitos de uma arquitetura e um urbanismo 

classicistas, e as elites locais procedem a um investimento na transformação desses centros em 

protótipos de cidades europeias da época. No Brasil, o chamado “Estilo Neocolonial”, uma linha 

de desenho que mescla a arquitetura feita pela colonização portuguesa incrementada com 

técnicas e ornamentos academicistas, é considerado o estilo que representa a nova cultura 

arquitetônica - de acordo com o governo50 - e o centro das principais cidades é marcado por 

obras de cunho classicista.  

 

A intelectualidade local, no entanto, alinhada com o espírito do século XX, rapidamente 

transforma essas noções e o país será um dos pioneiros na aplicação dos preceitos da nova 

arquitetura moderna. Nos anos 30, a renovação dos centros urbanos começa a ser uma 

preocupação maior na sociedade brasileira. Os primeiros líderes do movimento moderno no Brasil 

não seguem a tendência internacional de renovação do tecido através da negação do passado 

e plenamente apoiavam a conservação do patrimônio. Lúcio Costa, além de ter sido o maior 

divulgador e defensor da arquitetura moderna, trabalhou junto ao SPHAN (antigo órgão de 

conservação do patrimônio, hoje IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro) pela 

conservação do patrimônio histórico nacional e também introduziu na linguagem modernista 

aspectos da arquitetura colonial.  

 

No entanto, haviam duas posturas distintas, a partir dos anos 50, em matéria de conservação dos 

edifícios históricos: uma era a de sacralizar o bem e a outra, a revitalização e adaptação a um 

novo uso. Seguindo os preceitos dos CIAM’s,51 os urbanistas e arquitetos adotaram o 

funcionalismo, na Europa, para a reconstrução de parte das cidades bombardeadas na segunda 

guerra mundial e os Estados Unidos, apesar de não terem sofrido destruição, seguiram uma atitude 

progressista frente ao processo de degradação de suas cidades. 

                                                           

49 Extraído de: SILVEIRA, M. L. Argentina, Território e globalização. São Paulo: Brasiliense, 2003. In: FONTES, Mariana. Cidade 

Porto. Dinâmicas espaciais e planejamento intra-urbano. Dissertação de Mestrado, FAU-USP, 2008: 195. 

50 CAVALCANTI, Lauro. Quando o Brasil era moderno. Guia de arquitetura 1928-1960. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001: 19.  

51 Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna. 
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Fig. 40 - Vista aérea da cidade de Caracas, Venezuela. 

 

 

 
 

Fig. 41 - Vista aérea de São Paulo, Brasil. 
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Nos anos 60-70, o debate sobre a centralidade era amplo e se discutia em âmbito mundial, tido 

como questão fundamental para a vida urbana. As influências de Camillo Sitte e da escola 

italiana foram determinantes na compreensão contemporânea do restauro e requalificação, no 

sentido de introduzir no debate da modalidade a importância da relação do edifício com seu 

entorno circundante. Tal fato repercute na recuperação dos centros históricos na América Latina 

e, mais especificamente, no Brasil. Nessa perspectiva, se enfatiza o valor da rua, a qualidade dos 

espaços públicos, a multifuncionalidade e a utilização do centro histórico por toda a população. 

Defende-se a noção do restauro urbanístico, em que a restauração não se limita aos edifícios 

isolados, dentro de estratégias destinadas à revitalização de todo o ambiente urbano e com a 

reutilização dos imóveis. Na própria obra de Lina Bo Bardi, se percebe o interesse pela teorias de 

Cesare Brandi, as obras de Carlo Scarpa e o restauro crítico. Em obras posteriores, no Brasil e na 

América Latina, percebe-se a influência da Carta de Veneza (1964), onde o procedimento 

interdisciplinar e a utilização do bem são enfatizados nas reabilitações e as marcas do tempo 

coabitam junto a técnicas inovadoras. Questiona-se a setorização funcional, (habitar, trabalhar, 

locomover-se, cultivar o corpo e o espírito, seguindo o cânone de Le Corbusier) que acaba por 

isolar os tecidos urbanos tradicionais e cresce a consciência de que as intervenções baseadas na 

via expressa para automóveis - que segmenta, periferiza e cria barreiras aos pedestres, 

degradando o tecido urbano - não mais devem ser prioritárias.52 

 

Entretanto, a ocupação em larga escala da cidade americana, principalmente nas metrópoles, 

produz um urbanismo massificante, fruto da distorção dos preceitos modernos em favor de uma 

economia de mercado. Seu contraponto, inserido nesta lógica mercantil, surge na renovação 

dos centros urbanos europeus nos anos 80, através da ascensão do neoliberalismo na política e 

que promove as mega-operações urbanas nas já citadas cidades de Berlim, Londres, Barcelona, 

entre outras. Na América, as renovações urbanas não chegam a ter um planejamento amplo, 

mas ocorrem ações pontuais em regiões específicas ou mesmo em conjuntos de edificações, 

onde o aspecto mais relevante seria a influência das políticas públicas ao invés de um plano físico 

mais concreto. Mas a problemática urbana do início do séc. XXI parece ser cada vez mais 

definida em termos globais. 

 

 

"O crescimento desordenado, a periferização e a degradação de grandes áreas 

no interior do tecido urbano de grandes cidades são fenômenos bastante 

conhecidos nas grandes cidades latino-americanas. Mas não se trata de uma 

característica exclusivamente terceiro-mundista: o processo de decadência 

urbana afeta distintos países e cidades ao redor do mundo, gerando regiões 

necrosadas no tecido urbano relativamente sadio. Essas perdas evidentes têm 

sido combatidas por políticas públicas, organizadas unanimemente em torno de 

uma questão: a recuperação da vida em comunidade, através da reconquista 

                                                           

52 ZEIN, Ruth Verde e MARCO, Anita Regina di. Sala São Paulo de concertos. Revitalização da estação Júlio Prestes: O projeto 

arquitetônico. São Paulo: Ed. Alter Market, 2001: 60.  
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do espaço público, desde sempre eleito como palco para essas manifestações. 

Mesmo a cidade europeia, historicamente consolidada e dispondo de fortes 

controles sobre o seu território, não tem estado imune a essas tendências" (ZEIN, 

de MARCO, 2001: 62). 

 

A questão habitacional também foi enfrentada, passando a ser parte vital para o funcionamento 

dessas propostas. Os trabalhos de preservação do patrimônio arquitetônico-urbanístico se 

vincularam ao planejamento social e urbano. Portanto, atualmente, a noção de conservação e 

restauro é complementar à de revitalização.  

 

 

os modelos americanos 

 

Nos EUA, a formação da cidade moderna se opõe à maneira como foi constituída a cidade 

colonial. O colonialismo inglês, contrariamente ao ibérico, era de fixação ao território e não de 

exploração, pese a que também se expandia desde a costa atlântica. A organização formal da 

cidade norte-americana se dá, no séc. XIX, justamente no embate entre a nova ordem social e o 

estrato do centro colonial. O resultado é uma adesão à malha ortogonal, ao grid, acercando as 

realidades urbanas dos hemisférios continentais. Esta opção é anterior ao urbanismo proposto 

pelos modernistas, o que demonstra que o urbanismo moderno é uma evolução de propostas 

racionalistas de ocupação, e que a cidade colonial é precursora da moderna. Esta, por sua vez, 

precede a cidade modernista como protótipo formal (BERMAN In: BRAGA, 2010: 13). 

 

 

"American waterfronts were interwoven with city life. This antithesis was due largely 

to the expansion of city and port during this period, a task that rarely presented 

the American city with the problem of how to conquer the historical ballast of 

fortifications. But even more important was the development of a principle unique 

(sic) to American society. In designing the American city, urban planners 

interpreted the social basis of economic freedom and political equality in the form 

of a grid, which tolerated no deviations, theoretically, not even encounters with 

natural boundaries like waterfronts" (MEYER, 1999: 183). 

 

A concepção urbanística americana tem raízes sólidas e evidencia uma ocupação racional e 

prefigurada que, desde os primeiros assentamentos coloniais, passa pela superação destes e 

chega a um desenvolvimento histórico que permitiu a implantação em larga escala do urbanismo 

modernista. Tal concepção arquitetônica sofre uma reviravolta total no início do séc. XX e a 

participação brasileira nesta concepção se fez presente no contexto da renovação modernista 

e ligada à crise europeia ocorrida no pós-guerra. A arquitetura moderna brasileira, formada a 

partir da reinterpretação do funcionalismo à luz da arquitetura vernácula e barroca e à 

adaptação ao meio natural, é percebida no exterior através de dois acontecimentos: a mostra 

Brazil Builds e a Feira Internacional de Nova Iorque (CAVALCANTI, 2001: 20). 
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Fig. 42 - Plano de Charles L'enfant para a cidade de Washington, Estados Unidos. 1792. 

 

 
 
Fig. 43 - Planta de Buenos Aires, Argentina. Século XIX. 

 
A descoberta promovida pela crítica norte-americana, dos edifícios modernistas brasileiros,53 

acabou por influenciar a produção arquitetônica do pós-guerra tanto nos Estados Unidos como 

                                                           

53 Brazil Builds, como foi chamada a mostra de arquitetura moderna brasileira que percorreu, durante três anos, quarenta e 

oito cidades pelo continente americano. Seu catálogo-livro alcançou os principais centros europeus. Ibid. 
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em toda a América, alcançando sem querer, ainda segundo Cavalcanti, a intenção dos 

arquitetos neocoloniais de construir um Modernismo nacional e pan-americano. Cruzando o 

oceano na direção inversa, essa influência chegou à Europa (que recuperava-se do impacto da 

destruição gerada pela 2ª Guerra Mundial, entrando na fase de reconstrução das cidades mais 

atingidas) e suas revistas especializadas dedicavam longas reportagens à arquitetura brasileira.  

 

Entretanto, após a crise do Modernismo, o planejamento urbano começa uma fase de caráter 

interdisciplinar. A já citada ideologia do Planning entra em voga novamente. A influência 

europeia na América é retomada, paulatinamente, com o planejamento estratégico largamente 

utilizado na Europa do período liberal, iniciado nos anos 80 do século passado. Planejamento que, 

em grande parte, provem dessa interdisciplinaridade e das experiências, iniciadas nos EUA, como 

citado no caso de Baltimore ou Nova Iorque, que se caracterizou pelas intervenções estratégicas 

e incentivos construtivos.  

 

O caso de Barcelona, paradigma das tentativas de renovação urbana, foi exportado para a 

América Latina. Renovou o conceito de cidade empresa-cultural (ARANTES, 2000: 39) e seguiu sua 

expansão de melhoramento urbano desde as olimpíadas. Por sua vez, as cidades americanas 

não conseguiram reproduzi-lo num esquema geral. Os planos de melhorias nas cidades latino-

americanas carecem exatamente de uma cultura de planejamento associado ao projeto, como 

ressalta Elizabete França.54 Outro exemplo de renovação urbana, o caso de Berlim, se assemelha 

aos analisados a seguir: os de Puerto Madero (Buenos Aires) e os de São Paulo e suas propostas 

para a revitalização do centro histórico e arredores. Postulado sob três eixos e um pensamento 

urbanisticamente conservador, - restaurar a morfologia tradicional da cidade - Berlim focalizou as 

                                                           

54 Elizabete França foi secretária de urbanismo da prefeitura de São Paulo. Em entrevista a Marco Casamonti, ela discorre 

sobre o Plano Diretor de São Paulo e a tentativa de implementar Operações Urbanas integradas a projetos:  

"MC: We often have a superficial vision of São Paulo; a big problem consists of the old town, which is very beautiful but hard to 

renovate, and then the traffic, the quality of life. In this context (...) how is it possible to allow the city to transform itself... Does 

a town plan, which you call Plano Diretor, exist?  

E.F: Certainly a Town Plan exists, it was approved in 2002, is currently being revised by the urban council, and will soon be voted 

on by the Municipal Junta. The Municipal housing plan is still being discussed, and will be submitted for approval in the first half 

of 2011. (...) What we need in São Paulo is the creation of a town planning culture, a culture which is still too weak for a city of 

metropolitan dimensions. The town plan provides very general guidelines as, for instance, the prohibition of occupying areas 

that are protected for environmental reasons, incentives for the occupation of central areas, or the expansion of central areas, 

or the expansion of growth towards specific areas. The plan is supplemented by a law on the use and occupation of the land 

based on occupation coefficients and indexes, in order to render it complete and homogeneous. (...) the so called Urban 

Operations, an intervention instrument based on the identification of specific urban areas and the selection of architecture 

firms for the development of adequate projects. Ever since 2005 the urban administration has launched the Nova Luz project, 

which concerns the urban areas near the Luz railway station. With this initial attempt one has sought to outline a town plan for 

a predefined area, a central district in São Paulo characterized by the presence of precarious buildings. An architectural firm 

which combines local professionals and international experiences has been chosen; it operates on the basis an exchange of 

experiences with the situations of other cities. In urban interventions we prioritize a participation of the private sector in order to 

obtain the financial resources necessary to realize the planned projects. We may say that these initial experiences represent a 

step ahead with respect to the town planning strategies of the past". Extraído de: The need of an urban planning culture. A 

dialogue with Elizabete França. In: Rivista Area nº 114. Florença: Archea Associati, jan/fev. 2011: 32-33.  
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regiões de Potsdamer Platz (programa multifuncional, ponto estratégico de metástase para o 

desenho da nova cidade e alvo de inúmeros concursos para sua definição urbanística. Teve suas 

obras patrocinadas por distintos empreendedores); Friedrichstrasse (cortando o eixo norte-sul 

propôs-se um centro comercial cuja disposição plástica requalifica a paisagem); e 

Alexanderplatz, (ponto nodal transformado em espaço de expressão popular com área esportiva, 

feiras e outras atividades. Explorou a capacidade de organização do fluxo de pedestres) 

adquirindo um caráter zonal (ZEIN, de MARCO, 2001: 64-65).  

 

Esta modalidade de planejamento, que funciona de forma estreita a de uma organização 

regional, depende de políticas coordenadas e de um projeto urbano vinculado a uma parceria 

entre iniciativa privada e poder público. Necessariamente, vincula-se a uma estrutura financeira 

potente. Na América Latina, em especial, foi adotada com menor grau de sucesso; atendo-se a 

intervenções de menor escala, inclusive pontuais; muitas vezes confusa enquanto marco jurídico 

e carecendo de uma clara estrutura de projeto. A distância entre projeto e plano urbano muitas 

vezes ocasionou um sucesso relativo, cuja abrangência não espelhou os êxitos de implantação 

de seus modelos. Mesmo assim, foram aproveitados, revistos e adaptados de forma criativa. 

 

 

Buenos Aires: Puerto Madero  

 

A capital da República Argentina comporta a segunda maior população metropolitana da 

América do Sul, com cerca de 13.000 habitantes e um dos mais importantes portos americanos. 

Localizado na Bacia do Prata, foi a entrada fluvial mais utilizada desde a chegada dos europeus. 

Fundada em 1580, seu plano foi elaborado somente em 1713, com as características 

fundamentais regidas pelas Leyes de las Indias, padrão urbanístico das cidades coloniais 

espanholas. Os elementos complementares, como o forte na entrada da Bacia do Prata e o cais 

do porto, definiam a cidade que surgia da Plaza Mayor e adentrava a planície numa retícula 

ortogonal que se ampliava sem maiores acidentes geográficos que se impusessem aos módulos 

quadrangulares. Posteriormente, o forte foi substituído pelo edifício da Aduana. 

 

A produção de carne bovina era o motor econômico da colônia ao fim do século XVIII e início 

do XIX e, como no caso brasileiro, a potência mercantil ascendente - Inglaterra - pressionava a 

metrópole espanhola a abrir os portos ao comércio mundial. Após a independência argentina, 

em 1816, Buenos Aires passa a receber uma série de atividades comerciais e administrativas e 

torna-se capital do novo país, no ano de1826.  

 

De forma equivalente a outras cidades do litoral americano, esta moderniza-se através da 

implantação de ferrovias, edifícios icônicos voltados ao comércio e ampliação do porto, sempre 

financiados pelo capital inglês. Como ocorreu em muitas cidades portuárias, a linha férrea e 

posteriores vias urbanas criaram uma barreira entre a margem litorânea e a cidade em 

desenvolvimento, sendo que este fator muito se deve à negação da relação da vida citadina 

com as linhas d'água, ocorrida durante o desenvolvimento do período industrial. O porto de 
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Buenos Aires, oficialmente inaugurado em 1886, recebe o nome de Puerto Madero em 

homenagem ao engenheiro que o projetou, Eduardo Madeiro. Suas sucessivas adições 

configuraram o chamado Puerto Norte. Justificadas pelo incremento comercial, definiram o eixo 

por onde a cidade crescia e, gradativamente, o Puerto Madero perde importância. O Plan 

Urbano de 1925 é uma experiência de planejamento que envolvia grandes investimentos e que 

abarcava uma série de leis urbanísticas. Este plano previu a construção da Gran Avenida 

Costanera, uma via que percorre o porto novo até o sul da cidade, ladeado de jardins, parques 

e praças. 

 

 
 

Fig. 44 - Vista do Porto de Buenos Aires. 

 

No século XX, o grande afluxo de imigrantes e a tardia industrialização aumentam 

significativamente a população da cidade, criando o que se conhece hoje como a Grande 

Buenos Aires. Os subúrbios aumentam, a cidade tem um vasto crescimento e uma classe média 

se forma de maneira muito mais homogênea que em cidades de outros países vizinhos.55 A 

                                                           

55 Flávio Villaça, que foi professor de planejamento urbano da USP, em análise sobre a segregação ecológica e o espaço 

intraurbano nas cidades brasileiras, cita o caso de Buenos Aires como exemplo de ocupação em que as classes médias, que 

por serem uma fatia grande do espectro populacional, conseguem preservar uma relação mais direta e saudável com o 

centro da cidade, pelo menos até o fim do século XX, o que ajuda a preservá-lo. "O deslocamento das nossas burguesias 

segundo setores e não círculos concêntricos decorre também de suas diminutas dimensões e do enorme desequilíbrio 

existente no Brasil. Nos países do Primeiro Mundo, as classes médias são enormes, constituem a maioria da população e não 

só formam círculos concêntricos, como se deslocam mais ou menos igualmente, mantendo assim o padrão de círculos 

concêntricos. (...) a posição das classes médias argentinas em torno do centro de Buenos Aires, uma metrópole que tem uma 

estratificação social mais próxima das do Primeiro Mundo do que as nossas. (...) ocupa um amplo leque em torno do centro 

(Buenos Aires tem apenas 180 graus de expansão, daí o «leque» e não o círculo). Nessas situações, desenvolve-se uma forte 

simbiose entre essas classes e o centro, ambos se reforçando mutuamente e mantendo suas localizações. Essa simbiose 

mantém a vitalidade do centro - que, afinal, depende da freguesia representada pelas classes médias e acima da média - 
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relação da cidade com o centro se mantem durante este período recente, diferentemente da 

que se tem com a margem litorânea. 

 

 

"A área metropolitana cresce e o modo de vida muda, ainda que, no urbanismo, 

as teorias modernas não tenham conseguido grande penetração no âmbito 

portenho. O plano de Le Corbusier para a cidade, de 1938, apenas atinge de 

forma restrita alguns círculos intelectuais, sem consequências práticas; a 

arquitetura moderna se insere no tecido submetida nos lotes do padrão anterior, 

sem subverter a ordem e muitas vezes vista somente como mais um estilo" 

(FONTES, 2008: 198). 

 

Nas décadas de ditadura, o planejamento urbano se centrou no sistema viário enquanto a 

população se conurbava caoticamente, num período de declínio econômico e social. Com a 

redemocratização dos anos 80, se retoma o pensamento urbano. Ganha força a ideia das 

intervenções fragmentadas, aliada à necessidade de retomar o espaço público, agora livre da 

repressão. Devido à privatização do porto, sua área central (já que este também cresceu em 

direção ao sul, junto à cidade de Avellaneda) degradada passa a ser motivo de impasse. É 

proposto então um plano de renovação desta área abandonada, cuja difusão se vendia como 

solução integradora do porto com a cidade, mas que se restringiu à zona. Há, no entanto, uma 

apropriação do modelo de requalificação dos países europeus, com um matiz 

predominantemente imobiliário e, como dissemos sobre os modelos americanos, desvinculado de 

um planejamento regional.  

 

         
 

Fig. 45 e 46 - Respectivamente: Maquete de um dos galpões redesenhados em Puerto Madero. Potsdamerplatz, projeto de 

Renzo Piano para a empresa Mercedes-benz. 

 

A renovação de Puerto Madero foi projetada em dois momentos, numa parceria público-privada 

onde o governo federal cede a área, a municipalidade gere a elaboração do plano e o projeto 

é realizado com capital privado. A partir da venda dos galpões - elementos-chave de toda a 

                                                           

e essa vitalidade mantém a permanência dessas classes próximas ao centro". In: VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no 

Brasil. São Paulo: Ed. Studio Nobel, 1998: 153-154. 
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reestruturação - se dá a manutenção do seu patrimônio, mudança de uso dos mesmos e sua 

adequação a um novo polo turístico e gastronômico, além do uso misto em toda a área. Em 1989 

é criada a "Corporación Antiguo Puerto Madero S.A." e contrata-se uma consultoria da Prefeitura 

de Barcelona, que elabora o Plan Estratégico Puerto Madero. A reação local do coletivo de 

arquitetos ao projeto estrangeiro desemboca num concurso, realizado em 1991, cujo resultado 

apontou para uma terceira solução envolvendo todas as partes. As diretrizes contidas na 

organização do primeiro plano, com uso misto, reconversão dos galpões e venda de lotes à 

iniciativa privada “eram as mesmas do concurso, organizado pela corporação: a) Reconversão 

da área, superando sua situação de deterioro; b) Reordenamento que contribuísse a recompor 

seu caráter urbano; c) Promover o alojamento de atividades terciárias - escritórios públicos y 

privados, serviços comerciais e culturais - acompanhadas com tipo residencial; d) Reconquistar a 

aproximação ao rio, incorporando áreas verdes para recreação e estacionamento” (FONTES, 

2008: 204). 

 

O resultado, a partir de 1996, foi um êxito do ponto de vista econômico, criando-se o esperado 

complexo turístico e atraindo residência da população de alta renda, mas que deixou muito a 

desejar no que tange ao ganho social e metropolitano. Nota-se neste projeto como a 

disseminação do modelo pelo planejamento estratégico distancia-se da experiência de 

Barcelona, para resultar num plano de forte tendência imobiliária e que empresaria o solo urbano; 

de ganho apenas a curto prazo e alheio ao planejamento regional. Isso somado à colaboração 

passiva (entrega de solo urbano) do poder público, algo recorrente no planejamento do 

redesenho de áreas centrais ou nevrálgicas na cidade americana. Também distancia-se, nesse 

sentido, do caso de Berlim, ainda que este seja mais focalizado em determinados trechos da 

cidade, porém vinculado à renovação geral. O modelo londrino, aqui, talvez seja o que mais se 

pareça, mesmo assim, numa escala muito mais abrangente.  

 

 
 

Fig. 47 - Plano de massas do projeto final para Puerto Madero. 
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V.III - núcleo e ramificação do sprawl paulistano 

 

Seria considerável pleitear uma lógica baseada na premissa de que o redesenho de edifícios e, 

principalmente, de espaços urbanos é uma modalidade de projeto (e de atividade humana 

decorrente da necessidade de modificação do ambiente vivencial) muito mais presente no 

território europeu, devido à antiguidade de suas estruturas físicas e organizacionais. Tal lógica 

começa a cair por terra no fim do século XX e início do XXI. Na América, como na maioria das 

cidades em processo de industrialização, a pressão populacional que a periferia das cidades 

exerce em torno do centro ou, por outro lado, se confunde com outras áreas metropolitanas se 

torna tal, que acaba por produzir densificação e verticalização. Outro argumento em contra seria 

o de que as estruturas mais relevantes das mesmas, construídas no período de suas formações, 

começam a sofrer um deterioro considerável e uma perda da funcionalidade devido ao natural 

processo de evolução técnica e cultural.  

 

A cidade de São Paulo apresenta uma série de características histórico-geográficas que 

evidenciam um processo de crescimento e renovação urbana numa dinâmica, de tal forma 

acelerada, que a necessidade de redesenho de seu centro urbano e seu conjunto edificado 

aparece de forma prematura. Tal imperativo se dá por motivos específicos, que corroboram para 

o potenciamento do problema do deterioro do ambiente urbano e a obsolescência das 

edificações frente às razões clássicas que compartilham metrópoles em situação semelhante. 

 

Uma vez fundamentada essa problemática, devem-se explicitar dois aspectos do processo de 

fundação da cidade, que permaneceu em estágio embrionário durante cerca de três séculos. 

Seu crescimento exponencial, durante os séculos XIX e XX, gerou um sprawl56 que abrange 26 

municípios. Essa mancha urbana caminha para a formação de uma mega-conurbação com as 

cidades de Campinas, a oeste e Santos, ao sul, sendo que seus limites confrontam-se atualmente 

com grandes barreiras naturais. Existe a possibilidade, inclusive, de uma futura incorporação da 

área de influência urbana do Rio de Janeiro. 

 

O primeiro destes aspectos seria o geográfico, e atua em complementaridade com o segundo, 

o histórico, que se divide basicamente em três ciclos: bandeirismo, cafeicultura e industrialização. 

A fundação da Vila de São Paulo pelos jesuítas, em 1554, saca vantagem da experiência 

portuguesa de ocupação territorial. Instalada numa colina triangular próxima ao litoral, mas 

separado deste por uma cordilheira, era já um ponto avançado de onde os indígenas 

conectavam-se com o interior do continente. Ao norte da colina descende o rio Tietê, ligação 

navegável ao interior. A leste, uma planície que chega aos platôs da cordilheira e a oeste, uma 

empena que descende, formada por uma série de pequenos montes e vales. É nesta 

                                                           

56 Sprawl ou Urban sprawl, é um termo inglês utilizado para denominar um conglomerado urbano de crescimento 

desordenado. Segundo o dicionário American Heritage: "urban sprawl n. The unplanned, uncontrolled spreading of urban 

development into areas adjoining the edge of a city". In: The American Heritage Dictionary of the English Language. Boston: 

Ed. Houghton Mifflin Company, 2000. 
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configuração que os colonizadores estabelecem um dos primeiros postos avançados à conquista 

e consolidação territorial que se desenvolve nos primeiros séculos de ocupação, o ciclo do 

bandeirismo. Entretanto, o desenvolvimento territorial paulistano não se dá neste momento e a 

vila permanece dentro do mesmo triângulo, tendo um discreto papel na vida social e política 

brasileira até o início do século XIX. Este se incrementa após uma etapa de cultivo de cana-de-

açúcar, quando a lavoura cafeeira desponta como grande atividade comercial, seguida à 

independência do país. A cidade se desenvolveu como o entreposto que aglutinava a safra de 

café, vinda do interior através de ferrovias implantadas com capital inglês, como no caso 

argentino, e distribuía-se a produção até o porto de Santos, no litoral.  

 

Esta atividade comercial fez com que o núcleo central (correspondente à Sé, e onde hoje 

encontra-se também o distrito da República) se ramificasse e os "barões do café" erguiam suas 

residências e edifícios comerciais junto à ferrovia, que é inaugurada em 1867. Estes eram donos 

das lavouras onde trabalhavam imigrantes europeus, substitutos da recém abolida mão-de-obra 

escrava, constituída principalmente de africanos e seus descendentes. Neste contexto, geografia 

e história atuaram em conjunto para a formação da São Paulo moderna, que após a 

industrialização mantém o mesmo modelo de ocupação espacial: segregação urbana. A classe 

dominante, primeiramente a comercial (a analogia poderia retroagir a períodos anteriores) 

ocupara as zonas altas das colinas, cortadas pela estrada de ferro. A população imigrante, que 

começa a procurar trabalho na incipiente vida urbana, se aloja a leste, na planície, e assim 

sucessivamente. Quando chega o período da industrialização,57 os trabalhadores ocupam as 

várzeas e a burguesia ocupa os planaltos a sul e a oeste. Já na era neoliberal, nos anos 80 deste 

século, promove-se o loteamento da área ao sul da cidade, zona de expansão da Av. Paulista, 

onde as classes média e média-alta passam a habitar os montes. Disputam-se os vales destes, 

permeados pelas zonas de favelas ao longo das várzeas do rio Pinheiros, outro rio que cerca o 

centro expandido da cidade.  

 

A industrialização ocorre num ambiente de efervescência cultural, com uma sociedade que 

investiu na educação através da abertura de universidades e muitos centros de ofícios e artes, 

como demonstra hoje o histórico da quantidade de edificações preservadas. Essa mesma 

dinâmica, curiosamente, é a que gradualmente afasta o centro financeiro do centro geográfico, 

já amadurecido pelo progresso acelerado das economias cafeeira e posteriormente industrial, a 

partir da segunda metade do século XX. A impossibilidade da burguesia crescente seguir 

ocupando o noroeste em direção ao bairro da Barra Funda, devido às indústrias ali instaladas, 

promove um deslocamento no sentido do espigão da avenida Paulista. Antes uma ramificação 

do centro, constituída por chácaras e casarões, a reabertura do MASP, ali, desempenhou um 

                                                           

57 "Among the activities launched in the urban area thanks to the wealth produced by coffee, the educational services played 

a particularly important role, with the foundation of the Law Faculty in 1827 and the Polytechnic in 1893. In addition to offering 

training courses in engineering and architecture, the Polytechnic developed, from the beginning, an activity of technological 

research aimed at freeing the country from the need to import such know-how from other nations". Extraído de: ANELLI, Renato. 

San Paolo: struttura urbana di estensione territoriale. In: Rivista Area nº 114. Florença: Archea Associati, jan/fev., 2011: 9. 
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papel relevante.58 Este processo de ramificação do núcleo central através da alternância da 

ocupação de várzeas e planaltos, seguindo o eixo leste-oeste orientado pela estrada de ferro 

Sorocabana, define a identidade social da metrópole e sua multicentralidade. Esta, 

especificamente, vai definir a problemática da degradação do centro histórico e seus arredores, 

num processo que aponta os porquês da sua vacância e abandono (VILLAÇA, 1998: 154). 

 

As obras arquitetônicas selecionadas como casos de estudo de redesenho para a cidade de São 

Paulo ponteiam o eixo leste-oeste da ramificação inicial do sprawl paulistano. A Sala São Paulo 

de concertos situa-se na Estação terminal Júlio Prestes de trens, onde ainda hoje sua implantação 

marca um limite entre áreas residenciais e de livre circulação, contrapondo-se a vazios urbanos e 

estratos degradados. O SESC Pompeia ocupa, além da área de nova edificação, galpões de 

uma das antigas fábricas localizadas próximas à Estação Barra Funda, primeira estação a oeste 

da Júlio Prestes. O Centro Cultural FIESP ocupa o lobby do edifício pertencente à mesma 

entidade, na Av. Paulista. Inclui-se também as obras citadas da Pinacoteca do Estado, junto ao 

Parque da Luz e do Mercado Municipal, na Sé. 

 

Atualmente, a cidade possui um skyline em contínua expansão. Paradoxalmente, há uma enorme 

quantidade de edifícios vazios - principalmente no centro - e muitos, abandonados. A cidade 

velha (os distritos centrais) não é mais o centro da vida urbana, que se encontra marginalizada e 

degradada pese às iniciativas de requalificação pontuais. Enfrenta os entraves que a alternância 

política não traduz na implantação de um plano. Este, quando proposto, se limita a diretrizes e 

legislações muitas vezes conflitantes, e carece de um desenho associado ao planejamento, cuja 

cultura urbanística ainda não amadureceu. 

 

 

periferia: planejamento urbano e desindustrialização 

 

A transformação de São Paulo numa metrópole terciária, ou seja, numa metrópole de serviços, 

desloca o parque industrial para as cidades satélites, cuja periferia acaba por englobar. Uma 

progressiva desindustrialização tende a levá-la a ser uma metrópole pós-industrial.  

 

No entanto, o século XX testemunhou o auge de sua extensão como paradigma de região 

metropolitana populosa, quando chegou a ser a terceira do mundo em população absoluta, 

atrás apenas de Tóquio e Cidade do México. Na virada do milênio, uma nova ordem econômica 

promoveu o surgimento de outras dezenas de locais de maior população, principalmente no 

sudeste do continente asiático e no Oriente Médio. 

                                                           

58 "Although the MASP move anticipated the migration of the private sector, the museum was critical of the changes in the 

neighbourhood and in the centre. And we must recognize that the institution's attitude was ambiguous because the MASP had 

contributed to the decline of the centre by living it, part of the exodus of firms and public investments to other regions". 

OLIVEIRA, Olívia de. Lina Bo Bardi: sutis substâncias da arquitetura. Barcelona: Ed. Gustavo Gilli, 2006: 206.  
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Fig. 48 - Cartografia da cidade de São Paulo. Mapa de 1810. 
 

 
 

 Fig. 49 - Mapa de 1924. Crescimento exponencial a partir do núcleo colonial. 

 

São Paulo não possui um patrimônio histórico colonial tão abrangente quanto o de outras cidades 

brasileiras como o Rio de Janeiro, Salvador ou Ouro Preto. Seu crescimento dá-se efetivamente 

após a era colonial e a formação de uma classe média e alta, ao longo do século XX, promove 

a multiplicidade de centros urbanos ao longo do tecido metropolitano, sendo que a formação 

do proletariado, paralelamente, constrói o alargamento da periferia (VILLAÇA, 1998).  
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Numa comparação entre objetos de estudo, o caso de Barcelona se assemelha ao paulista, com 

relação à estrutura urbana. Seu processo de integração também é policêntrico, 

independentemente do contexto histórico bastante distinto de seu aparecimento. No caso de 

Barcelona, núcleos urbanos antigos dividiam o mesmo meio geográfico, cuja ramificação viária 

desde o centro e próxima ao porto, os unia. Posteriormente, através do Plan Cerdà, estes foram 

integrados em uma malha que interpenetrou-os e gerou o conjunto da cidade. A integração 

destes núcleos de forma planejada não é o que ocorre em São Paulo, devido à sua dimensão, à 

variação do terreno (que em Barcelona é basicamente plano e com uma inclinação crescente 

de aproximadamente 5 graus) e também à rapidez de seu desenvolvimento frente à falta de um 

planejamento urbano geral. Substituindo projetos urbanos, uma e outra vez, por soluções 

temporárias como resposta a problemas locais, esta postura se mostra análoga às iniciativas de 

recuperação do centro histórico. Este, caracterizado em sua recuperação por ações pontuais e 

debates sobre programas de planejamento que enfatizam a legislação urbana enquanto o 

desenho é tido como secundário. Isto provoca que o assunto seja revisto, alterado e cancelado 

a cada mudança de cenário político, num círculo vicioso que atua em favor de interesses 

imobiliários e cuja atuação provoca, entre outros efeitos, a vacância imobiliária. 

 

 

"Os centros, porém, têm sido constantemente, e por diversas razões ao longo da 

história, abandonados, descaracterizados e mal aproveitados, sobretudo em 

função do rápido crescimento das cidades que, em geral, levam ao 

aparecimento de novos centros, dentro do qual o centro tradicional passa a 

competir com os demais, principalmente do ponto de vista econômico. Além do 

mais, os centros são objetos de intervenções muitas vezes incoerentes, tal como 

as ações de Renovação Urbana empreendidas nas cidades americanas, 

implantadas sob a hegemonia de grandes empresas, onde se predomina a 

construção de enormes edifícios de escala desproporcional à vida nas ruas. Por 

outro lado existem algumas boas intenções, como a Reabilitação Urbana 

empreendida no centro velho da cidade de Barcelona, em que se procurou 

manter a população residente mais carente nos espaços do centro, sendo a 

proposta de intervenção urbana amplamente analisada em função das 

estruturas já consolidadas, de valores histórico e social" (OLIVEIRA, C. 2010: 2). 

 

Considerando a importância que teve o desenvolvimento local da engenharia e do direito, a 

lógica do planejamento urbano paulista remete à superação do higienismo no período inicial da 

industrialização paulista.59 

                                                           

59 "A afirmação recorrente na historiografia (é a de) que a forma de se pensar a cidade pode ser dividida entre duas correntes 

representadas pelos engenheiros Anhaia Mello e Prestes Maia, ambos ocupantes da cadeira de prefeito de São Paulo em 

tempos distintos (Mello em 1930 e 1931; Maia entre 1938 e 1945, durante o Estado Novo). «Melo propunha solucionar os 

problemas de congestão da cidade pela contenção e retração do crescimento urbano para criar uma 'transição equilibrada 

entre campo e cidade'. Prestes Maia, em posição oposta, defendia o 'esgotamento das potencialidades da metrópole e a 

remoção dos problemas por novas obras e novos planos'. Ambos representavam opções distintas do uso dos saberes técnicos 
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Fig. 50 e 51 - Vale do Anhangabaú e Viaduto do Chá, centro de São Paulo, s/d. Estação da Luz, 1900. 

 

A abertura de grandes avenidas substitui as medidas de melhoramentos e embelezamento do 

final do ciclo cafeeiro, quando os empresários da província se instalam na capital. Essa nova 

etapa é definida pelo embate entre duas figuras-chave que ocuparam a prefeitura, Prestes Maia 

e Anhaia Mello, vencido pela ideologia liberal do primeiro. O planejamento urbano normativo, 

especulativo e viário supera o desenho urbano e a multifuncionalidade. Os reflexos dessa política 

são determinantes para a decadência acelerada do centro, sua repercussão no aumento 

desenfreado da periferia, e ainda permeia as experiências recentes de recuperação do próprio 

centro, como o “Programa Nova Luz”. Ainda que os gestores municipais assinalem que este 

programa foi um projeto vinculado tanto ao desenho quanto à multifuncionalidade, não 

encontrou bom termo, justamente pelas contradições advindas de tal herança. 
 

A realidade do urbanismo paulista sempre foi calcada na lógica de que a habitação nova deve 

ser priorizada frente à recuperação dos bairros marginais e essa noção se difunde até o momento 

em que o espaço territorial urbano encontra seus limites nas barreiras naturais ou se conurba. Isto 

ocorre na região metropolitana e poderá ocorrer em breve nas outras metrópoles americanas. A 

dialética centro/periferia se auto cumpre e a necessidade de redesenho aparece com mais força 

na zona central. No entanto, algumas experiências de recuperação de favelas como as lideradas 

pela Secretaria de Habitação (FRANÇA, 2011: 33) reverteram tal lógica, reintroduzindo o desenho 

urbano como ponto de partida do planejamento. Essa ideia é uma das fundamentais para um 

projeto de redesenho coerente no âmbito urbano. Devido à falta de planejamento urbano geral, 

mas consciente da série de intervenções pontuais realizadas, o aproveitamento destas poderia 

servir de alternativa. Ocorreu, como no exemplo do Projeto Rio-Cidade, intervenções de desenho 

                                                           

e eruditos na configuração da cidade». (...) ...em Os arquitetos da Poli (Edusp): o depoimento do engenheiro-arquiteto Leo 

Ribeiro de Moraes, seguidor de Anhaia, em 1954. «Para lidar com questões de urbanismo são possíveis duas atitudes: a prática 

e a científica. A primeira, que foi advogada por Prestes Maia, é a que tem sido tomada até hoje pelos governos que se 

empenham em 'fazer alguma coisa'. A outra, adotada por Anhaia Mello, é a aplicação dos preceitos do urbanismo moderno 

para alcançar algo mais que a simples desobstrução do trânsito e a ornamentação de praças e avenidas». «Para Prestes 

Maia causava estranheza o 'esquema Anhaia', o que previa a proibição da instalação de novas indústrias em São Paulo e a 

limitação do crescimento da cidade, que dizia serem medidas para 'ananicar a nossa cidade por meio da forma». (...)”. 

Vários autores. Extraído de: Entrevista aos pesquisadores da Universidade de Campinas, participantes do projeto Saberes 

eruditos e técnicos, coordenado por Maria Stella Bresciani. HAAG, Carlos. A cidade dos engenheiros. In: Revista FAPESP nº 178, 

São Paulo, Dez. 2010: 83.  
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urbano e estratégias de recuperação de ruas e praças, disciplinamento do espaço público 

combatendo seu uso ilegal e melhorias em uma série de bairros que geraram "metástases", 

renovando positivamente a cidade do Rio de Janeiro (ZEIN, de MARCO, 2001: 62-63). 

 
 
 

       

Fig. 52 e 53 - Estação ferroviária da Luz, primeiro edifício datado de 1865 e segundo, de 1901.  

 

 

centro: o Programa Nova Luz  

 

O debate sobre a renovação do centro de São Paulo começa de forma consistente nos anos 60 

do séc. XX, uma década depois do início das discussões ao redor da conservação de conjuntos 

urbanos no Brasil. Já nesta época são implementadas algumas intervenções nos tecidos centrais, 

seguindo o exemplo de Bolonha (OLIVEIRA, C. 2010). Mas é a partir dos anos 90, impulsionadas 

pelas políticas de parcerias público-privadas, que as operações no centro passam de revitalizá-

lo a requalificá-lo, não se tratando mais de ser uma questão de recuperar a vitalidade senão de 

adaptar o centro às atividades contemporâneas (OLIVEIRA, C. 2010).  

 

A capital paulista conta com uma série de órgãos públicos destinados à gestão urbana e alguns 

deles dedicam-se exclusivamente ao patrimônio: na esfera federal atuam sobre edifícios históricos 

no centro de São Paulo o IPHAN, antigo SPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional); na estadual, o CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, 

Arqueológico e Turístico de São Paulo); na municipal, o DPH (Departamento de Patrimônio 

Histórico do Município de São Paulo). Muitas vezes eles acabam atuando sobre os mesmos 

edifícios. Contribuem com esses órgãos, outros, como a EMURB (Empresa Municipal de 

Urbanização), que coordenou o Projeto Nova Luz até seu recente cancelamento, em 2013,60 pela 

nova administração municipal. 

 

                                                           

60 Fonte: Folha de São Paulo, 24/01/2013. 
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Exaustivamente explorado pela mídia, o programa Nova Luz (2005) começou a atuar como mais 

um instrumento complementar de diversas ações promovidas pela melhoria do centro, 

continuando atuações que se iniciaram na virada do século. A implementação, a partir de 1980, 

de um novo centro de economia terciária a sudoeste, nas margens do rio Pinheiros, acaba por 

gerar vacância comercial - além da residencial que já existia - e transforma o centro de São Paulo 

numa região tão insalubre e degradada que certo trecho ficou conhecido como "cracolândia."61 

Esta pecha foi utilizada pela mídia, mercado imobiliário e prefeitura como argumento 

depreciativo e motivo para a implementação de uma série de medidas. 

 

O perímetro de atuação deste projeto linda com as duas estações de trens locais, a Júlio Prestes, 

a Estação da Luz (que simbolicamente identifica o bairro) e também o Parque da Luz, onde se 

encontra a Pinacoteca do Estado. Caracterizado pela multidisciplinaridade na gestão urbana, 

priorizava as atuações com incentivos financeiros; legislação perimetral urbana; monitoramento; 

segurança local e patrulha cidadã. Nos âmbitos da arquitetura e do urbanismo: o incentivo à 

recuperação do patrimônio edificado, tanto público como privado, além de alguma sugestão 

em termos de desenho urbano para determinadas áreas, cuja implantação não ocorreu. Na 

prática, o Projeto Nova Luz não saiu do papel devido ao amplo debate cidadão em torno do 

caráter do empreendimento, e as ações relativas a essa área acabaram por fazê-lo ser 

conhecido como um programa de desalojo de cortiços, de retirada de população sem-teto, e 

de perseguição a usuários de drogas. 

 

 
 

Fig. 54 - Perímetro dedicado à implementação do Programa Nova Luz. Algumas ações se estenderiam às imediações. A Sala 

São Paulo de Concertos, no prédio da Estação Júlio Prestes, se localiza junto à Secretaria Estadual da Cultura, em frente à 

Rua Mauá. Seguindo pela mesma rua, sequencialmente, se encontram a Estação e o Parque da Luz. 

                                                           

61 Cracolândia literalmente significa terra do crack, sendo este o nome de uma poderosa droga derivada da cocaína, 

utilizada no centro por pessoas em situação marginal e que era vendida e, principalmente, consumida nas imediações do 

bairro da Luz. O problema tomou dimensões midiáticas e a movimentação em torno deste gueto era diuturna.  
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Mas a retrospectiva dos programas e planos urbanísticos e suas respectivas operações urbanas62 

demonstram que o Programa Nova Luz foi utilizado pela administração para setorizar, transformar 

e adequar às necessidades políticas a atividade que era realizada pelo poder público desde a 

primeira Operação Urbana, realizada no Vale do Anhangabaú, na década de 90, dentro do 

marco do programa "Volta ao Centro". 

 

 
"A atual (sic) administração, Serra/Kassab (refere-se aos prefeitos) optou por rever 

o programa (Ação Centro, da administração anterior - Suplicy), ocasionando 

uma reversão no processo em andamento. O programa foi redirecionado para a 

região da Luz, sob o pretexto de não dispersar os recursos em diversas ações e 

em uma área muito abrangente. A proposta foi a desapropriação de várias 

quadras próximas à Estação da Luz, conhecidas como "Cracolândia", para 

promover uma renovação urbana, baseada na instalação de um polo 

tecnológico de informática e órgãos públicos; as ações do subprefeito da Sé, 

removendo famílias que ocupavam prédios vazios a vários anos; o Programa de 

Parcelamento Incentivado - PPI, que perdoa as dívidas milionárias de IPTU de 

vários edifícios vagos e a paralisação dos projetos e obras as quais estavam em 

andamento demonstraram ter, essa administração, tomado um rumo em direção 

oposta à administração anterior, voltando as propostas elitistas e segregadoras 

para o centro da cidade" (NOBRE 2010: 214). 
 

 

         

  

Fig. 55 e 56 - Vista em sequência da Sala São Paulo de Concertos (e Secretaria Estadual de Cultura), do Museu do Cárcere 

(antigo DOPS), Estação da Luz e Parque da Luz. À direita da primeira fotografia, edifício abandonado e transformado em 

cortiço. Vista anterior da Estação da Luz, desde viaduto. Ao fundo, à direita, edifícios deteriorados. 

 

À medida que estes programas de renovação urbana no centro de São Paulo evoluem no tempo, 

ocorre a mudança de seus nomes: Volta ao Centro; PROCENTRO; Ação Centro; etc. Ocorre 

                                                           

62 "Operação urbana é um instrumento legal previsto no Plano Diretor de 1988 e na Lei Orgânica do Município, que cria 

mecanismos de incentivos à participação da iniciativa privada em áreas previstas por lei, onde se quer implementar um 

programa de intervenções urbanas. A partir de 2001, o conceito passou a ser definido pela Lei Federal n.º 10.257/01 - O 

Estatuto da Cidade, na definição de Operação Urbana Consorciada” (NOBRE 2010: 214). 
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também a mudança de seus administradores, sempre respeitando a alternância de tendências 

políticas (NOBRE, 2009). Houve progressos e retrocessos, mas ainda não se obteve um resultado 

amplo, não só pela excessiva articulação política mas também pela deficiência própria da 

disciplina do urbanismo, caracterizada no Brasil pela prevalência do diagnóstico e da legislação 

urbanística sobre o desenho urbano. Esta alternância, todavia, demonstra que o foco do processo 

de renovação do centro de São Paulo segue um caminho de mudança de estratégias de 

redesenho: Anterior aos anos 80, era pautado pela preservação. Da preservação passou-se à 

revitalização. No início dos anos 90, da revitalização passou-se à requalificação e, na virada do 

século, desta à reabilitação (OLIVEIRA, C. 2010: 9). 

 

O Programa Nova Luz funcionava, institucionalmente, dentro de um marco de programas mais 

amplos da Prefeitura de São Paulo. Não obstante, conseguiu uma grande visibilidade e foi alvo 

de muita polêmica, o que acabou por suspendê-lo. Com relação à sua relevância enquanto 

projeto urbano, este não alcançou as fases mais detalhadas; como implementação, seu marco 

atingiu apenas objetivos coercitivos e não conseguiu desmantelar o problema da ocupação 

irregular; nem seu caráter higienista liberou a zona dos usuários de drogas. Seu usufruto pela 

população se deu apenas na retórica, sendo este um pequeno sucesso dentre os fracassos 

alcançados, pois levou a questão da degradação urbana ao debate e ao exercício da 

cidadania. 
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Capítulo 2 ESTRATÉGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entorno imediato 

 
No capítulo 2 ressaltam-se aspectos do entorno imediato e a tensão decorrente 

do redesenho nele e em seu desenho urbano. Fruto da digressão escalar, os 

paradigmas tornam-se mais palpáveis e as sensações físicas da construção se 

elaboram. O sistema viário e os componentes visuais são tratados. Parte-se para 

a identificação das posturas - das estratégias de redesenho de cara ao urbano - 

que, junto às estratégias de redesenho arquitetônico, são o cerne da questão 

metodológica deste trabalho. Não a priori, e através da leitura do objeto 

redesenhado, definem-se estratégias aplicadas a partir de experiências 

concretas do espaço, da simbologia, da história, da técnica e identificam-se 

antecedentes teóricos que embasam a fenomenologia da obra redesenhada.  

 

Serve-se então a investigação de experiências aplicadas, como as relações entre 

projeto moderno e patrimônio, os movimentos utópicos e as composições abertas 

e complexas. Ferramentas semióticas e processos de linguagem são enfatizados, 

além de um ensaio confrontando dois aspectos aparentemente desconexos, 

mas que caracterizam o entorno dos equipamentos nas duas cidades estudadas 

e que determinam uma dicotomia abrupta, ao mesmo tempo, marcando 

identidades únicas nas mesmas: a rigor, a microtopografia barcelonesa e a 

superposição paulistana. Entende-se como estas características podem influir 

indiretamente nas estratégias de redesenho urbano e costurar a estrutura dos 

bairros de formas divergentes. 
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I - o objeto como vínculo e textura do espaço 

 
Não apenas os edifícios públicos, mas qualquer edificação mantém uma relação direta com o 

entorno. Se as relações simbólicas e infraestruturais se admitem como pertinentes nas escalas da 

cidade e do território, o desenho e o uso - as relações sintáticas e pragmáticas - ganham maior 

protagonismo na escala intermediária. Dado que tratamos de encontrar meios de sistematizar 

uma produção qualificada tanto dos aspectos urbanos como arquitetônicos do redesenho, 

definimos um método onde se propõem duas estratégias de enfrentar o problema do projeto 

para a co-construção de uma peça arquitetônica ou de espaços urbanos integrais. Estas 

estratégias, complementares, podem ver-se interpretadas nas obras que constituem os casos de 

estudos analisados, aqui representadas por seis arquiteturas. Equipamentos que, de uma forma 

ou de outra, possuem um caráter público que cumpre as prerrogativas de análise. 

 

Os edifícios ou espaços urbanos existentes, dada a necessidade de renovação, respondem a 

lógicas já ultrapassadas. São contextos estruturados em diversas épocas e objetos arquitetônicos 

que pertencem a tradições formais vernaculares, historicistas ou modernas. Remetem-se, 

portanto, às organizações informais, à crise dos sistemas clássicos e, posteriormente, do objeto 

autônomo moderno. Explicitamente, o sistema clássico, em determinado momento, não 

conseguia solucionar univocamente, ou ainda, validar a unicidade devido à sua estática e à 

própria limitação formal. A crise do objeto autônomo é imediatamente posterior e se esgota na 

sua idealização e na afirmação de sua funcionalidade e estrutura como tal, configurando-se 

como tipologia, frente aos valores formais que já não almejavam refletir (MONTANER, 2008: 16). É 

a aceleração da era industrial que põe em cheque esse sistema estático e, ao mesmo tempo, 

gera uma lógica arquitetônica que se esgota pela própria aceleração: 

 

 

“La introducción del nuevo factor del tiempo en la escultura y la arquitectura no 

sólo pone en crisis la estaticidad y rigidez del sistema clásico, sino que imposibilita 

también la creación de un objeto moderno como tal, a no ser que éste esté 

desmaterializado, interpenetrado el exterior en el interior, henchido el espacio 

interior de movimiento. La solución es que la experiencia arquitectónica consista 

en la dinamicidad, en el recorrido por los espacios interiores y exteriores, en el 

desmembramiento del objeto en sistemas de objetos” (MONTANER, 2008: 16). 

 

As respostas pós-modernas foram muito distintas entre si, recentes demais para que necessitem 

sofrer uma readequação sistemática e se esvaíram em pouco tempo, não tendo como chegar 

a estabelecer uma nova textura do espaço urbano. As arquiteturas contemporâneas que se 

experimentam na segunda metade do século XX não puseram em questão uma mudança do 

cenário urbano. Os contextos consolidados são um híbrido entre estratos pré-modernos e sistemas 

viários que variam entre esquemas de malhas do tipo cidade-jardim, com seu parcelamento 

deturpado pela especulação imobiliária, ou ainda, malhas funcionalistas. Umas se apresentam 

mais numerosas na cidade americana, outras na europeia, porém, a base não logra ter variado: 
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A lógica do circular ainda é a automotiva e por isso, apesar da sociedade haver chegado a um 

estágio informacional, as cidades - todavia - não se configuram como pós-industriais. Os contextos 

consolidados, então, respondem a uma lógica urbana que é lenta frente à arquitetônica. A 

própria linguagem arquitetônica é um ponto de inflexão respeito à modalidade urbana.1 

Manfredo Tafuri (1980) se apoia nos pós-estruturalistas e na visão postulada por Nietzsche (da 

genealogia frente à metafísica, em sua busca das “origens”) dentro da historiografia, no geral, e 

da historiografia na arquitetura, em particular, para realizar uma crítica da especificidade 

histórica. Advoga uma mudança de metodologia frente ao que chama de “intraducibilidad de 

la arquitectura (que) en términos lingüísticos, después del descubrimiento de De Saussure - de que 

el mismo lenguaje es «sistema de diferencias», después de que se han puesto en dudas las 

semejanzas aparentes de las instituciones, el espacio histórico parece disolverse, saltar en 

pedazos, identificarse con una apología de lo múltiple, descompuesto e inaferrable, como 

espacio del dominio” (TAFURI, 1984: 6). Dentro deste postulado, pouco ou nulamente explorado, 

a história do urbanismo deveria ser traçada de maneira perpendicular e distinta da arquitetônica. 

Para tal, utiliza o exemplo de Le Corbusier, cuja obra pode ser interpretada mediante juízos 

distintos: como um capítulo interno do conjunto das vanguardas, ou como instrumento de reforma 

institucional (TAFURI, 1984: 24). 

 

Nesse ponto, onde o desenho arquitetônico se enfrenta ao desenho urbano, e na tentativa de 

um vínculo real entre as esferas da arquitetura e do urbanismo, postula-se aqui a ideia de 

estratégias de redesenho distintas para o mesmo objeto. Para tal reconhece-se tais estratégias 

em casos de estudos cujo sucesso, em maior ou menor grau, atingiu um nível razoável de 

adequação ao entorno e também quanto à sua resolução intrínseca. Esse modelo, que envolve 

então uma dupla estratégia, se dá no caso em que o próprio objeto a ser redesenhado se 

configura como textura de um estrato urbano e cuja materialidade torna-se essencial para a 

manutenção do lugar. Ele deve vincular-se a este entorno e aos outros objetos remanescentes do 

mesmo estrato. O processo de dupla estratégia procura assim transformar cada objeto 

arquitetônico num ponto de partida de coesão do espaço urbano, onde a estratégia urbanística 

tem um caráter mais formal e a estratégia arquitetônica, por sua vez, um caráter mais estrutural. 

                                                           
1 “Todo ello implica también adoptar un sentido extremadamente lato para el término «arquitectura». Está claro que la validez 

de los análisis que proponemos puede medirse de una manera muy particular en la edad moderna y contemporánea - desde 

la crisis del sistema feudal hasta hoy - y por tanto cruzando acepciones del trabajo intelectual ligadas a las transformaciones 

de la economía de la construcción que no pueden reducirse a un denominador común. La dificultad puede ser evitada 

atribuyendo un significado fugaz y flexible al concepto de arquitectura. Es decir, que será necesario hacer caer la artificiosa 

mitología ligada al concepto de obra. Aunque no, como propone Foucault, para establecer una inefable primacía de la 

palabra pronunciada anónimamente, ni para reasumir los slogans queridos de la infancia del Movimiento Moderno.  La historia 

del urbanismo contemporáneo no coincide exactamente con la historia de las hipótesis de la vanguardia. Más aun, como 

algunas investigaciones filológicas recientes han permitido descubrir, la tradición del urbanismo reposa sobre las bases 

construidas fuera de cualquier vanguardia; (…) Ello impone una relectura radical del entramado de esa historia con la otra, 

paralela, de las ideologías del Movimiento Moderno: siguiendo este método, muchos mitos están destinados a derrumbarse”. 

TAFURI, Manfredo. La esfera y el laberinto. Vanguardia e arquitectura, de Piranesi a los años 70. Barcelona: Ed. Gustavo Gilli, 

1984: 24-25. 
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Dessa maneira, a estrutura urbana antiga e “engessada” perde força, retransmitindo-a à 

arquitetônica e equalizando o sistema, que se torna mais independe, autogenerativo e plural. 

 

Esse caráter formal da estratégia urbana desconstrói - ou evita - a estruturação rígida do entorno 

imediato (pois esta provoca um espaço estático e monológico) ou ainda, se abstém de criar uma 

configuração utópica: rasgos característicos dos urbanismos clássico e modernistas. Já o caráter 

estrutural da estratégia arquitetônica impede a transformação tipológica ou formal do objeto 

redesenhado, garantindo a transmissão simbólica e formal do existente. Preserva a configuração 

estruturante e o impulso de imaterialidade característica do código moderno sem que a 

intervenção tenha que submeter-se a uma autonomia, o que mortificaria o entorno. Este novo 

ente, refigurado, cumpriria assim sua vinculação a um sistema de objetos dinâmico, porém 

contextualizado e coerente.  

 

      
 

Fig. 57 e 58 - Utopias urbanas de duas etapas modernas: Le Corbusier, Plan Voisin (1925). Yona Friedman, Ville Spatiale (1960). 

 

O redesenho do antigo objeto não o transforma num “outro objeto”. Pelo contrário: vincula-se e 

interpenetra o ambiente urbano, com a particularidade de que preserva uma materialidade e 

simbologia essenciais para a manutenção da cultura local e co-constrói, - ajuda a tecer uma 

nova malha urbana - sem a necessidade de dominar-se pela estrutura rígida vigente. Os materiais 

e tecnologias atuais empregados na construção, devido exatamente à sua renovação contínua 

e crescente coeficiente de descarte não possuem, em si mesmos, valor histórico intrínseco. São 

entes homogêneos e de “alta resolução”, ou seja, deixam pouca informação semântica ao 

interpretante (no caso o usuário, tanto do edifício quanto do ambiente urbano). O projeto, 

portanto, deve ocupar-se da preservação das relações sígnicas anteriores, quando forem 

pertinentes, e potenciar as relações pragmáticas e sintáticas. 

 

O ambiente urbano, por outro lado, não pode ser imediatamente reinventado. Uma malha que 

responda a uma utopia individual ou setorial pode chegar a configurar um cronotopo 

monológico, sob a égide da tabula rasa. Por outro lado, uma cultura de projeto autônomo, sem 

um mínimo planejamento e alheio ao ambiente e ao lugar, à sua topogenética, cria a mesma 

homogeneidade. A realidade sócio-física que se aproxima das cidades é a eletrônico-

informacional e suas estruturas pré-industriais e industriais encontram-se saturadas. A diversidade 

formal responde melhor a essas mudanças do que a padronização. A dupla estratégia 
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urbanístico/arquitetônica possibilita uma aproximação entre duas realidades construídas como 

distintas mas não percebidas como tal, - salientado por Tafuri (1984) - ainda que absolutamente 

complementares: a arquitetura e o urbanismo.  

 

 

“The global/local alternative corresponds at a physical level to the 

generic/specific dialectic: the generic as a point of arrival of the pressures of 

globalization, pressures understood as homogenization, and the specific as an 

expression of the singular. The finest tradition of contemporary European 

architecture involves the construction of the project as the result of a specific 

intelligence, a task the deployment of globalization confronts with new challenges 

and questions; namely, new planning opportunities. It would be over-pessimistic 

(and thus ingenuous) to deduce that the globalized world involves a stage set 

levelled by homogeneity. In globalization a specific new project must be put 

forward”.2 
 

 

I.I - relações triádicas 

 

As ferramentas da semiótica utilizadas para a análise dos contextos e estratégias, como 

explicitado na introdução, se orientam pelas linhas de investigação envolvidas nesta pesquisa. 

Elas possuem muitos pontos em comum e podem ser utilizadas simultaneamente, devido a sua 

aproximação metodológica. A semiótica peirceana e a topogenética são teorias interacionistas 

fundamentadas nas relações triádicas e as tríades, relações empíricas cujo silogismo encerra o 

princípio do dilema. Charles Peirce acreditava, através da derivação das teorias de Immanuel 

Kant, que a semiótica é apenas um outro nome para a lógica, a quase-necessária doutrina dos 

signos,3 onde, “quase-necessária” incide no fato de haver uma relativização do processo de 

abstração pelo qual os signos são observados. Mas as relações triádicas, sobre as quais o próprio 

Peirce confessava em seus escritos, antes de proceder à conceituação, que relegava tal 

fenômeno empírico ao campo da imaginação, no entanto, permeiam as principais teorias 

modernas e a história da filosofia indicia a verdade da proposição triádica. 

 

 

“Foi Kant, rei do pensamento moderno, quem primeiro observou a existência, na 

lógica analítica, das distinções tricotômicas ou tripartidas. E, realmente assim é; 

durante muito tempo tentei arduamente me convencer de que isso pertencia 

mais ao reino da imaginação, porém, os fatos realmente não permitem esse 

enfoque do fenômeno” (PEIRCE, 1982: 9). 

 

                                                           
2 Extraído de: Nexus: In Globalization. MATEO, Josep Lluís. In: Revista 2G nº 25. Obra reciente. Barcelona: Ed. G. G., 2003: 130. 

3 PEIRCE, Charles Sanders. Semiótica. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1982: 45.  
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A interpretação psicanalítica divide as funções anímicas em Ego, Id e Superego. A teoria da 

informação predica os conceitos de emissor, receptor e meio. O Marxismo, em sua definição 

causal de ideologia, propõe três tipos de alienação: social, econômica e intelectual. Vitruvius já 

estipulava as bases do fazer arquitetônico em seu tríplice lema, “firmitas, venustas, utilitas”. Outros 

exemplos podem ser elencados, mas a interpretação lógica traduz tais relações como 

desdobramentos do princípio unitário, que deriva à dualidade e, através da tensão entre elas, à 

terceiridade. Esta, por fim, pode ser entendida como síntese da pluralidade. Na gramática, por 

exemplo, os pronomes “Eu, Tu, Ele” degeneram às formas “Nós, Vós, Eles”, não só nas línguas 

latinas, mas respondendo a um substrato comum a todas as línguas. Nesta pesquisa, as relações 

triádicas podem ser lidas com ênfase na perspectiva da tríade sujeito, objeto e meio. 

 

Apresenta-se, neste capítulo, um breve resumo das ferramentas de semiótica utilizadas nas 

análises, aproveitando a proximidade com as condicionantes e estratégias urbanísticas, pois nelas 

se verificam uma série de relações simbólicas que devemos explicitar, ainda que todo o texto seja 

permeado pelos conceitos da semiótica peirceana e da topogenética. No capítulo 1 da parte 2, 

onde as condicionantes e estratégias arquitetônicas são analisadas à luz da tríade projeto, 

construção e uso, apresentamos um resumo abordando outras ferramentas utilizadas no texto, 

aquelas que são extraídas da topogenética (pág. 177). 

 

 

semiótica peirceana 

 

O universo de interpretações da semiótica proposta por Peirce deriva a uma série de relações 

simbólicas e intersemioses, cuja transcendência nos impele a reduzir a conceituação a três 

categorias de análise; uma sobre a natureza dos signos (ícones, índices e símbolos); outra sobre 

os eixos de significação (sintático, semântico e pragmático)4; e uma terceira,5 sobre as relações 

entre significante e significado (interpretante, interpretado e repertório). 

 

As relações triádicas são por ele defendidas através de exemplos que remetem à metafísica pré-

socrática, na concepção de um mundo em que a variedade dos fenômenos era originado 

através da espontaneidade desde a homogeneidade; à psicologia, onde a percepção da 

primeiridade, da secundidade e da terceiridade não são dadas pelos sentidos, portanto são 

associações mentais; e à lógica. Desta, apoia-se em Kant, que divide a consciência - numa 

concessão ao dogmatismo - em sentimento, conhecimento e vontade. Por reinterpretação, 

derivam os conceitos peirceanos de qualidade, relação e síntese. A Qualidade como 

consciência singular, ou como sentimento. A Relação como ação e reação, como polaridade. A 

Síntese como consciência do terceiro, ou meio, como pluralidade.  

                                                           
4 Esta tríade é proposta pelo discípulo de Peirce, Charles Morris. (MORRIS, Charles. Segni, Linguaggio e Comportamento. 

Milano: Longanesi, 1949: 291-293). In: PIGNATARI, Décio. Semiótica da arte e da arquitetura. São Paulo: Ed. Ateliê, 2004: 139.  

5 ALONSO, Carlos Egídio. Design e redesenho. São Paulo: s/nº, s/ed., 1997. 



107 

 

Sobre os signos, como este os define, podem ser de três tipos quando referem-se ao objeto: um 

Ícone: quando este denota características do objeto, e pode existir independente dele; um 

Índice: quando este denota o que pode ser afetado pelo objeto; um Símbolo: quando este 

denota uma lei, interpretada como referindo-se àquele objeto, que pode ser um objeto geral 

(PEIRCE, 1982: 52).  

 

Alonso (1997) relaciona o interpretante (o sujeito, no caso, a consciência interpretativa) com sua 

capacidade repertorial de ler o objeto como signo, e antecipa tal habilidade às questões de 

representação: 

 

 

“Porém, antes da questão do desenho e do redesenho, há algumas 

considerações a fazer em relação àquela ideia de Interpretante. Como 

colocamos anteriormente, o "objeto" que designamos cotidianamente é sempre 

um objeto "para mim", e ele é resultado de uma interpretação que faço ao tomar 

consciência de um signo. E isso não pode se dar de outra maneira na medida em 

que o objeto real não está situado "dentro de minha cabeça", está sempre fora 

de mim: o objeto do signo, portanto, é sempre parcial já que o objeto real é 

sempre mediado, sempre percebido, por um dos sentidos. E se ele é sempre 

parcial, ele está sujeito a mudanças a cada momento. Portanto, a própria ideia 

de redesenho, a própria ideia de objeto, também está sujeita a essas mudanças. 

Ao reler alguns textos da Professora Lucrécia6 sobre redesenho, eu reparei que o 

conceito de Redesenho não é tão simples, não é tão determinado, porque os 

objetos empíricos como o urbanismo, como a arquitetura e como o desenho 

industrial, têm vidas próprias e são de natureza um pouco diferentes. O que vale 

para um deles não necessariamente vale para outro” (ALONSO, 1997: 1). 

 

Os níveis de significação ajudam o interpretante a compreender o signo, que, em arquitetura é 

icônico e este, seja funcional ou simbólico, tem a característica de não distinguir entre a 

representação e a coisa representada (PIGNATARI, 2004: 154). Ainda em arquitetura, a 

mensagem é singular frente a outras interpretações, pois o sujeito receptor, (o usuário) tem que 

decodificar os códigos através de seu próprio repertório que, na maioria das vezes, é distinto do 

repertório do emissor (o arquiteto). Aquele, se também é arquiteto, após essa decodificação 

acaba por emiti-lo novamente, através da reinterpretação. 

 

 

 Nível sintático ou Sintaxe (primeiridade) - estudo das relações formais entre os 

signos; 

                                                           
6 Lucrecia D’Alessio Ferrara é teórica da Comunicação e Semiótica. Professor Livre-docente da Universidade de São Paulo.  
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 Nível semântico ou Semântica (secundidade) - estudo das relações entre 

signo e objeto, das designações já existentes, tanto denotativa como 

conotativamente; 

 Nível pragmático ou Pragmática (terceiridade) - estudo do signo a nível de 

interpretante, do significado “real” que assume no uso e no contexto efetivos 

o signo “ao vivo” (PIGNATARI, 2004: 139). 

 

As relações do interpretante se revelam mais agudas no nível da terceiridade, onde Peirce 

acredita que reside o nível pragmático e que descreve como o mais confuso. Ele aprofunda o 

nível de terceiridade, onde replica a tríade. Acredita que o primeiro nível da terceiridade é o da 

cognição que se percebe unívoca e o interpretante pode construir uma consciência sintética: 

Seria a cognição que chamamos de intuição, mas que se desenvolve ao pensar sentimentos 

diferentes como sendo semelhantes ou diferentes, (...) o que significa dizer que somos 

internamente compelidos a sintetizá-los ou separá-los (PEIRCE, 1982: 17). 

 

 
Fig. 59 - A mensagem arquitetônica à luz da semiótica. Exemplo da colunata do Palácio do Planalto, Brasília. (Oscar Niemeyer). 

 

Ele segue, comparando tal síntese ao trabalho do novelista ou do geômetra, o que nos remete 

ao tipo de abstração que Mijaíl Bajtín7 encontra na visão do novelista Goethe, sobre ler o tempo 

no espaço, o que vai além da intuição, tratando-se do pensamento elaborado sobre essa 

intuição. Nesse sentido, a teoria peirceana se aproxima à topogenética, que utiliza o cronotopo 

e o pensamento dialógico como métodos de análise sobre a síntese produzida nessas abstrações. 

                                                           
7 “Las relaciones dialógicas son relaciones (de sentido) entre toda clase de enunciados en la comunicación discursiva. 

Cualesquiera dos enunciados confrontados en el plano del sentido (y no como cosas o como ejemplos lingüísticos) entablan 

una relación dialógica. Pero esta es una forma específica del dialogismo no intencionado (por ejemplo, la confrontación de 

enunciados pertenecientes a diferentes científicos o distintos sabios de varias épocas acerca de una misma cuestión). 

«¡Hambre, frío!», como un solo enunciado de un sujeto discursivo. «¡Hambre!» - «¡Frio!» como dos enunciados dialógicamente 

confrontados que pertenecen a dos sujetos diferentes; en este último caso aparecen relaciones dialógicas que no existían en 

el primer caso”. In: BAJTÍN, Mijaíl. Estética de la creación verbal. Buenos Aires: Ed. Siglo Veintiuno, 2005: 309. 



109 

 

I.II - condicionantes urbanísticas do redesenho 

 

O conceito de redesenho, que aqui se especifica como projeto arquitetônico (ou urbano) que 

muda, preservando o dado anterior, se diferencia ligeiramente quando parte dos pontos de vista 

do design, da arquitetura ou do urbanismo. Na escala intermediária existem condicionantes 

histórico-simbólicas; visuais, cinéticas e cognitivas; infra e superestruturais ou ecológicas; que 

atuam de forma decisiva e devem ser compreendidas no momento de traçar uma estratégia 

específica de prefiguração. Esta estratégia, se abordada no projeto do edifício, deve levar em 

conta o entorno imediato e o impacto urbano. Se abordada no projeto do entorno, os edifícios 

circundantes e o vínculo formal com os espaços contíguos e com a estrutura urbana. Se utilizada 

no planejamento, deve relacionar sua estrutura às distintas formas urbanas existentes. 

 

 

histórico-simbólicas  

 

Se verifica, na atualidade, o estabelecimento de uma realidade de consumo enriquecida e 

alterada pela nova sociedade da informação, mas ainda não transformada fisicamente a ponto 

de reordenar o tecido urbano. Nota-se uma dissonância e também uma inconsistência na 

solução integradora de circulação frente ao deslocamento informacional e aos novos estilos de 

vida.8 A transformação das relações de consumo tornam o redesenho de um automóvel - no 

                                                           
8 “A Revolução Industrial cria as maquinarias, o produtor, os trabalhadores, as tecnologias, o processo de centralização 

econômica, o processo de adensamento urbano, etc. Por outro lado, está o consumidor. De início, na revolução industrial, 

há um embate entre o Valor de Uso e o Valor de Troca. O ponto de vista do produtor é o valor de troca e o ponto de vista 

do consumidor é o valor de uso. (Neste aspecto, o urbano é bem diferente do objeto). O ambiente urbano não se muda de 

um dia para outro; não é possível a cada ano se arrasar uma cidade e reconstruí-la. Por outro lado, no mês de agosto saem 

os novos modelos dos carros para o ano seguinte. O tempo de duração da vida e as pressas de renovação do mundo 

objetual não coincidem com o tempo da metamorfose urbana. Neste aspecto, a arquitetura se situa no meio dos dois: o 

artefato edificado é mais fácil de ser implodido e ser edificado no seu lugar um outro. Porém isso não se faz a cada ano. O 

ambiente urbano e a edificação são coisas que perduram mais que os objetos. São elementos que sofrem o impacto de uma 

renovação com uma defasagem, com uma reciclagem, com um diacronismo muito mais lento. Assim, não é possível falar 

num redesenho urbano como se fala em redesenho de um carro, por exemplo. 

Na segunda guerra, que durou um espaço considerável de tempo, todo o aparato industrial se volta para ela. As fábricas 

que antes produziam objetos de consumo cotidiano, se adaptam para a produção de objetos «guerreiros». Onde 

anteriormente se produzia lavatórios, pias, de repente se está produzindo carcaças de bombas... Rádios, radares e sonares 

ainda estão em seus primórdios, aquilo que poderia ser traduzido como um início de uma transformação de caráter não mais 

mecânico, mas eletro-eletrônico. Significaria uma tradução intersemiótica na medida em que se traduz um sinal de uma 

natureza em sinal de outra natureza: por exemplo, no caso, a tradução de um sinal sonoro em um sinal visual. 

Isso já indica uma segunda Revolução Industrial, só que agora de caráter eletrônico, fundamentada numa comunicação, 

numa necessidade de informação, não mais no consumo de um objeto imediatamente mecânico. Quer-se saber fatos, 

acontecimentos, notícias. Depois da segunda guerra intensifica-se o aprimoramento dos veículos de informação, 

democratiza-se esses veículos no sentido de que se cria a possibilidade de acesso a esses veículos por parte de uma 

população cada vez mais numerosa. As pesquisas e as tecnologias debruçadas no interesse e conhecimento dos campos 

magnéticos e do universo da eletricidade se intensificam e se dão de tal ordem que transformam quase todo o aparato 

produtivo de sistemas mecânicos, não apenas no modo de produção mas também do que produz, em produção de 

informação” (ALONSO, 1997: 9).  
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exemplo pertinente de Alonso - como objeto de design (desejo), uma operação baseada na 

informação filtrada pela mídia entre produtor/consumidor. Mas o projeto do sistema em que 

opera o uso do automóvel, ou seja, o meio urbano, ainda se redesenha como na era da máquina. 

Seus paradigmas respondem a sistemas urbanos totalizantes ou descontextualizados. Provocado, 

seja pela especulação imobiliária, pela matriz energética ou pelo atraso tecnológico, existe um 

déficit entre o deslocamento físico e o informacional.  

 

O redesenho arquitetônico, por sua vez, encontra-se num ponto intermediário, onde existe uma 

certa liberdade formal frente à estrutura urbana, porém, uma responsabilidade local frente ao 

espaço urbano; é livre, pois negocia diretamente sua função, forma e estrutura com agentes 

individuais, - ao contrário do caso do espaço urbano, onde a mediação é coletiva - mas 

responsável frente um determinado contexto, ao contrário do caso do objeto de design, cujo 

redesenho é independente do contexto físico. No caso do projeto arquitetônico, a tipologia 

perdeu o seu sentido prático na sociedade eletrônico/informacional: uma cozinha, no início do 

séc. XX tinha um programa definido e condicionantes específicas: locais de armazenagem, de 

dispersão da fumaça, paginação de áreas molhadas... No séc. XXI, apenas se necessita uma 

tomada e uma mercearia no andar térreo. O projeto urbano, no entanto, segue condicionado 

pelas regras da era da máquina.  

 

 

“Neste momento, (Revolução industrial mecânica) já está instituído todo o 

modernismo na arquitetura; Walter Gropius, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Mies 

van der Rohe, Alvar Aalto, e outros. Eles estão dentro do universo da revolução 

mecânica, na explosão da revolução mecânica; aí se efetua o modernismo na 

arquitetura. Eles podem ser considerados como arquitetos e designers. Eles 

desenham não apenas a edificação em si, mas desenham as maçanetas das 

portas, os caixilhos, as janelas, cadeiras, luminárias, as peças sanitárias... (Hoje se 

vê na FAU (USP) esse magnetismo que existem nos arquitetos em desenharem 

cadeiras e luminárias...). Estão totalmente envolvidos nesse universo mecânico 

que antecede a Segunda Guerra Mundial, e suas produções indicam isso. (No 

pós-segunda guerra mundial) (...) o universo, os interesses, as economias, a 

cultura, a produção, o consumo, estão mudando em ambos os seguimentos, 

tanto do ponto de vista do produtor como do ponto de vista do consumidor. E 

qual é o papel, a função do "projetador" aí no meio? O papel daquele que tem 

que pensar um "projeto"? Que seja um projeto urbano, que seja um projeto de 

edificação, que seja um projeto de desenho industrial? Não é mais possível 

assumir a postura característica daquele projetador da revolução mecânica 

anterior à segunda guerra. Está-se comunicando, hoje, com pessoas cujo 

repertório não é o mesmo, cujo repertório já se transformou, já se atualizou no 

aqui agora. Como o usuário já se transformou e os processos de produção 

industrial não conseguem mais detectar essa mudança radical e, agora, não 

mais homogênea (já que as possibilidades de seleção são imensas), torna-se 
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difícil generalizar o perfil do usuário, como se existisse um usuário padrão 

facilmente detectável” (ALONSO, 1997: 11-12). 

 

O papel do arquiteto, que tem entre suas atribuições a de urbanista (de fato, o curso de terceiro 

grau na maioria dos países é nomeado de Arquitetura e Urbanismo) e de designer é deslocado 

na sociedade eletrônico/informacional. O “projetador” se torna mais um dos sujeitos implicados 

na co-construção da realidade técnica. O papel do projetador é cada vez mais dialético, ainda 

assim, no urbanismo há uma realidade, como descrito, engessada. Esta, a ponto de transformar-

se, mas no seu próprio ritmo, que não é o sazonal (design), nem o vital (arquitetura), mas o ritmo 

social.  

 

Levantadas as questões do ensino e da política, as escolas sofrem críticas nesse sentido, pela 

perpetuação de um léxico calcado na manutenção dos cânones da era da máquina (ALONSO, 

1997) e na falta de abordagem da relação-espaço tempo. Byrne (2006) lança essas críticas e 

propõe aos estudantes a noção de que a cidade não se move mais pelo espaço, e sim pelo 

tempo. Defende o conhecimento da obra-aberta, inspirada numa concepção literal da 

interpretação do livro homônimo de Umberto Eco (Opera aperta, 1962), onde há uma 

participação do usuário de forma efetiva. Nesse ínterim, “a casa-evolutiva, por exemplo, na 

lógica da Bauhaus, partia da casa final em que depois lhe eram tiradas partes como peças de 

Lego, para juntarem mais tarde. Este open-ending da obra aberta, que nos anos 70 já era uma 

preocupação, tinha a lógica que eu desenvolvi depois no urbanismo” (BYRNE, 2006: 67). Junto a 

Álvaro Siza, discutem sobre a perspectiva dos interesses dos agentes, em que dificilmente está o 

interesse da cidade. Vincula um melhor planejamento e gestão da paisagem e do território a 

uma tradição democrática mais arraigada, onde as sucessivas administrações não desfazem o 

que foi conseguido anteriormente. A política é uma dimensão considerável quando se trata o 

projeto vinculado ao desenho urbano. 

 

 

visuais/cinéticas 

 

Sobre estes projetos híbridos, que têm uma dimensão urbanístico/arquitetônica, os de Byrne para 

o Presbitério de Fátima (Grande espaço coberto de assembleias e presbitério. Fátima, Portugal.) 

e para o Parque Forlanini (Milão) mostram que pode-se articular um desenho por partes que se 

acrescentam umas às outras, como layers, que são construídos através de informações inter-

relacionadas. Em Fátima, ele enterra o programa e cria uma ágora, implantando um novo edifício 

ao outro lado da grande praça, oposto ao continuun semienterrado, que se infla sobre o 

escavado. Os vazios provocam no usuário uma amplitude visual ao mesmo tempo que sugerem 

um percurso livre e integrado ao entorno. Em Milão, costura os limites entre o centro histórico e a 

periferia, de escala de quarteirões e alturas de duas a três vezes superiores, da segunda ao 

primeiro. Limite esse, definido pelo corte da linha férrea. Através de outras escavações, 

implementa um dispositivo urbano de continuidade, recontextualizando as infraestruturas. Essas 

atitudes de projeto são inversas a conceitos holísticos ou totais. Alude, em conversações com 
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Nuno Portas e Siza, à realidade brasileira, onde as formas específicas se aculturam, partindo de 

uma base europeia. No entanto, considera o espaço público como a própria visão global da 

paisagem - uma visão explicitamente europeia - e o desenho urbano como algo que dá 

consistência a uma paisagem disforme da envolvente.  

 

Se nos acercamos ao contexto estudado, vemos como é importante a significação visual e 

cinética num espaço urbano. A avenida Cambó, no Born, cuja reordenação e abertura se deu 

no âmbito dos PERI, tinha como premissa dar o espaço conveniente para a fruição da entrada 

ao bairro, que seria reordenado. Pela perspectiva apresentada, demonstra-se uma correta leitura 

do necessário recuo, proporcional à testada dos edifícios modernos à esquerda. A criação de 

uma praça dura resolve a entrada tanto ao Mercado de Santa Catarina, em frente, como à 

entrada do bairro interior, ao lado, cujo truncamento do edifício antigo, de menor testada e 

diagonal, ajuda a configurar. A via de transito carroçável fica restrita à baixa velocidade e libera 

o espaço para a permanência pedestre. O mote do projeto posterior, de EMBT, que propunha 

uma pérgola aproximando e indiciando a entrada do mercado e do bairro através da 

antecipação da cobertura ao eixo com a Av. Laietana, acabou por ser vetado pela 

administração pública. 

 

 
 
Fig. 60 - Maquete em madeira do “Espaço de assembleias e presbitério, Fátima”. 

 

A posterior colocação de uma entrada subterrânea de estacionamento também prejudicou a 

fruição urbana. Neste caso, a entrada do Born pelo eixo Laietana-Cambó viu-se prejudicada em 

sua dimensão cinética, ou seja, com respeito à circulação pedestre e automotiva; confusa frente 

as adições não previstas em projeto, nem do PERI, nem do mercado. Já a dimensão visual não foi 

prejudicada. Desde antes do encontro entre as duas avenidas se percebe a entrada do bairro, 

numa escala humana e inteligível. O estrato tardo-medieval, não vinculado ao automóvel (não 

importando sua força motora) é pautado pela escala humana e sua coesão é tal, que mesmo a 

proposta de Cerdà respeita sua estrutura. Percebe-se no plano para a Cidade Velha que a malha 

se abre em mais de 200% e, mesmo assim, sua implantação foi realizada apenas parcialmente. A 
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abertura da Av. Cambó responde a uma interpretação ainda mais tênue das fissuras no tecido 

antigo. A realização parcial de um plano totalizante é um reflexo dos meios que a sociedade, em 

sua diversidade e pluralidade de interesses, possui para conseguir estabelecer limites à destruição 

e promover a renovação responsável do lugar público. Este exemplo demonstra como uma 

estratégia coordenada de projeto pode promover uma correta leitura visual e cinética, mas que 

pode ser prejudicada em um dos seus aspectos por questões político-econômicas e intervenções 

administrativas.  

 

    

 

Fig. 61 e 62 - Plano de reforma de Cerdà para a Cidade Velha (1859). Perspectiva: proposta de abertura da Av. Cambó, PERI 

del Oriente. 

 

 

cognitivas 

 

No capítulo anterior vimos como a construção da cidade americana se deu com base no 

transplante da cultura e das leis urbanísticas europeias (pág. 71-74). Tal feito e, no geral, toda a 

ocupação e colonização do território americano foi justificada pela superioridade cultural. As 

civilizações urbanas teriam surgido, segundo Sjoberg, dentre outros aspectos, decorridas do 

decisivo aparecimento da linguagem escrita. Portanto, civilizações como as pré-colombianas 

(exceto as centro-americanas) não poderiam ter chegado ao estágio urbano - à cidade 

configurada “ocidentalmente” como tal. Essa ideia reflete a condição de domínio da escritura 

iconográfica. As teorias da linguagem configuradas na segunda metade do século XX, vis a vis os 

escritos de Derrida (1967) e Bajtín (2005), entre outros, desconstroem o signo escrito, denunciando 

seu caráter de representação e, portanto, de artefato da linguagem oral. Extrapoladas essas 

teorias como desconstrução da linearidade histórica, que justificava as condição de domínio das 

ideologias discursivas, põe-se em cheque o logocentrismo e a legitimidade do poder instituído.9 

                                                           
9 “El proceso histórico de la escritura se desprende entonces de una representación de la historia interesada en no interrogar 

las condiciones de esa representación. Dicho de otro modo, el problema de la escritura en sus desplazamientos, en sus 

descentramientos, se plantea en la historia en su masa. «EL NECESARIO DESCENTRAMIENTO DE LAS ESCRITURAS NO-

OCCIDENTALES». Cada vez sabemos mejor que la historia está hecha de tiempos diferentes, a los que se debe considerar en 

volumen en lugar de proyectarlos juntos sobre el mismo plano. Esta proyección lineal corresponde a un estado de la razón 

que desconoce a la vez el inconsciente freudiano y la realidad del materialismo histórico, en particular la importancia de un 

modo de producción decisivo: el modo de producción asiático. Como escribe Godelier: «La moderna arqueología ha 
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O idealismo já vinha tendo suas bases desmanteladas no campo das artes, com a obra de Pablo 

Picasso, que subverte a estrutura da linguagem pictórica clássica europeia através de seu 

profundo conhecimento e análise, decifrando as regras e subvertendo seus mecanismos. Era a 

culminação de um processo lento, que partia de elementos cuja forma era fechada e, a partir 

dele, se transforma numa busca da forma aberta onde, “de una «simple» descomposición del 

papel imitativo del cuadro se pasaba a un arte que, mediante ese sistema de signos que 

constituye un cuadro, demostraba la arbitrariedad de esos signos”.10  

 

Dados os câmbios de paradigma em muitos campos do conhecimento - como também na 

arquitetura e na mídia - a tomada de consciência de que dessa civilização ocidental, cujo poder 

baseado na escritura já não se sustenta, faz com que a constituição deste poder na cidade 

contemporânea passe a responder a outros sentidos. A lógica da modernidade não mais se 

justificaria em um urbanismo impositivo por uma lei válida, teoricamente, pela superioridade de 

uma cultura, onde se encaixariam as regras do logocentrismo. As estratégias de domínio do 

idealismo e do positivismo, denunciadas pelo marxismo e postas em cheque pela psicologia são 

finalmente ameaçadas pela deconstrução, (como movimento filosófico em sua amplitude, que 

supera a gramatologia) cuja compreensão incita a desmontar as estruturas de poder constituído 

e, portanto, não teriam como permanecer no seio da estrutura social. Esta estrutura, no entanto, 

é vigente pois se alimenta de um feed-back conquistado durante séculos, e complicado de ser 

desmontado. A crítica de Tafuri, (que utiliza a terminologia de Saussure) onde são colocadas em 

cheque as semelhanças aparentes das instituições e o espaço histórico parece dissolver-se, é 

fundamentada na interpretação do marxismo, este que define os limites do próprio idealismo. 

(SOLLERS In: DERRIDA, 1986: XIII).  

 

Noções diferenciadas das conceitualmente impostas pela percepção dominante, como as do 

escritor romântico alemão Johann von Goethe, chamaram a atenção do teórico da linguagem, 

Bajtín, (como citado) pela antecipação de uma visão cronotópica, segundo sua própria 

definição: o “saber leer el tiempo en el espacio”.11 Mijaíl Bajtín comparte com Derrida a 

                                                           
demostrado suficientemente que no es la 'civilización' la que ha nacido en Grecia sino sólo el Occidente, una de sus formas 

particulares, que finalmente debía dominarla. Desde el punto de vista de la dinámica de las fuerzas productivas, la aparición 

del Estado y de las sociedades de clases que Marx y Engels clasificaron como 'modo de producción asiático' testimonia... un 

gigantesco progreso de las fuerzas productivas. Si el Egipto faraónico, la Mesopotamia, los imperios precolombinos 

pertenecen al 'modo de producción asiático' entonces éste corresponde a los tiempos en que el hombre se desprende local 

pero definitivamente de la economía de ocupación del suelo, inventa nuevas formas de producción, la agricultura, la 

ganadería, la arquitectura, el cálculo, la escritura, el comercio, la moneda, el derecho, nuevas religiones, etc. . . . O sea que, 

en sus formas originarias, el 'modo de producción asiático' significaría no el estancamiento sino el mayor progreso de las 

fuerzas productivas realizado sobre la base de las antiguas formas comunitarias de producción.» «Toda discusión sobre el 

modo de producción asiático lleva pues...hacia la constitución de una teoría comparada de las estructuras sociales y hacia 

la construcción de un esquema multilineal de evolución de las sociedades»". Extraído de: Philippe Sollers, Un paso sobre la 

Luna. In: DERRIDA, Jacques. Gramatología. Buenos Aires: Ed. Siglo XXI, 1986: XIV. 

10 WARNCKE, Carsten-Peter, WALTHER, Ingo. Picasso. Colônia: Ed. Taschen, 2007: 197. 

11 “Saber ver el tiempo, saber leer el tiempo en la totalidad espacial del mundo y, por otra parte, percibir de qué manera el 

espacio se llena no como un fondo inmóvil, como algo dado de una vez y para siempre, sino como una totalidad en el 

proceso de generación, como un acontecimiento: se trata de saber leer indicios del transcurso del tiempo en todo, 
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concepção de que o texto escrito não só é um signo em si, como um vir-a-ser signo do signo da 

fala, representação de algo muito mais expressivo que a escritura e cujo significado não pode ser 

dissociado do contexto e dos sujeitos implicados (espaço físico; tempo histórico; autor, leitor e 

suas múltiplas interpretações). Essa noção de texto não como linguagem, mas como escritura, 

pode ser extrapolado à arquitetura (e por que não, ao urbanismo?), à mídia e à internet, como 

meio de encontrar na escritura não-verbal (desenho, imagem, extensões tecnológicas...) 

mecanismos e argumentos de reação à dominação ideológica. Saindo das amarras 

inconscientes, (porém, agindo desde dentro da estrutura simbólica do sistema, seja ele de 

qualquer natureza) onde a ideologia opera em silêncio, através da negação de seu discurso12, 

pode-se afrontar os limites do urbanismo imposto pelo poder vigente (este, racional, onde o sujeito 

deve conseguir entender sua posição dentro dessa estrutura de poder). Isto pode ser alcançado 

dentro de uma estratégia que surge a partir dos indícios, a partir do enlace consciente da 

arquitetura como estrutura da forma urbana, e de um fazer gerado pela soma das iniciativas 

coletivas, desde a consciência individual. A estrutura racional vigente é a de uma ideologia, ou 

de uma etapa ideológica que não reflete, no estrato físico da cidade, seu conteúdo 

informacional atual, que se transforma e que é o estrato do vir-a-ser físico. 

                                                           
comenzando por la naturaleza y terminando por las costumbres e ideas de los nombres (hasta llegar a los conceptos 

abstractos). El tiempo se manifiesta ante todo en la naturaleza (…) todo esto en su relación indisoluble con los momentos que 

corresponden a la vida humana, a su existencia práctica (trabajo), con el tiempo cíclico de diversos grados de intensidad. 

(…) Luego, los complejos indicios del tiempo histórico propiamente dicho: las huellas visibles de la creatividad humana, las 

huellas dejadas por las manos y la razón del hombre: ciudades, calles, edificios, obras de arte y de técnica, instituciones 

sociales, etc. Un artista lee en estas señales las ideas más complejas de los hombres, de las generaciones, de las épocas, de 

las naciones, de los grupos y las clases sociales. El trabajo del ojo que ve se combina aquí con un proceso muy complejo del 

pensamiento. Pero por más que estos procesos cognoscitivos fuesen profundos y llenos de generalizaciones más amplias, no 

pueden separarse de una manera definitiva del trabajo del ojo, de las señales sensibles y concretas y de la palabra viva e 

imaginativa. Por fin, las contradicciones socioeconómicas que son las fuerzas motrices del desarrollo: desde los contrastes 

elementales vistos de un modo inmediato (la heterogeneidad social de la patria vista desde la carretera) hasta sus 

manifestaciones más profundas y finas en las ideas y relaciones de los hombres. Estas contradicciones necesariamente abren 

el tiempo visible hacia el futuro. Cuanto más profundamente se manifiestan, tanto más importante y amplia es la plenitud del 

tiempo en las imágenes que ofrece (fala de Goethe) el novelista” (BAJTÍN, 2005: 216). 

12 “Dissemos que a ideologia se assemelha ao inconsciente freudiano. Há, pelo menos, três semelhanças principais entre eles: 

1. O fato de que adotamos crenças, opiniões, idéias sem saber de onde vieram, sem pensar em suas causas e motivos, sem 

avaliar se são ou não coerentes e verdadeiras; 2. Ideologia e inconsciente operam através do imaginário (as representações 

e regras saídas da experiência imediata) e do silêncio, realizando-se indiretamente perante a consciência. Falamos, agimos, 

pensamos, temos comportamentos e práticas que nos parecem perfeitamente naturais e racionais porque a sociedade os 

repete, os aceita, os incute em nós pela família, pela escola, pelos livros, pelos meios de comunicação, pelas relações de 

trabalho, pelas práticas políticas. Um véu de imagens estabelecidas interpõe-se entre nossa consciência e a realidade; 3. 

Inconsciente e ideologia não são deliberações voluntárias. O inconsciente precisa de imagens, substitutos, sonhos, lapsos, 

atos falhos, sintomas, sublimação para manifestar-se e, ao mesmo tempo, esconder-se da consciência. A ideologia precisa 

das idéias-imagens, da inversão de causas e efeitos, do silêncio para manifestar os interesses da classe dominante e escondê-

los como interesse de uma única classe social. A ideologia não é o resultado de uma vontade deliberada de uma classe 

social para enganar a sociedade, mas é o efeito necessário da existência social da exploração e dominação, é a 

interpretação imaginária da sociedade do ponto de vista de uma única classe social. Todavia, uma pergunta também é 

possível: Como, sendo a consciência tão frágil, o inconsciente e a ideologia tão poderosos, Freud e Marx chegaram a 

conhecê-los, explicar seus modos de funcionamento e suas finalidades? (...) Desvendando os obstáculos psíquicos e histórico-

sociais para o conhecimento, puseram em primeiro plano as relações entre pensar e agir, ou, como se costuma dizer, entre 

a teoria e a prática”. In: CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ed. Ática, 2000: 224-225.  
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“Los movimientos de desconstrucción no afectan a las estructuras desde afuera. 

Sólo son posibles y eficaces y pueden adecuar sus golpes habitando estas 

estructuras. Habitándolas de una determinada manera, puesto que se habita 

siempre y más aún cuando no se lo advierte. Obrando necesariamente desde el 

interior, extrayendo de la antigua estructura todos los recursos estratégicos y 

económicos de la subversión, extrayéndoselos estructuralmente, vale decir sin 

poder aislar en ellos elementos y átomos, la empresa de desconstrucción siempre 

es en cierto modo arrastrada por su propio trabajo. Es esto lo que, sin pérdida del 

tiempo, señala quien ha comenzado el mismo trabajo en otro lugar de la misma 

habitación. Ningún ejercicio está hoy más extendido, y tendrían que poderse 

formalizar sus reglas” (DERRIDA, 1986: 32-33). 

 

As vanguardas artísticas tiveram sua atividade pautada pelo deslocamento dos paradigmas 

vigentes, em consonância com o pensamento intelectual que lhes acompanhava. Essa vocação 

se dissolveu no Pós-Modernismo, que aglutinou diferentes ideias, mas o pensamento humanístico 

sempre esteve presente. As propostas de remodelação no âmbito urbano envolveram 

constantemente a preocupação entre do vínculo entre natureza e cultura. É interessante notar o 

papel que as normativas e leis jogam no sentido de restrição e relativização dos sucessos desses 

intentos de mudança e como esse papel se expressa no meio ecológico, em suas definições 

biológicas e sociais. 

 

        

 

Fig. 63 e 64 - A descoberta do tempo nas artes plásticas, da perversidade do objeto e do inconsciente desencadeiam a crise 

do objeto autônomo. Respectivamente: Boccioni, Desenvolvimento de uma garrafa no espaço (1913), e Estados da Mente 

III; Aqueles que ficam (1911). O Futurismo foi uma das vanguardas mais contraditórias do período inicial do séc. XX. Sua face 

mais perversa evocava a apologia à propaganda e à violência, além de suas vinculações com o Fascismo. 

 

 

ecológicas 

 

O planejamento urbano é pautado por leis que são implementadas não apenas por urbanistas e 

técnicos que ostentam cargos públicos, mas por uma série de agentes respaldados por interesses 

partidários e de classe, entre outras condicionantes. As propostas vanguardistas, no tocante ao 
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planejamento, se não obtiveram o sucesso almejado, criaram massa crítica e avanços na 

abstração teórica do espaço. Essas propostas urbanas, dividas ao longo das três fases da 

arquitetura moderna - as utopias das cidades metabolistas, a Ville Radieuse de Le Corbusier, a 

New Babylon de Constant, a Plug-in City de ARCHIGRAM, a cidade de arranha-céus de 

Hilberseimer, os planos espaciais de Yona Friedman e os esquemas aéreos e de arranha-céus 

horizontais dos suprematistas, assim por diante - tinham uma vocação totalizante, anti-histórica e 

fundamentalmente estrutural, o que as colocam no escopo do planejamento, ainda assim, sem 

atentar para a dimensão política do espaço como co-construção. Mais ou menos consoantes às 

ideologias vigentes, na prática, não passaram de utopias frente à realidade do planejamento. 

 

Portanto, remetendo à Tafuri, o planejamento tem um volume (e não um plano, como salientado) 

histórico e teoria que devem ser lidos à parte do desenho urbano e da arquitetura. Por outro lado, 

existem pontos de contato quando apreciamos esses termos como objetos ou, de acordo com o 

salientado no capítulo anterior, como sistemas dentro de sistemas (pág. 48-50). Assim, do ponto 

de vista ecológico enquanto definição social, duas condicionantes podem ser acentuadas para 

o redesenho no nível do desenho urbano: 1) o vínculo da forma urbana com a estrutura de 

planejamento. 2) a questão da construção legal da realidade urbana como subproduto da 

dialética entre natureza e cultura. 

 

1) Uma vez que o materialismo se define pelo seu contrário, o idealismo, (SOLLERS,1986) e, ao 

mesmo tempo, aquele define o conceito de ideologia, posteriormente vinculada ao 

inconsciente, (CHAUÍ, 2000) esta ideologia aplicada à cidade se traduz na relação entre estrutura 

(planejamento) e forma urbana (desenho). A ideologia, reforçada no silêncio da estrutura urbana 

pré-definida, no entanto, pode ser transmutada no fazer consciente do arquiteto, a partir das 

margens do próprio sistema ideológico/estrutural (el pensamiento de la huella, do rastro 

inconsciente, como sugere a deconstrução):13 através do desenho urbano e pela estratégia 

arquitetônica que leva em conta o desenho urbano, ou, dentro de suas possibilidades, o espaço 

circundante. Aqui cabe um parêntesis: o arquiteto deve ter constância da estratégia, como a 

linguagem é proposta por Bajtín, ou seja, como comunicação social e não como formalismo 

estéril. Quanto mais abrangente a estratégia, melhor se configura a relação da forma urbana, 

que pode assim humanizar14 a estrutura, vis a vis à falta de uma consciência global de 

planejamento, devido à vigência da ideologia. 

                                                           
13 “El pensamiento de la huella es así ‘anterior’, como diferencia, a la distinción (cultivada) entre naturaleza y cultura, 

animalidad y humanidad, etc. No es anterior a la naturaleza misma, a la animalidad misma, sino a lo que de ellas es tolerado 

para que sea posible hablar. (5) EL PENSAMIENTO DE LA HUELLA SERIA FUNDAMENTALMENTE MATERIALISTA. (5) Toda la 

conceptualidad filosófica que integra un sistema con la oposición naturaleza/cultura está hecha para dejar en lo impensado 

aquello que la vuelve posible, a saber, el origen de la prohibición del incesto" (SOLLERS In: DERRIDA, 1986: XIII). 

14 “El pensamiento humanístico se origina como pensamiento a cerca de las ideas, voluntades, manifestaciones, expresiones, 

signos ajenos, detrás de los cuales están las revelaciones divinas o humanas (leyes de los soberanos, mandamientos de los 

antepasados, sentencias y adivinanzas anónimas, etc.). La definición científica y la crítica de los textos son fenómenos más o 

menos tardíos (significan toda una revolución en el pensamiento humanístico, la aparición de la desconfianza)” (BAJTÍN, 2005: 

294). 
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2) As leis urbanísticas se perpetuam como tal pela própria condição antropológica da “Lei”. De 

acordo com o diagrama de Pierre Boudon,15 que é fundamentado nas relações entre Natureza 

e Cultura estabelecidas por Lévi-Strauss, a lei, simbolicamente, é interpretada como tal de forma 

similar em qualquer cultura, compartida e passada através das gerações, ao mesmo tempo que 

ignorada pelas entidades naturais. Parte-se da noção de que a interpretação das leis - nas quais 

se fundamentam uma ideologia - é feita, psicologicamente, no nível do superego; como uma 

censura, um taboo. É notável que, em qualquer sociedade, a defasagem de tempo entre a 

mudança das leis escritas nos códigos civis e a evolução social leva muito mais de uma geração. 

Podemos citar exemplos relacionados ao âmbito da violência machista, dos privilégios dos 

funcionários burocratas e militares, dos direitos civis ou qualquer outro.  Atendendo ao tema 

proposto, vejamos o tom com que é escrito, (no modo gramatical imperativo) um trecho do texto 

“Sobre a escolha de lugares apropriados para os edifícios públicos”, de Vitruvius, séc. I a/c: 

 

 

“Feita a distribuição de ruas, deve-se tratar agora da escolha das áreas 

apropriadas para os edifícios que são de uso comum para toda a cidade como 

os templos, o Fórum e os demais lugares públicos. Se a cidade está situada 

próxima ao mar, o lugar mais apropriado para edificar o mercado deve ser junto 

ao porto, porém se a cidade estiver afastada do mar, o melhor lugar será o centro 

dela. Para os edifícios sagrados, e especialmente para os templos dos deuses 

tutelares, assim como os de Júpiter, Juno e Minerva, deve escolher-se o lugar mais 

elevado, de onde se possa avistar a maior parte da cidade. (…) os templos de 

Vênus, de Vulcano e Marte, (que) fossem construídos fora da cidade para evitar 

que os jovens e as mães de família não se habituassem, dentro da cidade com 

                                                           
15 “(…) (There are a relationship) Lévi-Strauss established between the notions of a domain of Nature and a domain of Culture. 

These symbolic expressions are necessary to establish a duality which is out of empirical data, but which is necessary to open 

a difference between these two domains; for example, between these human groups and their artefacts like tools, clothes 

and buildings. Lévi-Strauss introduces this theoretical frame for the notion of kinship which is both exchanges between two 

groups and heritage between two generations. This passing on is not only for human beings (men, women, children) but also 

for objects held in the notion of legacy… Well, this coupling of complementary notions, Nature and Culture, introduces a series 

of basics expressions such as the notions of rules, of representations, of norms, - in other words, a set of relations and their 

recognition as behaviours. As Lévi-Strauss notes, notion of rules is derived from the notion of the Law; not strictly in its juridical 

definition, off course, but as the anthropological foundation of it; so the rules is not particular to the domain of Nature nor to 

the domain of Culture. The rules are not elements of the first domain(Nature), as far as animals, for example, don’t respect 

enacted rules for mating, to the contrary of all human groups which respect taboo (incest prohibition for example), that is the 

negative form of a positive one, the notion of exchange between two exogenous groups (rule named exogamy). If the 

prohibition-exchange rule is an element of a cultural representation (because it can vary between cultures), on the contrary, 

the notion of the Law - as an anthropological mode of relationship between the two domains - expresses a kind of invariable 

foundation of the human order that is different from the animal one. This symbolic notion of the Law introduces a «third term» 

which is out of the domains of Nature and Culture - it is a «neutral» expression opposite them, This «third term» constitutes the 

«face to face» of these domains, a pleat between two folds: coming from Nature, we have the organic properties of 

reproduction and coming from Culture we have the cultural norm of exchange (i.e. forbidden and allowed relationships). 

Empirical entities (men, women, children, artefacts) are split between these two folds”. Extraído de: BOUDON, Pierre. Ship as a 

space locus, architecture as a space fabrica. In: Ment, territori i Sociedad. Ata do III congresso internacional ARQUITECTURA 

3000. Barcelona, 2004: 30. 
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os prazeres incidentes do culto de Vênus (…) Para Ceres também se destina um 

lugar fora da cidade, recuado, onde os homens somente serão obrigados a ir 

quando for necessário fazer sacrifícios”.16 

 

Fig. 65 - Diagrama: relações entre o domínio da Natureza e o domínio da Cultura (simplificado). 

 

Vitruvius, além de legar à humanidade um tratado completo sobre arquitetura, construção, 

engenharia e urbanismo, deixou escritas leis que sobrepassam épocas, culturas e modelos. Suas 

próprias normas têm em conta uma ideologia, a rigor, como Marx procurou fundamentar, a 

gênese de todas as ideologias: a inversão, entre criação e criatura, o conceito de divindade. Dito 

isso sobre o aspecto social, interessa como condicionante o aspecto biológico da ecologia, sobre 

o qual Lewis Munford (1964), numa apreciação consciente e visionária das interações entre 

homem e meio, o fusiona com essa mesma ecologia, em seu cunho social. Propõe estratégias de 

desenho urbano paralelas às de planejamento, definindo suas distâncias, num viés paisagístico 

que pode ser extrapolado às atuais conjunturas da cidade histórica e da moderna. 

 

Munford percebia nas cidades americanas a vertigem construtiva e invasão voraz do automóvel 

na vida do pós-guerra e prefigurou, em forma de advertência, a saturação dos centros e o 

crescimento suburbano. Acreditava que o fenômeno da suburbização da classe média, 

buscando o encontro com a natureza por meio do afastamento relativo do casco antigo, cada 

vez mais denso, se transformaria num círculo vicioso que acabaria por destruir o entorno natural 

e, como resultado da entropia, o adensamento central chegaria a condições vivenciais 

desumanas. 

 

De fato, não só o subúrbio se constituiu de uma classe média em busca de vida saudável, mas 

também de uma classe operária que procurava emprego nas cidades. O uso extensivo do 

automóvel chegou a níveis tão paradoxais que a velocidade média é hoje a mesma que no 

                                                           
16 VITRUVIUS, Pollio. Los diez libros de arquitectura, (Libro I). Trad. de Ivone Salgado e Mário Henrique D’Agostino. Barcelona: 

Ed. Ibérica, 1985.  
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tempo das charretes. Tal situação é pública e notória. A proposta de Munford, que adotava o 

modelo cidade-jardim, continha uma especificidade: em termos de planejamento urbano, o 

conceito de cinturão-verde e, no caso do desenho urbano, a introdução de espaços verdes 

através da retirada de população dos bairros centrais. 

 

 

“matriz verde: Para voltar a nos sentirmos donos de nós mesmos, sem dúvida, 

teremos de começar a nos sentirmos de novo donos da paisagem e por 

reestruturá-la em seu conjunto. Chegou, pois, o momento de inventar soluções 

que substituam os clichês clássicos e românticos do passado, e os clichês ainda 

mais estéreis dos «devoradores de espaço» que acabariam por aniquilar todos os 

recursos estéticos da paisagem, sob o pretexto de permitir que dezenas de 

milhares de pessoas se concentrem simultaneamente em um mesmo ponto. 

 

reestruturação paralela de subúrbios e centros urbanos: Dois movimentos 

complementares revelam-se atualmente necessários e possíveis. Um consiste em 

retrair a estrutura lassa e dispersa do subúrbio, que se deve transformar em 

comunidade equilibrada, que tenda para a verdadeira cidade-jardim pela 

variedade e autonomia parcial, que conte com uma população mais variada, 

uma indústria e um comercio local bastante grandes para lhe dar vida. O outro 

movimento consiste em diminuir correlativamente o congestionamento da 

metrópole, tirando uma parte de sua população e introduzindo parques, áreas 

destinadas a jogos, passeios sombreados e jardins privados em zonas que 

deixamos se congestionarem vergonhosamente, que perderam toda a beleza e 

muitas vezes se tornaram até inadequadas à vida. Aqui também devemos pensar 

em uma nova forma para a cidade, que apresentará as vantagens biológicas do 

subúrbio, as vantagens sociais da cidade, e proporcionará novos prazeres 

estéticos que satisfaçam estes dois modos de vida”.17  

 

Do ponto de vista do planejamento, os cinturões-verdes conseguiram frear, relativamente, a 

expansão urbana, como ocorreu em Londres, onde ainda prefere-se requalificar os bairros ao 

longo do Tâmisa que extrapolar as áreas dos municípios vizinhos; e em São Paulo, cujo 

crescimento das cidades satélites acabou por encontrar a periferia. Já com relação à realidade 

intraurbana, o modelo da cidade-jardim acabou por ser incorporado no tecido urbano através 

de costuras pouco legíveis. Seu parcelamento foi submetido à lógica imobiliária, corrompendo 

suas premissas e seu código; seu sistema viário tornou-se redundante e desvinculado. Levado o 

modelo ao subúrbio, este ficou restrito a espaços fantasiosos e encerrados em si-mesmos. 

Finalmente, as ideias higienistas de deslocamento populacional e inserção de espaços verdes, 

ainda que coerentes como proposta espacial, na prática geraram intervenções muitas vezes 

                                                           
17 Extraído de: Landscape and Townscape, artigo originalmente publicado na revista Landscape em 1960 e reeditado no 

conjunto de trabalhos publicados sob o título The Highway and the City, Londres, Secker & Warburg, 1964. In: CHOAY, 

Françoise. O urbanismo. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1979: 288-290. 
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antiéticas e irresponsáveis. O chamado esponjamiento, tratado no capítulo anterior (pág. 52-57) 

- e criticado, no caso da Cidade Velha, por Enric Miralles - é um desses polêmicos recursos, cujo 

sucesso depende de operações de extrema responsabilidade. Mas dado o momento histórico, a 

leitura correta do problema e a proposta vinculada a uma alternativa corajosa, pode-se aprender 

muito do que Munford estabelece como “reestruturação”. Com o avanço em escala geométrica 

da urbanização, os contextos estão altamente consolidados e aqui recai a atenção sobre as 

diferenças entre reestruturação e reformulação. Uma se refere à estrutura e outra à forma. 

 

 

I.III - microtopografias e superposições 

“Si uno mira la lista de las megaciudades, lo 

primero que advierte es su diversidad; pero si 

estudia con más cuidado, descubrirá que las 

ciudades de todo el mundo tienen problemas 

comunes, y pueden aprender unas de otras” 

Norman Foster 

 

O desenho urbano vincula-se ao planejamento pela estrutura e à arquitetura, pela forma. Se 

anteriormente o redesenho foi analisado estruturalmente, na escala intermediária ele se remete 

à forma urbana. As estratégias de redesenho do objeto arquitetônico, aplicadas sobre o que nele 

afronta o seu entorno imediato, especulam sobre os aspectos formais da trama urbana na 

entrega do edifício com esta e com os edifícios próximos. Essa estratégia, quando aplicada a um 

novo edifício, leva em consideração as relações do terreno com o entorno. Já no caso de um 

redesenho, leva em conta também as que o antigo edifício tem com esse entorno. Tais relações 

ampliam a problemática, tanto em nível semântico como sintético e pragmático, ou seja, quais 

as propriedades funcionais, formais e culturais implicadas?  

 

A cidade, como plataforma, é o núcleo do sujeito da estratégia urbana de redesenho, e o meio 

pelo qual a totalidade dos objetos se configura como sistema. Portanto ela joga uma dupla-

função. Como meio, escolhemos uma característica relevante de cada cidade estudada e 

confrontamos com dois instrumentos de projeto. Respectivamente, as características seriam: a 

microtopografia, plasmada no desenho urbano e em muitos edifícios de Barcelona e a 

superposição, esculpida na malha pseudofuncionalista de São Paulo; os instrumentos de projeto 

seriam a geometria e a memória. A geometria remete ao nível sintático, a memória ao nível 

semântico e sua interação, ao pragmático. Assim, a primeira é a forma de coexistir da segunda. 

O paradoxo das características escolhidas nestas duas cidades reside no fato de que Barcelona 

é uma cidade formada, em sua maior extensão, por uma topografia praticamente plana e um 

mundo subterrâneo bastante construído, desde os caminhos do metropolitano até os túneis 

transitáveis e infraestruturas enterradas. São Paulo, por sua vez, tem uma topografia variável, 

conformada por uma série de vales e colinas. Seu parcelamento é permeado de assentamentos 

informais, sua rede de metrô subterrânea é pequena e a densidade, relativa, dada sua extensão. 

As palavras “plasmada” e “esculpida” remetem às dimensões vertical e horizontal. Entre essas 
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duas entidades geométricas reside a diagonal. Uma quarta entidade - a curva - rivaliza com a 

natureza retilínea das três anteriores. O plano, portanto, é uma abstração decorrente dessas 

entidades, que, em revolução, conformam volume, espaço. A geometria euclidiana é o 

parâmetro do projeto. A memória é o componente humano que transforma o espaço urbano em 

lugar, assim como a natureza é o que transforma o espaço em espaço geofísico. A interação 

entre elas deve ocupar o cerne da dupla estratégia projetual. 

 

 

o que São Paulo aprende de Barcelona? 

 

A microtopografia seria a extrema plasticidade formal que adquire o espaço urbano, quando se 

interconectam planos transitáveis e limites entre cotas de nível, tanto em termos visuais como 

cinéticos. Essa dinâmica pode ser extrapolada à edificação, onde as “quebras” de 

ortogonalidade, tanto no plano vertical como no horizontal, facilitam a compreensão do espaço 

edificado e multiplicam as relações simbólicas e formais. Diversificam o ambiente e abrem opções 

de resolução de problemas semânticos através da sintaxe. A microtopografia é apresentada 

aqui, em sua forma positiva. Expondo a questão do ponto de vista geométrico (sintático), o uso 

da diagonal em projeto é o que mobiliza essas variações, na medida em que rompe a rigidez 

estrutural no plano horizontal, desde o ângulo de 1º até o de 45º, e a homogeneidade formal no 

plano vertical, desde o ângulo de 45º até o de 90º. Se abordamos a questão do ponto de vista 

da memória, a variação da diagonal no plano horizontal impede que, a médio e longo prazo, as 

construções existentes se isolem do contexto. Tal isolamento produz subutilização e menosprezo 

pela população e usuários, o que termina por induzir seu desaparecimento precoce. A variação 

da diagonal no plano vertical, por sua vez, produz uma paisagem heterogênea, o que impede a 

desumanização do ambiente. É notório o incremento da violência e insatisfação social em 

comunidades que habitam entornos urbanos monológicos; o mesmo fenômeno de insatisfação 

verifica-se nos empregados de empresas que dividem ambientes internos em lay-outs cubiculares. 

Obviamente, um ambiente composto em sua maioria pelas mesmas angulações diagonais 

produziria anomalias similares. O interesse está na variação, o que inclui o uso, em projeto, do 

ângulo de 90º.  

 

Barcelona possui uma série de espaços públicos e edifícios cuja diversidade formal qualifica sua 

estrutura urbana. Mesmo esta - que integra os bairros periféricos e o centro histórico através da 

quadrícula do Eixample - é dinamizada por vias diagonais cuja função é transcender o sistema 

ortogonal, além de conectar estratos, geografias e a própria cidade à sua área metropolitana. 

Outras vias “desobedientes” à quadrícula foram mantidas ou criadas para gerar diversidade no 

módulo da mançana. O próprio módulo de Cerdà deve sua força aos chanfros das esquinas, um 

“hexágono virtual” que promove um vazio importante em muitos aspectos.18 Muitas das 

intervenções são recentes, e fizeram parte das gestões públicas da era democrática e, sobretudo, 

do período anterior às Olimpíadas. 

                                                           
18 BUSQUETS, COROMINAS (et al.). Cerda and the Barcelona of the future: reality vs. project. Barcelona: CCCB, 2009: 42-44.  
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Fig. 66, 67 e 68 - Elementos não-ortogonais componentes da estrutura urbana do Eixample: vias diagonais; passagens e 

caminhos; esquinas chanfradas. 
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O desenho do espaço público barcelonês integra critérios de projeto que remontam à arquitetura 

vernácula dos povoados medievais, que seguem habitados e protegidos, além das estratégias já 

citadas de metástase urbana, onde se promovem intervenções concretas que atuam como 

focos regeneradores do entorno, adotados, principalmente, na periferia. Segundo Oriol Bohigas19, 

esses focos de regeneração urbana são um processo que é mais palpável e tem, muitas vezes, 

un resultado más radical e inmediato que la trayectoria deductiva que parte exclusivamente del 

planeamiento sistemático a gran escala (BOHIGAS In: CÁCERES, FERRER, 1992: 14). Esse urbanismo 

foi oportuno no momento de crise econômica do início dos anos 1980 e de desaparição paulatina 

do setor industrial intraurbano, o que permitiu tal classe de operações. Dentre elas, destaca-se o 

Plan de Espacios Públicos de Gràcia, que recupera as praças do bairro utilizando espaços 

subterrâneos e bunkers remanescentes da guerra civil, além da topografia local, para transformá-

los em verdadeiros anfiteatros. Aproveitando o ambiente cenográfico das edificaçoes 

circundantes e seus desníveis provocados pelo encontro variável das ruas, estas intervençoes 

levaram em conta o conceito de recurrido20, ou seja, de percurso, uma estratégia que pode ser 

lida inversamente, no postulado corbusiano de promenade, lembrando o flanêur de Baudelaire.  

 

Juntamente à especificidade geométrica salientada e à tradição de projeto ligada às artes e 

continuidade das técnicas tradicionais na atividade dos arquitetos e urbanistas, outras questões 

ajudam a fazer do ambiente urbano barcelonês um local que pode ser descrito como “cubista”. 

Dentre elas, uma indústria experimentada em obras públicas; padronização do desenho dos 

elementos urbanos, tanto de mobiliário urbano como de acessibilidade; generalização e 

estabilidade formal dos mesmos, o que promove exatamente a regeneração urbana através do 

encontro com os elementos arquitetônicos. Pode-se associar livremente que a soma dessas 

estratégias tenha gerado um “cubismo aplicado ao urbanismo” ou, - no limite - ao desenho 

urbano, ainda que as vias diagonais também possam ser lidas como “suavizantes” do 

macroparcelamento gerado pelo módulo do Eixample. 

 

São Paulo, por sua vez, exibe uma série destes valores, porém, em sua forma negativa. Há uma 

quantidade ingente de assentamentos urbanos informais, fruto da autoconstrução precária e 

reprodução de soluções parciais de recuperação viária e de espaços públicos, por parte dos 

órgão responsáveis. Somada à divisão abrupta de tecidos urbanos desconexos, devido tanto à 

topografia acidentada quanto à segregação social, promove-se a leitura caótica do volume 

urbano e consequente perda de qualidade dos lugares. No entanto, tal realidade, ainda que 

precária, convive junto a espaços altamente regulares e ordenados, onde arquiteturas anódinas 

convivem com uma produção rasa, mas de qualidade, ainda que muito pouco “contaminada” 

pela riqueza “formal” e cultural desses assentamentos “informais”. A condição de pobreza, em 

muitos casos não invalidaria uma série de respostas corretas e didáticas. 

                                                           
19 In: CÁCERES, Rafael de e FERRER, Montserrat (Ed.). Barcelona. Espacio público. Barcelona: Ajuntament de Barcelona 

Publicacions, 1992: 14. 

20 Essa postura foi adotada também no Plan de Vías, que “Pretendía ser una propuesta, como decía J. Busquets, «…en la 

que el tráfico no sea considerado de una manera excesivamente funcionalista y unidimensional, como si fuese la variable 

más importante de proyecto de la ciudad»”. In: Ibid.:18. 
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Fig. 69 e 70 - Respectivamente, planos do Paseo Nacional - Moll de la Barceloneta (Arq. Jordi Henrich e Olga Tarrasó). Parc 

del Migdia - Sants-Montjuïc (Arq. Beth Galí). 
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É interessante notar que a arquitetura paulista sempre foi marcada pela verve social. Desde a 

produção neocolonial, de cunho burguês, à Modernista, associada ao marxismo e à produção 

fabril. Mas no que tange ao formalismo, nunca houve uma resposta substantiva à percepção do 

entorno edificado pela população. Houve sempre um “medo”, ou “vergonha”, do uso das 

diagonais. Por sua vez, o uso das curvas é legitimado por uma tradição modernista “neobarroca”, 

de certa forma, refreada por resquícios de alguma alteridade carioca. A realidade polarizada, 

portanto, entre zonas abastadas e zonas carentes conforma o mosaico do tecido urbano paulista, 

cuja estrutura urbana informal (favelas) linda com bolsões de edificações próprias da indústria 

imobiliária. A arquitetura dita “culta”, cuja função poderia ser a de criar focos de riqueza urbana, 

perde a chance de alimentar-se dessas referências preferindo a segurança dos modelos já 

testados e, quando apoia-se na “tradição”, refere-se a do longínquo e idealizado “Estilo Barroco”.  
 

A condição humana não é, de forma alguma, desculpa para qualquer experimentação formal 

ou artística, pelo contrário. A arte que silencia sobre a condição de sua sociedade é que corre 

perigo de tornar-se intranscendente. A tese de doutorado de Miguel Reyna, “Diseño en 

estructuras urbanas informales”,21 atenta para os valores do objeto arquitetônico informal. Além 

de possuir uma metodologia de pesquisa escalar, o que possibilita uma visão caleidoscópica da 

realidade analisada, este texto aborda a fenomenologia de três índices encontrados na poética 

da construção informal: o fragmento, o ensaio e a simultaneidade. É interessante verificar que tal 

poética influencia bem mais a autores europeus, onde esse tipo de construção é menos evidente. 

A influência da cultura popular na arquitetura paulista vem mediada pelas artes plásticas. Esse 

filtro não plasmou na disciplina a multiplicidade formal conseguida na produção artística. O 

Neoconcretismo foi um dos primeiros movimentos artísticos construtivistas a adotar um viés 

irracional, transportando a marginalidade e a cultura popular a um universo eminentemente 

técnico e de ideário definido.  

 

 

“Ocorreu, então, esse paradoxo tão brasileiro e tão próprio do 

subdesenvolvimento: uma vanguarda construtiva que não se guiava diretamente 

por nenhum plano de transformação social e que operava de um modo quase 

marginal. Essa marginalidade, ou melhor, essa lateralidade neoconcreta é uma 

de suas principais especificidades. Foi ela que permitiu a explosão dos postulados 

construtivos e abriu caminho para uma crítica ao próprio estatuto social da arte, 

crítica que estava sistematicamente ausente dos movimentos construtivos. Ela 

também é que tornava híbrido esse movimento, que o “existencializava”; e que 

“desracionalizava” até certo ponto, as linguagens geométricas. Daí porque Max 

Bense definiu o grupo como «o grupo que se distingue do ‘noigandres’ sobretudo 

pelo fato de que seu construtivismo admite, ao lado dos racionais, também 

elementos irracionais, e toma em consideração o folclorismo do país»”.22 

                                                           
21 REYNA, Miguel F. Diseño en estructuras urbanas informales. Tese de doutorado, Barcelona: UPC, s/d.  

22 BRITO, Ronaldo. Neoconcretismo. Vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro. São Paulo: Ed. Cosac & Naify. 1999: 62. 

Revista Noigandres, (1955) publicada pelos poetas Décio Pignatari, Augusto e Haroldo de Campos, dentro do Mov. Concreto. 
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No entanto, a influência de artistas mais “fenomenológicos” desse grupo, explicitamente, a de 

Hélio Oiticica na obra de Lina Bo Bardi, ou velada, como a de Lígia Clark, em vários arquitetos 

paulistas deu-se no plano do construtivismo, do expressionismo e do Neoplasticismo. O folclore e 

a aproximação marginal como condição brasileira (uma das obras mais conhecidas de Oiticica 

estampa a frase que tornou-se notória: “Seja marginal, seja herói!”) foram parcialmente digeridos 

pelos arquitetos locais e explorados, maioritariamente, no campo semântico. Essa relação 

limítrofe e silenciosa com a arte concreta, no entanto, é pouco estudada e, provavelmente, 

cercada de alguns preconceitos. 

 

 

o que Barcelona aprende de São Paulo? 

 

Se a microtopografia é um aspecto positivo do relevo barcelonês, existindo em São Paulo em suas 

formas negativas, o contrário se dá quanto à superposição. O parcelamento em São Paulo é 

extremamente variado, ainda que suas dimensões sejam determinadas pelo entrecruzamento de 

vias mais ou menos ortogonais, em função da topografia. Implica também uma estrutura urbana 

que se renova vertiginosamente. Uma forma de matizar esta inconsistência estrutural é o vínculo 

entre edificações através de galerias e passagens de nível. Muitos edifícios, “formais” ou 

“informais”, são conectados por vias e escadarias semienterradas; cavernas urbanas surgem sob 

viadutos e lajes permeáveis.  

 

O cinturão-verde de São Paulo não conseguiu frear a expansão de seu sprawl e, como percebe-

se relembrando os aspectos de sua formação, a cidade cresceu sob um singular e extraordinário 

modo de expansão urbana.23 A metrópole cresce em direção à periferia ao mesmo tempo que 

se autorregenera, o que transforma o tecido urbano em duas frentes: uma, em função da 

geometria, onde a superposição de construções conecta realidades contrapostas, outra, em 

função da memória, no caso brasileiro e, de forma exponencial nesta cidade, que é a interação 

social entre diferentes grupos humanos, sempre ameaçados pela remoção das áreas habitadas. 
 

 

 
1950-1962                           1986-1992                          1993-2002 
Fig. 71 - Expansão urbana sobre os municípios da Grande São Paulo.  

                                                           
23 “All this has led to the creation of a complex society. These events, which succeeded one another between the late 19th 

century and the first decades of 20th, are reflected by a singular and extraordinary mode of urban expansion: we may assert 

that transformation is the distinctive trait of São Paulo because, while it grew horizontally, the city was being rebuilt on the self-

same urban tissue”. Extraído de: JORGE, Luis Antônio. São Paulo: trasformazione e conservazione per una cultura cosmopolita. 

In: Rivista Area nº 114. Florença: Archea Associati, jan/fev. 2011: 22. 
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“On the eve of its demographic growth, São Paulo became home of ethnic 

groups coming from many regions of Brazil and the rest of the world. This was to 

give rise to a social custom that soon became widespread: each group tended 

to define its identity by a constant process of acknowledgement of mutual 

affinities and divergences, associating their own behaviours and ways of being 

with their respective geographic and cultural origins” (JORGE, 2011: 24). 

 

Do ponto de vista construtivo, no espaço de um século, os edifícios eram erigidos, a princípio, pela 

técnica do adobe e da palha. Logo, passou-se ao tijolo de barro e, finalmente, ao concreto. 

Atualmente, os materiais mais ligeiros estão sendo paulatinamente adotados. Do ponto de vista 

artístico, a mistura de diferentes povos acaba por originar a teoria proposta por Oswald de 

Andrade (1928), sobre a Antropofagia,24 uma forma própria do brasileiro de absorver e transformar 

o pensamento estrangeiro que aporta no país, integrando-o à cultura local.  

 

Luis Antônio Jorge cita Lévi-Strauss, que evoca o sentimento de impermanência e o espanto com 

a velocidade da transformação paulistana nos anos 1935-37. Ainda atenta para o Centro Novo, 

uma área próxima ao centro histórico, onde tal característica de superposição tem seu expoente 

máximo. Desenvolvida entre o fim do século XIX e grande parte do século XX - a época de ouro 

do Modernismo brasileiro - numa ação aparentemente descoordenada entre arquitetos, 

engenheiros e agentes, conseguiu-se criar um ambiente urbano que sintetiza, positivamente, 

experiências coletivas de construção do espaço arquitetônico/urbano e o caráter da metrópole. 

 

 

 
Fig. 72 - Plano ao nível do solo no Centro Novo, em torno à Praça da República: série de galerias que criam uma infraestrutura 

urbana permeável no tecido consolidado. Edificações que permitem a permeabilidade do espaço público e geram um 

subsistema através da superposição de camadas articuladas entre subterrâneo e superfície. 

                                                           
24 O “Manifesto Antropofágico”, lançado na Revista de Antropofagia. Andrade foi agitador do Modernismo em São Paulo. 
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Pese ao tratamento diferenciado do solo urbano, - através da microtopografia - o uso do subsolo 

como infraestrutura de transporte e (atualmente) de tratamento de resíduos e gestão de serviços, 

a cidade de Barcelona não tira proveito da superposição de estratos. Aqui, a superposição é 

tratada em seu aspecto negativo. O usuário urbano percebe estas duas camadas, os níveis do 

solo e subsolo, como universos distintos. Duas causas podem ser consideradas: uma geofísica, 

outra social. As duas se confundem devido ao tipo de estrutura urbana e sua ocupação. A cidade 

se localiza sobre um platô uniforme e cercada por maciços montanhosos, que isolam-na dos 

municípios vizinhos. Por outro lado, o módulo do Eixample indicia um desenho introspectivo, ainda 

que passível de grandes variações formais internas. A testada dos edifícios é regular e os bairros 

com sistemas viários culturalistas ou orgânicos estão preservados por leis de patrimônio e normas 

urbanísticas. Dessa forma, Barcelona perde identidade e síntese: tais características são dadas 

bairro-a-bairro. Perde também a dimensão de “troca” vertical entre estratos, absolutamente 

disseminada na metrópole paulista.  

 

Portanto, na leitura do espaço urbano em um ou outro contexto consolidado, o objeto 

arquitetônico ou o espaço urbano redesenhado é regido por certas características locais positivas 

ou negativas. Estratégias podem ser formuladas para potencializar ou negar tais características, 

lembrando que existem paradigmas tanto físicos (como salientamos, articulados na geometria) 

quanto sociais (articulados na memória) plasmados e esculpidos nestes contextos. 

 

 

II - reorganização formal/estratégias urbanísticas 
 

Com base na necessidade de vincular o objeto a ser redesenhado ao seu entorno, verifica-se a 

adequação que os casos de estudos selecionados promovem frente a seu sistema urbano. Foram 

associadas as escolhas projetuais de seus autores a signos que nomeiam as estratégias 

identificadas. Separadas tais escolhas em seus aspectos urbanísticos e arquitetônicos, neste 

apartado apresentamos as posturas que tais edifícios desenvolvem com respeito ao seu entorno. 

Os exemplos se restringem a edificações, mas o método de análise pode ser extrapolado a 

espaços públicos e semipúblicos. Em planejamento, existiria uma inversão metodológica, na qual 

a reorganização deveria partir da estrutura. No entanto, as estratégias de redesenho em 

planejamento urbano não se consideram aqui como parte de uma realização de um arquiteto 

determinado ou estúdio. As estratégias de planejamento, excluindo as propostas utópicas e 

totalizantes, extrapolam as propostas pessoais ou de pequenos grupos e não seguem o modelo 

analisado a seguir, ainda que se considere importante a análise e compreensão destas e as 

interações entre projeto e plano urbano. 

 

Identificadas as estratégias urbanísticas, estas foram nomeadas: contraposta; mimética; 

aglutinante; tentacular; bunker; limítrofe. Elas correspondem, respectivamente, aos edifícios 

estudados em Barcelona (Mercat de Santa Caterina, Estudi i Habitatges a Balmes, Estadi Olímpic 

de Montjuïc) e em São Paulo (Centro Cultural FIESP, SESC Fábrica da Pompeia, Estação Júlio 

Prestes/Sala São Paulo de Concertos). Informação gráfica complementar, no Anexo.  
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II.I - contraposta 

 

Contraposta é a estratégia urbanística entendida como a utilizada pelo estúdio EMBT, no projeto 

de redesenho do Mercado de Santa Catarina (1997-2004). Esta, tanto quanto as outras 

apresentadas, urbanísticas ou arquitetônicas, possuem um caráter retórico. No entanto, qualquer 

poética projetual pode avançar na caracterização de novas estratégias, sendo este um campo 

aberto. A semântica dos títulos atua apenas como um indicativo de intenções recuperadas pela 

análise - estritamente nos casos apresentados - epistemológica. Mais do que os títulos em si, suas 

características podem ser extrapoladas ou reinventadas em futuras intervenções, desde que 

correspondam aos partidos de projeto de seus autores. 

 

A contraposição é um aspecto marcante e denotativo da postura utilizada pelo estúdio EMBT ao 

encontrar-se com um encargo familiar, devido à convivência que o arquiteto Enric Miralles 

mantinha com o bairro do Borne. Ela é percebida nos gestos de desenho que afrontam o 

perímetro construído circundante, além dos ambientes semienterrados e subterrâneos. O 

comportamento dos planos e volumes propostos é de diálogo - mais evidente nos positivos que 

nos negativos - frente ao ambiente urbano, terreno e construções vizinhas. Transforma-os num 

pano de fundo e organizam suas entradas e saídas através da geometria25 e de composições 

cenográficas onde subsiste uma forte intertextualidade, ou intersemiose, de elementos culturais.  

 

A estratégia contraposta pode ser lida para além do jogo de massas: também no zoneamento, 

onde a cobertura parabolóide espelha as diversas escavações enfrentadas pelo terreno, pleno 

de restos arqueológicos. Este rebatimento entre planos opostos é mediado pela altura dos muros 

externos, único conjunto de elementos preservado da estrutura anterior e cuja função projetual - 

na nova configuração - limita-se a promover um espaço razoavelmente despressurizado entre os 

níveis de solo e cobertura. A manutenção da fachada original foi oportuna, permitindo que os 

arquitetos tivessem liberdade para manter o volume construído num pé-direito (distância do 

pavimento ao teto) baixo com relação às edificações próximas, equilibrando o conjunto e 

enfatizando os avancés. Estes, podem ser vistos desde Portal del Àngel, início do eixo monumental. 

 

 

Mercat de Sta. Caterina: cidade como estrutura aberta 

 

Assim como existem sistemas dentro de sistemas, pode existir também - em seus interiores - 

contradição e morte; autofagia em sistemas complexos. A reabilitação do Mercado de Santa 

Catarina, (e entorno) na parte oriental da Cidade Velha, é um caso interessante de como o sujeito 

pode subverter a ordem de um esquema. A complexidade dos centros urbanos europeus, mais 

                                                           
25 “La geometría es así un diafragma (un umbral) histórico, cósmico y mental. Cuando el arquitecto Enric Miralles dice que 

gracias a la geometría del diseño puede entrar y salir de la realidad geográfica e histórica del lugar en el que diseñaba o 

proyectaba, nos daba una pista preciosa”. In: MUNTAÑOLA, Josep. Las formas del tempo I. Arquitectura, Educación y 

Sociedad. Badajoz: Ed. @becedario, 2007: 91.  
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especificamente daqueles onde a cidade medieval é estruturante, implica enormes desafios a 

qualquer planejamento. No entanto, a presença de um edifício singular, neste caso, ao mesmo 

tempo que atua conectando espaços públicos, serve de crítica à gestão do entorno e ainda, de 

proposta múltipla, enfocando aspectos sócioespaciais. 

 

Em 1997, o estúdio EMBT ganha, por concurso, o desenho para tal renovação, que é parte das 

intervenções de revitalização do Oriente, trecho do Borne. O terreno do antigo mercado, que em 

tempos passados fora convento e cemitério, hoje é parte de um conjunto monumental situado 

num eixo perpendicular e, pelas prerrogativas buscadas, possível vértice entre a Catedral de 

Barcelona e a Igreja de Santa Maria do Mar. O contexto urbano reivindicado para tal conexão é 

caracterizado pela alta circulação e permanência turística, além de uma recente diversidade 

cultural e de usos, tanto habitacionais quanto comerciais. Porém, sua conexão física é débil, 

devido a um núcleo edificado excessivamente denso.  

 

O novo projeto abrange ainda uma série de condicionantes, tanto do ponto de vista do 

patrimônio, como arqueológico e técnico. Prefigura-se a necessidade de adequação do 

mercado, usos mistos e articulação entre os elementos do PERI, que se constrói no miolo da zona, 

ao final da Av. Cambó. No Setor Oriental do Borne, (que compreende os antigos bairros de La 

Ribera, Sant Pere e Santa Caterina - de morfologia estritamente medieval) as propostas deste 

levam em conta três aspectos principais, segundo Ricard Fayos, arquiteto redator do mesmo:  

 

 

"Es pot dir que el PERI basa les seves propostes en tres objectius fonamentals: la 

conservació d'una gran part de l'estructura física del sector recolzada en una 

valoració positiva del conjunt; la conservació dels actuals continguts socials i 

econòmics; i finalment la solució a certs problemes urbans que el sector, com 

altres parts de la ciutat, pateix; problemes que han menat àrees concretes a fortes 

modificacions de l'estructura urbana actual".26 

 

Miralles, falecido durante a reconstrução (que foi continuada por Benedetta Tagliabue) 

participava ativamente das discussões sobre patrimônio e evolução arquitetônica de Barcelona. 

Já em 1995, em artigo escrito para o jornal El País, intitulado L'esponjament, (ver pág. 57) ele 

criticava o continuum do planejamento proposto para a Cidade Velha, começando pela 

perspectiva invasiva dos planos de Cerdà e do GATPAC. A implantação parcial do primeiro gerou 

uma série de derribes nos tecidos medievais e posteriores. O arquiteto também salientou a 

dicotomia entre a complexidade do bairro e a simplificação dos processos de recuperação 

impostos pelos planos da prefeitura, até então. Todo o texto é abertamente contrário à ideia de 

esponjamento, no sentido de que essa classe de regularização impede uma transformação real 

do "fazer cidade” pela iniciativa própria de seus habitantes, tratando-se, isso sim, de uma 

imposição imobiliária. 

                                                           
26 Extraído de: Ricard Fayos, La degradació de la Ciutat Vella. In: Barcelona metròpolis mediterrània. Quadern central nº 1, 

Barcelona: Ed. Ajuntament de Barcelona, 1990: 69.  
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Fig. 73 - Maquetes de estudo da cobertura do mercado e entrada ao PERI.  

 

 

"En aquest barri de la ciutat no és possible cap generalització. Com tots els 

instruments que actuen sobre la realitat, el pla està molt lligat a uns anys i unes 

idees molt concretes. I després d'un lapse de temps breu, en veure els primers 

resultats ens adonem que el pla és una simplificació respecte a la complexitat 

real. (...) Aquest tros de ciutat és un lloc d'una realitat complexa on la 

transformació real no prové d'un mercat immobiliari sinó d'una complexa trama 

d'iniciatives personals a petita escala. (...) Aquestes iniciatives particulars haurien 

de ser àgilment ajudades. A la ciutat, al pla, li queda la responsabilitat de no fer 

desaparèixer res que no se senti capaç de substituir amb una riquesa equivalent" 

(MIRALLES In: TAGLIABUE, B. (ed.), 2006: 168). 

 

Naquele momento, não havia sido feito um catálogo detalhado como o de Busquets e sua 

equipe (2004) sobre as condicionantes do casco antigo. Ainda que a abordagem de Miralles seja 

muito mais intuitiva, livre, (tanto em projeto como em teoria) e aparentemente alheia a este tipo 

de pormenorização, poderia ter-se valido das informações. Aparentemente alheia, insiste-se, pois 

a pesquisa formal do estúdio é prolífica, como demonstra a inúmera variação das maquetes de 

estudo,27 além de valer-se de dados empíricos e historiográficos. 

                                                           
27 Ver El Croquis nº 30+49/50+72(II)+100/101. Enric Miralles, 1983-2000. Madri: Ed. El Croquis, 2005. 
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Fig. 74 e 75 - Estudo de fluxos para Santa Catarina, EMBT. Estudo de perfis urbanos do PERI, EMBT. 

 

Estes dados e a produção abundante de maquetes evidenciam a busca de uma “acoplagem” 

com respeito ao exterior e, a sua vez, despreocupação (consciente) com as respostas previsíveis 

de um interior de mercado público. De forma particular, se insere no partido do projeto do 

mercado uma crítica sagaz, que gera outra resposta à série de questões atacadas. A acoplagem 

citada é o que se quer aqui demonstrar como contraposição, e a mesma forma conseguida se 

adaptaria, de forma subversiva aos espaços interiores, como veremos na análise de sua 

estratégia arquitetônica. Trata-se - retoricamente, e como se intenciona demonstrar - de uma 

dupla-estratégia. As intenções expressivas não são aleatórias e tampouco existe um formalismo 

gratuito. A pesquisa continuada é feita no sentido de encontrar a plástica necessária para essas 

duas intenções, distintas porém coerentes com o pensamento dos autores, sobre o encargo. Mais 

especificamente, sobre o que se quer expressar através dele.28 

 

A contraposição, do ponto de vista urbanístico, resolve os problemas de estrangulamento das 

vias adjacentes e problemas paisagísticos relativos aos habitantes do entorno, fazendo respirar as 

visuais cruzadas desde os balcões da vizinhança (que se conforma em praça, aberta num dos 

lados e de altura muito superior à da cobertura proposta). Anteriormente, o mercado era coberto 

por um telhado metálico vulgar, sem interesse; oferece-se à vizinhança, em seu lugar, um mosaico 

tridimensional que avança no pensamento inicial de valorizar a paisagem, justamente por saber-

se o edifício de altura inferior à testada do entorno. Quebra-se a sensação ortogonal dos estratos 

densificados medievais e clássicos da envolvente, dada pela homogeneidade vertical do casco 

antigo. Em planta, os caminhos intestinos do bairro promovem a diversidade necessária para a 

apreensão cognitiva das oposições de formas, expressas na secção do desenho. Tais “quebras 

                                                           
28 “Así que el equilibrio entre opuestos mueve las representaciones de Michelangelo. Arquetipos de la vida que permiten 

aprehenderla en su magnitud esencial. En la dualidad, esa dualidad conceptual que forjó el pensamiento griego, entre vida 

activa y vida contemplativa, entre pasiones mundanas y «raptus» divinos, entre materialidad y espiritualismo está el juego. Un 

juego que el «contraposto» o el «serpentinato» representan en el trabajo escultórico del maestro. El «contraposto» es el punto 

de partida del Centro Cívico de Hostalets (1992), decía Miralles. Una danza que el mercado baila desde su ascender gozoso 

apoyado por la historia y su aterrizaje violento al contemplar los desmanes a los que el poder municipal ha sometido a la 

arquitectura en la Barcelona posolímpica”. In: ROVIRA, Josep M. Enric Miralles, 1972-2000. Barcelona: Ed. Fundación Caja de 

Arquitectos, 2011: 281. 
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compositivas”, tanto dos edifícios anexos ao mercado quanto do plano de massas do PERI, são 

resultado de uma vontade de criar espaços alternativos e de convivência sem a perda do caráter 

humanista dos becos, pracinhas, pátios e passeios “culturalistas” do Borne. Essa postura, de 

complementação geométrica, - em nível urbano - jogando com as formas existentes e tentando 

uma “competição saudável” com as paredes não-euclidianas e os desníveis dos balcões e áticos 

do lugar é, por sua vez, subversiva - em nível arquitetônico. Na escala anterior, enfrenta costumes 

e formas de organização da vida contemporânea, provocando a desconstrução crítica da 

tipologia imobiliária (apartamentos propostos) e da organização formal do trabalho (interior do 

mercado). Tal desconforto, inclusive com a linguagem que permanece na fachada clássica, é 

expressado na crudeza, simplicidade e aliteração de esquadrias, tabiques e vidraças desenhados 

para preencher as aberturas na alvenaria residual mantida, atitude próxima da percebida no 

redesenho da Pinacoteca do Estado, de Paulo Mendes da Rocha (ver pág. 219, fig. 139). 

 

               
 

Fig. 76 e 77 - Proposta de conjunto do PERI e foto aérea da situação construída, em 2013. 

 

Existiu, entretanto, a tentativa não de abrir, mas ampliar um canal de comunicação pedestre 

desde a antiga construção do mercado ao interior do bairro de Santa Catarina, que obteve 

pouco êxito. O uso efetivo desse local não resolveu dois aspectos importantes: a apropriação 

urbana dos fundos do terreno - onde se construiu uma pequena praça aberta - se deu de forma 

tímida e, se houve alguma tentativa empírica de ativação de um percurso histórico, esta se 

deparou com uma estratificação imediata. Há falta de calado (larguras entre 3 e 5 metros) com 

respeito as quatro vias posteriores ao mercado e, portanto, os acessos ao Borne e Santa Maria del 

Mar não se configuram de forma natural. Nesse ponto, o esponjamento, ainda que feito de forma 

crítica, como propõe os alunos do laboratório de urbanismo no estudo de Busquets, seria uma 

alternativa pragmática. Não existe um circuito físico claro que torne o mercado vértice de ligação 

entre a Catedral e Santa Maria del Mar. Esse trajeto é feito de forma natural pela rua Montcada, 
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atravessando a Av. Laietana, partindo da Plaza del Rey. Se, em muitos sentidos, o edifício 

projetado por EMBT qualifica o solar, a zona Oriental e torna-se um marco urbano no sentido 

imagético definido por Lynch, não configura um nó, nesta mesma classificação.29 Ainda assim, a 

frustração dessas intenções se define pelo limite do terreno, pois o acesso às outras vias se resolveu 

adequadamente. Importa mencionar que o PERI não previa intervenção neste outro miolo, aos 

fundos do mercado e compreendido entre as ruas Giralt i Pelliser e Semoleres.  

 

Estudos de fluxo e fotomontagens de circulação do próprio estúdio EMBT demonstram a dimensão 

espacial no interior e nas vias anteriores, à medida que o projeto se debruça sobre o terreno de 

Santa Catarina. A situação de estrangulamento não se repete se analisamos a passagem livre à 

abertura do PERI, na lateral direita da Av. Cambó. Nos fundos, as aspirações de conexão interna 

com o tecido denso esbarram na presença de um paredão que, abruptamente, nega as quatro 

vias minguantes: uma contradição do projeto. Ainda que os planos anteriores e até mesmo os 

PERI resolvam as contradições da Cidade Velha de forma abrupta e - sem dúvida - muito do 

caráter local desapareça, a conexão entre o Mercado de Santa Catarina e a Igreja de Santa 

Maria del Mar permanece desarticulada e interrompida. O interior deste pequeno trecho 

continua paradoxal: vida cultural estimulante e libertária, porém, insalubridade e atividade 

potencialmente marginal. 

 

A estratégia de projeto de EMBT é um manifesto em favor da vida espontânea do bairro e modelo 

de interpretação urbana mas, devido às limitações específicas do entorno, não responde como 

alternativa ao esponjamento, se a problemática é a conexão entre monumentos. Talvez haja a 

necessidade de uma mudança de paradigma neste caso específico, pois o derribe baseado no 

mercantilismo é inaceitável, já que provoca fragmentação e segregação.  

 

O local problemático, entretanto, é demasiado estreito para gerar qualquer cognição 

automática de orientação: configura apenas uma alternativa intestina e demanda 

conhecimento profundo do recorrido, para vencer a distância entre os locais de interesse. Talvez 

nem seja tão necessária essa conexão, quando se analisa o seu uso pragmático. A melhoria das 

condições essenciais para a vida citadina é o mais premente, especificamente naquele tramo. 

Alguns axiomas não puderam ser apreciados pelo projeto do EMBT, devido a vetos da prefeitura. 

A configuração geral, num sentido dialógico, ficou comprometida.  

 

 

"La propia consciencia que Miralles llegó a tener del lugar le motivó a regalarnos 

un edificio "moribundo" porque moribundos eran el lugar y el programa. (…) 

Continúa Miralles: «La voluntad política es la manera de empezar a razonar...Es 

casi imposible hacer un corte entre la arquitectura y el uso político y social que se 

hace de ella»" (ROVIRA, 2011: 297). 

 

                                                           
29 Refiro-me à classificação dos elementos constituintes da imagem mental de cidade, proposta por Kevin Lynch. In: LYNCH, 

Kevin. A imagem da cidade. Lisboa: Edições 70. 1960.  
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A lógica dos sistemas de objetos integrados, derivada da crise do objeto autônomo, levam em 

consideração uma nova ordem social de diversidade e alteridade (MONTANER, 2008). Nessa 

perspectiva, a reabilitação do Mercado de Santa Catarina - no que tange às escalas urbanas 

estudadas - resolveu algumas questões simbólicas referentes ao conjunto da cidade e plástico-

organizativas referentes ao sistema urbano local. Resolveu o próprio dilema territorial e 

patrimonial, serviu de manifesto antiplanejamento e organizou o entorno do perímetro, mas falha 

quando se propõe a servir de elo de ligação alternativo entre os objetos mais relevantes da 

região, que são a Catedral de Barcelona e a Igreja de Santa Maria del Mar.  

 

Constata-se, então, que essa postura de redesenho tem implicações em várias escalas: 

superposições, desníveis, fluxos, intersecções e contraposições que se desenvolvem como 

resposta à cidade e ao entorno imediato; e invenção nas configurações estruturais e internas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 78 - Fotomontagem demonstrando o percurso entre a Catedral de Barcelona e Santa Maria del Mar. Planta baixa do 

mesmo trecho que evidencia a diferença de calado das vias entre um e outro eixo pedestre, a partir do terreno do mercado.  



137 

 

II.II - mimética 
 

Mimética é a estratégia urbanística entendida como a utilizada pelo estúdio OAB - liderado por 

Carles Ferrater - no projeto do Edifício na Rua Balmes (2000-2002). Este é composto por quatro 

andares de apartamentos (dois por andar), escritórios no nível térreo com acesso direto à calçada 

e três plantas de estacionamento, no subsolo. Implantado numa quadra (mançana) do Eixample 

modernista, não possui fachadas laterais. Forma parte da unidade construtiva da mançana-

módulo construída entre Balmes e as ruas Córsega, Enric Granados e Rosselló. O que posiciona 

este projeto como um redesenho reside no fato de pertencer, ao mesmo tempo, a dois conjuntos 

de fachadas e a uma massa edificada que apresentam regras fixas de composição. 

 

A mimese é mais que uma simples cópia: é uma incursão ao plano das articulações, que remete 

à essência; à acepção do íntimo das coisas. Ferrater procura, neste projeto, mimetizar a pele do 

edifício com as fachadas contíguas, sustentando uma postura não-tipológica, que poderia ser 

lida, inclusive, como camaleônica. Do ponto de vista urbanístico, a estratégia envolve os 

elementos da fachada, centrando-se no jogo de fechamentos e aberturas entre si e com as 

janelas, balcões, revestimentos e texturas das fachadas contíguas, tanto as laterais quanto as 

frontais. Estas sim, seguem tipologias específicas. Na escala citadina, tal mimese respeita a 

temática que consagra esta zona e que se identifica com os valores de Barcelona sem, contudo, 

render-se à mesma. Consegue a transmutação sintática do seu “trecho” de parede urbana, sem 

atentar contra a semântica articuladora do Quadrat D’or e, para isso, recorre à geometria. Na 

escala do entorno imediato, destaca-se a mesma mimese conseguida na fachada anterior, 

voltada ao miolo de quadra - ao pátio interno da mançana - que, neste caso, resistiu às pressões 

construtivas dos edifícios vizinhos. Completamente diferente da frontal, esta adapta-se não só à 

visual interna como à mutação da tipologia, conseguida internamente e que demonstra uma 

estratégia arquitetônica mutante, complementar à estratégia urbanística, conseguindo - 

retoricamente e através da análise, como salientado - uma dupla-estratégia.  

 

 

Estudi i Habitatges a Balmes: no limite da tipologia 
 

O principal problema enfrentado em qualquer intervenção no Eixample modernista é adequá-la 

a uma linguagem moderna - ou contemporânea - sem comprometer a simbologia conjunta que 

mantém esse tramo da cidade, metaforicamente, como um museu novecentista a céu-aberto. 

Mesmo afastando-se de questões estilísticas, é preciso articular materiais e técnicas atuais com 

aberturas e fechamentos antigos, presentes no “todo” edificado - algo desnecessário no interior 

dos prédios: muito pelo contrário, a renovação interna é incentivada.  

 

O grande diferencial do projeto do Edifício de Balmes é a alternância entre painéis de modulação 

fixa e móvel. Este passo a mais com respeito à estática dos elementos vizinhos resolve as questões 

de contraste e dissonância estética com a paisagem. Também valoriza o jogo formal, por um 

lado, e ambiental, pelo outro. Troca-se a lógica do tipo por uma lógica do pattern. Os residentes 
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podem prescindir de janelas fixas e melhorar, tanto a iluminação, quanto a ventilação de seus 

cômodos. Ainda que coexistam diversas tipologias nesse trecho, o início de sua construção é 

balizado por edifícios de uso multifamiliar, sendo os pisos térreo e mezzanino, utilizados para fins 

comerciais. Essa configuração perdura desde a implantação das construções burguesas, onde 

as fachadas têm um rol significativo.30 As leis urbanísticas atuais, segundo dados de 2002,31 

restringem as novas construções do Eixample Central ao alinhamento da rua e, no setor de 

conservação, apenas a manutenção das fachadas. No caso do edifício em estudo, a fachada 

é nova, respeitando a porcentagem de 50% de vazios: um ordenamento legislativo local. 

 

Nesse sentido, Ferrater trabalha a composição de maneira análoga, produzindo um pano de 

fachada que agrega os valores modernos e tectônicos com que trabalha, ao tratamento estético 

da "parede de fachadas" que constitui a própria rua. Se apropria e compreende a morfologia 

local nos três níveis de diálogo, tanto no nível do solo, na repetição dos elementos de abertura e 

fechamento, como no arremate. A compreensão da morfologia, no entanto, não o impede de 

deconstruir, ao limite, a tipologia: o respeito à tradição não o impede de utilizar sua linguagem, 

que é moderna e concreta. A geometria, mesmo rígida, consegue uma dinâmica de 

movimentação entre as quatro camadas de material, proporcionando harmonia compositiva, 

integração e conforto ambiental, necessário devido à avenida ruidosa e de insolação frontal.  

 

 
 
Fig. 79 - Pano de fachada de um trecho do Edifício de Balmes. Módulos fixos e móveis em composição variável a cada andar. 

 

Consegue-se uma textura coerente na fachada, mesclando pedras e brises num corte 

perpendicular e, os guarda-corpos em oposição dão uma ideia de alternância entre peso e 

leveza, que nas fachadas novecentistas eram conseguidas com a própria alvenaria e janelas 

                                                           
30 "Housing typologies have evolved very slowly and it is difficult to date a dwelling just by looking at its layout. The architectural 

and formal expression of the exterior is more sensitive to the passage of time. The image of the building, which relates more to 

fashions and to an architectural language, has to be more innovative. The façade as a formal expression, can be recognized 

in different ways at different moments in time: from the flat façade, whit vertical windows and individually spaced-out 

balconies, double façades and a change in the materials, etc. The thickness of the building's outer layer is a key characteristic 

of the constructive techniques used and of what society asks for". PEREMIQUEL, CASTIÑERA, DEL VALLE, VILAUBI. Typological 

diversity”. In: (BUSQUETS, COROMINAS, et al., 2009: 78).  

31 Ibid.: 87. 



139 

 

fixas. Também, os tratamentos de luz e sombra, não só produzidos pelas aberturas, mas pela 

permeabilidade das peças de fechamento, que têm pequena dimensão, ajudam na mimese 

com as outras fachadas. Os materiais - ferro, vidro, madeira e concreto - são os mesmos utilizados 

nas edificações circundantes, assim como suas tonalidades. 

 

É interessante observar a concordância entre discurso e forma. Ainda que seja apenas 

interpretação, é algo que possivelmente o autor do projeto tenha se preocupado em especular, 

pois a leitura do objeto no plano geral dialoga integralmente com o entorno; com os edifícios 

imediatamente próximos; com a arquitetura feita em seu tempo, na península; e ainda, com a 

linguagem modernista, sendo que cada aspecto não é necessariamente coincidente. A principal 

diferença que este projeto entrega com respeito a seu entorno é a assimetria. Como salienta 

Bruno Zevi,32 esta é uma das características mais expressivas do léxico que ultrapassa as 

linguagens clássicas. A modulação, em suas variações, é deixada a cargo dos usuários, 

experiência que o arquiteto já aplica em projetos seminais, como a Cidade Instantânea (Ibiza, 

1971) e aqui se repete.  

 

 

 

Fig. 80 - Cidade Instantânea, Ibiza (1971). Arq. José Miguel de Prada Pool, Fernando Benedito e Carles Ferrater. 

 

                                                           
32 “Onde, então? Noutro lugar qualquer. Esta é a resposta a dar àquele que, depois de escutar vosso parecer sobre um 

objeto colocado de maneira que componha uma simetria, vos pergunte onde se deve colocá-lo. Noutro lugar qualquer. Só 

há um totalmente errado, aquele que é escolhido “espontaneamente”, quando resolvem-se as convenções atávicas do 

subconsciente. Podemos servir-nos de um exemplo ainda mais comezinho do que uma janela, com o qual é fácil 

experimentar: um quadro. Dispomos de uma parede: onde o penduramos? No centro, evidentemente. Não, noutro lugar 

qualquer: à direita, à esquerda, mais acima ou mais abaixo, em qualquer parte menos nessa. No meio, divide a parede em 

partes iguais, diminui-lhes as tensões visuais e banaliza-as. O quadro parece ficar emoldurado e isolado pela parede, quando 

podia “abrir” o compartimento e aumentar-lhe o espaço para respiração. A simetria é uma invariável do classicismo. Portanto, 

a assimetria pertence à linguagem moderna. Extirpar o feitiço da simetria percorrer um longo trecho do caminho que conduz 

à arquitetura contemporânea”. ZEVI, Bruno. A Linguagem moderna da arquitetura. Lisboa: Ed. Don Quixote, 1984: 25.  
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Em artigo de Muntañola, onde relaciona os conceitos de fragmentação e dialogía33 aplicados à 

arquitetura, reaparece uma postura que interessa e que se aplica ao valor deste elemento 

arquitetônico como mensagem social, segundo o presente estudo quer demonstrar: a extensão 

de uma dimensão intercultural, que permeia estética, política, ciência e objetos arquitetônicos 

frente à uma razão histórica e fenomenológica única. 

 
 
 

                               
 

Fig. 81 e 82 - Vista do conjunto edificado à Rua Balmes e representação da fachada. 

 

Existe um paralelo entre o pensamento filosófico contemporâneo, que se ajusta à época atual e 

choca com o imediatamente anterior, aqui representado na dicotomia entre os objetos 

neoclássicos e do Modernismo Catalão (próximo à Art Nouveau) e as construções 

contemporâneas existentes no Eixample.  

 

Na análise de Karl Popper sobre a linguagem, há uma crítica que implica o abandono da razão 

única (Hegel), denotando - implicitamente - que a realidade física é análoga ao desenvolvimento 

da linguagem. Perguntado sobre a validade da afirmação de Wittgenstein, onde os limites da 

linguagem são os limites do mundo, responde:  

                                                           
33 "Como Paul Ricoeur ha demostrado, esta hermenéutica dialógica implica olvidar el deseo de Hegel acerca de una razón 

histórica única o explicación fenomenológica única. Solamente una explicación y la interpretación de la historia son 

deseables porque la explicación monológica de Hegel implica que todos deben pensar, construir y utilizar edificios de la 

misma manera. Ello implica una homogeneidad cultural mundial" (MUNTAÑOLA, 2000: 154). 
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“Popper - Se trata tanto de un problema cosmológico como de un problema 

teórico-lingüístico. Wittgenstein dice que al comienzo del Tractatus: «El mundo es 

todo lo que es el caso». Y continúa: aquello que es el caso, los hechos, es la 

existencia de estados de cosas. Esta es interesante tesis cosmológica, pero es 

falsa. El mundo no consta de hechos y estados de cosas, sino de procesos. Hay 

una importante diferencia entre un proceso o un hecho o bien un estado de 

cosas. Un proceso puede ser separado espacio-temporalmente del mundo, es un 

proceso en el mundo, y el mundo mismo es un proceso enormemente 

complicado. Un hecho o un estado de cosas existen solo desde que existe 

lenguaje y ciertamente un lenguaje descriptivo. Un estado de cosas o un hecho 

son el producto común del mundo y el lenguaje. 

 

Kreuzer - Para Wittgenstein es válida la siguiente afirmación: los límites de tu 

lenguaje son los límites del mundo. ¿Usted piensa que Wittgenstein mismo está 

limitado por el lenguaje, es decir, por su concepción del lenguaje, no por el 

mundo? 

 

Popper - Realmente no deseo hablar de Wittgenstein. Nos llevaría muy lejos. Sólo 

quiero decir que es una especie de realismo ingenuo, contemplar al mundo 

como la totalidad de todos los estados de cosas o la totalidad de todos los 

hechos. En realidad el mundo es algo irracional, a saber: la comunidad de todos 

los procesos o de todos los procesos del mundo. Es un proceso gigantesco, 

mientras que los hechos o estados de cosas son una realidad ya racionalizada”.34  

 

Interessa a citação de Wittgenstein, justamente, por sua incursão em arquitetura que é notória 

pela intervenção no projeto da casa para sua irmã, Margaret Stonborough. Este projeto 

compartido com o arquiteto escolhido e, posteriormente “apropriado”, reflete seu pensamento 

lógico na estática e rigidez desta construção.35  

 

Se extrapolarmos as novas linguagens como novas ideias de mundo, veremos na proposta de 

Ferrater, (mimética e, ao mesmo tempo, mutante, quando agrupamos a dupla-estratégia 

utilizada - pág. 206-209) um “encaixe” prático, que materializa a formulação de Popper. Se 

adianta às construções do entorno, evidenciando a mudança de paradigma das linguagens 

contemporâneas, sem descartar o aporte modernista ao processo histórico-cultural que também 

se instaura em arquitetura. Um salto teórico-linguístico que ultrapassa o estágio “descritivo” e se 

lança ao “argumentativo” (POPPER, 1988) - da mimese à mutação. 

 

 

 

                                                           
34 POPPER, Karl. Sociedad abierta, universo abierto. Madrid: Ed. Tecnos, 1988: 125-126. 

35 LEITNER, Bernhard. The Wittgenstein House.  Nova Jérsei: Princeton Architectural Press, 2000. 



142 

 

II.III - aglutinante 

 

Aglutinante é a estratégia urbanística entendida como a utilizada pelos autores do projeto do 

Estádio Olímpico de Montjuïc (1986-1989), integrado a seu Anel Olímpico (1986-1992). Esta 

estratégia se caracteriza pela reestruturação da antiga intervenção na montanha de Montjuïc, 

datada de 1929, através de uma praça-dura que integra outra série de equipamentos, 

encabeçada pela implantação (já existente) do Estádio Olímpico. A mudança de configurações 

viária, paisagística e de elementos ornamentais, promove uma nova centralidade ao complexo 

parque urbano desta escarpa montanhosa, que abriga, inclusive, uma série de construções: 

castelo, fortaleza, cemitério, hotel, jardins, equipamentos culturais, de esporte e de lazer. 

 

A reordenação do Anel Olímpico foi projetada por Carles Buxadé, Federico Correa, Joan Margarit 

e Alfons Milà. Devido à decisão do júri do concurso, repartiu-se o prêmio entre os estúdios 

concorrentes e cada um deles encarregou-se de um edifício. O Estádio Olímpico foi projetado 

em conjunto com os autores da reordenação e Vittorio Gregotti. Além desta obra, figuram o Palau 

Sant Jordi, de Arata Isozaki; as Piscinas Bernat Picornell, de Moisés Gallego e Franc Fernández; o 

Instituto Nacional de Educação Física, de Ricardo Bofill; e a torre de comunicações, de Santiago 

Calatrava. O estúdio Vittorio Gregotti e Associados apresentou um projeto para o Anel Olímpico, 

que foi preterido pelo júri e não configura a estratégia retórica proposta (aglutinante), ainda que 

tanto o Anel quanto o Estádio Olímpico - construídos - possuam esta característica. 

 

 

Estadi Olímpic de Montjuïc: núcleo de atração efêmero  

 

Uma das características marcantes dos processos de renovação urbana, tanto na Europa quanto 

na América, no século XIX,36 é o desenvolvimento dos padrões viários - o grid e as teias axiais - 

como solução de estruturação dos espaços a urbanizar. Ainda que estes não tenham sido sempre 

empregados, - por exemplo, a matriz londrina setecentista (de certa forma, outro padrão) de ruas 

e praças estendeu-se ao longo do século XIX para satisfazer uma classe média urbana crescente 

(BENÉVOLO, 1997: 16) - Paris, Viena, Barcelona, Nova Iorque, entre outras grandes cidades, 

expandiram-se a partir do derribe de suas muralhas ou núcleos centrais ordenando, através destes 

patterns, um subúrbio já expressivo. Essa expansão, progressista, gerou uma resposta culturalista, 

(para seguir usando os termos de Kohlsdorf - ver pág. 64) onde a construção de parques urbanos 

servia de espaço de “respiro”, campo de experimentação de algumas teorias incipientes que 

levariam à da cidade-jardim e, ao mesmo tempo, legitimava o higienismo da época. Na 

renovação urbana levada a cabo por Haussman, em Paris,37 os boulevards floresceram, seguindo 

a articulação formal “pitoresca” inglesa, que disputava protagonismo com a “cartesiana” 

                                                           
36 “A cidade finita, tal como chegou a existir na Europa ao longo dos quinhentos anos precedentes, foi totalmente 

transformada, no lapso de um século, pela interação de uma quantidade de forças técnicas e socioeconômicas sem 

precedentes, muitas das quais emergiam pela primeira vez na segunda metade do século XVIII”. In: BENÉVOLO, Leonardo. 

História crítica da arquitetura moderna. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1997: 13.  

37 Informações extraídas de: “Capítulo 2 - Transformações territoriais: evolução urbana, 1800-1909”. Ibid.: 13-21.  
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francesa. As implantações do Regent’s Park (1812-1827), em Londres; do Birkenhead Park (1844), 

nas aforas de Liverpool; do Central Park (1857) em Nova Iorque; dos vários pequenos parques em 

Paris; e do enorme boulevard que substituiu a muralha de Viena, o Ringstrasse, seguiam a lógica 

da necessidade de espaços naturais e de ócio, contrabalançando a excessiva urbanização. 

 

 

“Com uma acuidade que inspirará Soria, mas que não mais se encontrará depois 

antes de M. Webber(30), ele (Ildefons Cerdà) percebe que as novas técnicas de 

comunicação vão transformar completamente as formas de urbanização, tornar 

anacrônicas as antigas cidades, permitir modos dispersados de agrupamento, o 

que ele sugestivamente chama de urbanização ruralizada (31). 

 

Um termo particular, urbe(32), é forjado por Cerdá a fim de designar a 

aglomeração, quaisquer que sejam suas dimensões e sua forma. Procedendo 

como um cientista, ele examina e define todas as noções de que é chamado a 

servir. Não teme precisar região, subúrbio, rua. Além disso, elabora uma 

metalinguagem(33) para designar um conjunto de elementos do urbano que a 

linguagem não soube analisar ou que as designações correntes cobriram de 

conotações diversas e que se deve encarar com o olho não-preconceituoso do 

cientista”.38 

 

Cerdá estabeleceu a base teórica da nova ciência urbanística, onde a ordem e o trabalho, a 

consciência e as lógicas industrial e motora se espelham nas novas e eficientes formas de circular 

e habitar. Seu plano para Barcelona, porém, se depara com a montanha de Montjuïc. Esta, por 

exclusão e óbvia congruência, torna-se o grande parque acessível à população, o que antes 

talvez fosse melhor caracterizado, apenas, como uma fortaleza natural que protegia costa e 

porto. Este local passa, portanto, a servir de counterpart, de liberdade, de arte, simbolizando o 

lado inconsciente, onde o circular frenético era trocado pelo passeio desinteressado; o lazer 

permitia esquecer o trabalho e o pulmão da natureza substituía o coração pulsante da urbe. 

Montjuïc transformou-se no parque urbano de Barcelona, e sua primeira “inauguração” ocorre 

com o projeto para a Exposição Universal de 1929. Desde então, uma renovação urbana neste 

espaço de fruição só ocorre, de forma intensiva, nas Olimpíadas de 1992. Significativas mudanças 

se passaram entre estes dois períodos, sendo que a estrutura urbana da cidade consolidou-se a 

partir das bases citadas; a estrutura social, por outro lado, transformou-se vertiginosamente. Desde 

as Olimpíadas, a sociedade do espetáculo se desenvolveu enormemente e o modelo de gestão 

aplicado nos jogos, como vimos anteriormente, multiplicou-se - e seus problemas, cristalizaram-se.  

                                                           
38 (30) Cf. “The Urban Place and non Place Urban Realm”, «Explorations in Structure», Filadélfia, University of Pennsylvania Press, 

1964. (31) Cf. especialmente Lop., p. 170; Est., p. 758. (32) “A adoção (da palavra urbe) foi necessária porque nossa língua 

não possui termo adequado a meu propósito”. (Lop. p. 82; Est., p. 30). (33) Além de ‘urbe’ e ‘urbanização’ (com os compostos 

‘urbanizar’, ‘urbanizadora’, ‘urbanizador’), citemos: ‘entrevias’, ‘vias transcendentes’ e ‘particulares’, ‘sobre-solo’, e todos os 

conceitos operatórios de seu volume dedicado à “estatística de Barcelona”: ‘nós’, ‘trechos’, ‘malha’, ‘nodações’. In: CHOAY, 

Françoise. A regra e o modelo. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1980: 271.  
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Fig. 83 - Plano geral do Anel Olímpico de Barcelona, proposta apresentada em 1986. 

 
Começar uma análise do objeto arquitetônico definido pela requalificação do Estádio Olímpico 

através do seu uso pragmático pós-olímpico obriga começar pela estrutura planimétrica do Anel 

Olímpico e enfatizar o relativo abandono dos equipamentos.  
 
Abandono este, não dos edifícios, mas dos equipamentos urbanos que setorizam ou cerceiam o 

uso dos mesmos. O esquema de desenho urbano que parte do eixo central, (tornado lateral) 

aglutina uma série de objetos num sistema híbrido: estruturado em simetrias clássicas; organizado 

por um sistema de objetos que remete aos campus modernistas; e num sistema viário, tanto 

automotivo quanto pedestre, essencialmente orgânico. Estratégia de conexão aglutinante, 

desde a circunvalação amebóide que congrega os equipamentos externos ao anel, até o eixo 

central que distribui hierarquicamente os palácios mais importantes. O ambiente é estranhamente 

familiar ao de alguns bairros desenhados sob a égide do New Urbanism, nesse mesmo periodo. 
 

Comparado ao Parque Olímpico de Atenas (2004), o de Barcelona é muito mais utilizado pela 

população local e flutuante, (turista) haja visto o abandono em que aquele se encontra. No 

entanto, seria a crise econômica, a distância do centro urbano ou a monumentalidade 

homogênea de um repertório individual (todo o complexo foi projetado por Santiago Calatrava) 

alguma das causas deste fracasso? Seria, ainda, a falta de integração a um parque com entorno 

natural? No caso de Atenas, cujo Anel Olímpico foi implantado num subúrbio distante, os 

problemas de ocupação e apropriação parecem ser mais acentuados. Este, todavia, é um 

recinto cercado, diferentemente de Montjuïc, aberto à fruição urbana. Ainda assim, no caso dos 

estádios olímpicos, a mesma solução - remediada - foi o aluguel a equipes de futebol local. E não 
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por muito tempo, pois a própria dinâmica do maior esporte mundial exige instalações cada vez 

maiores e os estádios olímpicos não são exatamente providos de facilidades para esta atividade 

hegemônica. A própria sociedade do espetáculo atropela seus elefantes brancos. Em qualquer 

um dos casos, configuram-se núcleos de atração efêmeros. O êxito ou fracasso das instalações 

olímpicas nestas duas cidades pode ser lido nas entradas principais - marcos simbólicos de leitura 

necessária aos usuários dos eventos, mas que configuram limites num contexto urbano não-

monitorado, indicando quais espaços seriam públicos ou privados. Um sistema aberto, como o 

Anel de Barcelona, usa a mesma porta do estádio como entrada simbólica ao complexo; na 

realidade, este parque não tem entrada, é um local de usufruto público e parte do bairro. O Anel 

Olímpico de Atenas, no entanto, não é um anel, mas um parque temático cuja entrada, mesmo 

sem nenhuma cancela ativada, configura um limite. Atenas, como todas as cidades candidatas 

à albergar a competição olímpica, apostava no lucro e esta é a revolução urbana que começa 

em Barcelona e que nem sempre se materializa em outros contextos. Do ponto de vista 

estratégico (de projeto), o próprio estádio aglutina. Ele potencializa uma série de entradas e vistas 

que se incorporam aos caminhos e à paisagem local. 

 

              
 

Fig. 84 e 85- Entradas do Anel Olímpico de Atenas e do Estádio Olímpico de Barcelona (Porta de Maradon). 

 

Existem três níveis de escala que propomos à análise, no redesenho. No primeiro deles, da escala 

urbana, o Estádio Olímpico se insere no contexto do Parque Urbano de Montjuïc. No segundo, 

responde às condicionantes do Anel Olímpico, seu entorno imediato. Nestes dois, há um caráter 

duplamente aglutinante: tanto externa quanto internamente, o Anel e o Estádio Olímpico 

aglutinam camadas urbanas no plano. Num terceiro, do próprio edifício e - extrapolando - suas 

questões internas, tal estratégia se percebe pela série de conexões, como descrito acima. Se em 

planta, nestes três níveis, lê-se a estratégia aglutinante que prevalece funcionalmente nas duas 

primeiras escalas, em corte (secção) a estratégia topográfica se evidencia. Nas duas primeiras 

escalas há um jogo de taludes e cotas de nível que vão-se elevando à medida que formalizam o 

platô da praça-dura; na escala arquitetônica, a estratégia topográfica está presente 

inversamente e com mais força que a aglutinante, complementando-a, abaixando a cota de 

nível do campo de jogo e arquibancadas, permitindo a circulação e dispersão visual/física. 

Configura-se assim a junção (complementariedade) da dupla-estratégia. 
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No entanto, se o uso deste espaço foi dificultado - em parte - por condicionantes que derivam 

da própria superestrutura de Montjuïc, (que apresenta uma série de parques labirínticos ou 

construções adjacentes, de tamanho considerável, como a fortaleza do castelo) a vastidão da 

praça-dura faz com que esta careça de unidade. O fato desta estratégia não ter sido planejada 

individualmente contribui para o caráter ensimesmado do Anel Olímpico. Um cronotopo cuja 

força se dissolve pelo excesso de interpretações. O projeto de Gregotti para o local utiliza uma 

estratégia distinta daquela da obra construída. Ele possui uma linguagem calcada na utilização 

do grid, (no seu caso, em projetos arquitetônicos e urbanos) de figuras geométricas puras 

desenhadas sob influência dos primeiros modernistas e do legado de Louis Kahn, junto a uma 

visão contextualista própria da tradição europeia.39 Seguindo seu léxico formal, ele teria - pelo 

menos teoricamente - aproximado e otimizado os objetos construídos, permitindo uma melhor 

estruturação do Anel Olímpico. Um ambiente que poderia ser mais atrativo se seus equipamentos 

dialogassem de forma mais direta, como demonstra a axonométrica apresentada no concurso. 

  
Fig. 86 - Perspectiva da proposta de Gregotti Assossiati para o Anel Olímpico. 

                                                           
39 “Lo stadio di Barcellona, progettato come parte di una proposta complessiva presentata nel concorso per la sistemazione 

degli impianti olimpici de Montjuic che, come è noto, si stanno costruendo sulla base di un piano ricavato da alcune idee 

tratte dal concorso e con singole realizzazioni assegnate ad alcuni dei progettisti partecipanti, riceve i suoi caratteri più 

monumentali e lo schema tipologico dall’impianto preesistente. Del resto, nel suo piano generale per il Montjuic Gregotti 

aveva riservato la soluzione «a isolato» - di Genova e di Nîmes - (outros estádios projetados por Gregotti) al nuovo Palazzo dello 

sport, che in questo modo poteva partecipare alla regolata trama del tessuto edilizio proposto, delegando il compito più 

monumentale e rappresentativo ai muri dello stadio preesistente. 

In generale possiamo osservare che in questi progetti, dove prevale una descrizione in termini planovolumetrici, (sic) lo sviluppo 

architettonico procede attraverso la precisazione in elementi spaziali e strutturali dei principali nodi di tali morfologie. Nodi che 

hanno il valore assunto nell’architettura di Louis Kahn della nozione di spazio-struttura anche se, a differenza di quanto avviene 

nelle opere dell’architetto di Philadelphia, essi si collocano in una disposizione più «geografica». Da una scala descrittiva si 

passa direttamente a ciò che chiamerei un’esperienza tattile dello spazio. A questo livello Gregotti ci propone una concezione 

che costituisce forse il filo rosso dell’intera sua ricerca; vi troviamole passione giovanili per i pionieri del movimento moderno, 

tradottesi in una riflessione consapevole sulla esperienza fenomenologica dello spazio architettonico. Una visione quasi 

domestica fa da contrappunto alla «oggettività» dell’ambito collettivo dell’espressione architettonica, le cui figure sono 

mutuate dagli spazi del lavoro industriale”. Extraído de: NICOLIN, Pierluigi. Raccolta e parallelo. Le fabbriche del calcio. In: 

GREGOTTI, Vittorio. Cinque dialoghi necessari. Milão: Ed. Electa, 1990: 17. 
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II.IV - tentacular  
 

Tentacular é a estratégia urbanística entendida como a utilizada por Paulo Mendes da Rocha no 

projeto de redesenho do lobby (vestíbulo) do Edifício da FIESP, que corresponde ao Centro 

Cultural FIESP (1996-1998). Esta estratégia parte da estruturação da massa construída em torno de 

um núcleo ou tramo do terreno, estendendo uma série de dispositivos, construídos ou indiciados, 

que organizem, formalizem ou interliguem o objeto a seu entorno imediato. Consiste também em 

esvaziar ou enxugar tal massa construída, criando espaços extrudados, permeáveis, e 

conectados por planos de circulação. 

 

Tentacular porque busca estender-se ao exterior e criar galerias ou articulações que conectam-

se às vias urbanas e coletam fluxo, além de gerar espaços semipúblicos que valorizem tanto o 

objeto arquitetônico, quanto o espaço urbano. Geralmente utilizam-se interfaces entre pisos do 

solo urbano e do terreno através da compatibilização de materiais, níveis e inclinações; recuos 

de fachada seguidos de proteções contra intempérie; e transições estratificadas de entrada e 

saída, separando entradas sociais e de serviços. 

 

 

Centro Cultural FIESP: rues intérieures - allées imaginaires 
 

O Edifício da FIESP foi projetado em 1969 pelos arquitetos do estúdio de Rino Levi, - Roberto 

Cerqueira Cézar e Luís Roberto Carvalho Franco - seguindo esboços deixados pelo primeiro, que 

havia falecido. Abriga, até a atualidade, os escritórios da Federação das Indústrias do Estado de 

São Paulo e do sistema FIESP-CIESP-SESI. Seu embasamento, de caráter semipúblico desde a 

construção original, abriga uma biblioteca, galeria de arte, teatro e foyer; espaços de 

administração, recepção e acesso aos elevadores, além de estacionamentos. Neste 

embasamento original comparecia uma praça elevada, a demi-étage do nível do solo da Av. 

Paulista, além de uma via interna de dupla-mão conectando-a à Alameda Santos, rua que corre 

paralela numa cota inferior, de aproximadamente 9 metros. 

 

Com a ampliação do leito carroçável da Av. Paulista, posterior à construção, o generoso recuo 

frontal do terreno (com respeito a esse leito) caiu para apenas 7 metros de passeio, impactando 

no fluxo pedestre da região que, todavia, incrementava-se. A implementação da boca do Metrô 

Trianon-MASP em frente ao complexo, além das sucessivas intervenções arquitetônicas de caráter 

provisório e remediações pontuais, pioraram ainda mais os acessos ao vestíbulo, à praça e ao 

teatro, que se dava através de uma escadaria dupla, rente à divisa do lote. Havia outros 

problemas de circulação interna, como a infrautilização dos 8 elevadores e o excesso de tráfego 

automobilístico no estacionamento e seu setor de carga/descarga. O acesso a tais equipamentos 

era feito, principalmente, pelas entradas da Av. Paulista, o que obstruía ainda mais os trânsitos 

pedestre e motor locais, além de inutilizar o trecho de elevadores dos subsolos. 

 

Outro fato relevante da problemática do conjunto original é o enfraquecimento da condição 

pública da praça elevada, devido à verdadeira exigência estrutural - descoberta entre projeto e 
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construção - de uma terceira linha de apoios, passando pelo centro do pórtico projetado.40 Ainda 

assim, os imensos pilotis - preservados - guardam um vão de 14 metros entre si. Conscientes dos 

problemas que se acumulavam, os administradores consultaram Mendes da Rocha, em busca de 

soluções alternativas. Uma intervenção que recuperasse os valores intencionados no projeto 

original e adequasse as funções programáticas à nova realidade plástica e demanda crescente.  

 

A proposta do arquiteto, diferentemente dos outros casos de redesenho estudados, não parte de 

premissas impositivas assumidas a priori, ou seja; não lhe foi pedido que preservasse a fachada, 

como no caso do Estádio Olímpico de Montjuïc; ou imposto um perímetro de atuação e critérios 

urbanísticos fixos, como no caso do Mercado de Santa Catarina; ou ainda uma lei regulatória 

baseada em porcentagens de abertura e fechamento, como no caso do Edifício de Balmes. Ao 

contrário, o partido adotado teve liberdade de atuação devido à abertura dada por seus 

clientes. Sem condicionantes formais, a necessidade torna-se premissa e, partindo-se dela, um 

processo de projeto de redesenho articular-se melhor: suas condicionantes não lhe são impostas 

para além daquelas próprias da natureza do objeto anterior e das regras de seu contexto urbano. 

A ideia se estrutura sobre tal necessidade, o que a afasta de objetivos estéticos mais imediatos. 

 

 
 

 
 
Fig. 87 - Plantas do andar térreo inferior do projeto original, de 1969, e do redesenho, em 1996.  

 

 

“El edificio moderno tiene un límite administrativo que no suele coincidir con su 

confín espacial: en efecto, las relaciones que lo definen sólo se agotan donde ya 

no alcanza la mirada. Por tanto, el edificio moderno más que un objeto 

                                                           
40 VASCONCELLOS, Juliano. Centro cultural FIESP: o aço requalificando o espaço. In: Anais do 7º seminário do.co.mo.mo 

Brasil. Porto Alegre: s/ed. out. 2007.  
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delimitado y concluso, es un episodio urbano, por definición: bien porque el 

edificio se plantea como un universo peculiar que asume el entorno mediante su 

posición, - Le Corbusier - bien porque la propia arquitectura se plantea como una 

forma de habitar el mundo, sin otras barreras que las que determinan la 

protección y el control climático - Mies van der Rohe”.41  

 

 
 

Fig. 88 - Vestíbulo do Edifício da FIESP, com seu Centro Cultural insertado a demi-étage, 

 no embasamento, afastado do limite da calçada. 

 

As condicionantes urbanísticas do redesenho na América vinculam-se, principalmente nas 

grandes cidades, à retícula pseudo-modernista. O “limite administrativo” a que se refere o 

professor da escola de arquitetura de Barcelona, Helio Piñon, mediado entre seus confins 

espaciais e transformado para tornar o próprio edifício um episódio urbano, aqui, foi adulterado: 

não pelo edifício, mas pelo entorno. O que revela a coerência objetual do léxico moderno, - 

principalmente quando bem executado - contextualizado em seus limites, seria a necessidade de 

redesenho exatamente quando esse entorno se descaracteriza. É na precisão deste como objeto 

autônomo, adulterado pela mutação do meio, que surge tal necessidade de redesenho.  

 

Le Corbusier proclamava que devia-se matar a rua-corredor: Il faut tuer la rue-corridor!42 Tal rua, 

resgatada pela sociedade de consumo, - a despeito do idealismo dos urbanistas modernos - é 

enfrentada pelo arquiteto suíço no advento das rues intérieures, acorde com estes critérios de 

posicionamento, tão explícitos em suas obras. Mendes da Rocha utiliza esse mesmo mecanismo 

no lobby da FIESP, sem antes proceder a uma série de subtrações, que transformam o objeto 

prefigurado num negativo de si mesmo, desaparecendo com todo o acúmulo de elementos já 

não-representativos ou funcionais. 

 

O programa continua inalterado. No entanto, o partido recua a entrada; retira o forro que 

escondia as vigas de transição, sustentadoras do corpo do edifício; expõe as grandes nervuras 

diagonais que, sintaticamente, identificam todo o conjunto; remove partes da laje que constituía 

                                                           
41 PIÑÓN, Helio. Teoría del proyecto. Barcelona: Ed. UPC, 2006: 146. 

42 Extraído de: LE CORBUSIER, Précisions sur un état présent de l’architecture et l’urbanisme (1930). In: (REYNA, Miguel, s/d: 124). 



150 

 

a praça e revela a meia-planta inferior, através do recuo edificado. Uma vez retirados os 

elementos que comprimiam o programa, Mendes da Rocha passa à composição. Se, 

arquitetonicamente, a estratégia que adota é parasita, pois utiliza os pilares para absorver as 

tensões dos planos metálicos que distribui, estes planos são os tentáculos que espacializam o novo 

núcleo construído, criando as conexões com a Avenida Paulista, os fundos do lote, a Alameda 

Santos e os demais equipamentos existentes e recriados, não sem peripécia (PIÑON, 2003). 

 

           
 

Fig. 89 e 90 - Galeria interna da Unité d’Habitation de Marseille, Le Corbusier. Vista do nível térreo inferior do Edifício da FIESP. 

 

A clareza formal remete ao legado de Mies van der Rohe, de onde resgata o universo imaterial 

que permite a fruição visual e liberação cinética conseguidas. Se existem referências específicas 

aos dispositivos utilizados por Le Corbusier ou - como nos referimos no interlúdio - ao uso funcional 

da deformação, como aproximação à poética de Alvar Aalto, o arquiteto alemão, 

evidentemente, é o que se acerca mais, nesta obra, ao léxico de Mendes da Rocha. Porém, aqui 

também comparece a deformação, numa estratégia projetual passiva que evidencia, através 

de tentáculos e ultra-concavidades, as quebras tectônicas da fachada do edifício e transforma 

o teto/fachada do teatro - ao fundo - em paisagem, acessível através das muitas galerias 

configuradas. 

 

Outras vias se desprendem do núcleo central, - o prisma flutuante de ferro e vidro - como a galeria 

lateral que se transforma em ponte (aos fundos) e belvédère (à frente, no limite do terreno); ou o 

corredor, que liga o acesso principal aos elevadores e sala de exposições, dimensionalmente 

opondo-se a este núcleo. Ligeiramente deslocado, o prisma restringe a altura dos automóveis que 

entram no estacionamento pela Av. Paulista, de forma proposital. Outro limite dimensional, o vão-

livre da fachada, é conseguido também por subtração. Há uma articulação de planos que, 

literalmente, se alongam e logo se prolongam, formando tentáculos que, de certa forma, 

“fagocitam” o usuário, convidando-o à permanência.43 Subtração seguida de espacialização. 

                                                           
43 "O edifício da FIESP é o ponto de encontro da Av. Paulista na sua calçada Sul, assim como é o MASP, na calçada Norte. 
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"La espacialidad creada por esa estructura metálica es sorprendente por los 

largos espacios y por ser lo suficiente ligera para soportarlos. Además del 

resultado, la espacialidad aumenta el significado de la integración, ya que se 

trata de modificaciones y transformaciones que se han deseado siempre, de 

forma general, en la vida de la ciudad. Son transformaciones oportunas que 

exigen técnicas adecuadas. (...) En cierto sentido, obras de mayor envergadura, 

como el metro, suelen intervenir de esa manera en la ciudad. Pueden citarse una 

serie de situaciones ya existentes, oscurecidas por la sucesión de intervenciones 

cuyo mal resultado perjudica la virtud de lo que había allí antes. Creo que este 

proyecto sirve como reflexión sobre lo que podría ser la construcción de una 

avenida Paulista, por ejemplo".44  

 

        
 

Fig. 91 e 92 - Lobby do Edifício da FIESP com o belvédère em primeiro-plano, junto à saída da Estação Trianon-MASP do Metrô: 

transeuntes se protegem da chuva e aproveitam o acolhimento do vão-livre. Pórtico de cobertura da Praça do Patriarca, 

que protege o acesso à galeria Prestes Maia, no centro de São Paulo. 

 

O resgate do espaço citadino na Av. Paulista se enquadra na lógica de edifícios com vocação 

pública, como o Conjunto Nacional (Arq. David Libeskind, 1956) e o MASP (Arq. Lina Bo Bardi, 

1968). A intervenção de Mendes da Rocha, claramente fundamentada em sua percepção do 

território, e numa abordagem total do problema, fizeram com que ele abandonasse a ideia de 

intervenções pontuais e demolir mais que construir: utilizar a energia dos pilares existentes e 

aproveitar a diferença de 8 a 10 metros entre a Av. Paulista e a Al. Santos. A decisão de “limpar” 

a circulação, conectar potencialidades aos dois lados do térreo e criar uma caixa miesiana 

                                                           
O arquiteto Paulo Mendes da Rocha, um dos mais representativos da chamada escola paulista de arquitetura, redesenha o 

vestíbulo do edifício projetado pelo escritório de Rino Levi, prefigura o encontro e a fluidez urbana, resgatando a vocação 

pública da paulista... (... )...a frente do edifício configura abrigo e foi apropriada espontaneamente pela população, 

tornando-se um marco devido à atividade cultural nela inserida e ao afluxo de pedestres ao metrô, combinados ao espaço 

que se libera sob a marquise monumental. A refiguração se dá na permanência e é caracterizada por aglomerações de 

grupos de amigos, de pessoas que esperam a abertura dos eventos do centro cultural, de passageiros do metrô e dos ônibus, 

de pessoas que se abrigam das chuvas, vento e sol intenso, etc. A presença de vendedores ambulantes também é marcante 

nos arredores. Não é rara a ocorrência de manifestações trabalhistas pois este edifício também abriga a Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo" (RIAL, D. e DIAS, A. 2012). 

44 DA ROCHA In: PIÑON, Helio. Paulo Mendes da Rocha. Barcelona: Ed. UPC, 2003: 40. 
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metaforicamente suspensa (e enterrada!) tem, em seu cerne, além da fusão da arquitetura com 

o terreno - algo que parece contraditório à luz do funcionalismo estrito - um domínio do léxico 

racionalista e, ao mesmo tempo, uma consciência tanto dos aspectos morfológicos como sociais 

do lugar. Nesta obra, dois pontos interessantes, relacionados ao redesenho e ao tema da 

responsabilidade frente ao contexto - seja nos âmbitos macro ou microcósmicos - remetem ao 

que se discutia sobre a noção de paisagem e também sobre o processo de abordagem de um 

objeto quando se trata de redesenhá-lo. Primeiro, as noções de paisagem e território, em Mendes 

da Rocha, se exprimem no projeto da FIESP (em suas superposições e diversidade de níveis) 

quando este compara sua proposta com as características de uma obra urbana, ao mesmo 

tempo que atenta para tais noções. Mesmo se evidenciadas no seio da metrópole: proteção da 

‘imprevisibilidade da vida’, como gosta de repetir, e em gestos de potência técnica. Assim ocorre 

no caso estudado ou em outros projetos, como a cobertura executada na Praça do Patriarca. 

 

O segundo fato que se traduz exemplar é o levantamento minucioso do projeto anterior. As bases 

cartográficas, plantas técnicas e estruturais foram exaustivamente estudadas, sobre as quais a 

nova obra, inclusive, se sustenta. Piñon (2005), que dedica um livro à obra de Mendes da Rocha, 

tem como proposta acadêmica na UPC o (re)desenho45 (redesenhar literalmente o projeto, não 

a modalidade que estudamos aqui) de obras exemplares da Arquitetura Moderna. Dentro dessa 

proposta existem pontos onde se enfoca, após análise, reconstrução planimétrica e 

compreensão construtiva destes edifícios, uma pequena modificação que implica a produção 

crítica do estudante sobre o que está construído. A obra de Mendes da Rocha na FIESP segue 

estes passos intuitivamente e denota a afinidade intelectual que une os dois arquitetos. No que 

tange aos projetos de intervenção, quando estes se enfrentam a objetos modernos (algo que, ao 

longo do tempo, será cada vez mais necessário) tal abordagem metodológica deve ser levada 

em conta na formação dos profissionais que, ora serão, responsáveis por reformas dessa natureza.  

 

Quem começa - por exemplo - a aprender a desenhar através da observação, logo percebe 

que representa o que conceitualiza e, no momento em que esquece a ideia preconcebida do 

objeto que observa, parte para a representação daquilo que vê. Obtendo o domínio destas 

“construções visuais”, este desenhista agora pode aventurar-se novamente a desenhar formas 

imaginadas e, portanto, criar representações a partir da habilidade desenvolvida. Processo 

semelhante ao que, segundo Mário de Andrade, o artista deveria desenvolver quando trata de 

formar-se como tal (ver pág. 184). 

                                                           
45 "Abordar la arquitectura de los edificios - no desde los programas - tiene, en fin, la ventaja de que muestra la relevancia 

de la dimensión visual de la concepción frente al hábito de referirse a conceptos legitimadores: la presencia de la arquitectura 

construida, (que no implica, necesariamente, que se haya materializado, como es costumbre creer) es decir, estructurada - 

en la realidad, en el papel o en la pantalla -, obliga a implicar la mirada como forma de conocimiento y como vehículo del 

juicio: es decir, de reconocimiento de la formalidad del objeto. (...) Partir de un edificio como objeto de (re)construcción 

obliga a fijar la mirada en un universo ordenado, lo que incita al reconocimiento de los criterios de construcción - formal y 

material - que determinan su apariencia; evita el consumo óptico de la obra, actitud generalizada que se agota en la 

identificación de unos pocos rasgos estilísticos, tan obvios como irrelevantes. Responder - como conclusión del trabajo - a un 

supuesto cambio en el programa original permite extender el reconocimiento del sistema a la explotación de sus posibilidades 

operativas". In: PIÑÓN, Helio. El proyecto como (re)construcción. Barcelona: Ed. UPC, 2005: 27.  



153 

 

II.V - bunker 
 

Bunker é a estratégia urbanística entendida como a utilizada por Lina Bo Bardi no projeto de 

redesenho da fábrica que abriga o SESC Pompeia (1977-1986).  Este, um dos centros esportivos e 

sociais promovidos pelo Serviço Social do Comércio - entidade privada mantida pela 

comerciários do Estado de São Paulo. Denomina-se bunker, por utilizar o objeto anterior para criar 

um microcosmo interno e afastá-lo de um entorno não-amigável (repressor ou ameaçante). 

 

A casamata, (tradução de bunker ao português) não exprime exatamente o conceito que tal 

estratégia pretende. Num bunker, os usuários passam um determinado tempo abrigados de um 

ambiente hostil. O luxo não é exaltado, mas a cooperação e a paciência, exatamente como em 

uma fábrica. Esta postura de projeto procura proteger os usuários de perigos eventuais ou 

constantes. Pode ser adotada em locais onde existe violência urbana exagerada, clima rigoroso 

ou passível de intempéries e, também, em momentos históricos onde se faça necessário o 

resguardo contra algum agente externo non grato, seja este, animal, artificial, ou ainda, humano. 

 

Consiste, nos projetos de redesenho, em reforçar os limites da construção intervinda, inibindo o 

acesso visual e físico desde o exterior e resolvendo as questões ambientais mediante soluções 

técnicas, voltadas ao resguardo. Os ambientes internos devem, portanto, suprir necessidades que, 

em outras situações, estariam garantidas no contato com o meio urbano ou natural circundante. 

Em contextos consolidados, ou seja, em cidades cujas funções urbanas comparecem, estas 

estratégias preocupam-se em suprir uma série de condicionantes. Entre eles: minimizar a 

exposição do usuário nos momentos de entrada e saída, em virtude de eventuais abordagens; 

reforçar os fechamentos, impedindo qualquer possibilidade de invasão; aumentar o programa, 

através de atividades alternativas de trabalho e lazer internos, em função do maior período de 

uso destes equipamentos; incrementar soluções de circulação de ar, iluminação e outras formas 

de conforto térmico para amortizar o gasto energético constante, além de contemplar o máximo 

de perspectivas panópticas de monitoramento do entorno, já que a imprevisibilidade é o fator 

determinante da necessidade desta estratégia. 

 

 

SESC Fábrica Pompeia: cluster situacionista 
 

O conjunto do SESC Pompeia pode ser divido em dois: um trecho reconfigurado e outro novo. As 

atividades de lazer e cultura se encontram nos galpões da antiga fábrica, cuja intervenção 

preservou a alvenaria, as treliças em madeira e muitas janelas laterais, além da cobertura de 

telhas de barro e iluminação zenital, feita com painéis inclinados e contínuos, em vidro. As 

atividades de esportes e serviços estão distribuídas nos edifícios contíguos, duas novas torres de 

concreto aparente, sem apoios. Os últimos complementam formalmente os primeiros e, 

esteticamente, se parecem com uma fábrica ainda maior, onde a caixa d'água lembra uma 

grande chaminé. Todas as fábricas que existiam no entorno foram destruídas e deram lugar a 

típicos edifícios de apartamentos, apertados entre as margens das grandes avenidas e das linhas 

de trens metropolitanos. As novas torres dialogam com todos os outros edifícios, igualmente 
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descontextualizados, por toda a São Paulo contemporânea, à semelhança de um grande buraco 

negro, cuja atração se dá pela dureza, pela sua contundente gravidade. Lembram uma 

fortificação - inspirada nos fortes militares da época colonial - que afirma-se afastada das bases 

semânticas, usualmente repetidas no anódino landscape paulistano. A dotação de um contexto 

é a faceta do SESC Fábrica Pompeia que salienta melhor o valor de seu redesenho para a cidade: 

 

 

"Falar de contextualismo, em arquitetura, aqui, (em São Paulo) é quase irreal. Às 

obras, principalmente as de caráter público ou semipúblico, não cabe adotar um 

contexto, mas dotá-lo. Com a certeza de imediatamente passarem a fazer 

cidade. Na Fábrica Pompéia isso acontece duas vezes. Uma, quando se 

recupera o significado volumétrico da antiga e desativada fábrica daquele 

trecho de bairro, recordando sua origem de periferia fabril, mas transformando 

seu significado: de espaço introvertido de produção em espaço extrovertido de 

lazer. A outra dotação é o próprio fato urbano inusitado posto pelo novo edifício 

das quadras esportivas, sinalizando e qualificando seu próprio evento. 

Reconhecer e surpreender com o que se desconhece: ao recusar o amorfo da 

mera construção, a obra se faz arquitetura e cidade".46 

 

 

 
 

 
 
 
Fig. 93 e 94 - Elevação representando as edificações novas. Corte representando  

os galpões da antiga fábrica. 

                                                           
46 ZEIN, Ruth Verde. Fábrica da Pompeia, para ver e aprender. In: O lugar da crítica. São Paulo: Pro Editores, 2001:139.  
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Poder-se-ia comparar a um laboratório, e ser lido como um paradigma do redesenho brasileiro, o 

caso do SESC Fábrica Pompeia - construído na década de 80, quando a pressão construtiva sobre 

o contexto era menor. O complexo possui um programa extenso: teatro, restaurante, biblioteca, 

salões de convívio, piscinas e quadras poliesportivas. No entanto, há um claro direcionamento 

para a apropriação livre dos espaços, de forma espontânea. Sem esgotar a análise e enfocando, 

neste momento, a postura frente ao urbano, Bardi transforma a antiga fábrica de refrigeradores 

numa (outra) espécie de cidadela, termo utilizado pela própria arquiteta. É necessário salientar a 

cosmologia deste projeto, um manifesto antiurbano que vai do discurso situacionista e da plástica 

brutalista, passando pela arte povera, até o rebuscamento do detalhe, barroco e expressionista.  

 

Projetado em 1977 por Lina Bo Bardi, e desenvolvido ao longo de quase uma década, possui 

elementos extremamente vinculados à cultura brasileira, mas evoca a totalidade da obra como 

se de uma cidade completa se tratara. Perpendicular à ideia sintética de Alvar Aalto, retirada de 

sua interpretação da civilização mediterrânea,47 - a arquiteta, de origem italiano -  não se abstém 

de incluir essa faceta, ainda que longe da imagem ideal pretendida pelo finlandês: ao contrário, 

feita de pura realidade. Paradoxalmente, a Pompeia da italiana Lina Bo não é a Pompeia idílica 

que define o pensamento urbano do mestre nórdico, nem a Pompeia fordista, fabril, da periferia 

paulistana, mas uma Pompeia mítica onde, de alguma forma, se intuía a presença da constante 

ameaça do Vesúvio.  

 

     
 
Fig. 95 e 96 - Vista aérea do SESC Fábrica Pompeia. Interior do conjunto reabilitado: “paredes labirínticas”. 

                                                           
47 “A lo largo de toda su vida, Aalto siempre quiso crear un paisaje sintético: un microcosmo artificial, siguiendo el ejemplo de 

la pintura de Mantegna (ver pág. 170). Sus edificios y conjuntos urbanos son bodegones arquitectónicos, imágenes completas 

del mundo. A propósito de esa idea de la arquitectura como imagen del mundo, como Paraíso, un Aalto ya maduro afirmó 

en 1957: «También la arquitectura tiene una segunda intención que siempre permanece latente: la idea de crear un paraíso. 

Es el único significado de nuestras casas. Si no llevásemos continuamente este ideal a cuestas, todos los edificios serían más 

simples, triviales y la vida sería…bueno, entonces no sería la vida. Cada edificio, cada producto de la arquitectura, es un 

símbolo de ésta y pretende demostrar que deseamos construir un paraíso terrenal para los hombres» (7). En su arquitectura, 

Aalto fusiona el terreno y el edificio sirviéndose de múltiples recursos: (…) …proyectando un contraste con el paisaje existente 

(la torre de la iglesia de Seinäjoki, el edificio de apartamentos de Neue Vahr en Bremen, el patio pompeyano de su casa de 

verano «Muratsalo» en el paisaje deshabitado de los lagos finlandeses)”. In: PALLASMAA, J. Una arquitectura de la humildad. 

Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2010: 90-91. 
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Essa obra é feita, portanto, de uma realidade que se opõe aos ditames de uma ditadura militar, 

que se instalou no Brasil entre 1964 e 1985. Um regime autoritário, pelo qual a arquiteta nutria 

repúdio, acrescido por sua história pessoal, emigrada devido aos fantasmas da guerra e do 

fascismo.48 A interferência do mundo real em seus projetos revela suas maiores intenções: o uso e 

a apropriação populares, afastando o convívio do povo com a elite opressora e, neste caso, 

valendo-se de um local que era palco da luta de classes e meio de produção. Projetando um 

enclave fortificado e transformando-o em manifesto, a arquiteta expressa um agudo sentido 

provocador, além de consciência social, numa frase que remete a seu projeto mais conhecido, 

o Museu de arte se São Paulo: "Eu quero que o SESC seja ainda mais feio do que o MASP!"49 

 

Do discurso, pode-se dizer que é análogo ao progressismo - até político - de Mendes da Rocha, 

inclusive, devido a afinidades com o pensamento de Vilanova Artigas, decano da escola paulista 

de arquitetura. No entanto, as pautas de desenho destes, na escala urbana, remetem à condição 

física e humana ideal para o lugar, num viés racional. Em Bardi, estas pautas remetem à condição 

cultural, realista e lírica, típica da crítica ao Movimento Moderno, postulada pela terceira 

geração. No seio dessa dicotomia50 revela-se uma profunda influência situacionista, próxima do 

Urbanismo Unitário, que nega a cidade espetáculo e profere a adoção de um jogo afetivo 

(deriva) na apropriação do espaço citadino (psicogeografia). Este movimento é mediado, no 

universo arquitetônico, pelo pragmatismo de alguns membros do Team X, (formado nos CIAM’s)51 

cujas propostas sintetizam e trazem ao campo da prática construtiva um desenho passível de ser 

implementado. Entre eles, os projetos dos Clusters, de Alison e Peter Smithson, ou a ‘claridade 

labiríntica’ dos edifícios de Aldo Van Eyck, inspiradores das “paredes labirínticas” do SESC 

                                                           
48 BIERRENBACH, Ana Carlina. Lina Bo Bardi: tempo, história e restauro. In: Revista CPC nº 3. São Paulo: s/e, 2006. 

49 Optou-se, nesta citação, uma tradução literal que expresse sua contundência. "I want SESC to be even uglier than the 

MASP!" A frase deve ser compreendida como uma ironia frente ao gosto e costumes da burguesia paulistana. Esta se 

distanciava, tanto da cultura popular, quanto incompreendia a arquitetura moderna. Essencialmente, essa vontade de Lina 

se refletia na intenção de afastar a classe dominante daquele espaço, feito para o povo, para os desassistidos e para os que 

vivem à margem da sociedade paulistana, altamente estratificada. In: (OLIVEIRA, 2006: 203). Texto em versão inglesa. 

50 “A discussão diz respeito ao confronto entre estas respostas e instala-se assim no interior da teoria arquitectónica moderna. 

Os modelos acadêmicos (...como os modelos simétricos das novas capitais dos primeiros anos do século XX...) parecem ser 

finalmente superados. Os modelos modernos que os vieram substituir são muito diversos e problemáticos, mas a comparação 

a fazer entre eles não pode ser baseada em elementos abstractos, mas através de uma verificação dos resultados concretos. 

Não se trata mais de contrapor uma proposta futura a uma realidade presente através da análise das carências da última”. 

BENÉVOLO, Leonardo. O último capítulo da arquitetura moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1988: 92-93. Este confronto implica 

o surgimento de uma série de projetos urbanos utópicos, menos baseados em condições ideais, como os anteriores, e mais 

em pesquisas sociológicas. Ainda assim, a maioria destes eram prefigurados em geometrias estruturais e idealizações de 

comportamento. Ilustram-se as duas posturas (divergentes, porém, utópicas) no início deste capítulo - pág. 102-105, fig. 57-58. 

51 “Ya en 1953, en Aix-en-Provence durante el CIAM IX, los arquitectos Alison y Peter Smithson junto con Aldo Van Eyck 

determinaron una ruptura decisiva al cuestionar las cuatro categorías funcionales y proferir en su lugar, una radical 

aproximación celular hacia la forma urbana progresiva. Se trató entonces de una estrategia de progresión escalar que 

observaba con lupa los temas domésticos al tiempo que hilvanaba progresivamente una interpretación de la escala urbana. 

Esta discordancia conceptual entre funcionalidad artificial y experiencia real se ilustró en un enfrentamiento polémico que 

contrastaba la vitalidad ancestral del Kasbah, en su coherente estructura espacial laberíntica y microcosmos funcional, con 

la pureza de los modernos prismas ortogonales libremente dispuestos sobre el espacio, cuya realidad funcional no hacía 

mérito a sus postulados” (REYNA, s/d: 134). 
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(OLIVEIRA, 2006). Os situacionistas, mais que propor uma teoria urbana, expõem as deficiências 

urbanísticas que acabam por reprimir a espontaneidade humana. Sua ação degenerou-se para 

o ativismo, mas os arquitetos vinculados à reação intelectual frente ao autoritarismo, 

principalmente até a revolta estudantil de 1968, em Paris, traduziram em esquemas formais 

algumas de suas ideias. A influência conceitual desta ‘psicogeografia’ pode ser lida, sem 

contradição, nos casos de estudo propostos: na comparação entre o redesenho inclusivo do 

Mercado de Santa Catarina, que contrapõe e subverte, na tentativa de conectar - e transformar 

- um meio humanizado, mas teatralizado; ou, por outro lado, o redesenho exclusivo (à inversa) do 

SESC Fábrica Pompeia, onde se involucra um espaço dentro/fora da cidade, que converge em 

rotas de encontro e convida à expressão corporal, experienciadas socialmente; onde se constrói 

um refúgio em meio à opressão e utilitarismo de uma cidade desumana, a partir do qual a 

comunidade pode se reorganizar e voltar a atacar o sistema, conhecendo-se a si mesmo e suas 

potencialidades. Formalmente, lido como uma série de clusters, germinais, mas em quarentena. 

 

No SESC Fábrica, os temas citados acima ganham forma, entre outros aspectos mais 

arquitetônicos que urbanísticos, na recuperação da rua-corredor, tornando-a interior (aqui, lê-se 

uma possível hibridação entre os conceitos autoexcludentes de Le Corbusier: rue-corridor versus 

rue-intérieure); na planta-livre da fábrica, dotada de níveis topográficos diferenciados e paredes 

delimitando o espaço, sem contudo, limitá-lo e propiciando o livre deambular e integração de 

atividades; o divertimento lado-a-lado, sincrônico, e entremeado com o trabalho, este 

contextualizado no ambiente preservado da fábrica. A nova construção completa a 

caracterização temática da cidade, numa praça aberta denominada praia, e “protegida” pelas 

torres fortificadas - o bunker sintetizado formalmente, cuja conceito estratégico amplia-se a todo 

o conjunto. 

  

Todavia, nem o discurso de Mendes, menos ainda o de Bardi consideram-se alienantes, pois no 

primeiro, aquela busca pela inteligibilidade da construção por meio do território foi adquirida pela 

compreensão da ocupação e colonização que sofreu o país. No segundo, esta mesma busca 

aparece na preservação da identidade cultural, que se dá através da compreensão dos 

horizontes e da calma de sua natureza, pois, num determinado momento, a crença de Lina na 

utopia do desenvolvimento ocidental desfalece e surge uma poética fenomenológica, calcada 

no agora. A estratégia arquitetônica que adota - lúdica - é complementar à urbanística e vai 

adotar dispositivos que, ao mesmo tempo, reforçam a ideia de proteção, mas ambientada num 

cenário maternal, passional: uma dimensão real, sem dúvida, mas que se apoia no pilar 

emocional como necessidade básica, não no racional.52 

                                                           
52 "According to Lina, there is no architecture divorced to reality; in a way, politics and architecture are one. Opposed to the 

idea of abstraction, she turns to specificity of the things. She acts in a real dimension, subverting it and shaping another present. 

Her architecture is the expression of a systematic destruction of standard experience. It taneity, waste, impurity, austerity and 

the ephemeral are valued, a reality of someone who lived through the war and knows that we are not free of it. Lina's works 

penetrates the fissures of the 1960s counterculture, which had themes that relate to her architecture - the deconstruction of 

works, the dissolution of artists' individuality into collectives, stirring up the system within the system, the revival of the sensory by 

bodily stimulation and desire." (OLIVEIRA, 2006: 21). 
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II.VI - limítrofe 

 

Limítrofe é a estratégia urbanística entendida como a utilizada pelo estúdio Dupré Arquitetura & 

Coordenação, dirigido pelo arquiteto Nelson Dupré, no projeto de redesenho da Estação Júlio 

Prestes/Sala São Paulo de Concertos (1997-1999). Limítrofe, porque separa funções e usos do 

objeto redesenhado, através de barreiras que alteram as relações com o entorno. Esta estratégia 

pode ser empregada quando precisa-se separar o objeto redesenhado de uma determinada 

zona, em privilégio de outra (seja esta interna ou externa ao objeto) ou separar ambientes no 

interior de um objeto, quando estes afetam o contexto urbano em que o mesmo está inserido.  

 

No redesenho da Estação Júlio Prestes, com os objetivos de restaurar o edifício e construir uma 

sala de concertos de excelência profissional no recinto de seu átrio, a estratégia retórica limítrofe 

se assemelha ao segundo procedimento: separação de ambientes que privilegia o novo uso, 

além de afetar as relações com o espaço urbano circundante. No âmbito de uma política de 

conservação do patrimônio e pretensa revitalização do Centro de São Paulo, os espaços desta 

estação terminal foram redistribuídos com o intuito de abrigar três programas. Dois deles, novos. 

Para tal, o antigo edifício foi dividido sequencialmente, onde: 1) A gare manteve seu uso original, 

de terminal das linhas de trens metropolitanos. 2) O corpo do edifício foi separado a partir das 

arcadas que uniam esta gare ao concourse para, a partir deste, configurar o complexo técnico 

e cultural que abriga a sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (que inclui a 

denominada Sala São Paulo de Concertos). 3) Por fim, o trecho edificado na esquina da Rua 

Mauá com a Praça Júlio Prestes foi reabilitado para abrigar a nova sede da Secretaria de Estado 

da Cultura. Ainda, os fundos do terreno limitam-se até a linha férrea que, por sua vez, segue até 

a Estação da Luz. Este, utiliza-se como estacionamento contíguo a outro edifício, a antiga sede 

do DOPS (Departamento de Ordem Política e Social), atualmente, abrigando a Universidade Livre 

de Música e o Museu do Cárcere. Portanto, a mesma célula urbana abriga cinco unidades 

arquitetônicas independentes: três delas unidas, além de um edifício que pode ser lido como 

anexo e estacionamento (dois subsolos), de uso comum. 

 

 

Sala São Paulo de Concertos/Estação Júlio Prestes: recorte ao mega-objeto. 
 

A Sala São Paulo de Concertos, instalada no edifício da Estação Júlio Prestes de trens 

metropolitanos, é uma das requalificações estabelecidas na área central da cidade, fruto de 

uma estratégia geral de sua renovação e melhorias. Pensada como parte de um programa 

extenso, que pretendia revitalizar uma série de edifícios e tentar reverter o abandono, 

esvaziamento e insegurança do Centro Histórico, esta sala de concertos é, atualmente, uma das 

mais modernas do mundo. Revitaliza-se um edifício projetado em 1925 e construído em 1938, de 

estilo Neoclássico, mais precisamente, Luís XVI modernizado.53 Supôs um trabalho que, além de 

                                                           
53 "A escolha do arquiteto Cristiano Stockler das Neves referendava a tendência conservadora, também esteticamente, da 

elite política paulistana a par de seu desejo de renovação tecnológica no campo produtivo" (ZEIN e MARCO, 2001: 42). 
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restauro, constituiu-se de uma reciclagem de uso de enorme complexidade técnica. Ainda, teria 

um papel chave na transformação da dinâmica de seu entorno. Junto a outras atuações, busca 

um resgate das relações entre o Centro e a órbita total da metrópole, basicamente ao longo do 

percurso central da orla ferroviária, cujo ponto de inflexão ocorre na Estação da Luz. 

 

 
 

Fig. 97 - Estação Júlio Prestes, restaurada. Cobertura metálica protege a Sala São Paulo de Concertos.  

 

Em alguns dos aspectos, este redesenho se revela um contraponto às estratégias realizadas no 

SESC Pompeia (bunker). Mesmo assim, os dois são motivados pela obsolescência dos usos 

decorrentes da transmutação das zonas em que se encontram, e que formam uma continuidade. 

A periferia fabril da Pompeia formou-se ao longo da via férrea e acabou por se tornar mais um 

dos “policentros” da metrópole, (VILLAÇA, 1998) de caráter estritamente residencial, onde a 

memória se encontra desconfigurada nos poucos galpões inutilizados ou transformados em 

depósitos. No SESC Fábrica, encontra-se protegido o fragmento que aglutina uma série de 

aspectos da cultura e arquitetura, do viver e do construir popular; o Centro Histórico, em paralelo, 

viu sua decadência ligada, justamente, à perda de importância das ferrovias e do ciclo cafeeiro. 

 

O restauro/reciclagem da Estação Júlio Prestes, vinculado à instalação da Sala São Paulo de 

Concertos é, do ponto de vista urbanístico, uma operação que resgata um passado de 

classicismo e ostentação da aristocracia local. Ainda que a ideia básica parta da mesma 

premissa utilizada no SESC, ou seja, entregar ao uso popular edifícios cujas formas e funções se 

prestavam à atividades econômicas que evidenciaram e causaram, não só um progresso 

econômico, mas uma endêmica segregação, a ideologia é contrastante e a postura de 

redesenho, inversa. No caso anterior, a reconstrução se deu pelo próprio usuário, com mão-de-

obra não treinada institucionalmente, e usando técnicas e elementos da cultura popular, numa 

clara alusão à reação da arquitetura paulista frente à estrutura social brasileira do pós-guerra. 



160 

 

Lina Bo Bardi adere às ideias de mutirão e de apropriação do canteiro, de Sérgio Ferro, Lefrève e 

Flávio Império, além de plasmar sua vertente situacionista e baseada na espontaneidade. Neste 

caso, o arquiteto Nelson Dupré promove um redesenho elaborado, com pessoal altamente 

treinado, tecnologias de ponta que viabilizam um ambiente acústica e estruturalmente isolado e 

alheio ao ambiente externo da estação de trens. Esta, se mantém em uso como ponto final dos 

trens que circulam, apenas, no ambiente metropolitano. O corpo do edifício estava desativado. 

 

O mote do projeto, de aguda percepção espacial, tratou de adequar o pátio interno da estação 

à sala de concertos, cujas dimensões eram propícias: o projeto original, do influente arquiteto 

Cristiano Stockler, foi construído apenas parcialmente. Portanto, um projeto que está centrado, 

fisicamente, na introspecção e procura a recuperação do centro pelo próprio fato de sua 

existência. O aspecto populista da política de uso promove-se através da subvenção e de baixos 

preços no acesso à música clássica, além do advento de concentrar, no local, a sede da 

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Novamente, o contraponto com a intervenção no 

SESC é inevitável, pois ali se encontra um espaço para a cultura autóctone, e aqui uma imposição 

cultural que se reflete já no próprio edifício, de estilo importado (ver pág. 224-227 - estratégia 

fantasma) e matiz historicista, construído num momento em que o país dava passos largos em 

direção à modernidade (década de 30 do século passado).  

 

             
  

Fig. 98 e 99 - Plano da região central da cidade mostra os edifícios e áreas consideradas patrimônio, restauradas, revitalizadas 

ou em processo de recuperação, situadas entre a estrada de ferro Sorocabana e o Rio Tamanduateí. Foto aérea das Estações 

Júlio Prestes, Luz e Parque da Luz (onde se encontra a Pinacoteca do Estado). 
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Todavia, o restauro se deu num ambiente de respeito pela imagem original do edifício, e procurou 

a mínima inserção de novos elementos. Estes, quando presentes, possuem um desenho 

contemporâneo. Do ponto de vista do impacto urbano, é a imagem do edifício restaurado que 

provoca uma mudança de ânimo, além da concordância entre dois usos no mesmo edifício, um 

eminentemente diurno como é o ir e vir dos usuários dos trens e outro maiormente noturno, horário 

de afluência do público aos concertos. Isso provoca um uso efetivo do centro pela população 

flutuante e, juntamente com os outros atrativos, reabilita a função urbana antes deteriorada. 

Antes de esconder-se, como no caso do SESC, tem a qualidade de impor-se como elemento 

estruturador do eixo urbano ao que pertence. Reestrutura o bairro e define circulação 

permanente pela fachada frontal, que se referencia pela torre, ainda que reforce o limite anterior 

por onde se estende outro tramo da via férrea. Como mega-objeto, ele consegue tal estruturação 

urbana, tanto pelo comprimento, como pela torre, que se reafirma enquanto marco de 

percepção urbana. O complexo da estação, como um todo, atua em três das características 

morfológicas constituintes da teoria de análise de Lynch (1960), sobre cognição da forma urbana: 

“marco”, “nó” e “limite”. A imagem da torre do relógio dominando o horizonte e a exuberância 

da fachada reconstituída, bem iluminada, provoca uma certa recuperação do espaço público 

na Praça Júlio Prestes, que afastaria, parcialmente, o ambiente de decadência. 

 

 

“Parece haver uma imagem pública de qualquer cidade que é a sobreposição 

de imagens de muitos indivíduos. Ou talvez haja uma série de imagens públicas, 

criadas por um número significativo de cidadãos. Tais imagens de grupo são 

necessárias, quando se pretende que um indivíduo opere de um modo bem 

sucedido dentro do seu meio ambiente e coopere com seus companheiros” 

(LYNCH, 1960: 57).  

 

Mais que a própria sintaxe, é a semântica do edifício que assume o propósito da reabilitação 

urbana. Mas neste âmbito, duas marcantes diferenças: a reabilitação deste edifício nos remete 

a uma época onde os reflexos do passado colonial eram patentes e o ar europeu que a burguesia 

da época buscava, para afirmar-se como civilizada, volta a estar presente. No campo semântico, 

este objeto mantêm-se - mesmo após a reforma - hermético, e segue apontando as mesmas 

funções psicogeográficas, (para “reutilizar” um termo já familiar) não-refigurado, do ponto de 

vista urbanístico. Porém, sintaticamente, este objeto atua de forma diferente: o fluxo dos pedestres 

segue novas diretrizes, o que altera o movimento geral da zona. 

 

 

“Spatial complexes are intelligible to us in two ways: as artefacts we move about 

in, and learn to understand by «living» in; and as overall rational «concepts», which 

can be grasped all at once, and which often have a geometrical or simple 

relational nature. The first we may call «structure»; the second «order». Town plans 

make the distinction particularly clear. Ideal towns are dominated by rational 

«order» and can be grasped as a single concept. Most real town plans, however, 
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lacks such simplicities. They appear irregular, almost disordered - though they are 

not so when we live in them and move around them. On the contrary, is the 

ordered town that is usually confusing ‘on the ground’. Real towns, as we have 

seen, have structure which we discover by living and moving, but not an obvious 

rational order”.54 

 

Bill Hillier (2007) adota um método de análise puramente sintático e baseado na quantificação 

do movimento dos usuários de determinados trechos urbanos, a partir de eixos, espaços convexos 

e das respostas que produzem em espaços planificados, ou não. Sem entrar em especificidades 

nem aplicar seu método, atem-se aqui a uma observação particular sobre ordem e estrutura, no 

ambiente urbano. Se tomada como assertiva a proposição acima, vemos como a malha do local 

estudado é um híbrido de cidade planejada e autoconstruída. A um lado do complexo, a estrada 

de ferro limita, organicamente, o fluxo de pessoas. O recorte no objeto redesenhado potencializa 

este limite. Esta, a partir da estação terminal, contribui para o afluxo de pessoas a/desde um 

espaço urbano ortogonal pois, da gare entram e saem passageiros: principal atividade pedestre 

da zona.  Com a limitação de acesso ao corpo do grande espaço interno da estação, agora 

impedido pela troca de uso, este fluxo de saída se concentra ao borde da praça frontal. Tal 

desestruturação de fluxos condiciona um novo desenho e novas relações de transito e 

permanência, que não foram implementadas, gerando mais desigualdade, confusão e 

desordem que, à simples vista não aparece, mas através da vivência diária é evidente. Eixos de 

circulação são mutilados e espaços convexos criados, evidenciando os problemas de sintaxe 

espacial gerados pela intervenção. A partir das medições do movimento e de percepção, 

poderiam quantificar-se os encontros de fluxo, que se interrompem e aumentam o caos 

circundante. No caso, não combate-se este caos, generalizado a muitos pontos da metrópole. 

Potencializa-se, neste trecho, a segregação urbana, que transforma em genérica uma cidade 

cuja formação e cultura é específica, nascida no lugar e expandida por toda a cidade. 

 

Ao prestarmos atenção aos paradigmas que marcam início e fim do advento da modernidade 

“em seu aspecto urbano”, como as proposições das figuras influentes de Le Corbuiser55 ou Rem 

Koolhaas,56 desde a necessidade de “sanear a cidade histórica”, até a definição - precipitada - 

                                                           
54 HILLIER, Bill. Space is the machine. A configurational theory of architecture. Londres: Space Syntax (electron. ed.), 2007: 186. 

55 “10. Nos setores urbanos congestionados, as condições de habitação são nefastas pela falta de espaço suficiente 

destinado à moradia, pela falta de superfícies verdes disponíveis, pela falta, enfim, de conservação das construções 

(exploração baseada na especulação). Estado de coisas ainda agravado pela presença de uma população com padrão 

de vida muito baixo, incapaz de adotar, por si mesma, medidas defensivas (...) É o estado interior da moradia que constitui o 

cortiço, mas a miséria deste é prolongada no exterior pela estreiteza das ruas sombrias e total falta de espaços verdes, 

criadores de oxigênio e que seriam tão propícios aos folguedos das crianças”. In: LE CORBUSIER. A Carta de Atenas. São Paulo: 

Edusp, 1993.  

56 “¿Empezó la Ciudad Genérica en América? ¿Es tan profundamente desarraigada que solo puede ser importada? En 

cualquier caso, la Ciudad Genérica ahora también existe en Asia, Europa, Australia y África. El definitivo traslado desde el 

campo, de la agricultura a la ciudad, no es un traslado a la ciudad como la conocemos. (…) Algunas veces, una ciudad 

antigua y singular, como Barcelona, acaba convirtiéndose en genérica por simplificar en exceso su identidad. Se convierte 

en transparente, como un logo. Lo contrario nunca ocurre... por lo menos hasta ahora”. In: KOOLHAAS, Rem. La ciudad 

genérica. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, 2006. 
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da chamada “cidade genérica” como substrato físico da sociedade pós-industrial, percebe-se 

uma tese que foi repetida como um mantra, durante a época funcionalista, e voltou à baila, no 

período neoliberal: uma espécie de “fim da história”, (MONTANER, citando Fukuyama, 1999: 94) 

espelhado no urbanismo. Foram teorias extremamente férteis, porém, como tenta demonstrar 

Popper, quando analisa o método científico, passíveis de refutação. De certa forma, o século XX 

refuta a primeira, e os inícios do século XXI apontam uma tendência de declínio da segunda. 

 

 

“Nos últimos anos da década de 80, as transformações no sistema produtivo em 

São Paulo já se refletiam em modificações no conjunto do território metropolitano, 

exprimindo-se a partir de uma nova estruturação urbana metropolitana. A 

organização territorial do município de São Paulo, baseada até então no modelo 

sócio-espacial «centro/periferia», possui hoje um padrão que conjuga duas 

características básicas: «dispersão e descontinuidade». Atuando 

simultaneamente, estes dois atributos estão gerando questões urbanas de escala 

metropolitana, por definição abrangentes e sistêmicas, e questões urbanas de 

caráter local, que tanto pela sua escala quanto pelo seu conteúdo são 

circunscritas e delineadas” (MEYER, 1999: 86). 

 

Um olhar mais específico permite ler cidades consideradas genéricas - entre elas São Paulo - à 

primeira vista, como organismos que, pese a sua enorme complexidade, continuam tendo rasgos 

que só se assemelham a outros poucos centros de mesma envergadura. Contribuem para estas 

especificidades, o processo único a partir do qual cada aglomeração urbana se desenvolve. São 

Paulo, cuja fenomenologia de expansão já foi discutida, (pág. 91-100) perde, exatamente pela 

implantação da linha férrea, o modelo espacial «centro/periferia» que deriva a uma nova 

configuração dispersa e descontínua, onde novos centros, cada um com suas especificidades, 

eclodem. A adoção de vias radiais, juntamente à construção de grandes avenidas 

perpendiculares à orla ferroviária, como a Av. Tiradentes, (impulsadas por Prestes Maia, nos anos 

30 do século passado) criou uma particular dinâmica local/metropolitana, na qual o bairro da Luz 

é o epicentro, paradoxalmente, deixando de configurar-se como único centro. 

 

Aproveitando que o estudo abarca as cidades de Barcelona e São Paulo, permite-se colocar em 

debate a afirmação de Rem Koolhaas sobre Barcelona, onde a identidade é pretensamente 

simplificada, e colocar em perspectiva a cidade de São Paulo, em caso afirmativo à premissa 

aventada, onde esta última subverte a noção de cidade genérica que nunca voltaria a ser 

singular. Como visto nos casos de estudo, a diversidade de contextos na cidade de Barcelona 

não é simples, e demanda redesenhos arquitetônicos altamente precisos em cada um deles. O 

mesmo ocorre na cidade de São Paulo, onde a generalização arquitetônica encontra-se no limite 

suportável da especificidade de seus novos centros. A própria dinâmica social da globalização 

tem sido refreada por movimentos de diversas esferas programáticas, e não apenas as 

culturalistas ou de resgate do centro como bastião da identidade. A falta de acordo quanto às 

estratégias urbanas e arquitetônicas empregadas no Centro poderia servir de exemplo. 
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Fig. 100 e 101 - Concourse da estação se transforma em átrio, cuja função se reduz à de uma vitrine. 
 

A reabilitação da Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo de Concertos não atua como a da 

Pinacoteca do Estado (fig. 139), produzida na mesma época e com o mesmo intuito de salvar o 

centro, mas que promove a imagem inequívoca de conquista frente às ruínas do passado 

(GALLO, 2001). O autor - já citado - Mendes da Rocha "descasca", encontrando o barro dos tijolos, 

"recorta" o edifício com ingentes passarelas metálicas e, a partir delas e do teto zenital, traz leveza 

e imaterialidade a um edifício que agora não mais consegue reviver tempos de dominação 

cultural e sim, de apropriação. Tampouco se trata da tomada de posse de um território e de uma 

fortificação como no SESC, pois remete novamente ao bastião de uma Belle Époque cujas luzes 

e sombras renascem, transmutadas e dissimuladas. Sobre esse aspecto, o concourse, salão 

contíguo à saída da estação de trens, é um reflexo deste panorama. Esta sala, que originalmente 

distribuía os passageiros e servia de acesso às plataformas de embarque, no projeto de 

remodelação, foi fechada com vidros que permitem apenas acesso visual e servem de barreira 

contra o som proveniente da gare. Transformada num grande estanque, ela também recorta. 

Porém, neste caso, o recorte transforma-a em ambiente contemplativo - entre os que frequentam 

a Sala São Paulo de Concertos e os passageiros dos trens metropolitanos. Cria um limite que se 

define como metonímia da situação que este mega-objeto projeta no entorno, altamente 

degradado: segregação versus ostentação; luxo e requinte versus miséria e abandono. 

 

Tal estratificação poderia não ter sido uma escolha de projeto consciente, mas promove um 

reflexo da distância, quase inacessível, em que se mantém a população de baixa renda que 

utiliza os trens metropolitanos dos que usufruem de uma sala de concertos eruditos, tão distantes 

da cultura popular. A transparência escolhida como vedação do acesso a todo o conjunto pelos 

usuários dos trens, se é impecável acusticamente, peca, do ponto de vista da sensibilidade social. 

Configura-se um cronotopo monológico, cuja conexão se perde completamente. Ela não 

mantém, como intencionado, a unidade arquitetônica do prédio ou divulga o conhecimento da 

música clássica.57 Espelha sim, os grandes limites sociais que a cidade impõe aos seus habitantes. 

                                                           
57 “O vidro permitiu a visibilidade dos trilhos ferroviários, parte de uma história. Permitiu também a visibilidade do cotidiano da 

maioria dos usuários da região, bem distinto daquele que comtempla a música erudita: trabalhadores humildes, sem-tetos, 

marreteiros, drogados e encortiçados frequentam hoje esse setor urbano fisicamente degradado”. Extraído de: FIGUEROLA, 

V. In: MEYER, R. Prósteri. Luz: um pólo metropolitano. In: Revista AU nº 85, São Paulo: Ed. Pini, Julho 1999: 84.  
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No corpo do edifício, agora complexo musical, o acesso ao público não se dá pela estação. 

Todavia, esta foi reformada como um palácio, visível em sua duplicidade de usos explicitamente 

segregados. Se analisarmos o continuum edificado, percebe-se como a atitude institucionalizada, 

a resposta à chamada historiografia oficial se dá, neste trecho (como salientada no caso de 

Berlim, onde Solà-Morales - pág. 34-37 - procura justamente essa “desidentificação”). A um lado 

da estação encontra-se a gare, local de afluxo popular; logo, o corpo da Estação Júlio Prestes, 

hoje sala de concertos de música erudita; e anexo, a Universidade Livre de Música, cujo edifício, 

revitalizado com cores alegres e plácidas, também abarca um tímido Museu do Cárcere, em 

alusão ao antigo uso deste edifício: o DOPS - maior órgão de repressão da ditadura brasileira que, 

aos que lhe visitam, em nada remete seu passado trágico, cuja memória permanece. 
 

Portanto, do ponto de vista urbano, este redesenho tem funções claras e atuantes, ao transmitir 

a visão elitista de um segmento social que é dominante. Assim, se opõe em muitos aspectos aos 

do SESC Fábrica, ou da Pinacoteca do Estado. No entanto, é um equipamento cujo patrimônio 

foi preservado em respeito à memória histórica e à dinâmica de requalificação da metrópole. É 

positivo, por fazer parte da imagem que o paulistano reconhece como cidade e como nó de 

transporte público e, assim, sua manutenção como estação, somada à de bem cultural, tem valor 

intrínseco. Ele se insere, como já explicitado, no âmbito maior de uma estratégia de revitalização 

do Centro de São Paulo, cujas raízes remontam a lógica da ocupação do território americano e 

a evolução da própria cidade; e que permitem o entendimento das semelhanças e diferenças 

entre as diversas intervenções de remodelamento urbano e arquitetônico atuais. 
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      Interlúdio 
 

 

Alvar Aalto: a intimidade cósmica 
 

No que se refere às conceituações, seria plausível concluir o quanto podem ser efêmeras as 

classificações de estilo e vertente. Nessa linha, entende-se como determinada arquitetura pode 

ter uma leitura muito mais próxima do sítio onde é construída e nela encerrarem-se questões 

universais, partindo de uma estrutura cultural e natural pertencente ao lugar. Uma das posturas 

mais próximas da que se evoca o conceito de dupla-estratégia, pleiteado neste estudo, é a de 

Alvar Aalto.1 Este maestro - tido como ícone do modernismo orgânico - encerra em sua obra as 

visões de cidade e de território, de meio construído e natural. Distante das necessidades de 

redesenho, pois sua época e zona geográfica de atuação principal não exigiam tal modalidade 

(fruto, principalmente, de pressões territoriais), todavia, vai além de qualquer polarização pois, de 

um lado afirma o quanto é necessária a construção dentro de uma noção local enquanto 

paisagem cultural, (como afirma Byrne) e por outro, encerra em seus edifícios a funcionalidade 

universal de uma cidade. É no interlúdio entre escalas, tanto da junção entre estrutura e forma 

urbana, (ver pág. 129) quanto entre forma urbana e estrutura arquitetônica, (ver pág. 200) que a 

poética de Alvar Aalto pode ser considerada exemplar e ganha sentido dentro da problemática 

                                                           
1 “Con la entrada del siglo XX se dan los pasos definitivos para el surgimiento del movimiento moderno, en reacción frente a 

las posturas académicas que predeterminaban el proceso de diseño mediante la imposición de los estilos considerados 

clásicos o adecuados. Mucho se ha dicho de la ‘tabla rasa’ que el movimiento moderno hace de la historia, y más se ha 

escrito sobre lo relativo de esta afirmación al releer la obra de los arquitectos más importantes y la constatación de su profundo 

conocimiento de la historia de la arquitectura, que subyace en sus obras más vanguardistas. El movimiento moderno, 

considerado generalmente «…contrario a la naturaleza, el entorno natural y las distinciones regionales, en su intento de 

ofrecer una respuesta más purista y de alcance universal a través de los avances tecnológicos y las ideas socialistas…» (9) 

está siendo releído en años recientes bajo la óptica del paradigma ambiental por diversos autores (10) y se están 

descubriendo nuevas virtudes en las obras de varios maestros, al ofrecer visiones diferentes de un movimiento que se creía 

estático y cerrado. Un buen ejemplo es la arquitectura nórdica, reconocida actualmente como una de las más avanzadas 

en cuanto a características sostenibles ya que ha logrado un «equilibrio estético con el entorno natural, integración 

constructivamente coherente en el contexto, utilización sostenible de los recursos naturales propios, preservación del medio 

natural y desarrollo tecnológico en la adaptación bioclimática del hábitat» (11) herencia derivada en buena medida de 

arquitectos como Asplund, Saarinen y Aalto. Mucho se ha escrito en especial sobre este último, sobre el cambio o, si se quiere, 

la actitud diferente que el arquitecto finlandés dará a su práctica proyectual con respecto al postulado del movimiento 

moderno. Este giro evidente y definitivo tiene lugar a principio de los años 30. (…) que más bien consolida una forma particular 

de concebir la arquitectura, moderna, específica y muy de vanguardia, donde su entorno, sobretodo sociocultural apunta 

en una dirección precisa: la dimensión humana y su relación con la naturaleza. Para Aalto la naturaleza era el verdadero 

estilo de la arquitectura, que él mismo describe en una conferencia dictada en Oslo al afirmar: «…the purpose of everything 

I have said so far is to understand that variety and growth reminiscent of natural organic life are the very essence of 

architecture. I would like to say that this is ultimately the only true style in architecture». (9) Jones, op. cit, p.11-31. (10) Ver en 

biografía los autores siguientes: Jones, Porteous, Wines y Farmer. (11) Domínguez Moreno, Luis Angel. Arquitectura Nórdica; 

‘otra’ sostenibilidad. En Estudios de arquitectura bioclimática, Anuario 2002, vol. IV, Uam-Azcapotzalco/LIMUSA, México 2002”. 

In: DOMÍNGUEZ, Luiz Angel e SORIA, Francisco Javier. Pautas de diseño para una arquitectura sostenible. Khôra nº19. Barcelona: 

Edicions UPC, 2004: 55-56. Neste texto, Domínguez exalta a vertente bioclimática da arquitetura nórdica e de Aalto, em 

particular. Esse gérmen de respeito à cultura e natureza na projetação, mais que interessa à projetação sustentável de um 

redesenho responsável. Uma noção de sustentabilidade muito mais próxima da expressa no apartado “ecologia e produção 

no contexto americano”, pág. 74-79. 
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do redesenho, mesmo que orientemos a visão a obras absolutamente isoladas. Trata-se aqui de 

especular, brevemente, sobre certos aspectos de duas obras suas: a casa de veraneio de 

Muuratsalo, e também a prefeitura de Säynätsalo, permitindo-se delinear algumas pautas 

próximas aos casos de estudo de redesenho que estamos analisando. 

 

         
 
Fig. 102 e 103 - Pátio da casa de veraneio de Muratsalo, e implantação: ênfase no "Lugar do fogo". 

 

Nenhuma destas duas obras é caracterizada como um redesenho, mas presta-se a sua menção 

devido às consciências de percepção de meio e de processo que encerram, dentro de uma 

dialogía entre forma e espaço, entre cultura e natureza. Esta percepção também permeia as 

atitudes de redesenho frente à superestrutura urbana a que se destinam, tanto a remodelação 

do Mercado de Santa Catarina, quanto do lobby do Edifício da FIESP. Se existe um pensamento 

arquitetônico que se coloca de forma equidistante daquele dos autores das obras acima 

mencionadas (me refiro à Miralles e Mendes da Rocha)2 e que serve de base de aproximação 

                                                           
2 Os projetos do Campus da Universidade de Vigo (Galícia) - feito em duas etapas - e do plano diretor para este mesmo 

campus, - feito em mais duas etapas - primeiramente pelo estúdio EMBT e ampliado (não-executado) pelo arquiteto Mendes 

da Rocha, é uma oportunidade de estudo comparativo da obra destes dois estúdios num mesmo local. Sobre a questão da 

percepção da paisagem, e suas diferentes abordagens, salienta-se:  

"Desde una mirada topográfica, se percibe un sistemático despliegue del terreno en las distintas etapas, principalmente de 

la etapa 3 hacia la etapa 4, aunque se puede decir que hay una inversión entre las etapas 1 y 2. En los edificios anteriores a 

la inauguración de la Universidad de Vigo existe una relación simplificada con el terreno, además, por la naturaleza de los 

tramos de implantación mismos y a las restricciones funcionales, presupuestarias y otras condicionantes, en cuanto en las 

instalaciones ubicadas en el valle, la relación con el terreno está condicionada por la topografía, donde el conjunto se 

enclava e incluso se moldea por el terreno.  

Enric Miralles y Bennedetta Tagliabue, logran una distancia del suelo relativizada en cuanto al uso y localización de los 

edificios, buscando una contraposición hacia las líneas de la montaña. Buscando, sobretodo, la escala humana. Ya el plan 

director de Mendes da Rocha y sus colaboradores despliega totalmente la circulación y buena parte de los equipamientos 
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entre duas poéticas do espaço formalmente distintas mas que, em sua essência, buscam a 

mesma relação entre edifício e cidade, é o pensamento de Alvar Aalto. 

 

No que tange à geometria, destaco a presença da deformação,3 traço característico nos 

projetos dos três arquitetos, porém, em posturas distintas. Esta é explícita em Santa Caterina, e 

aparece em alguns projetos de Mendes da Rocha, - ainda que no da FIESP, este se valha das 

diagonais já existentes nas grandes vigas que se abrem à luz solar e ao teatro, e mesmo à forma 

piramidal do edifício existente. Aalto, por sua vez, preocupa-se - essencialmente - com a 

funcionalidade. Se adapta ao território e suas curvas de nível na casa experimental e ajusta a 

entrada ao pátio da prefeitura, indicando as visuais para o elemento principal, - a sala do 

conselho - que comparece numa altura superior. Se as deformações encontram-se, nos projetos 

de Mendes da Rocha, (no Mube, Ed. Jaraguá ou Centro Pompidou) em elementos secundários 

como canteiros, espelhos d'água ou escadarias de acesso, em Aalto se apresentam no programa 

principal, como nas bibliotecas, ou nas tipologias de habitação. Ainda assim, a escadaria-jardim 

de Säynätsalo é um elemento que se assemelha aos propostos nesses projetos e pode ter sido 

uma referência de Mendes da Rocha. A deformação que este utiliza, seria descrita por Borie (et 

al., 2008) como um pinçamento. No caso do redesenho do Mercado de Santa Catarina, a 

deformação aparece na ressignificação do contexto pela linguagem do edifício; em seu diálogo 

por contraposição de formas. A acentuação desta deformação, por prevalência histórica, revela 

uma postura de redesenho que incorpora seus valores espaço-temporais. A postura de redesenho 

apresentada no Centro Cultural FIESP mostra-se análoga, mantendo com o meio um diálogo de 

fato, ainda que através de uma estratégia formal aparentemente distinta, onde as formas 

urbanas - neste caso - se comunicam por similitude. 

 

 

"Esta preocupación por integrar las formas arquitectónicas en las formas urbanas, 

por obediencia de la arquitectura a ciertas formas derivadas de lo urbano (...) ha 

sido uno de los puntos de partida que han permitido la lenta reinserción en su 

entorno urbano (o natural) de la arquitectura moderna, demasiado a menudo 

confinada en el aislamiento y la indiferencia a lo que la rodea. Aalto utiliza casi 

exclusivamente un tipo de deformación: el pinzamiento: las formas trapezoidales 

o en abanico son sus formas predilectas. El uso de estas formas dinamiza el 

espacio comprimiéndolo y dilatándolo sucesivamente" (BORIE et al., 2008: 170). 

                                                           
futuros del terreno. Libera espacio natural y crea ejes de circulación aéreos." In: RIAL, Diego. Proyectos superpuestos. 

Topografía y paisaje en el campus universitario de Vigo. Tesina de Máster. Barcelona: UPC, 2007: 21. 

3 "Situaremos la deformación en relación a las dos grandes familias de formas arquitectónicas y urbanas generalmente 

reconocidas: las formas geométricas y las formas orgánicas. Las formas geométricas se caracterizan por una imposición sobre 

la forma de un sistema definido de relación. Las formas orgánicas, por su parte, se caracterizan por una ausencia aparente 

de geometría y por una adaptación continua de las formas a su contexto. Las formas llamadas naturales o espontáneas 

pertenecen en general a esta categoría. Las formas deformadas (o deformas) aparecen, por tanto, como formas de 

transición entre las dos categorías precedentes, de lo geométrico a lo orgánico y, a veces, a la inversa, de lo orgánico al 

geométrico". In: BORIE, A, MICHELONI, P. e PINON, P. Forma y deformación de los objetos arquitectónicos y urbanos, 2008: 53. 

Referência à definição de deformação como variação da forma, enquanto premissa das investigações publicadas. 
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Fig. 104, 105, 106 - Elevação leste da prefeitura de Säynätsalo. Planta do edifício: deformação proposital da planta, garantindo 

as visuais do elemento principal do conjunto. Entrada do edifício, com auditório ao fundo. 

 

A importância da deformação - ponto nevrálgico da poética aaltiana - vai além da sintaxe, neste 

acesso de Säynätsalo. Paralelamente, é no aspecto semântico que reside a força das 

deformações no léxico de EMBT. No Mercado, além de indicar os fluxos no nível da planta, a 

cobertura deformada (pliegada, como se designa em castelhano) incorpora formas já 

consagradas da cultura local. Em Miralles - como em Aalto - a deformação comprime e dilata o 

espaço efetivamente, dinamizando a conexão com o meio, seja natural ou urbano.  

 

Tendo em vista que o espaço urbano pode ser revitalizado pelo redesenho de um edifício numa 

escala que desfaz barreiras físicas ou psicológicas na cidade, esta conexão se faz através de 

partidos cuja geometria da planta, simples ou complexa, se identificam com as do tecido. No 

caso da FIESP, conectam-se visuais e gera-se espaço num estrato onde a permeabilidade e a 

permanência pedestre é escassa. No caso do Mercado de Santa Catarina, a geometria atua de 

forma parecida, abrindo novos vasos comunicantes, fisicamente, para a conexão entre o Borne 

e o Bairro Gótico (ainda que nem todo o perímetro tenha conseguido resolver essa comunicação, 

como descrito anteriormente, no caso da fachada posterior). A poética de Aalto também 
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conecta os dois redesenhos, com as lições destas obras-primas. Resumindo: há uma deformação, 

em proveito da funcionalidade e uso em Aalto; em Miralles, a deformação segue estratégias de 

fluxo que atendem à caracterização; em Mendes da Rocha o fluxo é reinventado, criando um 

espaço permeável. Todos eles estão tirando proveito da deformação para ordenar fluxos e 

promover encontros, ou ainda, de usos potenciais para ordenar a forma. Um intuito ordenador de 

fluxo e de encontro, gerado de diferentes maneiras, no entanto, com a mesma postura de 

projeto. 

 

Já, nas dimensões poéticas, - incluindo a memória - o arquiteto finlandês procura a significação 

do objeto arquitetônico numa ideia de cidade ideal, portanto, de um sistema. Desde seus textos 

sobre as viagens ao Mediterrâneo, ele compreende que deve integrar homem e natureza através 

de uma visão sintética, intuitiva e inspirada nesta arte e civilização. No partido destas duas obras, 

as referências são a vontade de sociabilização e a tentativa de aproximação da cultura urbana 

mediterrânica à Escandinávia. Em um pequeno ensaio, titulado Uma cidade nas colinas,4 - fruto 

das mesmas viagens - descreve com entusiasmo a pintura de Andrea Mantegna, “Cristo no 

Vinhedo”, e dela extrai uma dimensão conciliadora entre individuo, sociedade e território: 

 

 

"No profundizamos aquí en las razones que, en tiempos pasados, llevaron los 

hombres a habitar en las colinas. Las causas son tan naturales y evidentes que no 

merece la pena repetirlas. Sin embargo, su valor estético surgió como resultado 

independiente de todo el proceso; igual que los bellos trazos, llenos de cultura, 

del fresco de Mantegna: La ciudad de las colinas ha adquirido, en otro sentido, 

un nuevo valor para mi, es la variante más pura, original y natural del urbanismo" 

(AALTO In: SCHILDT, 1924: 68). 

 

Sobre o tema, Juhani Pallasmaa atenta para a fusão do edifício no terreno, onde Aalto tenta criar, 

com sua arquitetura, uma imagem completa do mundo, e que nestas obras se expressa, tanto 

em Muratsalo, na alusão a um pátio de Pompeia, como em Säynätsalo, onde "aspira a crear una 

ciudad en la colina, aunque sea en tierra llana" (PALLASMAA, 2010: 91). Essa perspectiva, 

desenhada em projeto, é a mesma que se tem do afresco referido: uma ascensão humilde do 

homem até a natureza, num percurso espiralado. O mesmo percurso, ritualístico, é proposto nos 

redesenhos do Mercado de Santa Catarina e do Centro Cultural FIESP, ainda que as linhas sejam 

caóticas no primeiro, e ordenadas, evocando um funcionalismo miesiano, no segundo.  

 

Como paradigma dos enunciados propostos, as obras de Aalto encerram a capacidade de - nos 

mesmos objetos - exprimir formas e espaços intimistas no tempo psicológico; contextualizá-los no 

tempo social; e sublimá-los no tempo cósmico; formas e espaços necessários para a fruição de 

um cronotopo dialógico, que reclama a teoria topogenética, passando pelas concepções 

psicogenéticas e sociogenéticas, (MUNTAÑOLA, 2007) na criação da modernidade específica. 

                                                           
4 AALTO, A. “Una ciudad en la colina”. In: SCHILDT, Göran. Alvar Aalto. De palabra y por escrito. Madri: El Croquis, 2000: 67-68. 
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Parte 2 
REDESENHO: ASPECTOS ARQUITETÔNICOS 

projeto, construção e uso 
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Capítulo 1 ESTRATÉGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

retroalimentação projetual 

 

No capítulo 1, trata-se do material de que dispõe o arquiteto para a concreção 

do redesenho, e do qual o usuário pode ter a experiência direta do uso do 

espaço. Aqui ocorre uma retroalimentação onde o dado anterior toma 

protagonismo na funcionalização do projeto e se compromete com o sucesso, 

ou não, da reabilitação. Não se trata de constatar se houve modificação no uso 

do equipamento, mas se o projeto tira proveito das inovações técnicas e 

considera as mudanças sociais, contribuindo para o sucesso da reforma. Assim, 

são abordados condicionantes, parâmetros de redesenho, ferramentas teóricas 

de análise e propostas de estratégias arquitetônicas que o definem. 
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I - o objeto como reflexo do tempo 
 

Além das implicações para com o espaço público, o objeto redesenhado procura manter as 

relações essenciais pelas quais a massa edificada existente deve permanecer. Dessa massa, a 

extração do supérfluo - dos elementos e partes em que a função já não interessa - é um 

procedimento cuja transcendência verifica-se no uso futuro. Por outro lado, as escolhas sobre o 

que deve, ou não, ser eliminado são referentes ao que tais partes significavam no passado e se, 

atualmente, não são mais necessárias.  

 

O objeto edificado que sofre redesenho mantendo relações espaciais íntimas com o entorno, (ver 

pág. 102-105) pode ser utilizado para potenciar vínculos e texturas com o espaço circundante e, 

nesse ínterim, o aspecto espacial é enfatizado. Já o aspecto temporal influi na relação 

arquitetônica entre os elementos insertados e preservados. Influi na estrutura sintática 

transformada, nas relações simbólicas dessa estrutura e nas formas existentes e adicionadas, 

sejam estas decorativas ou funcionais. Neste sentido, o tempo joga um papel mais importante 

que o espaço no redesenho arquitetônico, enquanto o contrário possa ser percebido no 

redesenho urbano, mesmo valendo-se da presença das duas condicionantes em qualquer 

estratégia de projeto. 

 

O problema do tempo no redesenho é um problema sobre virtualidade e memória. Uma 

estratégia espacial pode ser refeita, pode ser invertida; uma estratégia temporal não. Esse 

problema vem à tona exatamente porque estamos vivenciando o limiar de uma era, o fim da era 

industrial e vislumbra-se, desde a metade do século XX o início da eletrônico/informacional. 

Segundo Tafuri1 (1982), o Renascimento é um ciclo histórico do qual estamos vivendo o seu fim. 

Adapta o conceito de Renascimento a um mais amplo, denominado de “Humanismo”, numa 

abrangência que transcende o escopo da arquitetura mas que se remete a esta para identificar 

o abandono da ideologia medieval e o advento da ciência, do fim das corporações artesanais 

e o nascimento do capitalismo moderno. Um abandono progressivo da verdade divina em favor 

do método verificável de conhecimento da natureza. A referência de Bajtín2 sobre a revolução 

no pensamento humanístico, quando deste se depreendem a ciência e a crítica, nesse sentido 

se aproxima à de Tafuri, quando aquele se refere à aparição da desconfiança. 

 

                                                           
1 “No es casual que nuestro tratamiento comience con una crítica al concepto de Renacimiento. Al hablar de «Arquitectura 

del Humanismo» nuestra intención no es localizar un periodo ‘heroico’ a revalorizar, «descubriendo» en él valores que 

«reactualizar» o con los que emocionarse, sino sintetizar, con la mayor objetividad posible, la fase inicial de un momento 

histórico del que - no se considere una paradoja - estamos viviendo hasta hoy la crisis inevitable y definitiva. (…) Está claro 

que una afirmación de este tipo no se funda sobre el terreno específico de la arquitectura. Lo que nos interesa es analizar el 

momento en que la arquitectura es «inventada», por lo menos en su moderno significado, aun no completamente superado: 

el nacimiento del arquitecto como intelectual (…) Por ese motivo insistimos tanto en indicar en el Humanismo no un «periodo» 

definido por si mismo, sino más bien un «momento» de la larga historia del moderno intelectual europeo y de su ideología: el 

mito de la Razón”. In: TAFURI, Manfredo. La arquitectura del humanismo. Madri: Ed. Xarait, 1982: 8.  

2 Ver pág. 114, nota 11. 
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No limiar da crise das instituições feudais conhecemos Brunelleschi, a figura do primeiro arquiteto 

moderno que, entre outros feitos, desmarcou-se do processo cooperativo artesão e aplicou uma 

nova revolução linguística (TAFURI, 1982: 11). Com o advento da perspectiva cônica, logra um 

avanço no desenho do projeto arquitetônico, onde este se destaca espacialmente, promove a 

ordenação do espaço urbano e define o objeto arquitetônico clássico. Essa definição - que 

retoma a tradição greco-romana - gera objetos pertencentes a um sistema (posteriormente) 

estático (MONTANER, 2008: 16) e cuja expressão no seio do contexto urbano medieval provoca 

uma nova percepção urbanística: a noção de um campo maior, que é a cidade e sua nova 

estrutura de poder (ver pág. 22-24). A revolução linguística de Brunelleschi (TAFURI, 1982: 11), 

portanto, é uma revolução espacial do objeto arquitetônico, que através de sua presença 

organiza o entorno. O redesenho, (em termos, pois a construção das catedrais era um processo 

de adição) de Santa Maria dei Fiore, feito a partir da colocação de sua cúpula, realiza essa 

revolução espacial que anuncia o Classicismo. 

 

 

“Dando una solución tecnológicamente nueva al problema de las cimbras de la 

cúpula, de manera que toda la cubierta resulta autoportante en todas las fases 

de su realización e introduciendo el aparejo mural «en espina de pez» extraído de 

una antigua práctica constructiva, Brunelleschi racionaliza la técnica y los modos 

de producción edilicia, rompe la continuidad de la organización colectiva del 

taller tradicional, hace emerger impetuosamente el tema de la moderna división 

social del trabajo. Resumiendo en sus propios cometidos todo el proceso ideativo 

y todo el programa tecnológico, Brunelleschi garantiza a la experiencia 

arquitectónica la integración de la racionalidad formal con la estructura. La gran 

«máquina» de la cúpula, midiéndose con las dimensiones paisajistas, incidiendo 

en la imagen ciudadana de modo diverso según las múltiples posiciones 

perceptivas, afirmándose perentoriamente como lugar urbano primario, con sus 

ocho paños y las nervaduras que precisan su consistencia geométrica, es el 

símbolo de un nuevo valor cívico: Alberti, considerándola capaz de cubrir con su 

sombra a todos los pueblos toscanos, entiende agudamente su significado 

específico” (TAFURI, 1982: 12). 

 

A Era Moderna, inaugurada com o Renascimento, promove o reaparecimento da ordem clássica 

greco-romana, esta, que se expressa configurando um novo espaço, dinamiza o estrato urbano 

medieval e corporifica os valores racionais da época, inclusive trasladados às novas colônias 

americanas. Mas o outro nome ligado a estes princípios, Leon Battista Alberti, como crítico eleva 

os feitos iniciais do classicismo, mas não consegue o mesmo efeito quando usa, em sua atividade 

arquitetônica, uma estratégia temporal:3 Na justaposição de uma ordem clássica sobre um objeto 

                                                           
3 “Para la transformación de S. Francesco de Rimini, ya iniciada por Matteo de Pasti, 1447, Alberti decide envolver el organismo 

interior gótico tardío con una caja mural desvinculada de la mampostería originaria. La estructura superpuesta interpreta en 

los laterales la tipología de los acueductos romanos, en el frente la del arco triunfal: el problema de la conexión dimensional 

y perspectiva entre las dos superficies se deja, sin embargo, abierto, denunciado, más que resuelto, por una serie de «errores» 
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neomedieval, ele perde-se no discurso, pois há conflito entre dois objetos arquitetônicos. Esse tipo 

de “erro”, repetido muitas vezes ao longo do Classicismo, gerou a reflexão crítica sobre a 

recuperação e renovação de edifícios que atualmente considera-se como teoria de vanguarda, 

o restauro crítico, conceituado sobre a Carta de Veneza.  

 

O problema do tempo, de difícil dedução no redesenho quando este é confrontado pelo 

encontro de dois objetos ou duas linguagens objetuais distintas resolve-se, como percebido nos 

exemplos de casos de estudo escolhidos, na premissa da desaparição do objeto, sob uma óptica 

contemporânea. As estratégias arquitetônicas que utilizam-se do léxico moderno, da inversão do 

objeto moderno como sistema autônomo e procuram a modernidade específica integrando 

geometria e memória, já não necessitam referenciar-se através de outro objeto superposto ao 

anterior. Aquele se dissolve neste, deixando apenas o necessário para o reflexo simbólico que 

mantêm a memória, a simbologia e a função pertinente, promovendo outras funções e outras 

simbologias aditivas. De acordo com as novas tecnologias, materiais e instrumentos de projeto, a 

desaparição do objeto e sua transformação formal num sistema co-construído é possível. A 

variável tempo aplicada ao redesenho, no entanto, deve ser tratada com cuidado, pois a 

materialidade do que já está construído, se destruída, não pode ser recuperada.4 No caso do 

espaço, este pode ser invertido e reinvertido. O limiar da era classicista, como propõe Tafuri, não 

é a revolução funcionalista e o International Style, mas a transformação dos meios de produção, 

que é provocada na segunda parte do século XX e coincide com a sociedade 

eletrônico/informacional. É nesse ínterim que começa toda a desaparição do objeto 

arquitetônico e da materialidade como fenômeno cultural. O redesenho deve manter as relações 

pertinentes de memória e geometria como premissa de uma continuidade saudável da cidade, 

da manutenção ou criação de um cronotopo dialógico. A desaparição do objeto arquitetônico 

                                                           
gramaticales. (Pensamos en el contraste entre la estructura «ósea» de los muros de los laterales y la solución plana de la 

fachada, en la incertidumbre en el uso modular de las columnas y de los arcos, en la independencia del incompleto frontis 

«triunfal» por el complejo articularse del organismo). Errores que tienen una función explícita: la de subrayar algunas 

dificultades sintácticas, exhibiéndolas como tales. (…) En lugar de la síntesis tipológica de Brunelleschi, aquí el espacio 

longitudinal (neomedieval) y el espacio central (rigurosamente clasicista, tomado del modelo del Panteón) se escinden el 

uno del otro y se encuentran en una yuxtaposición polémica” (TAFURI, 1982: 16). 

4 “Es bien sabido que la arquitectura es un tipo muy específico de arte, de ciencia o de acto ético, porque los edificios, las 

ciudades y los territorios son artefactos físicos y sociales y no representaciones «virtuales», como pasa en el cine, en la literatura, 

etc. (…) Sin embargo, estas cualidades específicas de la arquitectura no significan que «el proyecto arquitectónico virtual», 

es decir, un proyecto aún no construido, aun no usado, sea real. Por ejemplo, cuando los niños aprenden como «invertir» los 

objetos descubren que un objeto después de un giro completo es el mismo. Este hecho básico es un elemento fundamental 

de toda la sabiduría matemática desarrollado por el hombre. (…) Lo que pasa entonces con los niños de 8 a 12 meses de 

edad es que empiezan a «invertir» todo y se hacen daño o también pueden hacer daño a otros niños. Porque no todos «los 

objetos reales» se pueden invertir con facilidad: por ejemplo, un vaso de agua es un objeto real difícil de volver al revés. (…) 

existen mundos virtuales geométricos infinitos, todos verdaderos científicamente, en relación con cada «mundo virtual» que 

podemos imaginar, pero en «el mundo existencial real», el espacio y el tiempo físicos o sociales vivos, deberíamos usar el mejor 

para nuestros fines, es decir, el más «práctico». Esta es la razón por lo que he desarrollado el concepto de «modernidad 

específica» a partir del cual cada lugar requiere un proyecto específico y un «mundo virtual» específico, para poderlo 

transformar a un objeto arquitectónico «virtual y real» moderno”. In: MUNTAÑOLA, Josep. La arquitectura fantasma (sobre la 

virtualidad). In: Architecture and virtuality-program. Barcelona: Ed. UPC, 2009: 1.  



176 

 

contemporâneo é mediada pela continuidade do objeto anterior, o que resultaria, através de 

uma estratégia urbanístico/arquitetônica, num meta-objeto. 

 

Josep Lluís Mateo (2003) defende que a globalização é uma realidade estamentada e óbvia, e 

que o problema da arquitetura, sendo uma disciplina material, perde sentido na nova ideologia 

global. Acredita que o arquiteto, através do projeto, deve monumentalizar o espaço urbano, em 

busca de consistência e sentido, para preservar a especialidade.  

 

 

“Globalization is obvious; it means a new setting for the practice of architecture. 

I’m interested in considering globalization here in relation to the hard core of our 

activity: the project. (…) We don't lack communication. On the contrary, we have 

too much. What we lack is creativity. We lack a resistance to the present. In 

globalization, architecture must involve a frictional force that causes the 

globalizing pressures (basically, immaterial ones) to acquire consistency and 

meaning. Among the forces of globalization leading to the generic, one insists on 

the autonomous and protected, closed nature of the project. Architecture must 

work against these premises; it must try to open up, connect and explain. In 

globalization, architecture must work against it. The essence of globalization is 

immaterial and virtual. Architecture right now must be real. Today the material is a 

conquest; that is to say, it presupposes the existence of a battle to be won (sic). In 

its intellectual engagement with the world, architecture is perhaps one of the last 

activities that can aspire to monumentalizing and giving meaning to the 

archaically obvious. I am referring to the world of sensations and primary contact 

with the cosmos and its forces (water, sun, gravity, wind, earth). Without 

architecture, forces limited to pure, fictitious experience” (MATEO, 2003: 131). 

 

Essa postura é uma inversão do sentido da própria globalização e pode ter imanência durante o 

século XXI. Mas no que tange ao redesenho arquitetônico, apesar de não ser contraditória, é a 

antítese da ideia do meta-objeto. As estratégias apresentadas a seguir, envolvem em sua maioria, 

aspectos de virtualização, sempre conscientes - quando exitosas - da delicadeza do saber “o que 

retirar” e de uma adição de matéria que conceda a porosidade necessária à sobrevida do 

objeto anterior, este sim, monumentalizado (no sentido de material). A atitude ideológica de 

Mateo se respalda na produção de um novo edifício, onde a materialidade (entendendo a 

monumentalidade a que se refere como materialidade, não como simbologia abstrata) é 

inevitável, o que permite discernir entre redesenho e projetação do novo, e discernir entre projeto 

urbano (que é cada vez mais raro, pois é ocupação de um novo território) e redesenho urbano 

(que trata, atualmente, de projetar o vazio, na maioria dos casos). Portanto, como premissas 

existentes das fases de elaboração arquitetônica (projeto, construção e uso), a relação com o 

tempo em projeto deve ser mediada pela execução da obra, onde, no redesenho, a importância 

do que deve permanecer e do que deve sair, preservando a essência de sua materialidade será 

refletida no uso, satisfatório ou não, deste novo meta-objeto. 
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I.I - relações triádicas 

 

«As ferramentas da semiótica utilizadas para a análise dos contextos e estratégias, como 

explicitado na introdução, se orientam pelas linhas de investigação envolvidas nesta pesquisa. 

Elas possuem muitos pontos em comum e podem ser utilizadas simultaneamente, devido a sua 

aproximação metodológica. A semiótica peirceana e a topogenética são teorias interacionistas 

fundamentadas nas relações triádicas e as tríades, relações empíricas cujo silogismo encerra o 

princípio do dilema» (pág. 105). As relações triádicas são utilizadas nesta segunda parte, 

especificamente, utilizando a divisão postulada por Muntañola (2000), de prefiguração, 

configuração e refiguração. Estas, relacionadas ao projeto, construção e uso. A topogenética é 

uma densa teoria da que apenas ferramentas-chave serão aqui explicitadas, com vistas à 

interpretação do trabalho.  

 

 

topogénesis5 

 

A gênese dos lugares busca, através de uma arquitetura do território, descobrir os mecanismos 

para a compreensão do meio ambiente em que se vive. Seu objetivo é a proposição de uma 

modernidade específica, ou um “relato histórico” em forma de projeto arquitetônico, que parte 

de três sínteses sucessivas (MUNTAÑOLA, 2000: 15). Possui uma dimensão ética, com base nos 

limites entre os sujeitos, que se fundamenta no desmonte de pré-concepções e a construção 

conjunta de lugares sob uma dialogia. Possui uma dimensão estética, que une conhecimento e 

projeto com a finalidade do encontro poético entre imaginação e sensação, sob a ótica do 

sentido comum na retórica do “fazer ver”. Possui ainda uma dimensão lógica, na qual o uso de 

um objeto não impeça o de outro dentro de um lugar edificado, cujo espaço “espacializa”. Esse 

espaço relativo a outros espaços múltiplos é co-construído por arquiteturas que articulam o físico 

e o geométrico num sistema de referências que não possui limites localmente concebidos. De tal 

modo, os deslocamentos internos são abrigados em toda a sua complexidade.  

 

 
“En la dialogía de las articulaciones espaciales, los lugares relativos, al acoger la 

complejidad de los desplazamientos, no están ellos mismos en movimiento. Pero 

se abren a través de un proceso de información desde una fragmentación de la 

globalidad, en la que cualquier fragmento está interrelacionado con los demás. 

Existe pues una estética de las estructuras envolventes y una retórica de la acción 

que las atraviesa” (PELLEGRINO In: MUNTAÑOLA; 2000: 13). 

 

                                                           
5 “Muntañola otorga a la idea de lugar un sentido similar al de Christian Norberg-Schulz y ha creado el concepto de 

topogénesis en el cual las características del lugar se sintetizan con las del significado y la epistemología”. In: MONTANER, 

Josep Maria. Arquitectura y crítica. Barcelona: Ed. Gustavo Gilli, 1999: 78.  
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Assim, existe uma superposição entre estes três argumentos, cuja reflexão crítica permite fundi-los. 

A estética, dentro da qual existe uma poética e uma retórica, implica uma ética própria. As 

estratégias analisadas nesta pesquisa se situam dentro de uma retórica que evidencia os tramos, 

os traços, estes compreendidos em seu sentido do “todo arquiteturado”, em que os eixos sintáticos 

e pragmáticos (as intenções poéticas e o uso) situam o projeto em articulação com o entorno e 

o espaço interno. A envolvente é uma interfase e, no caso do redesenho, sua implicação se 

potencia duplamente. Em topogenética “las dimensiones entre arquitectura y urbanismo son muy 

poco útiles”.6 Essa afirmação é referente à sua poética, onde todo o contexto é arquitetura.  

 

Dentro da estética dos lugares, a retórica das estratégias - no escopo desta investigação - 

incorpora a premissa de análise de uma história que dividiu o urbanismo e a arquitetura para 

então fusionar estas dimensões novamente, num exercício de deconstrução e co-construção. 

Visa encontrar os enlaces e limites que o objeto arquitetônico redesenhado tem, ou não, com o 

espaço; dentro dos deslocamentos dos sujeitos, e com o tempo; na reconversão do objeto 

anterior. Posteriormente, identificar suas poéticas, que se expressariam na síntese do novo meta-

objeto.  

 

Aqui voltamos aos aspectos de geometria e memória, para salientar que o mero formalismo pode 

desarticular os deslocamentos dos sujeitos, assim como a aceitação da memória sem sua revisão 

crítica. Aludimos à gênese da lei, como subproduto entre Natureza e Cultura, (BOUDON, 2004). Os 

interesses dos agentes se regulam pela lei e a partir dos conflitos pelo território. A poética da 

arquitetura, por sua vez, “no se conforma con producir un receptáculo adecuado a los usos en 

curso, no desea reproducir un entorno, sino transformarlo, para que aumente así su sentido hacia 

los usuarios.”7 O sujeito que projeta, no redesenho, deve ser capaz de interpretar estas três figuras 

já presentes no objeto a ser redesenhado:  

 

 

 

 
 

Fig. 107 - Diagrama da arquitetura do lugar: “trazos y calendarios”. 

                                                           
6 Ibid: 15. 

7 Pierre Pellegrino In: Ibid: 12. 
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“Lo que sugestiona y repele al mismo tiempo de la arquitectura como 

constructora de lugares es justamente esta obligación que tiene el sujeto para 

comprender la razón del lugar, de colocarse en otro lugar, es decir «en el lugar 

del lugar que el otro ocupaba al crear el lugar». Muchos arquitectos fracasan al 

no saber colocarse «en lugar de», aunque los que de verdad disfrutan diseñando 

acaban adquiriendo un gran virtuosismo en esta especie de «anti-teatro» que es 

la arquitectura. Anti-teatro porque debes colocarte «en lugar del otro», cuando, 

ni el otro, ni el lugar, ni el espectador te ven. El arquitecto es un autor teatral que 

actúa en solitario, de la misma manera que el actor de teatro no tiene 

propiamente lugar, puesto que los teatros no tienen otra razón que hacer teatro. 

Son los lugares más «anti-históricos» que existen” (MUNTAÑOLA, 2000: 18). 

 

Os conceitos de “dialogia” - extraído dos escritos de Paul Ricoeur - e de “cronotopo” - vinculado 

à teoria de Mijail Bajtín - ajudam na construção das noções de “cronotopo monológico e 

dialógico”, cuja derivação destas ferramentas de estudo da linguística suportam a ideia de 

modernidade específica. Assim, a topogénesis extrapola tais conceitos, entre outros temas, ao 

estudo do espaço arquitetônico. A tríade “projeto, construção e uso” encontra correspondências 

nas figuras dos diagramas apresentados e, na semiótica de Peirce, se assemelham aos eixos 

“sintáticos, semânticos e pragmáticos”. Sua conceituação difere em alguns aspectos mas 

acreditamos que tais ferramentas aplicadas à análise facilitam a compreensão das estratégias e 

contextos abordados. 

 

 

               
Fig. 108 - Diagramas das ferramentas semióticas utilizadas. 

 

 

I.II - condicionantes arquitetônicas do redesenho 

 

«O conceito de redesenho, que aqui se especifica como projeto arquitetônico (ou urbano) que 

muda, preservando o dado anterior, se diferencia ligeiramente quando parte dos pontos de vista 

do design, da arquitetura ou do urbanismo» (pág. 109). Na escala arquitetônica existem 

condicionantes de projeto, construção e uso que atuam em níveis sintáticos, semânticos e 

pragmáticos. O projeto é condicionado por contraste de valores materiais e simbólicos, que 

mediam sua funcionalidade e contrastes sociais associados à arte e à técnica, que se desdobram 

nos universos da construção e do uso. 



180 

 

projeto: desaparição do objeto 

 

O projeto começa a ganhar forma no momento em que é traduzida a ideia ao suporte. Na 

apreciação de um novo projeto, que contem como dado um objeto anterior, este ato é 

precedido de uma série de complicadores. A discussão epistemológica de como o processo 

criativo na arte e na arquitetura media intenção e representação, merece um enfoque especial 

nestes casos: as condicionantes atualmente vigentes produziram mudanças radicais nas 

plataformas de produção do projeto e a incidência de objetos passíveis de redesenho se 

intensifica. Na maioria destes edifícios e espaços urbanos, tal processo de criação, assim como os 

de construção e uso, foi distinto - em sua formação - do que virá a ser praticado na possível 

reconversão. 

 

Na esfera técnica, a informatização dos processos de projeto obriga a tradução do objeto 

construído em parâmetros digitais. Além de converter a informação táctil em digital, ou seja, 

traduzir os planos e imagens da obra (a uma ou mais plantas-base) para a linguagem do novo 

suporte, o arquiteto enfrenta a situação de confronto entre duas matrizes geométricas distintas, 

as geometrias euclidiana e não-euclidiana. Popularizados a partir dos anos 80 do século passado, 

os softwares de desenho (CAD - Computer Aided Design) que, a princípio, “retraduziam” os 

parâmetros inseridos pelo usuário (projetista), gradualmente, se tornam mais acessíveis e 

complexos. Na atualidade, podem ser utilizados para a produção de representações em duas, 

três ou quatro dimensões, totalização matemática e controle de todo tipo de índices construtivos 

e, inclusive, proposição de geometrias complexas. Esta última propriedade, que é uma abstração 

formal provocada pelo desenvolvimento de algoritmos, entre eles os denominados fractais, (que 

muitas vezes reproduzem padrões naturais) adiciona - ou devolve - uma matriz geométrica não-

euclidiana na produção arquitetônica.  

 

Invertendo a ordem, portanto, temos duas condicionantes que tencionam o projeto de 

redesenho arquitetônico. Uma, com respeito à sua informação, outra, com respeito à sua 

formação: 1) As novas tecnologias provocam uma relação híbrida entre geometrias produzidas 

em duas matrizes diferentes8 (euclidiana e não-euclidiana) e, pelo menos três processos 

intelectuais e construtivos estão implicados: redesenho de um objeto ou sistema de objetos 

“vernacular” através do desenho técnico; redesenho de um objeto ou sistema de objetos 

“técnico” através do desenho técnico; redesenho de um objeto ou sistema de objetos quaisquer 

através da parametrização e modelos complexos. 2) A aproximação ao problema, no redesenho, 

antecipa o momento criativo à reconstrução do objeto existente, no ato de sua representação 

como suporte. 

 

1) Com respeito à geometria, a matriz euclidiana serve de base às construções de obras 

vernáculas ou produzidas com mão-de-obra local/artesanal e também às construções onde 

                                                           
8 “No mundo analógico, a divisão física regular do espaço, por exemplo, corresponde à digitalização observada no universo 

lógico-científico” (PIGNATARI, 2004: 13-14). 
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foram empregados métodos estandardizados industriais, - de maior rigor e homogeneidade 

construtiva - produzidas através da interpretação de projetos executivos. Essa geometria foi 

potenciada como método projetual no Renascimento, (TAFURI, 1982: 12) com o advento da 

perspectiva cônica. Ao longo do século XX, foi explorada e superada por meio de experiências 

de artistas, arquitetos e engenheiros que avançaram no emprego de formas complexas,9 algumas 

não-euclidianas, e desenhadas sem a ajuda de equipamentos informáticos, salvo em ocasiões 

excepcionais. 

 

Com respeito às informações de projeto, no momento da confecção dos planos - da escritura, 

da signagem10 - a relação de input (entrada de dados) se diferencia em dois dos três processos 

citados. No primeiro, as plantas-base devem representar formas provenientes da decodificação 

analógica percebida e interpretada pelo usuário, sobre a realidade física e documentação 

secundária da obra existente. Incluídas: a tectônica da natureza (não-euclidiana) refletida nas 

formas complexas dos materiais brutos utilizados; a manufatura do sistema construtivo e o 

desgaste material provocado pelo passo do tempo. Um exemplo seria a confecção de planos e 

modelos dos restos arqueológicos encontrados no perímetro de Santa Catarina, para posterior 

utilização no projeto de redesenho do mercado. No segundo, devem representar formas 

geométricas provenientes da mesma decodificação, no entanto, mais “estáveis”. Incluídas:  

tradução de planos desenhados ou impressos; dedução, por meio de observações e índices, do 

desenho técnico gerador da própria realidade física da obra. Outro exemplo, referente a este 

caso, pode ser a confecção de planos e modelos do lobby do Edifício da FIESP, para uso no 

projeto de redesenho do Centro Cultural. 

 

No primeiro caso, um sistema de signos que indiciam sistemas orgânicos/minerais - no limite da 

interpretação, de índices não-euclidianos - é transmutado em ícones gráficos dentro de um 

sistema informático. Este os transforma em parâmetros digitais e logo os devolve, 

imperceptivelmente, como um conjunto de elementos que configuram, terminada a confecção 

do plano, um símbolo do objeto existente. No segundo caso ocorre o mesmo, porém a tradução, 

no input, é mais simples para o usuário do software. O sistema de signos inserido é percebido, aqui, 

como sistema de índices da geometria euclidiana.  

 

                                                           
9 “Cuan fácil es reconocer en muchas de las arquitecturas actuales, casi literalmente, formas inducidas por procesos de 

aproximación proyectual (...) en el que los diferentes autores del siglo XX han realizado exploraciones geométricas en la 

búsqueda de: - la construcción del territorio y nuevo paisajes urbanos; - mecanismos constructivos o planteamientos 

estructurales capaces de reproducir formas complejas; - la experimentación abstracta y la génesis de nuevos organismos 

programáticos; - el simbolismo y la verdad pura; - la forma como estadio intermedio de un proceso inacabado o la 

desmaterialización del objeto arquitectónico”. Extraído de: FERRATER, Borja. Fuentes ideográficas. In: Sincronizar la geometría. 

FERRATER, Carlos e OUTROS. Barcelona: Ed. Actar, 2006: 7. 

10 “Sem pretender a generalização de seu uso, introduzo uns poucos termos novos em substituição a expressões de uso 

corrente ou oriundas da lingüística, na tentativa de, na medida do possível, desautomatizar estas últimas, demais 

contaminadas pelo signo verbal; «signagem» em lugar de linguagem; «signicidade» em vez de textualidade; 

«intersignicidade», por intertextualidade” (PIGNATARI, 2004: 13-14). Pignatari propõe uma nomenclatura cujas implicações são 

pertinentes nesta distinção categórica entre signo verbal e não-verbal aplicado à escritura arquitetônica inserida num 

software computacional. 
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O output (saída de dados), nos dois primeiros processos intelectuais e construtivos se dá apenas 

numa potencial mudança de matriz geométrica. Ainda que esta mudança tenha de fato 

ocorrido, escapa à percepção direta do projetista. O processo, aparentemente, não altera o 

paradigma do desenho técnico. Aparentemente, pois a “interface” do software tem sua própria 

lógica representativa que, no âmbito da planta-base, configura não só um objeto de por si, mas 

um meio - ou suporte - para o início do projeto. A relação híbrida entre as duas geometrias se dá 

num plano inconsciente, influindo mais no repertório técnico do projetista que na atividade de 

projeto. O processo criativo já se estabeleceu na fabricação do suporte e nasce intersignificado 

pela lógica do software: paradoxalmente, os programas retraduzem em dados informáticos 

qualquer informação que o usuário digite. Transforma-os em informação digital, os parametriza e 

desenvolve. No entanto, devolve-os instantaneamente, através da lógica de programação 

baseada no desenho técnico e em signos inteligíveis da linguagem geométrica euclidiana. O 

usuário encontra-se, virtualmente, alheio a tal ressignificação. 

 

Já no terceiro processo, exclusivamente informacional, o output se dá através da hibridação entre 

geometrias, onde o suporte - software - devolve o signo inserido por meio de respostas elaboradas 

e condicionadas a parâmetros algorítmicos. Este processo todavia é incipiente, devido à 

novidade da tecnologia e ocorre mais na confecção dos materiais de projeto, sendo utilizado na 

planta-base, para a caracterização do terreno. Seu uso, em projeto, tem implicações ainda 

desconhecidas com respeito à interpretação e fruição dos espaços criados.11 A passividade do 

método pode transformar o projetista em crítico (autocrítico, mas por uma via complexa), apenas 

fazendo juízos sobre as formas apresentadas pelo suporte, numa apreciação negativa; ou pode 

revelar processos de mediação instantânea entre imaginação e representação, numa 

apreciação positiva. No entanto, na etapa de projeto onde há uma mediação entre a escala 

arquitetônica e urbana (entorno imediato, cidade e território), a ferramenta é de interesse 

singular, pela capacidade de processamento de dados geofísicos de difícil abstração 

interpretativa e geração de vínculos entre diferentes planos, ou entre planos e volumes. Vale 

salientar que este terceiro processo não é restrito ao redesenho e pode ser extrapolado para 

qualquer projeto. Não ocorre, portanto, antecipando-se à concreção da ideia inicial de projeto.  

 

2) O projetista, assim, já realiza um enorme caminho de retroalimentação projetual, na feitura do 

suporte, onde visualiza as variantes possíveis enquanto reconstrói as plantas-base do objeto. Esse 

exercício de reconstrução (PIÑON, 2005) não é mera imitação, mas exige uma ação dialética 

entre imaginação e representação (em última análise, imagem pensada é representação 

mental). Aparte disso, se o projeto de redesenho é confeccionado através dos suportes 

“tradicionais” (analógicos), essa ressignificação replicante é suprimida. O processo criativo segue 

um caminho mais direto, mais “formativo”.12 

                                                           
11 “...la arquitectura contemporánea está confrontada con una producción acelerada de máquinas para proyectar, 

máquinas para construir y máquinas para usar. Es un desafío fascinante para los arquitectos. Sin embargo, deberían tomar la 

responsabilidad de los impactos estéticos, científicos y éticos de los trabajos que imaginan” (MUNTAÑOLA, 2009: 3). 

12 “No prefácio escrito em 1988 para sua «Teoria da formatividade» Luigi Pareyson (1918-1991) salienta o caráter operativo de 

sua formulação. Não se trata, como diz o autor, de uma metafísica da arte, de uma análise da experiência estética com 
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Peirce (1972) afirmava que a distinção entre imagem e forma, proposta por Henri Foucillon (1881-

1943) visava retirar a forma artística do campo do signo. Que tal se encontraria tensionada entre 

dois polos; entre o mundo material e o mental (ROZESTRATEN, 2009: 260).  

 

A forma artística teria então um significado independente do conteúdo. Extrapolar essa noção 

ao projeto arquitetônico é supor o projeto, mesmo sem sua materialização, como obra de arte. 

Numa acepção fenomenológica, este não possuiria um conteúdo representativo em si, até que 

surja a construção, para onde fluiria, paulatinamente, seu significado. Não há dúvida da 

autonomia do projeto como obra de arte. O imaginário arquitetônico contém um universo de 

projetos não executados, cuja influência e presença superam suas funções indiciais e transforma-

os em ícones. Por melhor que tenha sido um projeto, no entanto, se ganha materialidade, é 

imediatamente reduzido a seu propósito básico, conservando valor apenas documental. No 

projeto de redesenho, somos obrigados a negar a fenomenologia pela via afirmativa: como já 

existe a obra a ser redesenhada, o projeto está fadado a tornar-se representação, desde o 

princípio.13  

 

Por outro lado, o distanciamento do projeto como obra de arte é inversamente proporcional, no 

redesenho, à potenciação de seu processo criativo. A ‘formatividade’ do processo criativo se 

apresenta desde o primeiro acercamento. O projeto de redesenho, no entanto, não é arte pura, 

‘forma’ pura. Essa sensação de que a autoria escapa das mãos do projetista se apresenta 

incômoda, como demonstra o “cuidado” com que os autores antecedem as memórias 

descritivas de projetos redesenhados, como no caso do Centro Cultural FIESP: 

 

                                                           
ênfase no fazer mais do que no contemplar. Em uma espécie de revisão crítica do texto original, escrito entre 1950 e 1954, 

Pareyson comenta, nesse prefácio, a sobrevida de suas proposições diante de outras teorias surgidas no século XX (marxistas, 

psicanalíticas, sociológicas e estruturalistas) e atribui ao caráter eminentemente artístico (construtivo) de suas especulações, 

e, também, à coexistência da liberdade individual dos artistas e das condicionantes culturais da arte em sua teoria. 

Resumindo sua proposta, Pareyson a reapresenta assim: «...a união inseparável entre produção e invenção. ‘Formar’ significa 

‘fazer’ inventando ao mesmo tempo ‘o modo de fazer’, ou seja, ‘realizar’ só procedendo por ensaio em direção ao resultado 

e produzindo deste modo obras que são ‘formas’» (PAREYSON, 1993, p. 12-13)”. Extraído de: ROZESTRATEN, Artur. 

Representação do projeto de arquitetura: uma breve revisão crítica. In: Pós - nº 25. Revista do programa de pós-graduação 

em arquitetura e urbanismo da fau-usp. São Paulo: Edusp, 2009: 261. 

13 “(...) Foucillon (...afirma a) autonomia do universo artístico e o caráter reflexivo (auto-referenciado) da forma plástica, 

aplicados ao entendimento do processo de projeto arquitetônico (12). A autonomia da forma advém de sua constituição 

como coisa construída a partir da natureza, mas em uma nova instância: artificial. O caráter reflexivo (auto-referenciado) é 

consequência dessa autonomia construída pelo artifício que confere à obra de arte uma totalidade formal auto-suficiente, 

inauguradora de uma ordem própria e imagem de si mesma, antes de mais nada. Como propositor de um novo universo 

artificialmente acrescido à natureza (naturans ou naturata), o projeto de arquitetura afirma-se também como uma atividade 

artística, materializando uma obra de arte em desenhos e modelos, independente da execução futura das obras ali 

planejadas. Conclui-se, então, que no universo da arquitetura existem duas obras de arte relacionadas: o projeto e a 

construção (objeto, edifício ou a cidade). A construção depende do projeto. Já o projeto é autônomo, independente e pode 

sobreviver sem a obra. (12) Vale ressaltar que o uso do termo ‘forma’ aqui se refere especificamente à característica material 

e artística da arquitetura e não a qualquer idéia de formalismo, como supervalorização da forma em detrimento de outros 

aspectos arquitetônicos (...)”. Esta nota é extensiva ao uso do termo ‘forma’ na presente tese. In: Ibid.: 261.   
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“Fui convidado pela Federação das Indústrias para estudar, observar aquilo e 

comentar com eles. Havia problemas. Sabiam que, com o alargamento da 

Avenida Paulista, toda a área de recepção do prédio, de chegada por essa 

grande avenida, estava bastante prejudicada. (...) Mas o que se vê, e que é 

muito interessante do ponto de vista nosso, da arquitetura, é que, antes de mais 

nada, o que já existia ali como excelente, como excelência, fruto do projeto 

mesmo do Escritório Rino Levi, está absolutamente mal empregado. Digamos 

assim: contrariado, quer dizer, degenerado” (DA ROCHA In: PIÑON, 2003: 34). 

 

A confecção da planta-base é uma tradução e, como tal, duplamente mediada se for produzida 

em base digital. Na esfera social, a informatização dos processos de projeto retoma, de certa 

forma, a hierarquia (ou anarquia) da produção arquitetônica pré-renascentista - la organización 

colectiva del taller tradicional (TAFURI, 1982: 11) - agora sim, numa separação estamental entre 

projeto e construção. Aqui, a negação do projeto como obra de arte e sua afirmação como 

instrumento, encontram uma terceira condicionante: o processo criativo se vê alterado quando 

o trabalho de confecção da planta-base é operado por outro indivíduo que não o projetista.  

 

A informática não só acelerou a retomada de um modo de produção coletivo e cooperativo, 

como dissolveu a relação direta com o projeto, o que no redesenho implica uma perda 

considerável de comprometimento individual. O mediano ou grande escritório de arquitetura 

divide a produção das plantas entre seus integrantes, o que altera o caráter artístico do projeto. 

Desmistifica-o como obra de arte, ao mesmo tempo que as relações de produção informacional 

voltam a assemelhar-se às das cooperativas de artesãos do século XIV.  

 

Como salientou Tafuri (1982), Brunelleschi é um pioneiro ao instituir a arquitetura de autor, de cuja 

realidade nos estamos distanciando neste fim de ciclo “humanista”.14 Mário de Andrade (1938), 

crítico de arte e um dos introdutores do Modernismo no Brasil, postulava que o artista (e incluía o 

arquiteto neste grupo) deveria dominar três aspectos para desenvolver sua atividade: 1) Domínio 

da técnica específica do “artesanato” como parte da técnica geral: familiarizar-se com o 

material de que é feita a obra de arte; 2) Virtuosismo: conhecimento e habilidade nas diversas 

técnicas artísticas e conhecimentos de história da arte; 3) Solução pessoal: “talento” que estaria 

por cima do virtuosismo, onde seu excesso poderia tornar-se perigoso.15 

 

Estes aspectos, tanto nas artes contemplativas como utilitárias, tornaram-se minoritários ou 

passaram por uma transformação radical. Portanto, a sociedade eletrônico-informacional gera 

                                                           
14 “«Ser arquiteto, meus jovens, é um privilégio que a sociedade nos dá, e que eu desempenho como se fosse um segredo, 

no cantinho do meu escritório, fechado, com meus pensamentos e meus desenhos. (VILANOVA ARTIGAS, 2003)» (...) Como se 

fosse um segredo, porque não é exatamente um segredo, mas podemos fazer de conta que é? E interessaria a Artigas, 

justamente, a provocação lúdica de projetar ainda ser algo secreto? (19) Dizem que Brunelleschi se ausentava 

propositadamente do canteiro da cúpula de Santa Maria del Fiore para que as dúvidas sobre o processo construtivo 

aflorassem demandando sua presença. Guardava consigo o segredo do projeto: suas soluções construtivas”. In: Ibid.: 267.  

15 ANDRADE, Mário de. O Artista e o artesão. Aula inaugural do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade de Brasília. 

Brasília: UnB, 1958.  
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mais dois novos paradigmas, abordados aqui, em torno ao projeto de redesenho: o paulatino 

desgaste da atividade individual de projeto provoca, neste caso em especial, um rompimento 

do processo criativo; por outro lado, essa mesma sociedade acentua sua crescente necessidade, 

relativa à diminuição da demanda de novos projetos.  

 

Outro paradigma: a transformação do signo arquitetônico já se encontra em processo, no 

redesenho. O objeto pré-existente condiciona o projeto a ser um ator intermediário. Ele indicia a 

reconstrução de si mesmo, que é feita, na maioria das vezes, por um processo muito mais 

subtrativo que aditivo. Criar, aqui, é saber ordenar o espaço residual, depois ou 

concomitantemente às escolhas do que dispensar. É, por assim dizer, fazer desaparecer o objeto... 

As adições posteriores serão elementos que interpenetram o espaço ganho, e esse novo objeto, 

agora é permeável. O não-objeto, projetado por subtração ao objeto existente, configura um 

meta-objeto. Qualquer tentativa de construção de um novo objeto superposto ao existente será 

complicada, construtiva, espacial e temporalmente; pode gerar conflitos de uso e de vínculo 

com o entorno, ou, o que é mais recorrente, continuar as mesmas relações de uso e de vínculo 

que já existiam, o que seria completamente inócuo.  

 

 

construção: técnica universal/disponibilidade local 

 

A industrialização dos materiais e processos de construção incorpora o design dos elementos 

construtivos e a estandardização dos conceitos de material e técnica construtiva de forma 

massiva, no desenvolvimento da era industrial e na produção da cidade moderna. Reyner 

Banham,16 numa revisão “jornalística” da união entre desenho e indústria alemãs, sob a égide da 

fundação da Deutcher Werkbund (Federação Alemã do Trabalho) em 1907, demonstra a 

importância política dessa mesma união, e seu caráter de coesão nacional. A criação da 

entidade revela não só a proeminência dos problemas de design na economia e sociedade, 

como sua inconsistente vinculação com a estrutura de poder convulsa da Europa do pré-guerra.  

 

 

“O ano de 1907, em retrospecto, deve parecer decisivo para a arquitetura alemã 

(e, pela mesma razão, para a arquitetura internacional). Embora nenhum tema 

novo fosse introduzido no pensamento arquitetônico, algumas atitudes, em 

relação a certos problemas contemporâneos, foram assumidas, e de forma tão 

resoluta quanto o seriam, um pouco mais tarde, pelos futuristas, e - o que é mais 

importante - foram logo traduzidas para a prática. Isto é, as discussões entre 

arquitetos e pessoas relacionadas com o design devotaram-se 

fundamentalmente a desenvolver programas e organizações para a ação 

imediata (...)” (BANHAM, 1975: 93-94). 

 

                                                           
16 BANHAM, Reyner. Teoria e projeto na primeira era da máquina. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1975. 
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Em discurso promulgado por Hermann Muthesius, em 1911, no congresso da mesma entidade, 

onde estavam presentes na audiência, Peter Behrens, Mies van der Rohe, Le Corbusier e Bruno 

Taut, vincula-se a homogeneidade de um design tipológico aplicado à indústria como expressão 

de reputação do progresso da sociedade alemã.17 O programa formal da Werkbund desemboca 

na criação da Bauhaus, mas, diferentemente dos futuristas italianos, politicamente, a ideologia 

funcionalista se viu apartada das intenções do Estado a partir da ascensão da extrema direita. 

Articulações e discursos em torno dos destinos da sociedade demonstram como questões de 

estilo podem determinar a falência ou sucesso de um projeto de vanguarda. Paradoxalmente, o 

futurismo, um desses movimentos ligados à criação da Werkbund (BANHAM, 1975: 110) ficou 

identificado com o fascismo, e o funcionalismo, ao longo do período entre-guerras se afirmou nos 

países democráticos. É interessante que as construções neoclássicas tenham sido substituídas pelo 

novo modelo, nos países ocidentais e o inverso, nos orientais. Na Itália, no entanto, a crítica ao 

Modernismo, derivado destes mesmos processos, foi mais incisiva durante a redemocratização 

por haver ocorrido o contrário. O governo fascista apoiou a estética modernista. 

 

Disseminado o espírito da Bauhaus no Ocidente, foi através de Le Corbusier que o Brasil entra no 

ciclo de substituição da arquitetura clássica pela moderna. Lúcio Costa, como mediador do 

processo, promove uma absorção das novas ideias, reinterpretadas através da arquitetura 

colonial. Esse matiz não poderia ter sido mais oportuno, pois a industrialização brasileira era 

incipiente, assim como a estrutura técnica e social da construção civil. A mão-de-obra pouco 

especializada, carência de meios econômicos, estrutura urbana em crescimento e uma 

intelectualidade em busca de identidade cultural, encontram nessa apreensão do Modernismo, 

um léxico possível de ser interpretado e difundido. De certa forma, a Antropofagia, em arquitetura, 

colheu os frutos da reinterpretação cultural vinda do exterior e a construção no país é 

incrementada pelo Modernismo. Lúcio Costa, influente nos meios acadêmicos e governamentais 

do Rio de Janeiro, então capital nacional, aproveita a oportunidade da visita de Le Corbusier, 

em 1929, para difundir as novas ideias. Mas sua própria noção de arquitetura foi além da cisão 

dual18 que predominava nos círculos de produção do desenho e indústria internacionais: 

 

 

                                                           
17 “Assim, o restabelecimento de uma cultura arquitetônica é condição básica de todas as artes. (...) É questão de trazer de 

volta, a nosso estilo de vida, aquela ordem e disciplina da qual a boa Forma é a manifestação exterior. Na moderna 

organização social e econômica, existe uma forte tendência para a conformidade sob pontos de vista dominantes, uma 

estrita uniformidade de elementos individuais, uma depreciação do não-essencial em favor dos essenciais imediatos. E tais 

tendências sociais e econômicas têm uma afinidade espiritual com as tendências formais de nosso movimento estético. (...) 

A Alemanha goza mais de uma reputação de estrita e exata organização em seus negócios, indústria pesada e instituições 

sociais do que qualquer pais do mundo: nossa disciplina militar pode ser citada como fundamento disso. Sendo esse o caso, 

talvez esta seja a expressão da vocação alemã: resolver o grande problema da forma arquitetônica. Embora nossos grandes 

trustes econômicos possam apreciar as tendências arquitetônicas de nossa época, as circunstâncias forçam-nos a perguntar 

se podemos ainda depender diretamente apenas de firmas e associações desse tipo para sustentar o progresso da 

arquitetura. Para que isso tenha êxito, toda a classe de alemães instruídos e, acima de tudo, nossos particulares mais ricos, 

devem ser convencidos da necessidade de Forma pura, a fim de que esta possa progredir mais em nossa terra”. Extraído de: 

Hermann Muthesius, Wo stehen wir ? 1911. In: Ibid.: 109. 
18 WISNIK, Guilherme. Lúcio Costa. São Paulo: Ed. Cosac & Naify. 2001: 31. 
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“O completo entendimento das características construtivas e dos repertórios 

formais que no Brasil se difundiram e combinaram define, em Lúcio Costa, o 

raciocínio moderno sobre a base vernacular como o principal instrumento de 

projeto e intelecção. Sua maneira particular e erudita de combinar referencias 

variadas estabelece um campo preciso dentro do qual é legítimo justapor 

extensos panos de vidro e quebra-sóis industriais a treliçados de madeira ou 

blocos cerâmicos, num entrosamento que flagra a gênese das formas como 

produto de diversas trocas culturais” (WISNICK, 2001: 31). 

 

A poética de Costa provém de uma leitura não só de um sistema de projeto, mas da observação 

e conhecimento da realidade brasileira. Ele não entendia a arquitetura como um sistema 

fechado, e sim uma expressão da cultura. Para ele, a modernização brasileira deveria pautar-se 

pela manutenção do modo de vida autóctone. Seu modernismo era permeado de referências 

antiurbanas, como a própria superquadra de Brasília, composta de objetos modernos 

configurando um ambiente de vila, onde os protagonistas são o paisagismo e a escala humana. 

Essa poética, como a de Lina Bo, relaciona-se à maneira vernácula de construir, ainda que de 

formas diametralmente opostas. Destas, se extrapolam duas práticas de “redesenhar” a tradição. 

A primeira, pela intelectualização da cultura através da técnica construtiva; a segunda, pela 

fenomenologia da cultura através do uso: 

 

 

“A valorização do vernacular é, no Brasil, uma característica que aproxima a 

produção de Lúcio Costa e Lina Bo Bardi. No entanto, as sensíveis diferenças de 

abordagem são bastante elucidativas da maneira como raciocinam os dois 

arquitetos. Enquanto para o primeiro a contribuição popular vem decantada por 

uma cultura, uma tradição construtiva, que se elabora com vistas a uma 

consolidação, a arquiteta italiana, desapegada do sentido de «funcionalidade 

dos estilos», toma a improvisação como sintoma da inadequação do fazer 

popular em relação aos bens estandardizados do mercado e, por isso mesmo, 

sinal de criatividade e adaptação a uma realidade mais rugosa. Para esta, a 

arquitetura é um elemento como outro, dentro de uma variada «cultura popular», 

composta por uma diversidade de manifestações. Quando Lina emprega o 

barro, o faz como acusação, para explicitar um descompasso atual, uma 

defasagem entre o desenho industrial «soft» e uma realidade que não se integra 

ao mercado de consumo. Marginal, «povera», porém mais aderente às 

necessidades reais e culturais do país” (WISNICK, 2001: 35). 

 

Portanto, a prática da construção vem pautada, no caso brasileiro, por meio das condicionantes 

culturais e de uma certa antropofagia, da integração do léxico moderno no seio do fazer popular, 

o aprendizado, em canteiro19 das técnicas do concreto armado e da adaptação, inclusive, do 

                                                           
19 Sobre esta questão recomenda-se aprofundar o tema com o texto de Sérgio Ferro, “O canteiro e o Desenho”. 



188 

 

programa colonial. Como exemplo, o modelo compositivo da casa rural da época, a casa-

grande e seu anexo de serviços tradicional, a senzala, que era a morada dos escravos (tipologia 

conjunta: salão à frente, cozinha ao fundo, quartos de empregados) Tal programa se repete, 

inclusive, em apartamentos-tipo de edifícios em altura e sua lógica, nem mesmo à própria Lina Bo 

escapa, como lê-se nas plantas de sua Casa de Vidro. 

 

                     

 

Fig. 109 - Plantas da Casa de Vidro, Lina Bo Bardi, 1950. Estrutura programática corresponde ao passado colonial brasileiro. 
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Fig. 110 - Construção da Sala São Paulo de Concertos. Tribunas de madeira. Mão-de-obra local e técnicas construtivas 

tradicionais. 

 

 

 
 
Fig. 111 - Construção da Sala São Paulo de Concertos. Cobertura. Tecnologia de ponta onde o teto móvel permite o ajuste 

acústico perfeito.  

 

Em outros países até então pouco industrializados, o Modernismo seguiu caminhos semelhantes, 

talvez sem o entrelaçamento ocorrido no Brasil. No entanto, a tradição artesanal na Catalunha é 

responsável por experiências de edifícios construtivamente elaborados e que possuem 

características modernistas aliadas a detalhamentos feitos sob um artesanato que substituía a 
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falta de uma indústria de pré-fabricados, em seu momento.20 No caso do redesenho, as 

condicionantes construtivas passam por compreender essas relações de referência à cultura, 

para a conservação do patrimônio sem a perda da identidade da obra.  

 

Nos edifícios estudados em Barcelona, o tema da conservação da fachada foi a condicionante 

imposta aos arquitetos, cujo desenvolvimento da reconstrução se deu no campo sintático. A 

semântica da identidade foi deixada a cargo desse elemento. No Mercado de Santa Catarina, 

este foi o perímetro sob o qual se desenvolveu toda a construção, escondendo-o e transformando 

a cobertura em protagonista. No Estádio Olímpico de Montjuïc, o perímetro definido pela 

fachada conteve a massa construída, que utilizou a alteração da topografia interna para manter 

intacta a aparência exterior, apenas sendo adicionada uma plana cobertura interna, indiciando 

a infraestrutura tecnológica implícita. No Edifício de Balmes, a nova fachada é condicionada 

pelas homólogas contíguas e pela estrutura tipológica do bairro, da qual tenta escapar, com 

elegância. Nos edifícios estudados em São Paulo, o redesenho se fundamenta nas configurações 

internas. A fachada passa desapercebida, e reconstrói-se as relações de uso. Apenas na 

intervenção da Estação Júlio Prestes, onde o elemento clássico predomina, o caráter do 

redesenho se assemelha ao europeu. Ainda assim, se na obra foram trabalhados - em sua maioria 

- restauros do edifício anterior, a sala de concertos, de tecnologia avançada e implantada no 

pátio, tem em sua construção uma técnica universal trabalhada junto à mão-de-obra tradicional, 

como demonstram as fotografias de obra.  

 

 

uso: refúgio da memória 

 

A obsolescência da função, do uso ou dos elementos constituintes do equipamento a ser 

redesenhado são as condicionantes que provocam tal necessidade. Seria um dilema, entretanto, 

redesenhar um edifício cuja forma segue a função. Se seguirmos esta premissa, todo edifício que 

perde seu valor funcional, pela obsolescência de seu uso, seria descartável. Estaríamos fadados 

à recuperação dos elementos constituintes e portanto, apenas reformando edifícios e espaços 

                                                           
20 “Sin que parezca exagerado, podemos aseverar que las artes aplicadas se convierten en el motor del cambio 

arquitectónico durante el modernismo. (Refere-se ao Modernismo Catalão) Su particular importancia radica en la forma en 

que se articulan respecto a la práctica constructiva: en un primer nivel, se recupera el antiguo esplendor de los llamados 

oficios artísticos, algunos de ellos como la forja - con los trabajos de repujado - la cerámica vidriada, las vidrierías y algunos 

tipos de trabajo en estuco - como el esgrafiado - olvidados y mantenidos bajo mínimos, y se intenta adaptarlos a las nuevas 

condiciones y procedimientos técnicos de la época; en un segundo nivel, los oficios recuperados junto con la serie de artes 

aplicadas aparecidas o desarrolladas a lo largo del XIX - los pavimentos hidráulicos y la piedra artificial, la pintura decorativa, 

la obra escultórica - se estructuran en el edificio en base a una jerarquización que llega a ser característica de la etapa 

modernista. (…) Indudablemente, la producción de época modernista no deja de ser el resultado del particular modo de 

entender el hecho arquitectónico por parte de la sociedad de finales del siglo pasado. (XIX) En todo caso, y contrariamente 

a lo que se ha tendido pensar, el modernismo no es una realidad sin transcendencia, ya que revirtió directamente en la 

actividad constructora posterior, visible, sobretodo en la importancia que a partir de entonces se concedió a los trabajos 

aplicados a la arquitectura”. In: Barcelona metròpolis mediterrània. Quadern central nº 16, Barcelona: Ed. Ajuntament de 

Barcelona, 1990: 94.  
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urbanos. Deriva dessa premissa, que os objetos funcionalistas não poderiam ser redesenhados e, 

ironicamente, dotar-se-iam os artefatos pré-modernos de uma aura e simbologia únicas, capazes 

de, com alguns ajustes, de tempos em tempos, conservar toda a história de um lugar e contá-la 

através da paisagem urbana. Felizmente, em arquitetura, o discurso não determina a prática tão 

estritamente quanto os interpretantes possam desejar. O Edifício da FIESP é um objeto moderno 

cujos autores se filiavam, explicitamente, ao International Style. Sofreu redesenho, como também 

o sofreu a fábrica da Pompeia. A necessidade de redesenho na cidade de São Paulo, enfrentará 

esse paradigma com o passo do tempo, pois a maioria de seus objetos segue a estética moderna.  

 

Munford21 discorre sobre o símbolo e a função em arquitetura, utilizando a dicotomia que dá 

origem às discussões sobre a inutilidade do ornamento das arquiteturas mais antigas frente à 

funcionalidade da era da máquina. Sobre o tema do uso no redesenho, interessa particularmente 

as opiniões que descreve, de arquitetos defensores de uma ou outra postura, de usuários e, 

sobretudo, do uso objetivo e subjetivo do edifício a que se refere: o prédio das Nações Unidas, 

em Nova Iorque (1940). 

 

Ao princípio do discurso, coloca em polos opostos as visões de Horatio Greenough (1805-1852) e 

John Ruskin (1819-1900). Como inspiração provável em Louis Sullivan, - notório pelo uso da máxima 

- Greenough desenvolve o teorema de Lamarck: a forma segue a função, e reconhece que as 

verdadeiras obras de arte criadas pelos homens não eram os espécimes vulgares de decoração 

e arquitetura ecléticas, mas as sólidas formas viris, despidas de quaisquer acessórios históricos que 

não fossem os da sua própria época (MUNFORD, 2001). Ruskin, por sua vez, ainda que mantivesse 

respeito pelos triunfos do Período Vitoriano, quanto à utilidade e funcionabilidade, insistia em que 

a construção era uma coisa e a arquitetura era outra: uma construção tornava-se uma obra de 

arquitetura, segundo a sua teoria, quando a estrutura era realçada e ornamentada com 

esculturas e pinturas originais (MUNFORD, 2001). Esta postura conservacionista e romântica teve 

reflexos no campo do restauro, do qual foi um grande teórico. 

 

Quanto ao edifício das Nações Unidas, a crítica contundente promove-se no âmbito da 

simbologia: O órgão representa a vontade de integração entre os povos, mas seu edifício 

proeminente é um prisma cujo programa encerra escritórios simples, como os de qualquer um do 

entorno, e o prédio da assembleia, que reúne os representantes de Estado, implanta-se de forma 

tímida. Esta crítica demonstra a multiplicidade de visões sobre o que é simbologia em arquitetura, 

pois o mesmo prédio é tomado como exemplo por Walter Gropius, na defesa da arquitetura 

moderna - frente às gótica e clássica - nos campus universitários americanos.22 

 

Entretanto, os usuários são, comumente, excluídos do debate e um cliente talvez não devesse ser 

tão relegado à passividade da mera abstração referencial. O tema da assembleia é revisitado 

                                                           
21 MUNFORD, Lewis. Símbolo e função em arquitetura. In: Arte e técnica. Editorial 70, 2001: 101-120. 

22 GROPIUS, Walter. A arquitetura não é arqueologia aplicada. Artigo publicado no The New York Times Magazine, de 2 de 

Outubro de 1949, sob o título de “Not Gothic but Modern for our Colleges”, recebendo o prêmio Howard Myers Memorial, em 

1951. In: GROPIUS, Walter. Bauhaus: novarquitetura. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1972: 109. 
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por Munford, ao longo de sua crítica, evocando a premissa do primeiro-ministro britânico Churchill, 

ao requisitar determinadas condições para a reconstrução da Câmara dos Comuns: 

 

 

“Por outras palavras, todo o edifício está condicionado pelas intenções culturais 

e pessoais, assim como pelas necessidades físicas e mecânicas. Deste modo, um 

funcionalismo orgânico não pode deter-se perante uma solução mecânica ou 

fisiológica. Por isso, o Sr. Winston Churchill, quando da reconstrução da câmara 

dos comuns, insistiu sabiamente no facto de que o espaço destinado aos lugares 

deveria ser consideravelmente mais pequeno do que o número real de membros, 

de forma a preservar a proximidade e intimidade do debate na Câmara, nas 

condições normais de freqüência. Essa decisão foi tão inteligente quanto a 

decoração medieval que a acompanhou foi inapta e gratuita; e um arquiteto 

moderno original poderia ter encontrado um meio de dar repercussão, com 

esculturas originais, às cerimonias tradicionais e símbolos tão zelosamente 

preservados no Parlamento Britânico, a começar por essa relíquia medieval que 

é o ceptro do orador” (MUNFORD, 2001: 112). 

 

De certa forma, o uso anterior deve ser estudado na estratégia de redesenho, como se o 

arquiteto, de um cronista se tratara. Não por acaso, Baudelaire (1821-1867) teve tanta 

repercussão no meio acadêmico como para ser referência dos usos e costumes de uma época. 

Através de seu sarcasmo, cinismo e inteligência - comparáveis aos de Churchill - retratou, na Paris 

do século XIX, as relações burguesas que estruturaram a arte e a cidade modernas, cuja falência 

de ideais traduziu-se sob sua influência, em Benjamin. Em um de seus textos, divagando sobre o 

chique e o lugar-comum, utiliza o ataque pessoal a uma determinada figura contemporânea sua 

para, sagazmente, criticar com toda a violência um mandatário da época e suas pretensões 

militares. Esta figura, (no caso, Sr. Horace Vernet) ao mesmo tempo artista e protótipo do burguês, 

é ridicularizada por possuir nenhuma paixão e uma memória de almanaque.*23 E, em gesto 

deletério, sob sua definição de memória (a de Baudelaire), exprime como não se contempla o 

abuso pelo qual, na arte - e, implicitamente, na sociedade - o chique e o lugar-comum dela se 

apoderam. 

 

 

“O «chique», palavra horrível, bizarra e de moderna cunhagem, da qual ignoro 

até a ortografia, mas que sou obrigado a empregar, porque está consagrada 

                                                           
23 “*«A verdadeira memória, considerada de um ponto de vista filosófico, consiste somente, suponho, numa imaginação 

muito grande, fácil de se comover, e, por conseguinte, capaz de evocar, com auxílio de cada sensação, as cenas do 

passado, dotando-as, como por encantamento, da vida e do caráter próprios a cada uma delas; pelo menos vi esta tese ser 

defendida por um de meus antigos mestres, que possuía memória prodigiosa, embora fosse incapaz de fixar uma data ou 

nome próprio. - O mestre estava certo, e, de fato, são diferentes as palavras e os discursos que penetraram profundamente 

numa alma, e dos quais se pode captar o sentido profundo e misterioso, das palavras que se sabe de cor». - HOFFMANN. 

(Nota do Autor)”. Aqui Baudelaire se apropria desta definição para confrontar a atitude/caráter de Vernet. In: BAUDELAIRE, 

Charles. Poesia e prosa (Compilação). Rio de Janeiro: Ed. Nova Aguilar, 1995: 713.  
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pelos artistas para exprimir uma monstruosidade moderna significa: ausência de 

modelo e de natureza. O chique é o abuso da memória (grifo meu): 

simplesmente, o chique é mais uma memória da mão que uma memória do 

cérebro; pois existem artistas dotados de uma memória profunda dos caracteres 

e das formas - Delacroix ou Daumier - que não tem nada a ver com o chique. (...) 

A significação da palavra «lugar-comum» tem muita analogia com a da palavra 

chique. No entanto ela se aplica mais particularmente às expressões da cabeça 

e às atitudes. (...) Tudo que é convencional e tradicional concerne ao chique e 

ao lugar-comum” (BAUDELAIRE, 1995: 711). 

 

Precisamente, o problema da memória no redesenho é fundamental, e uma condicionante direta 

do uso dos lugares. O uso passado refere-se à memória que se recorda e o uso futuro, à memória 

que se pretende, sendo a imaginação do usuário uma ponte que lhe permite adequar-se ao uso 

presente. O arquiteto, dessa maneira, atuando como um cronista, se desprende das memórias 

impostas ou, como Baudelaire indicia, das memórias abusivas, cujas convenções e tradições 

impedem-no de perceber os modelos e a natureza implícitos neles. No redesenho, projeto e 

memória estão ligados de tal forma, que o sucesso do novo objeto decorre da manutenção 

(lembrança/esquecimento) desta, uma memória impregnada pelo uso anterior destes mesmos 

lugares, prontos para serem ressignificados. Para tal, é necessária a busca de elementos em 

equilíbrio, as condições de uma memória justa.24  

 

O equilíbrio de um objeto figurativo, - o edifício existente - de formas vernaculares ou clássicas, ou 

mesmo de alguns edifícios pós-modernos, busca-se através da inserção de elementos abstratos, 

como é o caso da maioria dos redesenhos estudados. Em Barcelona, tanto no caso do Edifício 

de Balmes, como no caso do Estádio Olímpico, ou no Mercado de Santa Catarina, esta postura 

existiu. A tipologia elementar das fachadas novecentistas (o elemento-tipo, por exemplo, o marco 

das janelas ou a colunata engastada) foi desconstruída de várias maneiras: por similitude, no 

primeiro caso, por separação, no segundo e por subtração, no terceiro. Em São Paulo, ocorreu a 

mesma postura de desconstrução do elemento figurativo na estação Júlio Prestes, com a inserção 

de elementos leves nas divisões de espaços, ainda que, diferentemente do Mercado de Santa 

Catarina, naquela houve uma opção por evidenciar o elemento antigo. A exceção encontra-se 

nos casos de estudo do SESC Pompeia e do Centro Cultural FIESP. Como aludia Ruskin, com a 

                                                           
24 “…la arquitectura no puede ya apoyarse en la repetición de formas históricas, una falsa memoria, ni en el «collage» de 

estilos, una manipulación de la memoria, ni en la repetición de formas iguales, una memoria mecánica, ni en la obra 

totalmente enigmática basada en la pérdida total de memoria, de «cualquier» memoria. La arquitectura está pues, 

condenada, a buscar en cada proyecto la memoria «justa», «exacta», la que consigue el equilibrio vital entre olvido y 

recuerdo, olvido a partir del cual las relaciones inter-subjetivas encuentran en los edificios y en las ciudades el soporte «justo», 

«exacto» y «feliz» (5) para decidir y desarrollar las acciones sociales necesarias en cada momento histórico. Los excesos de la 

memoria, en uno y otro sentido, producen una arquitectura que nasce excesivamente anclada en el pasado o en el futuro, 

y no es un presente culto, rico y bien medido, capaz de soportar acciones y deseos más y más ajustados a la situación social 

actual. (5) G. Gadamer expresó ya este concepto en Vérité et Méthode, Seuil, Paris, 1960”. Extraído de: MUNTAÑOLA, J. 

Arquitectura Proyecto y Memoria. In: Documents de projectes d’arquitectura (DPA) nº 18. Forma y memòria. Barcelona: 

Publicació del Departament de Projectes d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 2002: 7.  
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lógica do equilíbrio a seu favor, no SESC, um objeto moderno não-figurativo foi insertado de 

elementos figurativos ou reinterpretações pervertidas dos objetos figurativos (pervertido no sentido 

surrealista do termo, como as janelas amebóides ou o “Rio São Francisco”). No caso da FIESP, essa 

exceção é tida ipsis litteris, ou seja, na renovação de um objeto não-figurativo, como o Edifício 

da FIESP, conseguiu-se o equilíbrio por outros meios: na leveza e imaterialidade da abertura 

horizontal marcada em ferro e vidro, frente ao peso do grande cone fechado e a dureza do 

concreto aparente. Aqui temos a forma seguindo a função na mais bela acepção do termo. Mas 

nos permite também questionar onde se encontrava o valor simbólico de um vestíbulo truncado 

e completamente alterado entre o edifício de escritórios e a avenida, posteriormente alargada, 

implantada à meia-planta acima de seu nível? Era este um espaço desprovido de memória? 

Neste caso, também houve um trabalho de “arqueologia” que recuperou-a. 

 

 
 

Fig. 112 - Pablo Picasso, Casas en la colina, Horta del Ebro (1909). Equilíbrio entre modelo e natureza;  

figurativo e abstrato. 

 
 
I.III - velhos problemas e novas necessidades 

 
A situação de muitos dos conjuntos urbanos históricos latino-americanos é de precariedade e, no 

continente europeu, de abandono. Desde as últimas décadas do século XX, a preocupação com 

o destino desses espaços cresceu, ao longo de uma série de iniciativas de conservação, 

revitalização e reanimação.25 Por outro lado, em cidades de população crescente, os antigos 

edifícios também passam por situação semelhante, cuja requalificação e conservação se 

pleiteia. Muitos deles, principalmente na década de 80, foram transformados em museus, assim 

                                                           
25 CRUSAT, Enrique Vidal. La revitalización de monumentos y conjuntos históricos y El ICOMOS. In: Cátedra Gaudí. De re 

restauratoria. Vol. II. Barcelona: Ed. UPC, 1974.  
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como alguns conjuntos históricos inteiros. Essa tendência modificou-se durante a década de 90, 

com as transformações ideológicas ocorridas nos campos político (fim da guerra fria) e 

tecnológico (popularização da internet). A museificação, nestes dois contextos, foi 

reconsiderada. A maioria dos edifícios cujo valor histórico/simbólico era suficientemente 

relevante, foi adaptada a funções museísticas vinculadas a atividades cívicas ou promoção de 

eventos. As comunidades históricas esvaziadas, passaram de configurar-se como museus ao ar 

livre numa caracterização “temática”, em muitos casos, para adaptarem-se ao turismo rural ou 

cultural, de tal maneira que se mantivessem ocupados. Essa preocupação se vê refletida no 

artigo de Vidal Crusat, já em 1974, numa crônica sobre o congresso do ICOMOS (International 

Council of Monuments and Sites) em Tesalônica. Ele relata a tendência dos países socialistas de 

então, buscarem solucionar o problema dos cascos históricos através da museificação, inclusive 

trasladando edifícios inteiros a determinados locais, ou, por outro lado, - já abarcando a maioria 

das intervenções - a análise extremamente tipológica do problema, sendo feita em três grandes 

grupos: tipologia geométrica, sócioeconômica e histórica. Ele acreditava que essa tendência à 

reanimação excluía outras formas de análise e defendia a procura de uma metodologia geral. 

Aponta, inclusive, que os tipos colocados fora de contexto resultariam praticamente mortos. Essa 

afirmação prediz a série de cidades temáticas constituídas posteriormente, cuja solução seguinte 

acabou por criar a sistematização do chamado “turismo rural”. 

 
 

“No cabe duda pues, de la necesidad de emprender un estudio formal en 

profundidad del objeto, monumento individual o conjunto, que pretendemos 

proteger. Solamente así podremos evitar las alteraciones innecesarias y 

desvirtuantes de su forma original, introduciendo solamente las totalmente 

imprescindibles para una correcta conservación. A la forma de los conjuntos más 

o menos extensos podemos aproximarnos por los diversos caminos que nos 

proporcionan los modernos conocimientos sobre el particular. Desde el análisis 

gestáltico al semántico hay todo un abanico de vías de aproximación al 

conocimiento de la forma, entre las cuales no es la menos importante la Tipología. 

De la tipología de la vivienda rural se ocupó precisamente, y extensivamente, el 

coloquio de Salónica. A mi modesto entender, esta importancia desmesurada 

que se prestó a la Tipología en una reunión cuya finalidad era hablar de 

«reanimación», constituyó un elemento perturbador” (CRUSAT, 1974: 106). 

 

As tendências apontadas revelam uma inversão abrupta das lógicas de construção pré-

modernas, tanto de edifícios desse caráter, como da própria estrutura urbana: da construção 

para a continuidade prática da vida à preservação, com vistas à manutenção da memória de 

seus meios, sua identidade. Se analisamos a primeira tipologia proposta para um edifício que 

contivesse uma série de artefatos cujo valor reside em evocar a memória da atividade humana 

(o museu), nos reportaríamos ao esquema escadaria - pórtico - cúpula.26 Proposto pela École 

                                                           
26 “Os especialistas em geral entendem não haver um envoltório reconhecidamente identificável com a categoria «museu» 

- pelo menos até o século XIX. Conforme assinala o crítico Joseph Rickwert, «(...) De fato, o primeiro edifício característico do 
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Polytechnique de Paris e posteriormente adotada por Schinkel no Altes Museum, sua 

configuração ajudou a criar um espaço urbano consagrado e totalmente dedicado ao tema, a 

Ilha dos Museus, de Berlim. Aludindo novamente a Bauman, a inversão destas tendências seria 

apenas uma repercussão a mais do grande câmbio de estrutura social ocorrido no período.27 

Assim também ocorre com a tipologia inicial de museu, uma transformação de ideias e formas, 

que vai desde o templo das musas ao depósito de velharias e a espaço privilegiado da cultura 

de massas; de comemoração edificada do saber enciclopédico a mausoléu empoeirado de 

artefatos inúteis e a celebração da informação total do fazer humano” (ZEIN, 1991: 30). O 

comportamento urbano espelhado no construído, como visto anteriormente, transforma o choque 

cultural moderno na absorção (ou adequação) contemporânea do mesmo. O curto caminho do 

objeto arquitetônico preparado para conter a memória como espetáculo se compara ao da 

proposta de museificação de conjuntos urbanos inteiros. Talvez a curva seja ainda mais longa no 

caso do edifício, pelo processo causar menor estranheza. Zein propõe um arco onde a criação 

tipológica neoclássica é negada ou subvertida pelos modernistas, tomando como exemplos a 

caixa de ferro e vidro do Museu Nacional de Berlim (Mies), ou o Museu do Crescimento Infinito 

(Corbusier) e o Guggenheim de Nova Iorque (Wright), como aliteração de galerias ou referência 

a cúpulas, até a assumida proposta de cultura como mass-media, do Centro Pompidou. 

 

O redesenho dos edifícios estudados, exatamente pela sua importância nos contextos a que 

pertencem, possui um profundo caráter museístico, invertido pela clara noção advinda das 

experiências dos anos 80, de que a revitalização deve dar-se num âmbito de participação 

dinâmica, fluida, além daquela que fomenta o uso pela simples observação passiva. O Mercado 

de Santa Catarina - com seu espaço arqueológico - integra esse aspecto, juntamente com o 

SESC Fábrica Pompeia e o Centro Cultural FIESP - com suas salas de exposições. A Estação Júlio 

Prestes/Sala São Paulo de Concertos, acolhe atividade cultural erudita e alude à conservação do 

edifício mais do que sua revitalização, mantendo as antigas funções separadas das novas. 

                                                           
tipo é provavelmente o Altes Museum de Berlim, projetado por Karl Friedrich Schinkel em 1822/23. Desde então, o esquema 

de Schinkel se converteu em modelo de como devia ser uma galeria nacional. Ele não traçou o tipo, que já havia sido criado 

em princípios do século na École Polytechnique de Paris; Schinkel, contudo, fez dele uma forma construída» (2) A fórmula 

escadaria/pórtico/cúpula foi tão bem sucedida que há os que a adotam como base tipológica, a cuja tradição os museus 

atuais deveriam remontar, sob pena de não chegarem a respostas adequadas. (2) Joseph Rykwert, «El culto al museo - Del 

Tesoro al Templ»o, A&V18, Madrid, 1988: 4”. Extraído de: ZEIN, Ruth Verde. Duas décadas de arquitetura para museus. In: 

Revista Projeto nº 144. São Paulo: Ed. Arco, 1991: 30.  

27 “La modernidad significa muchas cosas, y su advenimiento y su avance pueden evaluarse empleando diferentes 

parámetros. Sin embargo, un rasgo de la vida moderna y de sus puestas en escena sobresale particularmente, como 

«diferencia que hace toda la diferencia», como atributo crucial del que derivan todas las demás características. Ese atributo 

es el cambio en la relación entre espacio y tiempo. La modernidad empieza cuando el espacio y el tiempo se separan de la 

práctica vital y entre sí, y pueden ser teorizados como categorías de estrategias y acción mutualmente independientes, 

cuando dejan de ser - como solían serlo en los siglos premodernos - aspectos entrelazados y apenas discernibles de la 

experiencia viva, unidos por una relación de correspondencia estable y aparentemente invulnerable. En la modernidad, el 

tiempo tiene «historia» gracias a su «capacidad de contención» que se amplía permanentemente: la prolongación de los 

tramos de espacio que las unidades de tiempo permiten «pasar», «cruzar», «cubrir»…o «conquistar». El tiempo adquiere historia 

cuando la velocidad de movimiento a través del espacio (a diferencia del espacio eminentemente inflexible, que no puede 

ser ampliado ni reducido) se convierte en una cuestión de ingenio, imaginación y recursos humanos” (BAUMAN, 2000: 14). 
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Fig. 113 - Centro Cultural Georges Pompidou, Bairro do Beaubourg, Paris. (Renzo Piano e Richard Rogers, 1977). 

 

Mesmo assim, as antigas se encontram desvinculadas da massa edificada e a nova atividade é 

circunscrita a um local determinado: o antigo pátio inacabado. O Edifício de Balmes e o Estádio 

Olímpico configuram os elementos das fachadas como telas em exposição; acervo de um museu 

ampliado, a cidade. Um, criando uma pele que não viola os códigos do passado, a ponto de 

desconfigurá-lo e outro, mantendo estritamente aquilo que é artefato museístico. Portanto, são 

recuperações que souberam redesenhar-se de maneira que se integre passado e futuro, num 

presente útil. Em definitiva, são velhos problemas, cujas necessidades mudam constantemente, o 

que não torna a fórmula definitiva, como não pode ser definitiva a noção do que é belo, 

incorrendo-se em erros mais profundos do que se possa supor. 

 

 

“Sempre que o homem acreditou ter encontrado a “beleza eterna”, recaiu na 

imitação e esterilidade. A tradição legítima é o produto de um crescimento 

ininterrupto. Para servir de estímulo ao homem, sua qualidade deve ser dinâmica, 

não estática” (GROPIUS, 1972: 111).28 

                                                           
28 No artigo citado, Gropius, fundador da Bauhaus, utiliza seu projeto no Campus de Harvard (EUA) para demonstrar como 

suas ideias sobre tradição e continuidade manobram dentro da arquitetura moderna. Projetado um objeto moderno dentro 

de um sistema clássico, adaptando-o ao mesmo, o arquiteto demonstra uma forma de pensar que não se contradiz com o 

conceito de redesenho urbano - dentro de um espaço restrito - numa proposição arquitetônica de um novo objeto 

contextualizado e que qualifica os circundantes por adição, característica básica dos sistemas de objetos modernos 

(MONTANER, 2008). “Se observo desta posição (beleza) meu trabalho atual (1949) - o projeto para o novo Graduate Center 

de Harvard - e penso como esse complexo de edifícios pode converter-se em liame vivo entre a missão histórica de um 
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parâmetros de redesenho 

“Vivir es solucionar problemas” 

Karl Popper 

 

Os problemas de manutenção da identidade geram uma série de soluções às diferentes 

necessidades de cada objeto, contexto e usuário. A prefiguração destes gerou uma infinidade 

de parâmetros de redesenho, cuja taxonomia, se afrontada antes da realização do projeto, beira 

a esterilidade. Reutilização, liberação, integração, reintegração, recomposição, reocupação, 

adaptação, reciclagem, restauração, revitalização, reconstrução, reabilitação, re(uso) 

adaptativo e criativo,29 etc. São tênues divisões de significantes, cujo significado acaba por 

revelar-se a posteriori. 

 

Muitas revitalizações, refigurações, refuncionalizações, etc., se apresentam como tal depois que 

o local mostra-se revitalizado, ou refigurado, refuncionalizado e assim por diante. Durante a 

investigação apresentaram-se parâmetros pertinentes, como na análise dos redesenhos no 

centro de São Paulo, (pág. 100) onde se percebe uma evolução de casos - de renovação à 

requalificação, passando pela revitalização - ao longo de algumas décadas (OLIVEIRA, 2010). Ou 

ainda outros parâmetros válidos, como o citado (Re)uso criativo, que determina uma prática 

específica, ou a reanimação, que define com propriedade a anomalia atemporal e antiespacial 

dos conjuntos históricos mumificados e/ou realocados (CRUISAT, 1974).  

 

No entanto, declarar a especificidade do projeto antes de uma sólida verificação de 

necessidades e de proposições concretas, pode fixar condicionantes desnecessárias ou 

subordinadas a interesses contraproducentes, pelo que certas denominações soam mais 

publicitárias que exatas. Por outro lado, temos a restauração em si, definida já entre 1854-1868 

por Viollet-le-Duc,30 quando esta era uma ciência em formação e o redesenho não era visto 

                                                           
grande Instituto de Educação e o espírito agitado e indagador da juventude atual, então sei que esse edifício deve conquistar 

o apoio espontâneo dos estudantes e, ao mesmo tempo, deve enquadrar-se na tradição arquitetônica específica de 

Harvard. O que é essa tradição? O «yard» de Harvard, familiar a tantos filhos dos EUA, revela um tema básico vivo de «design» 

arquitetônico, respeitado por todos os arquitetos que lhe incorporaram novos edifícios pelos séculos afora. Uma série de pátios 

ajardinados de diferentes tamanhos e limitados pelos edifícios mais diversos oferece uma seqüência arquitetônica de 

surpresas espaciais. Essa formação espacial cumpre uma velha lei da arquitetura: sintonizar artisticamente as massas de 

construções e os espaços abertos, em consonância com a sensibilidade humana para a harmonia de espaço e escala” 

(GROPIUS, 1972: 111-112). 

29 A maioria dos termos citados são pormenorizados no capítulo 2 da tese de doutorado “Arquitecturas Transformadas: 

Reutilización adaptativa de edificaciones en Lisboa 1980-2002. Los antiguos conventos”, assim como as diferenças básicas 

entre conservação e seu objeto de estudo, a reutilização. A autora define o termo específico de seu estudo assim: “Es un 

proceso que aprovecha la energía y cualidad del edificio original, sea de especial interés arquitectónico o histórico o 

simplemente un edificio común y superfluo, y que combina esto con la nueva energía y actividad que el nuevo uso trae (12). 

(12) Latham, Derek. Creative Re-Use of Buildings. Dorset: Donhead Publishing Ltd. Volume 1 Principles and Practice: xi: 

«’Creative Re-use’ is a process that harnesses the energy and quality of the original building, whether of special architectural 

or historic interest or simply a work-a-day redundant building, and combines this with the new energy and activity that the new 

use brings»”. (ARROYO, 2007). 

30 “RESTAURAÇAO, s. f. A palavra e o assunto são modernos. Restaurar um edifício não é mantê-lo, repará-lo ou refazê-lo, é 

restabelecê-lo em um estado completo que pode jamais ter existido em um dado momento”. Extraído de: VIOLLET-LE-DUC, 
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como opção viável; e seu contraponto radical, em Ruskin (1849). 31 32 Após tal etapa, a 

conservação arquitetônica começa a tender as mãos ao redesenho. É importante mencionar o 

arquiteto italiano Carlo Scarpa (1906-1978), como um dos maestros na adaptação de novas 

estruturas para potenciar a história dos edifícios, sendo uma referência nesta transição.  

 

Definido o redesenho como a princípio, (Introdução) de forma generalizada: “projeto 

arquitetônico (ou urbano) que muda, preservando o dado anterior”, reafirmamos a condição 

deste como ideia, na qual a adoção de estratégias se posiciona em qualquer dos sistemas cuja 

significação não se atenha a conservar o objeto arquitetônico tal qual, ou à proposição de um 

objeto novo, seja num terreno disponível, ou numa construção em que a demolição se deu por 

completo. 

 

 
 

Fig. 114 - Carcassonne (Séc. XIX), depois da restauração feita por Viollet-le-Duc. 

                                                           
Eugène. Verbete: restauração. In: Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, Paris: Grund, s/d 

(original 1854). Segue-se alguma descrição do método: “Este programa, antes de mais nada, admite por princípio que cada 

edifício ou cada parte de um edifício devam ser restauradas no estilo que lhes pertence, não somente como aparência, mas 

como estrutura. (...) Mas, se for o caso de refazer porções do monumento das quais não resta traço algum, seja por 

necessidades de construção, seja para completar uma obra mutilada, é então que o arquiteto encarregado de uma 

restauração deve imbuir-se bem do estilo próprio ao monumento cuja restauração lhe é confiada. (...) se ele leva suas funções 

a sério, e se não quer apenas parecer sincero, mas acabar sua obra com a consciência de não ter deixado nada ao acaso 

e de nunca ter tentado enganar-se”. Ibid. 
31 RUSKIN, John. Las siete lámparas de la arquitectura. Buenos Aires: Ed. Ateneo, 1956. 

32 “Por otro lado, el inglés Ruskin, en su libro «Las siete Lámparas de la Arquitectura» (1849), planteó que debía dejarse al 

monumento morir libremente y no tocar sus piedras, sino esparcir sus restos, ya que no nos pertenecen, pertenecen a sus 

constructores y a las generaciones futuras. Considera que la intervención es un daño mayor que la ruina del edificio y la 

condena. Esta posición, de cierta forma extremista, plantea que no se puede intervenir de ninguna manera y su resultado 

sería una ciudad totalmente en ruinas”. (ARROYO, 2007: 18). 



200 

 

II - reorganização estrutural/estratégias arquitetônicas 
 

«Com base na necessidade de transformar o objeto a ser redesenhado a uma nova configuração, 

verifica-se a composição que os casos de estudos selecionados promovem frente ao sistema 

arquitetônico anterior. Foram associadas as escolhas projetuais de seus autores a signos que 

nomeiam as estratégias identificadas. Separadas tais escolhas em seus aspectos urbanísticos e 

arquitetônicos, neste apartado apresentamos as posturas que tais edifícios desenvolvem com 

respeito ao seu “texto” anterior, numa retroalimentação projetual. Os exemplos se restringem a 

edificações, mas o método de análise pode ser extrapolado a espaços públicos e semipúblicos, 

relacionando-se à configuração de sua estrutura interna. Em planejamento, não existiria uma 

inversão metodológica, pois a reorganização deve partir da estrutura. No entanto, as estratégias 

de redesenho em planejamento urbano não se consideram aqui como parte de uma realização 

de um arquiteto determinado ou estúdio. As estratégias de planejamento, excluindo as propostas 

utópicas e totalizantes, extrapolam as propostas pessoais ou de pequenos grupos e não seguem 

o modelo analisado a seguir, ainda que se considere importante a análise e compreensão destas 

e as interações entre projeto e plano urbano. 

 

Identificadas as estratégias arquitetônicas, estas foram nomeadas: subversiva; mutante; 

topográfica; parasita; lúdica; fantasma. Elas correspondem, respectivamente, aos edifícios 

estudados em Barcelona (Mercat de Santa Caterina, Estudi i Habitatges a Balmes, Estadi Olímpic 

de Montjuïc) e em São Paulo (Centro Cultural FIESP, SESC Fábrica da Pompeia, Estação Júlio 

Prestes/Sala São Paulo de Concertos). Informação gráfica complementar, no Anexo». 

 

 

II.I - subversiva 

 

Subversiva é a estratégia arquitetônica entendida como a que foi utilizada pelo estúdio EMBT, no 

projeto de redesenho do Mercado de Santa Catarina (1997-2004), pois afronta as bases 

tradicionais de construção de coberturas de pavilhões e subverte o protagonismo da fachada 

existente. Seu teto é uma arcada assimétrica suspensa, amparada por pilares de ferro retorcido, 

próximos dos encontrados nas luminárias modernistas da cidade. Se estrutura em peças de 

madeira empenadas, à maneira da escola orgânica nórdica do século XX. Reveste-se de um 

mosaico de azulejos cerâmicos hexagonais, que recordam pinturas em cores vanguardistas 

traduzidas em pixels, como se se tratara de uma imagem computacional de baixa resolução. Este 

elemento proporciona a plástica necessária, tanto para configurar o caráter contraposto da 

estratégia urbanística, adotada para ordenar os fluxos de seu entorno e do bairro como um todo, 

como o subversivo da estratégia arquitetônica, que se exprime na vontade de trazer a dinâmica 

de circulação exterior para dentro do recinto redesenhado, transformando-o numa pequena 

cidadela, convulsa e plena de tempos históricos e espaços oníricos superpostos.33 

                                                           
33 “En el Mercat de Santa Caterina en Barcelona (1997-2005) de EMBT, se configura un nudo de la máxima tensión, basado 

en la superposición de varias capas (...) Toda la complejidad del conjunto, al que se suman unas viviendas asistidas para 
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Mercat de Santa Caterina: labirinto de pequenos territórios 

 

O programa, como salientado anteriormente, é extenso e abrange a preservação das ruínas do 

cemitério de um antigo convento, construção de habitações exclusivas para terceira idade, de 

um estacionamento no subsolo, de uma central de recolhida de detritos, além da urbanização 

do entorno. Se propõe um modelo onde reabilitação e construção nova se confundam; que 

tempos passados e presentes coabitem, pois o que resta construído segue habitado de forma 

contemporânea e o viver nesses espaços é uma retroalimentação dessa dinâmica. Dado o uso 

atual do mercado, isso acaba por materializar-se: atua como ponto focal e turístico, mas seu 

público é, maioritariamente, local. O novo objeto, dissociado de sua antiga unidade e 

hermeticidade, configura-se como meta-objeto, interpenetrado, desdobrando-se numa série de 

articulações: remodela o entorno e serve de forma satisfatória o bairro enquanto mercado, 

enquanto habitação social, como praça e marco público; ajuda também, como analisado, (ver 

pág. 48-50 e pág. 130-136) a configurar - parcialmente - um nó urbano, que busca atuar como 

vértice de percursos entre edificações importantes. 

 
O projeto se resolve na secção da cobertura, onde repete-se uma série de arcos parabolóides, 

que variam sua grossura e comprimento, em derivações cônicas complementares. Esta 

geometria complexa revestida de cerâmica remete à abóboda catalã - um antigo sistema 

estrutural que utiliza tijolos de barro e vigas de madeira em lajes nervuradas, presentes em várias 

edificações da zona. Igualmente, as escolas da Sagrada Família - pavilhões baixos construídos no 

terreno do Templo da Sagrada Família - e as varandas em mosaico do Parque Güell, de Antoni 

Gaudì,34 são uma referência absoluta; cromática, simbólica, estrutural... Respeitando o período 

em que as obras de Gaudì e Miralles diferem, - em alternância à sua proximidade espacial - 

convém salientar a influência do primeiro na obra deste: herda-se um universo onírico exuberante, 

                                                           
ancianos, con enormes voladizos sobre la cubierta del mercado, tiene la voluntad de continuar los llenos y vacíos del entorno 

histórico de la ciudad medieval. El mismo complejo crea sus propios filamentos urbanos de pequeñas plazas y sinuosos 

recorridos interiores. En esta obra afloran distintos palimpsestos de la ciudad el convento medieval, el mercado del siglo XIX, 

las manzanas de viviendas, el mercado tematizado del siglo XXI - y se sintetizan distintas posiciones arquitectónicas: 

organicismo, surrealismo, realismo, pop, memoria urbana. La fuerza interna que eclosiona en el edificio cristaliza en unas 

formas onduladas, unas masas viscosas y unas estructuras caóticas para intentar integrarse al contexto de la ciudad histórica” 

(MONTANER, 2008: 87). 
34 “Para finales del siglo XIX movimientos bien conocidos por inspirarse en la naturaleza como el Art Nouveau concentrarían 

su atención en la analogía biológica vegetal y animal (Horta, Guimard) y geológica (Bruno Taut), no solo con fines decorativos 

sino incluso para concebir edificios enteros. (…) Mención aparte merece Gaudí, que recurre a la naturaleza como referente 

para su arquitectura, y logra probablemente una de las mejores y más potentes expresiones poéticas en la arquitectura de 

inspiración naturalista. Pero Gaudí no sólo debe entenderse como un artista que explota las formas o procesos naturales como 

meras metáforas (el caracol, las vértebras, las olas, etc.). Su obra es producto de su tiempo, es técnica y especialmente 

avanzada, está localmente construida y representa una de las maneras más completas de concebir la arquitectura. Se 

integra en el paisaje, como en el Park Güell, por citar sólo un ejemplo, donde aprovecha el desnivel del terreno existente, 

para crear nuevas líneas en la topografía, que se confunden y mimetizan con la original, potenciando las vistas interiores del 

lugar y también hacia la misma ciudad; usa la piedra local como material de construcción, sacándole el máximo provecho 

a su capacidad de carga y sus características tectónicas aparentes, que por otro lado evitan el mantenimiento continuo; por 

descontado el espacio que crea, tiene un impacto estético que lleva a confundir las fronteras entre el arte puro, la naturaleza 

y la arquitectura”. (DOMÍNGUEZ, L. A., SORIA, F. J. 2004: 54-55). 
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pessoal e repleto de iconografias, onde se lê uma série de reinterpretações. Tanto um quanto o 

outro utilizam analogias orgânicas; referências à Catalunha e ao Mediterrâneo; citação, 

incorporação e subversão dos sistemas construtivos, desde os góticos aos modernos; e das lógicas 

artísticas e sociais de suas épocas. Miralles aproveita o aporte do principal maestro modernista 

catalão, no uso compositivo do material cerâmico, da forma naturalista e romântica e da 

estrutura neogótica, tanto semântica como sintaticamente.  

 

     
 
Fig. 115 e 116 - Escolas da Sagrada Família (1909), e detalhe do revestimento em cerâmica de uma das torres do Templo 

Expiatório da Sagrada Família (em construção), Barcelona. 

 

Voltando à coberta, esta libera a planta do mercado e organiza o programa da peça térrea, 

(ainda que a questão do programa seja, conceitualmente, secundária) onde estratos de tempos 

passados são revelados e referenciados. A ideia geral é fazer um edifício que contenha todos os 

tempos: a trajetória presente no percurso da cobertura, como salienta Rovira,35 dialoga com a 

crítica a um modelo urbanístico imposto pela municipalidade. Ainda assim, os mecanismos de 

distribuição espacial são refinados e, de forma poética, imprimem no local referências não só à 

cultura autóctone, como aprofunda as pesquisas e experiências conceituais do estúdio.  

                                                           
35 "Una estructura parece desplazarse desde el fondo del solar y, a la vez, parece tener autonomía propia. Como una araña 

o un objeto volador. Como si todo empezara por el tejado. O como si quisiera evocarnos la que pintó Paul Klee, un preferido 

de Miralles, en 1932: Possibilities at sea. En esta dialéctica se moverá a lo largo de la vida y de la construcción del proyecto. 

Se transforma varias veces, se convierte en pérgola o cometa, cada variante es una posibilidad y a la vez, todas sumadas 

construyen otras posibilidades. Se desparrama más allá de sus límites. (...) A pesar de ser un elemento errático, la estructura 

volante acaba por darse de bruces con el suelo, aterriza y reivindica alguna clase de presencia urbana. Un detenimiento que 

no debe pasarnos inadvertido. Ha hecho un viaje, ha dejado rastros, jirones de sí misma en su transitar, partes de su vida 

mecánica, de sus piezas necesarias, presencias, reflejos, conversaciones con el lugar por el que ha transitado en su condición 

de ave poderosa, maternal, protectora. Envolver el mercado supone un esfuerzo excesivo dado que nuestro elemento 

volante ha tenido que ser muy cauto a la hora de despegar. Casi sin espacio para arrancar ha preferido, en un alarde ético, 

evitar generosamente territorios vedados: son de la historia, no le pertenecen. A los buitres leonados les cuesta mucho levantar 

el vuelo, es el momento que aprovecha el puma para atacarlos. La lentitud en elevarse les puede costar la vida. La muerte 

puede sobrevenirles si el cálculo de la pendiente de su territorio de caza no está bien trazado. Nuestra estructura ha respetado 

una parte del enclave del proyecto. Quizá esta ética sea necesaria, contraria a los deseos del Ayuntamiento barcelonés de 

rentabilizar cada centímetro cuadrado de Barcelona, le pase factura. Veremos junto a ella una estructura preexistente, la del 

perímetro del mercado; estructura palladiana tardía, resiste. Miralles no la tocó en buena parte de su perímetro" (ROVIRA, 

2011: 277-278).  
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Fig. 117 - Maquete eletrônica, incluindo a representação da pérgula. Este trecho da cobertura não foi executado. 

 

O gesto largo, de continuidade da cobertura com uma pérgola tensionada até a Av. Cambó, 

em direção à Av. Laietana, (indeferido pela prefeitura) é uma afirmação do método projetual de 

integração ao contexto citadino, ainda que a estrutura não tenha sido construída. Outro gesto, 

topográfico, é expresso no volume oblongo do piso externo posterior e na própria arcada, como 

continuidade deste e inversa à curvatura dos edifícios do conjunto. 

 

A ideia de percurso é repetida, assim como a lógica de interpenetração de camadas, em 

projetos similares e consecutivos. O projeto de ampliação do Campus Universitário de Vigo (1999-

2004) é um exemplo paralelo: como no Mercado de Santa Catarina, cria-se uma nova topografia, 

com o intuito de densificar os locais de permanência e redefinir a relação com o sítio, através de 

uma linha que envolve e costura o anteriormente construído. É enfatizada a leitura da paisagem, 

seja ela humana, natural ou construída. Concentram-se as distintas atividades em torno a um 

núcleo que não é fixo, que incita o movimento.  

 

 
 
Fig. 118 - Maquete para o Campus Universitário de Vigo. 
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A topografia, alterada na montanha viguesa que abarca o Campus, remete à mesma ideia de 

subversão da geografia; do encontro, (até com a geologia) que se lê nas formas da cobertura e 

no solo do mercado. Múltiplos caminhos internos sugerem um núcleo e impõem uma 

compreensão espacial não-linear do usuário - nem no tempo e nem no espaço. Aqui, no 

mercado, a retirada de todos os elementos desimportantes, históricos e topológicos, que 

atrapalhavam as funções museísticas e comerciais precedeu a incorporação dos novos 

elementos, estes ligados à tradição local e às vanguardas, na mesma medida em que 

dialogavam com as referências intelectuais e vivenciais dos próprios autores. Neste caso, houve 

coincidência na raiz cultural de Miralles e do local de intervenção. 

 

 

deriva e formas do caos: New Babylon 

 

Uma das influências explícitas de Miralles é o ideário da Internacional Situacionista.36 A obra do 

mercado, nesse sentido, segue o espírito livre das propostas destes vanguardistas e pensadores. 

Influenciado pelos Smithson, (DE ZEGHER In: FERRATER, B. 2006) Constant Niewenhuis propõe, ao 

longo dos anos 50 e 60 uma série de montagens psico-geo-espaciais cuja principal característica 

era a apropriação nômade do espaço urbano, arrasando com qualquer hierarquia pré-

concebida. Formalmente, seus múltiplos diagramas e “a poética do gesto”, encontram paralelo 

nos primeiros esquemas para o telhado do Mercado de Santa Catarina. O partido inicial foi 

reelaborado, mas tratou-se de não escapar à indiscriminação e anarquia espacial. O toque de 

ironia é a disposição das gôndolas, todas em formato de mançanas do Eixample. A crítica à 

racionalidade se apresenta como caos inevitável, como se espera da atividade frenética de um 

entreposto como este. A obra terminada nos remete à frase de Gilles Deleuze: “...el mundo es 

infinitamente cavernoso (...) um imenso «origami»” (DELEUZE In: MONTANER, 2008: 175). 

                                                           
36 “Em 1952, após o fim do Cobra, Constant Niewenhuis, que dele participara, formula junto com o holandês Aldo (Van) Eyck 

o colorismo espacial, propondo a criação de situações surpreendentes. (...) Constant, no Manifesto do grupo experimental, 

publicado pela revista Reflex, em 1948, preconizava a prática pelo jogo, da subversão dos sistemas, dizendo que, ‘assim 

fazendo, acamparemos em uma marginalidade errante onde se pode jogar sem regras’. (...) A IS será fundada em 1957... (...) 

O espaço existencial que Constant propõe, em substituição ao espaço funcional da cidade-máquina, manifesta-se em 

territórios de irrupção e potenciação de desejos, que criam encontros e percursos infinitos, labirintos para uma errância lúdica 

e libidinosa, festa coletiva sem começo nem fim, enfim, a politização da rua. A atenção de Constant pelo espaço nômade 

busca desvendar o caráter de suas relações com as formas sedentárias da cidade. Desenvolverá o projeto de uma habitação 

temporária, constantemente remodelada; um campo de nômades em escala planetária; nova Babilônia, uma cidade 

nômade». (6) Nieuwwenhuis, Constant New Babylon - une ville nômade. In: Vários autores, Nomades et vagabonds 10/18 Paris 

1975. «Assim, constant observa acerca das relações entre essas duas formas de territorialidade antagônicas: «no espaço 

organizado, ‘enquadrado’ da sociedade, os nômades inventam uma extensão sem relação com as configurações coletivas 

das quais os lugares são apenas formas que se explora e se abandona, e os centros, armadilhas nas quais jamais se cai». Não 

imaginemos, entretanto, que a deriva siga plenamente os ditames do acaso. O aparelho indicador dos caminhos de deriva, 

ao permitir o traçado automático da curva de Gauss, como indica a posição das esferas na parte inferior dos tubos, situa os 

problemas artísticos da deriva ao nível dos trajetos relativamente imprevisíveis de cada esfera. A deriva, enquanto modo de 

ação e modo de conhecimento, permite a identificação de fronteiras e barreiras, zonas ambientais com características 

especificas no interior de cada unidade ambiental determinada»”. In: ANDRADE, Carlos Roberto de, (comp. et trad.) 

Introdução aos situacionistas. In: Revista Óculum nº 4. Campinas: FAU-PUCAMP, 1993.  
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Fig. 119 e 120 - Maquetes de trabalho, diferentes configurações estruturais da cobertura. 

 

Não apenas no âmbito arquitetônico, esse movimento foi precursor de uma lógica presente, não 

só na obra do mercado e de outras do mesmo arquiteto. A teoria da deriva, de Gui Debord, de 

certa forma se alinha com a modernidade tardia, como pontua Bauman (2000), onde - na Política 

(com maiúsculas, como prefere o autor) - o poder instituído migrou de um esquema panóptico 

espacialmente materializado para outro, sinóptico e fluido, onde os grupos dominantes, de 

sedentários tornaram-se nômades, perseguindo aos que antes resistiam por ter, exatamente, esta 

última característica. Um paradoxo recorrente, onde o sistema sempre recupera e integra aquilo 

que o contesta, incluídas, a ironia e a subversão. 

 

 

“Entre les divers procédés situationnistes, la dérive se présente comme une 

technique du passage hâtif à travers des ambiances variées. Le concept de 

dérive est indissolublement lié à la reconnaissance d’effets de nature 

psychogéographique, et à l’affirmation d’un comportement ludique-constructif, 

ce qui l’oppose en tous points aux notions classiques de voyage et de 
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promenade. Une ou plusieurs personnes se livrant à la dérive renoncent, pour une 

durée plus ou moins longue, aux raisons de se déplacer et d’agir qu’elles se 

connaissent généralement, aux relations, aux travaux et aux loisirs qui leur sont 

propres, pour se laisser aller aux sollicitations du terrain et des rencontres qui 

correspondent” (DEBORD In: ANDRADE, 1993). 
 

 

 

Fig. 121 - New Babylon em Amsterdam: implantação hipotética, (1969). 

 

 

II.II - mutante 
 

Mutante é a estratégia arquitetônica entendida como a utilizada pelo estúdio OAB, liderado por 

Carles Ferrater, no projeto de redesenho do Edifício de Balmes (2000-2002). A fachada principal 

mimetiza-se com o conjunto arquitetônico local, estabelecendo um jogo de concordâncias com 

as vizinhas. O mesmo acontece na fachada interior, num grau de complexidade menor, 

respeitando as exigências. Porém, entre elas, ocorre uma completa mutação morfológica e 

tipológica, invertendo as regras de composição do Eixample, através da variação das plantas-

tipo e planta-baixa. Um esquema argumentativo, que supera a linguagem descritiva única da 

formação novecentista deste bairro. 

 

 

Estudi i Habitatges a Balmes:  módulo e metalinguagem 
 

Tipologia, lei urbanística, uso e composição respondem a uma taxionomia própria, no Eixample. 

A aproximação ao problema enfrentado pelo arquiteto Ferrater, na realização do projeto do 

Edifício da rua Balmes, considera estes aspectos. No que corresponde aos espaços interiores do 
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estacionamentos, estúdio de arquitetura - na planta-baixa - e residências, há uma inversão de 

lógicas pré-definidas pelas regras construtivas que imperam no bairro: a divisão simétrica da 

planta-tipo, desenhada sempre no eixo longitudinal, sentido frente-fundos. O tratamento do 

térreo/mezzanino segue a tipologia utilizada no Eixample, nos séculos XIX e XX, mas a integração 

entre público e privado, através da permissão visual, afirma o uso diferenciado do embasamento. 

Ainda que as varandas respeitem o alinhamento da calçada, elas comparecem remetendo a 

duas tradições; aos balcões, incorporados na planta, e ao tratamento dos guarda-corpos 

metálicos. Metalinguagem feita com princípios de correção e simplicidade. Do ponto de vista do 

redesenho, o projeto consegue uma dupla-forma, e dupla-função. Sintaxe e semântica muito 

bem equilibrada entre história (sociedade), corpo (sujeito) e meio ambiente (lugar), num 

instrumental essencialmente modernista. Desse diálogo surge a mutação.  

 

Em texto sobre a natureza do ornamento, o arquiteto dá pistas de suas estratégias de projeto, que 

traduzem-se de forma responsável, no construído. Nesse sentido, a obra não ofende o contexto. 

Ao contrário, homenageia os objetos existentes na Rua Balmes e em todo o Quadrat D'or. Mas a 

homenagem não é o intuito e, muito menos, a ornamentação. O poder contido na fachada é o 

de superar estética e logicamente as amarras da norma burguesa (etimológica) do “fachadismo” 

anterior,37 - demandado pelo uso restrito da qual era feita no passado - e dentro de uma ética de 

respeito à cidade que, construtivamente, se estrutura de forma mais lenta que as mudanças 

socioculturais. 

 

 

"¿en qué momento aparece el ornamento?, ¿cuál es su significado social e 

histórico?...Cuando la mirada no consigue atrapar la técnica de una forma o no 

le atribuye un sentido, pasa a ser ornamento. (…) Éste sería lo que especifica o 

personaliza un edificio, la transacción entre lo creativo y lo constructivo, una 

posición indefinible en tanto que híbrido entre lo técnico y lo artístico...En la 

formación clásica no existe diferencia entre estructura y ornamento. Los griegos 

impusieron leyes al ornamento hasta el extremo de que llegaron a estructurar la 

forma".38  

                                                           
37 “A pequena «villa» burguesa, um dos pontos principais do programa arquitetônico do final do século XIX e do começo do 

nosso século (XX), representa em sua generalidade a falência total do espaço interior e por isso da arquitetura. Nada mais é 

do que a redução em escala do palácio clássico monumental. Os antigos e grandiosos ambientes estáticos tornam-se agora 

pequenos cubos estaticamente justapostos, mas sem grandiosidade; e se o edifício do final da Renascença podia, por vezes, 

pecar pela retórica, a pequena «villa» burguesa é sempre raquítica, mutilada, mesquinha, fechada e acanhada. Quer tenha 

janelas no estilo gótico ou românico, esteja adornada com um pequeno pórtico com «cariátides» gregas ou espiraladas 

colunas barrocas, pareça arruinada, arcaica ou mística com agulhas góticas, é quase sempre um fantasma: as diferenças 

estilísticas dizem respeito às decorações que mudam com o variar caótico dos movimentos românticos ou com as 

preferencias fragmentadas do cliente, solicitamente satisfeito pelo arquiteto que tudo ou nada sabe fazer. Volto a repetir, a 

apreciação geral diz respeito ao espaço e é forçosamente negativa; isto não impede que, em confronto com tanta corrente 

arquitetônica comercial, muitos edifícios do século XIX pareçam ter uma invejável coerência sintática além de uma certa 

dignidade”. ZEVI, Bruno. Saber ver a arquitetura. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2002: 119.  
38 Extraído de: FERRATER, C. “Ornamento y transversalidad”, (2001). In: Revista 2G nº 32. Carlos Ferrater - Obra reciente. 

Barcelona: Ed. Gustavo Gilli, 2004: 130-131. 
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A dialógica contida no projeto, respeito à implantação e também à tradição, promove o direito 

do usuário de mudar; responde ao modus operandi contemporâneo. A estratégia inclui panos, 

tanto de vidro como de cerâmicas, ferros e madeiras; brises articulados e deslizantes; fachada 

posterior “em L”, onde as visuais do pátio interno são potenciadas sem alarde formal; escolha de 

duas plantas-tipo diferentes (uma à frente e outra aos fundos). Procede - da perspectiva do uso 

efetivo - à liberdade atual que tecnologia e dinâmicas sociais permitem, a de abandonar o 

excesso de privacidade da época anterior. E, do ponto de vista semântico, num gesto sem 

pretensões geométricas exageradas, evidencia a fragmentação que caracteriza a época atual, 

tão interpretada na arquitetura. O espaço de “manobra”, neste núcleo, é extremamente restrito: 

 
 

 “En el Quadrat D’or, (…) las posibilidades de los arquitectos para lucirse no son 

extraordinarias, y esto hace más meritoria su intervención. Fuera de algunos casos 

muy especiales en los cuales los técnicos disponen de solares singulares y pueden 

realizar proyectos con un protagonismo claro de los volúmenes, los arquitectos 

han de limitarse a una actuación casi “plana”, componiendo una fachada 

normalmente estrecha que ha de resaltar respecto de las vecinas. (…) En este 

sentido, la fachada posterior no sirve casi nunca, ya que queda prácticamente 

siempre escondida dentro del patio de la manzana, y las posibilidades de 

enriquecer el proyecto sólo se pueden extender a los espacios semipúblicos del 

vestíbulo y del acceso vertical del edificio” (El Quadrat D’or, 1990: 23). 

 

   
 

Fig. 122 - Distribuição de lotes nas mançanas próximas ao edifício. Do tom mais claro ao mais escuro: 

     aumento do nº de apartamentos por andar. O tom mais escuro indica usos mistos e hotéis. 

 

Na abordagem em Balmes, argumentativa, o autor utiliza geometrias simples e ortogonais. Em 

outros projetos, utiliza padrões complexos: por exemplo, para quebrar o módulo da mançana 

apenas com a pavimentação do caminho interno, em projeto do Centro de Serviços Sociais, no 

próprio Eixample. O fragmento comparece, ortogonal ou não, num processo de reidentificação. 
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Fig. 123 e 124 - Fachada posterior, “em L”, do Edifício de Balmes, e implantação do Centro de serviços sociais em interior de 

mançana. 

 

 

“en el principio fue la mentira” 

 

O aparecimento da capacidade de mentir; o problema da verdade. A questão da linguagem 

em arquitetura faz este paralelo com os avanços na linguística: Popper (1988)39 considera que o 

último estágio da evolução biológica que gera a linguagem, reside na capacidade 

argumentativa. Seu interlocutor, Franz Kreuzer, cita Goethe: “en el principio fue la mentira” 

(KREUZER In: POPPER, 1988: 111), identificando o salto cognitivo que passa da descrição à 

argumentação. Possibilismo frente ao determinismo. Nesse sentido, Ferrater, argumentando 

através de módulos e assimetrias, maneja a intersecção entre linguagens clássicas (função 

sinalizadora) e modernas (função descritiva). Sua proposta não é a mentira da intimidade, 

tampouco a verdade do vidro, (e vice-versa) é a possibilidade da intimidade e da vida pública: 

portanto, a possibilidade de coincidir, ou não, com a lógica exterior - sem infringir suas regras, já 

infringindo...numa atitude crítica e contemporânea. 

 

                                                           
39 Karl Bühler formula a teoria sobre as três funções da linguagem. A primeira, expressiva; a segunda, sinalizadora; a terceira, 

descritiva (verdadeira o falsa); Popper inclui uma quarta: argumentativa, (matemática, basicamente é descritiva, mas torna-

se argumentativa) detectando um salto evolutivo estritamente humano: “Puede decirse, en sentido generalizado, que las 

plantas, al abrirse o cerrarse, poseen un lenguaje. En esto, el sol desempeña un papel. Las plantas exteriorizan su estado interno 

mediante una serie de movimiento que pueden ser interpretados como lenguaje en el sentido más amplio. La primera función 

del lenguaje es la función «expresiva». (…) …la siguiente función por así decirlo, en un nivel más elevado y sólo significativa si 

hay otros seres vivientes que estén con este ser viviente en alguna interacción o comunicación - es la función provocadora o 

«señalizadora». Estas son las dos funciones inferiores del lenguaje y es interesante que la mayoría de los teóricos y filósofos del 

lenguaje se contenten con esas dos funciones, sin darse cuenta de que existen otras funciones muy importantes y totalmente 

diferentes. La siguiente función es la «descriptiva». Comprende proposiciones que afirman algo, que describen una parte del 

mundo circundante. La descripción puede ser verdadera o falsa. (…) Y el cuarto nivel importante - hay otros, todavía - es lo 

que llamo la función «argumentativa» del lenguaje, y que he añadido a los tres niveles de Bühler. Aquí se enraíza la existencia 

de la verdad” (POPPER, 1988: 109-111). 
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II.III - topográfica 

 

Topográfica é a estratégia arquitetônica entendida como a utilizada pelos autores do projeto do 

Estádio Olímpico de Montjuïc, Lluís Conpanys (1986-1989): Vittorio Gregotti, Carles Buxadé, 

Federico Correa, Joan Margarit e Alfons Milà. Escava-se o terreno, criando o espaço necessário 

para abrigar 70.000 espectadores, manter a aparência externa da fachada existente e alocar o 

programa olímpico. Do projeto original (1929) de Pere Domenèch i Roura, manteve-se a fachada, 

incluídos os elementos escultóricos do frontão, obra de Vicenç Navarro, além das estátuas 

situadas sobre a porta de entrada, do escultor Pau Gargallo. A cota de nível interna foi rebaixada 

em 11 metros, com o intuito de aumentar o número de lugares e construiu-se uma cobertura sobre 

a tribuna principal, com 150 metros de largura e 30 metros de balanço.  

 

Os arquitetos, neste projeto, utilizam a modificação da topografia interna do estádio, algo que 

não é suficientemente explorado na praça que lhe acolhe, a Plaça de Europa, no Anel Olímpico. 

Todavia, ela se transforma num platô elevado, uma praça-dura povoada de degraus, jardins, 

mobiliário urbano e luminárias, funcionando como último escalão do estratificado percurso de 

subida da montanha de Montjuïc. No Estádio Olímpico, ocorre uma inversão arquitetônica de 

estratégias urbanas similares, onde o entorno histórico é intocado e transformado em cenário 

para intervenções ousadas, que realocam grandes volumes de terra, adulterando a cota zero do 

lugar e - quase sempre - procurando usos, de permanência ou permeáveis, das novas instalações. 

 

 
 

 
 
Fig. 125 e 126 - Fachada preservada e movimentação de terra no interior do Estádio Olímpico, em  

foto de sua construção. Fachada e cobertura - prontas - vistas desde a Praça de Europa. 
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Estadi Olímpic de Montjuïc: reconstruir a paisagem 

 

Este projeto de restauro tem uma sintaxe própria, desvinculada do existente, mesmo protegendo 

a carga histórico-simbólica contida na fachada circundante do estádio de 1929. Vittório Gregotti, 

em associação com os vencedores do concurso para o Anel Olímpico, logram um discurso 

paisagístico que prioriza a circulação - tanto interna quanto entre interior e exterior - por meio de 

instrumentais essencialmente técnicos. A integração com a paisagem existente é quase total, 

incluído o muro que configura a casca exterior do equipamento, pois não existe intervenção 

visível desde o exterior, a não ser pela cobertura metálica da tribuna principal. Esta remete à 

estrutura similar, em madeira, que chegou a ser construída à época dos Jogos do Mediterrâneo 

(1954) e inexistente, no momento da reforma. Sublimando qualquer protagonismo, o novo projeto 

se mantém contido, metabolizando um dispositivo semelhante a uma parede celular, cujas 

aberturas permitem trocas controladas em todo o perímetro.  

 

      
 

Fig. 127 e 128 - Tribunas, em 1954 e 1989. 

 

O objeto anterior é esvaziado, escavado e colonizado por um esqueleto que evidencia o espaço, 

a luz e o verde circundante. É uma verdadeira infraestrutura - na acepção do termo - em 

contraponto com a superestrutura natural do parque urbano de Montjuïc.40 Se distancia, 

                                                           
40 “By 1910, ‘Garden City’ ideas, popular in other parts of Europe and also in the United States, began to emerge in Barcelona, 

under the Strong advocacy of Cebrià de Montoliu. Indeed, the Parc Güell on a rise to the Tibidabo and one of the extraordinary 

works of Antoni Gaudí, was based, at least in part, on ‘Garden City’ principles”(…). “The Universal Exhibition of 1929 was to be 

another showcase for Barcelona and an excuse for urban redevelopment of a peripheral area both on and in the vicinity of 

Montjuïc. The idea for another trade fair, originally set for 1914, was first proposed in 1907, with combined public and private 

investment, drawing on a lesson learned from the 1888 Universal Exhibition. A plan for the trade fair and urban improvements 

was (sic) prepared in 1917 by Puig i Cadafalch, but disputes between the municipal and central governments led to 

postponements. Eventually, Rubió i Tudurí produced an overall plan for Barcelona… (…) The Parc Montjuïc was also 

constructed, as a part of the major park system contemplated by Rubió i Tudurí, from the top of which the overall ‘grandeur’ 

of Barcelona below was on view. Jean-Claude-Nicolas Forestier was engaged to plan part of Parc Montjuïc, leading up the 

slopes from Poble-Sec, near the coast, through a series of terraces. By the time the Second Universal Exhibition was opened in 

1929, the political scheme of Spain and the outlook for Barcelona had changed appreciably. (…) …Primo de Rivera’s fall in 

1930, ushering in the Second Republic along with the Autonomous Catalan Governament - «the Generalitat» - first under 

Francesc Macià, from 1931 to 1933, and them under Lluís Companys, 1933 to 1939. Architecturally, it was also the occasion 

when Mies van der Rohe’s radical German Pavilion ushered in the «avant-garde» to be taken up, in 1930, by GATPAC…”. In: 

ROWE, Peter. Building Barcelona. Barcelona: Actar Ed., 2006: 20-29. 
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enquanto intervenção pontual, ao Anel Olímpico que, por força de escolhas de concurso, 

percorre uma série de linguagens que se anulam mutuamente. Obstruindo as visuais desde e para 

a cidade, parque e montanha, - critério básico na intervenção do estádio - esta distribuição e 

equipamentos adjacentes provoca que a praça seja confusa e árida, além de impedir algumas 

perspectivas, devido à implantação destes equipamentos. 

 

O arquiteto Gonçalo Byrne, entre outras obras de média e grande escala, projeta um espaço 

urbano cujas qualidades se assemelham às condicionantes da esplanada olímpica, no que se 

refere ao patrimônio e também ao território. Sobre sua citada intervenção sua em Fátima, (ver 

pág. 111-113, fig. 60) discorre, junto a Gregotti - em conversação, comentando estes projetos - 

sobre a consciência do arquiteto na projetação da paisagem, e como essa noção mesma de 

paisagem, no contexto europeu, é uma construção cultural. Diferentemente da posição 

ideológica frente à paisagem nos contextos intelectuais e arquitetônicos nas Américas - como 

discutido - e pertinente, no caso de Montjuic:  

 

«Em Fátima, ele (Byrne) enterra o programa e cria uma ágora, implantando um novo edifício ao 

outro lado da grande praça, oposto ao continuun semienterrado, que se infla sobre o escavado. 

Os vazios provocam no usuário uma amplitude visual, ao mesmo tempo que sugerem um percurso 

livre e integrado ao entorno». Aqui, há uma inversão da lógica projetual presente em Montjuïc, 

ainda que continue sendo uma estratégia topográfica. O presbitério “abraça” um dos lados da 

grande praça, arrematada por outra construção, esta nova. No Estádio Olímpico, a fachada 

desenvolve o mesmo gesto, de forma duplamente inversa: com relação à praça (através da 

forma convexa) e relativamente ao campo e pistas de jogo (através da concavidade - no caso, 

negativa). 

 

 

"V.G. - Isso introduz-nos um tema muito interessante: o da noção de paisagem. 

«Paisagem» é uma definição muito genérica, mas é a única que nos leva a 

compreender os aspectos físicos da imagem do construído e do não construído, sem 

que se diferenciem as partes. A paisagem européia é uma paisagem construída de 

modo voluntário, quer tenha resultado num bosque ou numa cidade. (...) Da cultura 

do Quattrocento até os nossos dias, sempre se manifestou o compromisso entre a 

natureza e o construído. (...) A paisagem funciona como um elogio ao tempo «lento».  

 

G. B. -  Esse tema é igualmente interessante, uma vez reportado a uma visão 

européia, falando, sobretudo, de uma arquitetura tanto em termos de espacialidade 

como de temporalidade; percebendo até que ponto a arquitetura, que é uma 

forma de conhecimento, comporta uma temporalidade, porque também é um 

desejo de contenção de vida - seja um edifício, uma estrada ou um espaço urbano" 

(GREGOTTI e BYRNE In: BYRNE, 2006). 
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Outro exemplo de estratégia topográfica inversa, este na cidade catalã, é o do redesenho 

conjunto das praças do bairro de Gràcia, desenhado por Bach i Mora. Nestas praças, ocorre o 

mesmo fenômeno: as fachadas dos edifícios existentes transformam-se em cenários, voltados às 

praças-duras. Muitas vezes, cobrem estacionamentos e algumas ainda conservam sob suas lajes, 

bunkers utilizados por combatentes e habitantes, durante a Guerra Civil espanhola. São 

estratégias que recolhem a ideia de microtopografia, presente em vários espaços urbanos locais. 

 

       
 
Fig. 129, 130, 131 - Mapa com as 10 praças redesenhadas no Bairro de Gràcia. Imagens da Plaça del Sol, após a intervenção 

e atualmente, sendo utilizada em diversas atividades. 

 
Voltando ao Estádio Olímpico, a grande força configurava e semântica deste projeto reside na 

manutenção da casca externa. A cobertura metálica pousa com elegância própria de um 

modernismo comprometido com a tradição europeia, pode-se dizer até clássica, dos projetos de 

Gregotti; característica que estende-se ao do Anel Olímpico apresentado em concurso pelo 

arquiteto italiano. Suas experiências anteriores em projetos de estádios incluem Roma, Gênova e 

Nimes, onde aplica uma linguagem similar, de geometria rígida, simetrias laterais e o uso de 

estrutura metálica aparente. Em depoimento, o arquiteto comenta as implicações destas 

escolhas frente aos condicionantes do projeto olímpico. 41 

 

Na taxonomia dos autores das obras realizadas em Barcelona, encontra-se, em Enric Miralles, uma 

série de layers perimetrais superpostos e minimamente diferenciados e em Carles Ferrater, o 

trabalho sobre patterns geométricos, ortogonais ou até de ângulos complexos. Gregotti utiliza o 

grid como base dispositiva de volumes sólidos ou espaços que configuram negativos destes. Tais 

pressupostos são tanto estruturais como formais e descendem de um vínculo clássico preservado 

por maestros modernos como Louis Kahn. O parentesco percebe-se, por exemplo, nas arcadas 

do Instituto de Administração Pública de Ahmedabad, Índia (1963), que comparecem na 

circulação do Estádio Olímpico e seguem seu curso de interpretações, em outro estádio posterior, 

o Estádio Municipal de Braga, Portugal (2003), projetado por Eduardo Souto de Moura (2003). 

                                                           
41 "Le gradinate superiori seguono l'andamento mistilineo delle strutture perimetrali preesistenti. Si determinano così differenti 

geometrie, sovrapposte ma leggermente slittate una con l'altra, che sottolineano all'interno dell'arena la connessione tra 

vecchio e nuovo. Tale rapporto è ulteriormente leggibile verso nord, nelle tribune superiori, in un grosso taglio in corrispondenza 

dell'"arco trionfale" di ingresso al vecchio stadio, Porta de Maradon (ver pág. 145, fig. 85), che diviene parte integrante della 

nuova struttura, e, all'interno, nei punti di connessione del muro d'ambito con il corpo principale d'ingresso che è stato 

conservato, con l'immagine evidente della trave metallica che sostiene lo sbalzo di copertura della tribuna centrale". 

(GREGOTTI, 1990: 36-37). 
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Fig. 132, 133, 134 - Louis Kahn (1963), Vittorio Gregotti (1989), Eduardo Souto de Moura (2003).  
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II.IV - parasita 
 

Parasita é a estratégia arquitetônica entendida como a utilizada por Paulo Mendes da Rocha no 

projeto de redesenho do lobby (vestíbulo) do Edifício da FIESP, configurando o Centro Cultural 

FIESP (1996-1998). Porque utiliza espaço, infraestrutura e apoio de um objeto anterior, esta postura 

de projeto de redesenho aproveita o equipamento a ser redesenhado como suporte da nova 

intervenção. Muitas vezes, os elementos conservados ocupam uma posição secundária com 

respeito ao que foi adicionado, emprestando suas qualidades a objetivos estruturais. O resultado 

pode incorporar os valores simbólicos anteriores, mas tende a negá-los, absorvendo-se apenas a 

vantagem esquelética proporcionada.  

 

Em engenharia, esta abordagem remete ao aproveitamento de antigas fundações para a 

reforma de pontes, ou mesmo, pode-se vislumbrar analogias à utilização de formações rochosas 

encontradas no terreno de implantação, para o apoio de alguma nova edificação. Uma forma 

de pensar arquitetura, intuitiva e primitiva - quase arqueológica - num senso estrito de 

funcionalidade, como os primeiros dólmens, ou monumentos funerários de culturas mais antigas, 

ligadas à natureza. O substrato destas especulações funcionais, no entanto, acabam por deixar 

um rastro estranhamente espiritual, pela pureza do abandono a que estes elementos são legados, 

tornando-se secundários...como se a melhor opção fosse que não estivessem ali, no entanto, 

permanecem, imprescindíveis. Comparecem, ainda, como objetos encontrados, ready-mades 

tectônicos, a partir dos quais os construtores redesenham aquela natureza.  

 

 
 

Fig. 135 - Togunas Dogon, Mali. 

 

O Centro Cultural FIESP se insere imediatamente abaixo da massa construída do edifício que lhe 

acolhe, tensionando 9 dos 15 pilares de concreto armado existentes. Esconde-se por trás de outros 

3, além de cobrir todos os outros. O aproveitamento e colonização de grandes vãos pode ser 

uma alternativa em potencial, futuramente explorada em arquitetura, no sentido de resgatar a 

escala humana na cidade contemporânea, povoada de megaestruturas cada vez mais próximas 

entre si; algumas já entrelaçadas. 
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Centro Cultural FIESP: tensão neoplástica 

 

O neoplasticismo foi uma vanguarda artística europeia, cuja principal característica era o jogo 

de relações entre planos: construções abstratas presentes nas pinturas de Piet Mondrian e no 

design e arquitetura de Rietvelt, entre outros. Mais que o jogo de planos, Herbert Read propõe a 

leitura das obras e dos manifestos de Mondrian como uma “geometrização do neolítico”; uma 

rupestrização da arte, complementa Pignatari, que acreditava ser fascinante essa leitura da obra 

de Mondrian como uma pintura pré-histórica do homem racional da Primeira Revolução Industrial. 

A segunda revolução industrial, eletroeletrônica, nos colocaria justamente na aldeia global 

macluhaniana, rupestrianizada: a televisão como audiovisualização rupestre de massa, tribal e 

inclusiva (PIGNATARI, 2004: 73). O homem racional, moderno, abstrai a história da geometria que, 

paradoxalmente, somente pôde ser descoberta através da história social (cronotopo).  

 

Tal operação abstrata comparece nesta obra, em meio a pedras limpamente anguladas. A 

estrutura parasita, como descrita pelo próprio arquiteto, (DA ROCHA In: PIÑON, 2003: 41) produz 

uma situação que permite a criação apenas de planos horizontais, despreocupando-se dos 

apoios, estes já prefigurados. O projeto surge como oportunidade de realizar o sonho neoplástico: 

eliminar os incômodos pilares, - como as pedras neolíticas ready-mades - pesados e elaborados, 

que já não precisam ser erguidos, transportados, calculados... Obviamente, isso ocorre no âmbito 

das especulações formais, pois o trabalho está implícito: muitos cálculos, demolições cirúrgicas e 

elaboradas articulações. Efetivamente, o trabalho é duplo, começando pela subtração, 

transformando o objeto existente num campo onde apenas o essencial permanece. A próxima 

etapa é compositiva, alterando este novo ente desconstruído e vinculando-o ao todo, como 

urgia a necessidade do encargo.  

 

 

                  
Fig. 136 - Plantas do andar térreo superior do projeto original, de 1969, e do redesenho, em 1996.  
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A planta do térreo superior do projeto de 1969, uma praça cuja paginação do piso é um mosaico 

de Roberto Burle Marx - acrescida de outra linha de pilotis - foi parcialmente demolida, sendo 

retirados dois tramos: um à frente e outro aos fundos do terreno. A laje sobrante foi utilizada como 

piso da nova galeria de exposições, configurando uma sala mais ampla, dividida em dois 

ambientes e cobrindo a biblioteca, no térreo inferior. Outra galeria longitudinal percorre a lateral 

direita do terreno e constrói pontes a uma e outra fachada, estendendo-se como tentáculos. Os 

demais planos constroem-se sozinhos, em vazios criados por suas intersecções. Os volumes - 

etéreos - pairam alheios a qualquer limite predeterminado, em transparência quase total. Eles 

permitem a cognição da distância entre as ruas, além do acesso físico e visual desde a maioria 

dos pontos de fuga, recordando as casas de Mies van der Rohe.  

 

A planta térreo inferior, quase imperceptível desde a Av. Paulista, torna-se acessível a partir do 

vestíbulo semipúblico. Uma escadaria distribui o fluxo pedestre aos dois níveis do térreo e 

elevadores; a entrada de veículos é separada entre automóveis e caminhões, somente pelo 

gesto de deslocamento - assimétrico - da caixa miesiana, que regula suas alturas. Aos fundos, no 

foyer do teatro, a operação compositiva se repete, de forma perpendicular. Finalmente, a sintaxe 

termina por conectar todos os andares do subsolo, o que transforma o antigo lobby 

descontextualizado, agora, numa máquina multiuso, ao mesmo tempo elementar e complexa.42 

 

     
 

Fig. 137 e 138 - Entrada/saída do estacionamento do Edifício da FIESP, pela Av. Paulista. Ao fundo, enxerga-se a outra 

entrada/saída, pela Alameda Santos. Casa Farnsworth em Piano, Illinois (1950). Mies van der Rohe. 

 
Outro exemplo de estratégia parasita, em sua razão arquitetônica, e que possui um viés 

estratégico contraposto, em sua razão urbanística, seria o redesenho da Pinacoteca do Estado 

de São Paulo, obra vencedora do prêmio Mies van der Rohe (2001). Edifício histórico, ainda que 

                                                           
42 “Conviene, en este punto, hacer una distinción entre lo «simple» y lo «elemental». Lo simple es de una pieza: carece de 

ingredientes y, por lo tanto, de composición. Lo elemental, en cambio, surge de la composición de algunos elementos 

siguiendo ciertas reglas. Habría que poner, además, en relación estos dos términos con otros dos que también suelen 

emplearse, de un modo erróneo, como sinónimos: «complicado» y «complejo». Ya que tampoco lo complicado tiene que ver 

con lo complejo. (…) Sólo a través del sabio manejo de lo elemental estamos en condiciones de obtener lo complejo”. 

Extraído de: Mies van der Rohe: la claridad como objetivo. In: MARTÍ, Carlos. Silencios Elocuentes. Barcelona: UPC, 1999: 20. 
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não menos emblemático que o da Federação das Indústrias.43 Neste redesenho de Mendes da 

Rocha, a ênfase recai no tratamento do edifício anterior, o antigo Liceu de Artes e Ofícios (1897-

1900, de Ramos de Azevedo e Domiciano Rossi) como se este fosse uma espécie de ruína. Denota-

se um manifesto de reapropriação do território (o estilo Clássico, por excelência, é vinculado à 

imposição cultural, em contraponto à vontade de recomeço do Movimento Modernismo) e de 

introdução do ideário moderno paulista, incluindo menções à cobertura da FAU-USP, de Vilanova 

Artigas. As passarelas em aço corten indiciam o valor da engenharia, que pode ser leve a ponto 

de pairar sobre os escombros, finamente equilibradas, e ainda assim preencher visualmente o 

volume, deixando o espaço clássico entrecortado. As paredes existentes, descascadas e assim, 

despojadas de qualquer atualidade, expressam o passo do tempo, inversamente colonizado, 

parasitado agora por pesados passadiços que flutuam sobre o espaço museológico. O sentido 

da planta do edifício é invertido: de longitudinal, passa a transversal. Este gesto corrige, em nível 

de implantação urbana, a disposição do fluxo de trânsito local, pois contrariava-se a lógica 

urbanística atual, invertida após o advento das grandes avenidas vizinhas e do crescimento em 

escala industrial da cidade. Dita inversão melhora consideravelmente a entrada do público e a 

proteção sonora e ambiental do edifício. Este exemplo de redesenho se relaciona com o 

desenvolvimento da arquitetura e do urbanismo americano visto de uma perspectiva dialógica, 

e a partir da interação entre indivíduo, território e sociedade. Neste ato de reconversão, pela 

maneira como se resolveu, explicitam-se as dimensões de luta entre diferentes interesses e por 

agentes complementares, enfrentando o desafio de construir civilização em um território hostil. 

 

A conservação do território na América é mais importante que a conservação da paisagem, na 

visão de Mendes da Rocha, que territorializa suas obras. Tal premissa também se nota em outros 

projetos de redesenhos, como o do Mercado Municipal de São Paulo, de Pedro Paulo de Mello 

Saraiva. Arquiteto da mesma geração, sua intervenção também buscou, neste caso, aproveitar-

se das qualidades sintáticas das obras novecentistas e pré-modernas paulistas, em detrimento de 

sua semântica. Esta postura tem seus detratores, cuja opinião não pode ser relegada, e que 

compreende o patrimônio como um fato não-ideológico, acima do posicionamento político-

social, primando pelos valores estéticos e históricos. O pesquisador Haroldo Gallo (2001), comenta 

a reconversão da Pinacoteca: 

 
 

"...em preservação, a inclusão do novo só se justifica quando este agrega valor 

ao preexistente, não se justificando a qualquer custo e particularmente quando 

coloca em questão a própria natureza e as regras de composição do objeto 

arquitetônico original. (...) Há inegável valor arquitetônico no resultado da 

solução implantada, mas valor por si, que independeu da solução anterior, que 

não se agregou ao edifício existente enquanto produto intelectual, mas a ele se 

sobrepôs e nele se incorporou apenas por meio de sua materialidade. Num gesto 

                                                           
43  “No se trata de un problema técnico, vinculado a una u otra especialidad; la intervención en edificios históricos, en la 

medida que intensifica los problemas formales que se plantean en la arquitectura común, exige un mayor talento y 

sensibilidad por parte de quién proyecta: es decir, la dialéctica entre sentido común y sentido de la forma adquiere, en esos 

casos, una tensión inusitada, muy superior a la que alcanzan los proyectos habituales” (PIÑON, 2006: 154).   
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coerente com o preceito da "tabula rasa" corbusieriana, elementos 

arquitetônicos existentes e componentes do ideário classicista foram retirados, 

destruídos e substituídos por outros, dignos representantes da estética da era 

industrial: a transparência do vidro e a nudez do ferro. Espaços foram articulados 

e interpenetrados através da alvenaria remanescente e agora vinculada aos 

novos elementos arquitetônicos modernos, o que, se por um lado possibilitou ao 

usuário qualidade de fruição, por outro pouco lhe permitiu a leitura do ideário do 

espaço classicista que caracterizava o edifício original do liceu".44 

 

        
 

Fig. 139 e 140 - Pinacoteca do Estado, de Paulo M. da Rocha. Mercado Municipal de São Paulo, de Pedro Paulo de M. Saraiva. 

 
Voltando ao caso de estudo principal, o Centro Cultural FIESP encerra uma operação projetual 

que evidencia, retoricamente, a dupla-estratégia. Repete o ciclo proposto pela transformação 

do objeto em não-objeto e, finalmente, sua conversão a um meta-objeto. Neste croquis, percebe-

se a integração pretendida, depois do raciocínio de esvaziamento e inserção modular, 

dependente da estrutura interna prefigurada. A demonstração da ideia pelo desenho coloca em 

perspectiva as inversões das relações de peso e materialidade; e do que é novo e o que não é. 

 

 
 

Fig. 141 - Croquis do projeto de redesenho. Corte longitudinal desenhado a giz sobre lousa. Nota-se o conceito do prisma 

flutuante entre os três pilotis internos já existentes, além da extensão do desnível entre as vias. 

                                                           
44 GALLO, Haroldo. Júlio Prestes e Pinacoteca: um paradoxo nas intervenções de dois edifícios históricos. In: Revista Projeto 

Design, nº 252. São Paulo: Ed. Arco, Fev. 2001:9. 
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II.V - lúdica 

 

Lúdica é a estratégia arquitetônica entendida como a utilizada por Lina Bo Bardi no projeto de 

redesenho da fábrica que abriga o SESC Pompeia (1977-1986). Lúdica, pois reinterpreta um 

ambiente de trabalho automatizado, transformando-o numa casa acolhedora, expressionista. 

Este tipo de estratégia procede de uma inversão ambiental do discurso simbólico contido no 

objeto a ser redesenhado. Não se atém tanto à sintaxe, buscando alterar a semântica do edifício 

anterior. Procede-se à ressignificação de espaços e elementos construtivos, por meio de inserção 

ou alteração de formas, estruturas, cores e texturas - ou ainda, de seus significados.  

 

No complexo do SESC Fábrica, este procedimento se faz notar na implementação, por exemplo, 

do “rio artificial”, da lareira, da arena teatral, da rua-corredor decorada com seixos e alpendres, 

e do mobiliário de estar, numa planta industrial. Também, na alteração do significado de suas 

aberturas, fechamentos, coberturas e do próprio programa, através de pintura, apliques 

decorativos e outros dispositivos materiais ou programáticos. 

 

No que tange ao restauro, há uma postura muito clara, junto à reconstrução crítica45 e suas 

premissas, proclamadas na chamada Carta de Veneza, a Carta de Atenas do restauro. Lina 

demonstra tais vínculos no redesenho do SESC Fábrica Pompeia, evitando a reabilitação 

“maquiada” dos elementos existentes, ou a conservação dos espaços de forma categórica. A 

arquiteta sempre foi contrária à visão do SPHAN (antigo órgão de conservação do patrimônio 

histórico e arquitetônico brasileiro, hoje IPHAN) que seguia uma linha de restauro clássico. Este 

órgão impunha regras de restauro de edifícios que levavam à fictícia restituição de uma condição 

prévia46 e, durante boa parte da segunda metade do século XX, foi o principal responsável pelas 

diretrizes de restauro de monumentos históricos. No SESC, a intervenção se dá menos na estrutura 

fabril - que se manteve praticamente intacta - e mais no ambiente em si, numa postura de 

redesenho que distingue-se do objeto existente, retirando do mesmo apenas as estruturas que 

impediam o novo uso (não-objeto) e conectando os ambientes (meta-objeto). A maior parte da 

massa construída, neste caso, concentrou-se nos novos edifícios. 

                                                           
45 "Durante o século XIX surgem as primeiras elaborações teóricas e recomendações práticas vinculadas com a conservação 

e restauração do patrimônio construído. Na Europa são formuladas duas teorias conflitantes, uma desenvolvida pelo francês 

Viollet-le-Duc (1814-1879) e outra configurada pelo inglês John Ruskin (1819-1900). No final do século XIX o método da 

“Restauração Científica" é elaborado pelo italiano Camillo Boito (1836-1914) e sistematizado pelo seu conterrâneo Gustavo 

Giovannon (1873-1947). É esse último quem tem um importante papel na constituição do primeiro documento internacional 

dedicado a estabelecer princípios gerais para restaurações: a Carta de Atenas de 1931. (...) No decorrer do século XX, surgem 

outros teóricos que se dedicam à mesma questão. É o caso do italiano Cesare Brandi (1906-1988), que constrói uma teoria 

que parte de um embasamento fenomenológico. Todo esse desenrolar teórico acaba possibilitando que se configurem as 

bases de um segundo documento que promove recomendações internacionais sobre restaurações, que é a Carta de 

Veneza, de 1964. Tal movimentação intelectual em torno do tema da restauração é bastante prolífica. Na Itália os arquitetos 

Carlo Scarpa e Franco Albini passam a desenvolver importantes trabalhos, baseados no método denominado "Restauro 

Crítico". No caso do Brasil, as preocupações com a preservação patrimonial surgem no século XX. É o Estado quem passa a 

definir as políticas preservacionistas e os métodos com os quais devem ser restaurados os monumentos nacionais" 

(BIERRENBACH, 2006).  

46 Ibid. 
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SESC Fábrica Pompeia: microcosmo expressionista 

 

Na trajetória formativa de Lina Bo Bardi houve contato, ainda em seus anos de Itália, com teóricos 

como Bruno Zevi e Ernesto Nathan Rogers (BIERRENBACH, 2006). No Brasil, sua atuação profissional 

foi marcada pela profunda compreensão da cultura brasileira, fruto de um mergulho exemplar e 

desprovido de estereotipagens. Soma-se a isso, a interpretação do Movimento Moderno, próxima 

dos arquitetos da terceira geração, que propunham uma nova relação entre modernidade, 

história, natureza e arquitetura vernácula. Sua linha projetiva que, nas primeiras obras, se 

expressava através do Estilo Internacional, se aproximou das vertentes regionalistas produzidas no 

país de acolhida. Destas, percebe-se - mais - a influência da paulista, filtrada pela adoção das 

técnicas construtivas locais, - e menos - a carioca, ainda que possam ser detectados princípios 

de complementariedade das tradições barroca e colonial, junto à moderna, em sua obra. A 

incrível capacidade de Bardi de incorporar a essência dos elementos construtivos e socioculturais 

se reflete na obra do SESC: paredes grossas, pés-direitos altos, beirais, alpendres e muxarabis47, e 

do emprego de uma poética da economia, de assumir a “precariedade” dos materiais simples, 

das técnicas baratas e populares e da mão-de-obra pouco qualificada.48 Além de uma série de 

operativos que correspondem à tradição mediterrânea, decodificados pela herança cultural e 

compartidos pela iconografia comum entre a projetista e os usuários, como os balcões; a 

cobertura que interliga os dois lados da rua interna, simplificando a perspectiva veneziana; a 

referência marcada da mudança das quatro estações, nos quatro andares do edifício esportivo, 

pouco notada nos trópicos; ou ainda as “gárgulas” como escoamento de águas no coroamento 

do mesmo edifício.49 

 

Essa leitura passa pelo conhecimento da obra de Lúcio Costa e seu referente intelectual, Gilberto 

Freire, autor de “Casa grande & Senzala” (1933). Juntos, estes determinaram os caminhos que 

viriam a incorporar a tradição construtiva no modernismo arquitetônico, presente, a princípio, na 

                                                           
47 “O tema da adaptação da casa ao meio esteve na pauta no Primeiro Congresso de Habitação, realizado em São Paulo 

em maio de 1931(...) com a fala do médico pernambucano e diretor da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, José 

Marianno Filho. (...) Esse elogio à arquitetura colonial, seria retomado - basicamente nos mesmos termos - em escritos dos anos 

30, de Gilberto Freire e Lúcio Costa. Desde então, com suas paredes grossas, pés-direitos altos, beirais, alpendres e muxarabis, 

nossas casas coloniais têm sido sistematicamente celebradas - especialmente por arquitetos - como adequadas em termos 

climáticos. (...) As notórias influências do pensamento de Gilberto Freire sobre Lúcio Costa expressam-se em diferentes 

aspectos, entre os quais na abordagem do arquiteto sobre a relação entre modernidade e tradição”. Extraído de: CORREIA, 

Telma de Barros. Arquitetura e Ambiente: a noção de adaptabilidade ao meio no discurso modernista. In: Pós - nº 25. Revista 

do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da fau-usp. São Paulo: Edusp, 2009:140-143. 

48 “A noção de adaptabilidade da arquitetura ao meio no Brasil foi uma estratégia discursiva importante... (...) Na obra dos 

arquitetos do grupo chamado Arquitetura Nova - Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre (São Paulo) - a adaptabilidade 

às condições locais foi conduzida pela busca de soluções que denunciassem, exibissem e contornassem as deficiências 

técnicas, as dificuldades econômicas e as contradições sociais vinculadas à construção habitacional. Trata-se de uma 

arquitetura baseada em uma poética de economia, a assumir a «precariedade» dos materiais simples, das técnicas baratas 

e populares e da mão-de-obra pouco qualificada (ARANTES, 2002, p. 68-71)”. Ibid.: 148. 

49 “As canaletas de águas pluviais acabadas com seixos rolados, o piso de paralelepípedos entremeados de grama, o piso 

cimentado salpicado de pedrinhas, as texturas aparentes e imperfeitas dos materiais fazem referência ao repertório da 

arquitetura moderna na sua vertente brasileira, para o qual colaboraram tanto a autora como outros nomes famosos, e cita 

com freqüência usos e costumes do mediterrâneo europeu” (ZEIN, 2001: 146). 
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escola carioca e, no período pós-segunda guerra, na escola paulista. Nesta, através do 

reconhecimento do processo construtivo industrial mediado pela escassez de recursos materiais 

e formativos; entre o fazer industrial e o artesanal. Tal afinidade, já contemporânea, é 

compartilhada e parcialmente repassada a Lina por Flávio Império, Sérgio Ferro e Rodrigo Lefèvre.  

 

Império, inclusive, mantinha uma relação fértil com o teatro e também participou de reformas do 

Teatro Oficina. Reformado por Lina em 1983, e palco de artistas vinculados à resistência contra a 

ditadura militar, este recupera a estratégia urbanística bunker, além de, arquitetonicamente, 

promover um espaço lúdico inverso ao do SESC Fábrica. Um espaço cênico transportado à 

estética industrial, onde pode-se interpretar o presente, (na época da reforma, ainda opressivo, 

principalmente no contexto fabril paulistano) evidenciando suas mazelas, desde uma perspectiva 

artística; lúdica, no sentido de representação simbólica da realidade. Outro tema recorrente: lazer 

e trabalho de mãos dadas, numa filosofia de incentivo à emancipação individual e coletiva. 

 

   
 

Fig. 142 e 143 - Teatro oficina, reconstrução feita segundo projeto de Bo Bardi, em 1983, São Paulo. Desenhos de Wasth 

Rodrigues, balcões revestidos por muxarabis, elemento comum na arquitetura colonial paulista. Os muxarabis são tramas em 

madeira que filtram ar e luz até o interior das casas. Elemento recuperado da tradição moçárabe, vinda da península ibérica. 

 
Dentro da premissa que trabalhava, portanto, verifica-se a dupla-estratégia onde o bunker refletia 

a influência paulista e o expressionismo, lúdico, era calcado na incorporação da cultura local, 

gestada pela primeira arquitetura moderna brasileira (alguns diriam segunda) e vinculada a uma 

cosmologia que abarca a iconografia mediterrânea. Desta última, deriva uma delicada 

percepção cromática, tonal e ambiental, que permeia todo o complexo: 
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chiaroscuro 

 

Mesmo salientando todo o universo de referências que delineia o projeto do SESC Pompeia, há 

um tema que habita todos os espaços deste complexo, relativamente extenso, e que se faz notar, 

tanto no espaço reconvertido, quanto na edificação nova: a iluminação difusa.  

 

Primeiro, na manutenção do sistema existente, onde os dentes-de-serra do telhado proporcionam 

iluminação lateral vinda da parte alta dos galpões. Obter luz uniforme para um recinto de grandes 

dimensões através de claraboias é um tema complicado, pois a luz incide de forma direta demais, 

para a percepção nítida de sombras e texturas. Num pequeno recinto, este subterfúgio é 

plausível, como ocorre no foyer do teatro, não tão extenso. A luz lateral, nos galpões, é muito mais 

indicada, porém, devido à extensão, ela não penetra o suficiente. A cidade de São Paulo possui 

luz abundante, ainda que a nebulosidade impede a incidência constante de luz. Por outro lado, 

ela precisa ser dosada, em dias ensolarados. Segundo, Lina utiliza os fechamentos móveis e fixos, 

treliçados e em madeira - evocando os muxarabis típicos da época colonial e resgatados no 

modernismo brasileiro, além da manutenção dos cobogós em tijolo aparente, já existentes - para 

mediar a entrada excessiva de luz lateral, equilibrando as duas condicionantes. 

 

        
 
Fig. 144 e 145 - “Rio São Francisco”, elemento lúdico que percorre o antigo galpão fabril, transformado em espaço vivencial, 

no SESC Pompeia. ”Moça pesando pérola”, quadro de Jan Vermeer van Delft, expoente do barroco holandês. 

 
Mesmo nos edifícios novos, o treliçado comparece fechando, por dentro, os “buracos” que 

iluminam as quadras. Essa estratégia de iluminação lateral, muito usada na pintura barroca 

europeia, e estudada em arquitetura, é aqui invertida em sua lógica, provocando os mesmos 

resultados. Os muxarabis, filtrando o excesso de luz lateral, iluminam parcialmente os espaços 

internos do SESC, gerando uma ambientação aconchegante, como a produzida pelo efeito 

chiaroscuro: recurso utilizado nos países do hemisfério norte, através da captação da luz lateral, 

(mais frequente nessas latitudes) onde aberturas eram verticalizadas para o controle ilumínico. 50 

                                                           
50 “Mas é nas pinturas de Jan Vermeer que a iluminação dos interiores holandeses está melhor documentada. Muitos de seus 

quadros foram pintados numa sala com janelas de uma parede lateral à outra. Vermeer trabalhou experimentalmente com 

os problemas da luz natural. Seu cavalete permanecia quase sempre no mesmo lugar, com a luz vindo da esquerda, e seu 
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Tal artifício é bem explorado e significa acolhimento. Forma parte do repertório da arquiteta, que 

está diretamente conectado a sua cultura autóctone e mediado pela que adotou. O trabalho 

minucioso, muito próximo do artífice, (bricoleur) elabora diálogos com a tipologia do galpão 

industrial, reinventado a partir do ateliê coletivo e ressignificado pelo novo uso do complexo. 

 

 

 “La ricreazioni e il gioco sono aspetti della funzione, così come componenti 

intrinseche del processo creativo e dell’espressività della Bo Bardi. Lavorando con 

l’atteggiamento di un «bricoleur», in modo quasi fanciullesco, l’architetto italiano 

mira ad unire la quotidianità brasiliana e la cultura popolare”.51 

 

 
II.VI - fantasma 

 

Fantasma é a estratégia arquitetônica entendida como a utilizada pelo estúdio Dupré Arquitetura 

& Coordenação, dirigido pelo arquiteto Nelson Dupré, no projeto de redesenho da Estação Júlio 

Prestes/Sala São Paulo de Concertos (1997-1999). Denomina-se fantasma, porque procura que a 

intervenção ocorra discretamente ambientada; dissociada da lógica anterior, porém, sem passar 

despercebida. Concentra-se no restauro e na intervenção mínima, resgatando a maior parte dos 

signos do passado, figurando numa espécie de “outra dimensão” e mantendo o protagonismo 

do ambiente original. Também é fantasma porque a principal modificação do objeto 

redesenhado não é perceptível desde o exterior. Muitas vezes, usa-se a tecnologia de ponta que, 

após a revolução eletro/eletrônica, por si só, tende a ser imaterial. A ligeireza, portanto, dos 

materiais, além da automatização dos processos de manutenção e uso permitem, atualmente, 

este tipo de estratégia arquitetônica. Na Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo de Concertos, esta 

postura de projeto é aplicada, conseguindo transformar o antigo pátio central - que não havia 

sido nunca coberto, nem terminado, como previa o projeto original. Através de uma intervenção 

técnica, empregando alta tecnologia, este foi coberto, utilizando referências formais semelhantes 

àquelas previstas no primeiro projeto (1927), além de ter sido totalmente isolado, física e 

acusticamente, no intuito de construir um local de excelência para assistência e execução, 

exclusivamente, de concertos de música erudita.  

                                                           
fundo usual era uma parede branca paralela à superfície do quadro. (...) As pinturas constituem estudos tão acurados que é 

possível determinar exatamente como os postigos estavam dispostos para cada tela. Por exemplo, no Vermeer de Filadélfia, 

onde a moça pesa pérolas, a luz provém somente da metade superior da janela ao fundo e ainda é mais atenuada pelas 

cortinas. O quadro na parede projeta uma sombra profunda - e apenas uma sombra. (...) Em suma, o velho sistema de 

postigos holandês ensinou-nos muito sobre os efeitos que o arquiteto pode produzir mediante a utilização habilidosa da luz 

do dia. Nas casas venezianas (...) não é incomum ter aposentos contendo duas janelas separadas, até onde é possível, por 

um sólido pano de parede. Nos palácios antigos havia freqüentemente um profundo salão central atrás de uma «loggia» 

aberta e, de cada lado dessa sala de verão estavam as salas de inverno com as janelas muito separadas. Desse modo, cada 

sala tinha uma luz característica que era favorável às pinturas e esculturas. Fora de Veneza e das cidades holandesas, os 

arquitetos raramente trabalharam com efeitos de luz desse gênero”. RASMUSSEN, Steen. Arquitetura vivenciada. São Paulo: 

Ed. Martins Fontes, 2004: 195-196, 198. 

51 GROSSMAN, Vanessa. Il tempo libero nell’architettura di Lina Bo Bardi. In: Rivista Area nº 114. Florença: Archea Associati, 

jan/fev., 2011: 70. 
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Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo de Concertos: uma nova tradução 

 

A adequação à sala de concertos parte da premissa de projeto de demonstrar a beleza, 

espacialidade e plasticidade do hall existente, cujas proporções, em forma de caixa de sapatos, 

(48m x 20m x 26m) coincide com as das melhores salas de concertos do mundo. Os elementos 

existentes, como as colunas e vitrais, além das proporções e ritmos, foram mantidos e 

evidenciados. Um mínimo contraste existe, traduzido pela estratégia fantasma, em privilegio da 

harmonia. Escolhe-se a madeira tipo pau-marfim, próxima à cor creme da pintura, além do alto-

relevo que, em linhas retas, não se confunde e dá força às linhas curvas e detalhes do conjunto 

neoclássico. Nos espaços contíguos, perfis de ferro esbeltos e vazados suportam escadarias e 

mezzaninos, pairando discretamente entre as arcadas. O estofado das poltronas, isolamento 

geral de paredes, portas e pisos em neoprene (espécie de borracha isolante) e a sequência de 

ambientes envolvendo a sala, garantem perfeita acústica, mesmo estando próxima à linha férrea. 

O vidro ocupa funções de isolamento externo, separação de ambientes internos e limita o uso 

anterior, de estação propriamente dita, à gare. Caracteriza-se como fator material predominante 

na dupla-estratégia retórica utilizada. A fachada não foi, praticamente, modificada. 

Recuperando o ambiente urbano de princípios do século XX, somente a cobertura surge como 

novo elemento, utilizando alta tecnologia, porém, remetendo-se formalmente à projetada por 

Stockler das Neves (1927). Esta, e as três cúpulas oblongas, não haviam sido construídas (1938).  

 

 
 
Fig. 146 - Projeto original, de Cristiano Stockler das Neves (1927). A cobertura e três cúpulas oblongas não foram executadas. 

 
Influente engenheiro-arquiteto, Stockler, cuja linha projetual havia sido forjada na Universidade 

da Filadélfia, negava as influências neocoloniais, típicas da arquitetura brasileira da época. No 

entanto, tal vertente não diferia - espacialmente - à arquitetura acadêmica de influência 

francesa, ensinada na América. No período entre os anos 20 e 40 do século passado, o debate 

sobre os caminhos da arquitetura brasileira giravam entre o abandono da linha eclética e o 

advento da arquitetura moderna, já convivendo, a cidade, com automóveis e arranha-céus.52 

                                                           
52 “Na verdade houve, sim, ferrenhos antagonistas do estilo neocolonial, como Cristiano Stockler das Neves, arquiteto 

formado pela Universidade de Filadélfia, Pennsylvania, em 1911, e diretor do curso de arquitetura pelo Mackenzie College, 

que escreveu uma série de virulentos artigos contra o novo estilo na Revista de Engenharia do Mackenzie College a partir de 
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Fig. 147 e 148 - Sala São Paulo de Concertos. Escadaria interna, na área destinada à Secretaria de Estado da Cultura. 

 

              

 
Fig. 149, 150, 151 - Balcões de assistência e coro, Sala São Paulo. Desenho representando as intervenções nas arcadas, 

conservando as colunas existentes. Mosaico em madeira: este pattern, em alto relevo, ajuda no conforto acústico da sala. 

 
"O partido do projeto implantado optou pelo palco ao nível da circulação dos 

corredores laterais, com o rebaixamento de piso para a localização da platéia. 

Fato que permite a fruição das 32 colunas gregas com capitéis florados de 

sustentação da sala em sua integralidade, sem interrupção visual, a partir de seu 

embasamento, princípio que se manteve também com a solução dos balcões 

intercalados, de forma a não comprometer a leitura e a fruição dos elementos 

arquitetônicos, fundamental numa arquitetura de padrões clássicos, visto que o 

espaço é concebido pela composição desses elementos segundo regras de 

proporção e simetria dos estilos." (GALLO, 2001). 

                                                           
1919. Seu argumento era o de que a arquitetura colonial brasileira era por demais pobre e primitiva para servir de inspiração 

para a arquitetura paulistana da época. Aparentemente Stockler das Neves não se deu conta de que os projetos 

neocoloniais tão criticados por ele seguiam à risca, na maioria dos casos, seus próprios preceitos de composição 

arquitetônica, exaustivamente repetidos nas aulas do Mackenzie, e baseados numa movimentada volumetria de planta e 

cobertura”. Extraído de: BRESSAN, Maria Lúcia. Ricardo Severo e o “estilo tradicional brasileiro”. In: Revista D’art. São Paulo: 26. 
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Os exemplos de redesenho da Sala São Paulo de Concertos e da Pinacoteca do Estado (fig. 139) 

se opõem com respeito à postura e método; e explicitam, cada um a seu modo, os dilemas 

evidenciados na produção do espaço urbano e regional americano, promovendo respostas 

sustentáveis a partir do momento que articulam peças do patrimônio a um diálogo não só com 

o seu entorno, mas com o seu tempo. Este diálogo, que abarca toda a cidade em sua imagética 

e iconicidade, potencia novas atitudes de projeto, na medida que usa a própria estrutura 

espacial clássica para afirmá-la ou negá-la, ampliando o leque do léxico moderno. Outro projeto, 

estritamente vinculado à renovação deste bairro central é o do Museu da Língua Portuguesa 

(2000), também de Mendes da Rocha, e que conforma, junto aos dois anteriores, esta tríade de 

intervenções, instalado no corpo do edifício da Estação da Luz (1895-1901).53 

   
 

 
 

Fig. 152, 153, 154 - Cortes, longitudinal e transversal, do Museu da Língua Portuguesa, na Estação da Luz. Entrada ao museu. 

 

Diferentemente do feito na Pinacoteca, que desafia a lógica existente, este redesenho também 

utiliza uma estratégia arquitetônica fantasma, pois não altera ou subverte a lógica da obra 

intervinda. Sua estratégia urbanística pode ser lida como superposta, pois permite a fruição dos 

espaços da estação e do museu, concomitantemente. Neste redesenho, há uma intenção 

programática de manutenção física e simbólica do objeto anterior, que é apenas simbólica, no 

caso da Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo de Concertos, e apenas física, no caso da 

Pinacoteca do Estado.  

                                                           
53 “Algumas questões iniciais foram consideradas para o desenvolvimento da proposta. Primeiro, a instalação do museu num 

espaço compartilhado com a estação de trens metropolitanos que não interferisse na circulação dos usuários do transporte 

e ao mesmo tempo preservasse o térreo do edifício na sua totalidade”. In: ARTIGAS, Rosa. Paulo Mendes da Rocha. Projetos 

1999-2006. São Paulo: Ed. Cosac & Naify, 2007: 44. 
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Capítulo 2 CONTEXTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transformação do objeto: arte, cultura, tecnologia e uso 

 
O universo interior da obra, no capítulo 2, é discutido através de temas como 

desmaterialização e sustentabilidade: a transformação do objeto redesenhado, 

em suas fases de subtração (não-objeto) e mutação (meta-objeto). O peso que 

tanto tecnologia, quanto arte e cultura jogam nas diversas questões do 

redesenho, como a estrutura, a intervenção no construído, detalhes construtivos 

e simbólicos, fluxos e barreiras. Aspectos como a influência da arte e a 

participação popular e dos demais agentes são abordados. O atrito entre estes 

temas é tratado como princípio básico nas relações de projeto, construção e uso. 
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I - o objeto como não-objeto 
 

Nos capítulos anteriores, postulamos os vários papéis do objeto arquitetônico: quanto ao seu 

sistema territorial (como campo de percepção); quanto ao seu sistema urbano (como vínculo e 

textura do espaço); e, reflexivamente, quanto ao seu próprio sistema (como reflexo do tempo). O 

presente apartado visa definir o procedimento operativo deste último papel, conceituado ao 

redor da desaparição do objeto (pág. 180-185) e desmaterialização, neste processo de projeto. 

 

O redesenho de um equipamento urbano, de um edifício ou mesmo de um artefato tem suas 

singularidades, pertinentes a cada caso. Em todos, no entanto, a pré-existência do objeto, ou 

sistema de objetos anterior, é o grande diferencial. Contextualiza-se aqui, a primeira destas 

operações clássicas, que visam a deconstrução do existente e projetação do novo, sob a ótica 

que queremos especificar e no âmbito da arquitetura e urbanismo, deixando à margem, as 

questões de design (como disciplina), ainda que existam paralelos evidentes. A dupla-estratégia 

envolve suas partes urbanística e arquitetônica nos contextos da subtração (não-objeto) e inter-

relação (meta-objeto). Antes de contextualizar os processos que levam ao não-objeto e, 

posteriormente, (pág. 241) ao meta-objeto, é preciso entender que este binômio não condiciona 

a dupla-estratégia de forma linear, ou seja, não se procede à produção do não-objeto na 

estratégia urbanística e do meta-objeto à estratégia arquitetônica.  

 

A dupla-estratégia, que utiliza a nomeação (a semântica) como dispositivo de diferenciação, 

independente da necessidade de manutenção literal dos nomes adotados - estes, 

independentes entre si, propõem-se no jogo semiótico que define a relação, esta sim, necessária 

entre objeto e sistemas sucessivos. É uma proposta metodológica que pretende redesenhar, não 

só o novo equipamento, mas redefinir as relações existentes entre arquitetura e urbanismo, em 

contextos consolidados, a partir do objeto anterior. Entendidas as disciplinas como processos 

historicamente dissociados (TAFURI, 1984: 24) e indiciado por Fishman (ver pág. 240) na construção 

coletiva do subúrbio, ela é uma forma de manter a atenção do projetista voltada à essa 

problemática e que encontra-se, retoricamente, nas estratégias que analisamos ao longo da 

investigação. Reitera-se que esta dupla-estratégia é pleiteada no âmbito do redesenho, 

aproveitando tanto contextos como edificações já constituídas, modificando-os desde seus 

interiores, numa perspectiva plural. Impera haver uma inter-relação entre estrutura e forma 

construída, nas diferentes escalas e, portanto, não é replicável à obra nova (fisicamente 

separada do contexto - exemplo de obra nova cuja contextualização se aplica é, por exemplo, 

a do Edifício de Balmes, pois houve necessidade de derribe parcial da massa construída), ainda 

que esta também contemple articulações urbano-arquitetônicas. 

 

«O redesenho deve manter as relações pertinentes de memória e geometria como premissa de 

uma continuidade saudável da cidade, da manutenção ou criação de um cronotopo dialógico. 

A desaparição do objeto arquitetônico contemporâneo é mediada pela continuidade do objeto 

anterior, o que resultaria, através de uma estratégia urbanístico/arquitetônica, num meta-objeto» 

(pág. 175-176).   
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O conceito de não-objeto remete a um espaço congruente ao da teoria arquitetônica: o espaço 

da arte. Também, a uma época determinada, o pós-segunda guerra mundial, onde começa a 

transcender a dicotomia e colocam-se em xeque as contradições da sociedade industrial.1 

Harvey (1994: 26) entende a modernidade como época onde a “destruição criativa” imperava. 

As últimas vanguardas modernas, em arte, assim como a própria estrutura social encontram os 

limites de suas estruturas teóricas: a arte conceitual irrompe, finalmente, e após um caminho 

iniciado ainda no século XIX, abandonando a figuração e, posteriormente, o objeto. O 

estruturalismo, como ciência humana, é discutido e superado de maneira análoga. A 

emergência pós-moderna ainda não se configura, mas a inflexão é encontrada: chega-se a um 

point of no return, onde a ruptura epistemológica com o passado é tão radical, que aproxima-se 

demais ao momento presente. Não há mais o que representar a não ser a própria obra e nem o 

que analisar, a não ser a própria linguagem; tampouco há como afirmar, com certeza, se o pós-

estruturalismo e os movimentos neoconcretos respondem - ao mesmo tempo - a essa ruptura ou 

a uma continuidade das práticas antecedentes. Por seus projetos, são eminentemente modernos, 

pois lidam com a destruição; por seus resultados, abandonam a modernidade: o relacional torna-

se inter-relacional. Em crônica sobre pintores arquitetos, Josep Quetglas (1986) comenta pinturas 

de Gerardo Diego: Ruinas (1984-1985). Cita Piranesi como o único que se atreve a representá-las 

como origem e presente, por lo que fue y por lo que está siendo, por la memoria y por la mirada.2  

 

 

 “¿Qué excita una ruina, la memoria o la mirada?  

 

Si excita la memoria, la memoria reconstruye: traslada lo arruinado desde su 

condición actual hasta su estado original, retirándolo del tiempo y fijándolo, 

salvaguardado en aquélla su imagen primera. Sus ruinas dicen cuánto Roma fue. 

La memoria es, entonces, una actividad paradójicamente atemporal, un salto 

atrás hasta un origen fotográficamente detenido, ucrónico. La memoria 

construye. 

 

Si excita la mirada, la mirada acompaña en su mismo presente a la ruina, la sigue 

en su disgregación, pasea junto a ella en la corriente del tiempo, a su paso, en su 

deterioro, y con ella envejece. El ojo advierte su vejez en la vejez de cuando ve. 

Desde Du Bellay a Baudelaire, la descripción de una ruina ha sido la descripción 

de quién mira a una ruina, y siente el mismo tiempo que gasta a ambos. La mirada 

disgrega y pierde”. 

                                                           
1 “A imagem da «destruição criativa» é muito importante para a compreensão da modernidade, precisamente porque 

derivou dos dilemas práticos enfrentados pela implementação do projeto modernista. Afinal, como poderia um novo mundo 

ser criado sem se destruir boa parte do que viera antes? Simplesmente não se pode fazer um omelete sem quebrar os ovos, 

como observou toda uma linhagem de pensadores modernistas de Goethe a Mao. O arquétipo literário desse dilema é, 

como Berman (1982) e Lukács (1969) assinalam, o «Fausto» de Goethe. Um herói épico preparado para destruir mitos religiosos, 

valores tradicionais e modos de vida costumeiros para construir um admirável mundo novo a partir das cinzas do antigo, 

Fausto é, em última análise, uma figura trágica” (HARVEY, 1994: 26). 

2 QUETGLAS, Josep. Pasado a limpio I. Pré-textos de arquitectura. Barcelona: Ed. Pré-Textos, 2002: 146. 
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Metaforicamente, assemelhando-se ao momento invocado, essas ruinas podem representar as 

formas construídas, tanto arquitetônicas quanto urbanísticas, e a dúvida intrínseca que envolve a 

questão estudada nesta pesquisa. Tafuri também coloca as formas de Piranesi nessa perspectiva, 

como eventos instantáneos del Sujeto y su reunificación como manifestación de la Palabra del 

Otro (TAFURI, 1982: 11). A disciplina arquitetônica enfrenta a crise iminente - uma crise objetiva, na 

arte e subjetiva, na sociedade: divorcio entre significante e significado - (no) fracaso de una 

ciencia de los signos en general - de una semiología capaz de traducir un sistema lingüístico a 

otro - (que) está ante nosotros. En el infinito se podrá dar la intersección del «sistema de 

diferencias» de De Saussure con el de la arquitectura, del ambiente físico, de los lenguajes no 

verbales” (Ibid.: 10).  

 

Os tempos do urbanismo diferem dos tempos em arquitetura. A cidade construída permanece e 

espacializa, camada pós camada. A sociedade pós-industrial é uma realidade que está 

construindo a metrópole pós-industrial. Os problemas enfrentados hoje, que incluem a citada 

questão - necessidade de redesenho em contextos urbanos consolidados - encontram paralelo 

na inter-relação entre espaços públicos e privados. A topogenética propõe a dialogia destas 

articulações espaciais (PELLEGRINO In: MUNTAÑOLA, 2000: 13. Ver pág. 177).  

 

 

arquitetura contra a experiência fictícia 

 

 
 
Fig. 155 - Abrigo poético: folha-de-flandres. Lygia Clark, 1964.  

 

 

 “Na verdade, há mais afinidade entre um contra-relevo de Tatlin e uma escultura 

de Pevsner do que entre esta e uma obra de Mafilol, de Rodin ou de Fídias. O 

mesmo se pode dizer de um quadro de Lygia Clark e uma escultura de Amílcar 

de Castro. Donde se conclui que a pintura e a escultura atuais convergem para 

um ponto comum, afastando-se cada vez mais de suas origens. Tornam-se 

objetos especiais – não-objetos – para os quais as denominações de pintura e 

escultura já talvez não tenham muita propriedade” (GULLAR: 2007). 
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Em 1960 é publicada, pouco antes da II Exposição Neoconcreta, a “Teoria do não-objeto”.3 Ainda 

que pouco explorado, este texto constitui a base teórica do Neoconcretismo brasileiro, resultado 

de dissidências ideológicas que se estabelecem entre os principais grupos de artistas do 

Concretismo, atuantes entre Rio de Janeiro e São Paulo (ver pág. 126, nota 22). O grupo carioca, 

embora tenha realizado obras construtivistas, passa a questionar o estrito formalismo do 

Noigandres, e introduz crítica social, fenomenologia e irracionalidade em suas intervenções, 

subvertendo, inclusive a significação do objeto artístico em suas modalidades. Por exemplo, 

criando obras que transitavam entre a pintura e a escultura, numa arte que se desprende 

completamente da representação, para focar-se na apresentação. Não há símbolos, os objetos 

se tornam figuras (no sentido de figura e fundo) abandonadas, livres de relações simbólicas que 

derivem a suas associações. Seguindo a linha que conduz aos ready-mades de Marcel Duchamp, 

esta corrente, mais que ativar a atividade do espectador, passa - num segundo momento - a 

implicar sua participação como única possibilidade de apreensão do objeto artístico. À margem, 

inclusive, dos desdobramentos construtivistas que implicavam uma arte imagética,4 puramente 

mental; ou informativa,5 instrumento de transformação social. A expoente desta neovanguarda, 

Lygia Clark, chega a criar objetos relacionais, numa interface que mediava arte e psicologia.  

 

 

“A expressão não-objeto não pretende designar um objeto negativo ou qualquer 

coisa que seja o oposto dos objetos materiais com propriedades exatamente 

contrárias desses objetos. O não-objeto não é um antiobjeto mas um objeto 

especial em que se pretende realizada a síntese de experiências sensoriais e 

mentais: um corpo transparente ao conhecimento fenomenológico, 

integralmente perceptível, que se dá à percepção sem deixar resto. Uma pura 

aparência” (Ibid.). 

                                                           
3 “Formulação Primeira - O problema da moldura e da base, na pintura e na escultura, respectivamente, nunca tinha sido 

examinado pelos críticos em suas implicações significativas, estéticas. Registrava-se o fenômeno, mas como um detalhe 

curioso que escapava à verdadeira problemática da obra de arte. O que não se percebia é que a própria obra colocava 

problemas novos e que ela procurava escapar, para sobreviver, ao círculo fechado da estética tradicional. Romper a 

moldura e eliminar a base não são, de fato, questões de natureza meramente técnica ou física: trata-se de um esforço do 

artista para libertar-se do quadro convencional da cultura, para reencontrar aquele “deserto” de que nos fala Malevitch, 

onde a obra aparece pela primeira vez livre de qualquer significação que não seja a de seu próprio aparecimento. Pode 

dizer-se que toda obra de arte tende a ser um não-objeto e que esse nome só se aplica, com precisão, àquelas obras que se 

realizam fora dos limites convencionais da arte, que trazem essa necessidade de deslimite como a intenção fundamental de 

seu aparecimento”. GULLAR, Ferreira. Teoria do não-objeto. In: Experiência Neoconcreta: Momento-limite da arte. São Paulo: 

Ed. Cosac & Naify, 2007 (O grifo é nosso). 

4 “O caráter essencial da arte construtivista não se encontrava no estilo, no material ou na técnica, mas sim na «imagem». 

Essa imagem requeria do artista uma alteração radical de ideias que se mantinham a milhares de anos. Agora, a imagem 

em si mesma era «real». Gabo resumiu a questão da seguinte maneira: «Não fazemos imagens de…»” RICKEY, George. 

Construtivismo. Origens e evolução. São Paulo: Ed. Cosac & Naify. 2002: 57. 

5 “A arte não pode mais ser «representativa», pois não há valores mais institucionalizados para representar, será «informativa», 

visualizará instante por instante a história em ação, estabelecerá um circuito de «comunicação» intencional entre os membros 

da comunidade. É uma intuição profética, que será retomada apenas muitos anos depois; mas já não no quadro de uma 

revolução em andamento, e sim no de uma sociedade neocapitalista ou de consumo”. ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna. 

Do iluminismo aos movimentos contemporâneos. São Paulo: Ed. Companhia das Letras. 1992: 329. 
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O suporte, em escultura e a moldura, em pintura, são o que para o projeto arquitetônico é o papel 

e, para a construção, o terreno. Atualmente, a interface do software é o novo papel, que relega-

se à condição de “suporte do suporte”, apenas servindo para impressão, em muitos casos, 

(excluindo-se os croquis). Cada vez mais, a obra construída obsoleta torna-se suporte de novas 

construções e, assim, planta-base de projetos de redesenho. Este trajeto, discutido como 

condicionante arquitetônica do redesenho e inspirado na teoria artística, motiva um 

procedimento pelo qual podemos aplicar a dupla-estratégia: 

 

«1) As novas tecnologias provocam uma relação híbrida entre geometrias produzidas em duas 

matrizes diferentes (euclidiana e não-euclidiana) e, pelo menos três processos intelectuais e 

construtivos estão implicados: redesenho de um objeto ou sistema de objetos “vernacular” 

através do desenho técnico; redesenho de um objeto ou sistema de objetos “técnico” através do 

desenho técnico; redesenho de um objeto ou sistema de objetos quaisquer através da 

parametrização e modelos complexos. 2) A aproximação ao problema, no redesenho, antecipa 

o momento criativo à reconstrução do objeto existente, no ato de sua representação como 

suporte. (pág. 180)» 

 
Instrumentalizando o objeto anterior, transforma-se o antigo projeto em suporte, invertendo a 

lógica do não-objeto artístico. Esse objeto, literalmente redesenhado e transformado em suporte 

(ou parte dele, se considerados, planimetria do terreno, papel e software como tal) passa, então, 

por um processo de subtração que é sincrônico à projetação do novo objeto, feito “por cima” 

deste. Cada matriz geométrica implica um processo intelectual e construtivo diferente, tanto do 

projeto, quanto do suporte. Estas práticas fazem parte da etapa comum em qualquer reforma.  

 

A proposta de subtração consciente, caracterizando um não-objeto arquitetônico consiste em 

ressignificar esta etapa, tendo em mente a dupla-estratégia urbanístico-arquitetônica, temporal 

e espacialmente. Reinverter a situação invertida na feitura do suporte, à procura das relações 

físicas e simbólicas; de memória e de geometria; que podem manter, transmutar ou viabilizar uma 

inter-relação. Esta, entre estrutura territorial/urbana, forma/desenho urbano e estrutura/forma 

arquitetônicas.  

 

Preservar, neste momento da produção do projeto de redesenho, as características essenciais da 

obra existente através da subtração consciente, impede a perda de dados semânticos essenciais 

para a continuidade - ou transgressão - da realidade local; e sintáticos, essenciais para a conexão 

com o espaço urbano, além de interface do novo edifício, terminado conceitualmente, na 

segunda fase, de projetação do meta-objeto, que conclui sua mutação. Evitar a perda destes 

dados, o que lamentavelmente ocorre em muitas intervenções, é evitar uma experiência fictícia. 

A pluralidade no meio citadino envolve uma série de condicionantes, longe de estar apenas, ao 

alcance da arquitetura. No âmbito construtivo, tanto a manutenção de tipologias históricas, ou o 

collage estético, como a invenção de uma estrutura urbana atemporal e fixa, assim como o 

elogio ou escárnio da densidade, demonstram uma inconsistência que tanto a dialética quanto 

a dialogia, pacientemente, podem suplantar. 
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I.I - SESC Fábrica Pompeia vs. Mercat de Santa Caterina 

o comum e o extraordinário 
 

Exemplos dentro dos casos de estudo, o SESC Pompéia e o Mercado de Santa Catarina 

compartem uma série de referências. Se, empiricamente, e a partir dos planos e documentos, 

remontarmos a aproximação ao problema do redesenho, em cada um dos casos, observamos 

que: 

 

No SESC Fábrica, encontra-se preservado o conjunto de galpões mas, efetivamente, apenas a 

estrutura, paredes e teto permaneceram. Os pisos, áreas externas e topografia do terreno foram 

reconvertidos ou intervindos. A manutenção das volumetrias e texturas dos galpões permitiu a 

caracterização da identidade do bairro, mesmo que a estratégia urbana tenha sido a de bunker. 

Esta premissa denota que, mesmo utilizando-se subterfúgios antiurbanos, o edifício responde ao 

bairro; reflete sua localidade, sua cultura. Essa garantia foi conquistada pelo não-objeto. Por sua 

vez, a estratégia arquitetônica lúdica, neste caso, foi dada pelo meta-objeto. Tudo que foi 

adicionado, seja por permeabilidade, por interpenetração, como explicitado anteriormente, 

(pág. 185) ou por inserção, acumulação, etc., o foi devido à base conservada no não-objeto.  

 

          
 
Fig. 156 e 157 - Mosaico cerâmico do Park Güell, Barcelona; Casa em São Paulo, Arq. Joaquim Guedes (1958). Diálogos entre 

pintura; escultura; arquitetura. A busca pela Gesantkusnstwerk (arte total) se dá, em outro momento, na fusão entre pintura e 

escultura dos Movimentos Concretos e Neoconcretos. 

 

Mesmo o novo complexo, inter-relaciona-se com a área reconvertida e não pode ser lido como 

obra nova, mas como parte do meta-objeto: reflete (pág. 243-244) o momento e a tradição 

construtiva locais, de acordo com o emprego do concreto estrutural e aparente, da geometria 

concisa e condicionada pelo lote, dos interiores fluidos e da planta-livre.6 Inclusive, reflete a moda 

                                                           
6 “Condicionadas pelas limitações do lote urbano tradicional, as casas implantadas em vizinhanças convencionais fecham-

se introspectivamente com empenas cegas, como que negando o entorno imediato e voltando-se para dentro, em volumes 

monoblocos (fiel ao instrumento do plano de massas ao nível urbano). Os interiores, todavia, eram admiravelmente abertos, 
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que leva, até, a erros cometidos por toda uma geração, como o uso em larga escala do concreto 

aparente, pretensamente “econômico”, outro dogma desmascarado pelo tempo e pelo uso.7 A 

maioria dos problemas de pós-ocupação das arquiteturas modernistas paulistas, hoje, são 

causados pela necessidade de manutenção complexa e descaracterizações, devido a sua 

ortodoxia conceitual. 

 

No Mercado, foi preservada a fachada novecentista, além do sítio arqueológico descoberto no 

início das escavações. É preciso considerar o cuidado no canteiro, que manteve intacto o 

patrimônio encontrado. Este gesto de percepção pode ser considerado um princípio coerente 

com o procedimento de confecção do não-objeto. É importante recordar que, em edifícios e 

espaços de intervenção, tudo que é perdido não pode ser recuperado e sua reconstrução fictícia 

carece de qualquer valor. A estratégia urbanística adotada, contraposta, é resultado, neste caso, 

do procedimento de feitura do meta-objeto. Esta se reflete na forma adotada, adicionada e 

articulada ao entorno, tendo como referências, apenas, a altura da fachada existente e o 

perímetro do sítio arqueológico (partes do não-objeto). Por sua vez, a estratégia arquitetônica, 

subversiva, é totalmente vinculada ao não-objeto. Procura, através da plasticidade da cobertura, 

esconder ao máximo o protagonismo da fachada, indiciando a predominância da nova 

sociedade, dinâmica, frente à estática do neoclássico; através da modificação das aberturas, 

que foram suprimidas, e da ondulação topográfica posterior, decorrente do sítio arqueológico, 

“colonizar” geográfica e oniricamente, o lugar. 

 

Estes dois projetos têm muito em comum, principalmente suas referências teórico-compositivas. 

Ainda assim, dão respostas completamente opostas, tanto ao fato urbano, quanto à 

ambientação arquitetônica. O Mercado de Santa Catarina é extraordinariamente expressivo, 

respondendo, de forma inclusiva, ao entorno; internamente, responde a configurações comuns 

à maioria de seus similares, excetuando-se a cobertura que, infelizmente, é pouco visível desde 

seu interior. Já o SESC Pompéia, é expressivo em sua dimensão interna, seja qual for o ambiente, 

e até na área semipública; externamente, sua aparência se destaca pela sobriedade e dota o 

contexto de identidade, resgatando uma imagética comum por ser mais fundo que figura, num 

mar de objetos inócuos - justamente, por buscarem autonomia. Nestes exemplos de redesenho 

pode-se ler e entender de forma diversa e maleável, a práxis dos dispositivos propostos. 

                                                           
com ambientes fluentes e interligados física e visualmente, muitas vezes abolindo hierarquizações de uso e convivência 

tradicionais. Os espaços comunitários eram valorizados; os recantos privados, compactados”. SEGAWA, Hugo. Arquiteturas 

no Brasil 1900-1990. São Paulo: Edusp, 1999: 151. 

7 “Quando um concreto é submetido a um carregamento ao longo do tempo, primeiramente nota-se uma deformação 

instantânea, a qual é seguida por um acréscimo de deformação no decorrer do tempo chamado de «fluência». Além disso, 

submetido ou não a carregamento, o concreto se contrai quando perde umidade, sofrendo uma «retração». As intensidades 

da retração e da fluência, são da mesma ordem de grandeza da deformação elástica devido a tensões usuais, de modo 

que os diversos tipos de deformações sempre devem ser levados em conta. Percebe-se, na verdade, que as deformações 

nas estruturas reais de concreto, que freqüentemente levam à fissuração, ocorrem devido, principalmente, à resposta dos 

materiais à cargas externas, ao tipo de concreto ou material empregado, à forma da estrutura e ao meio ambiente”. SANTOS, 

Hudson dos. Análise de estruturas de concreto sob o efeito do tempo: Uma abordagem consistente com consideração da 

viscoelasticidade, da plasticidade, da fissuração da protenção e das etapas construtivas. Tese doutoral. EP-USP, 2006: 21. 
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II - processos internos do não-objeto 
 

A atitude de resposta - teórica e prática - da última geração moderna, segundo Benévolo, (1988; 

ver pág. 56, nota 50) credita-se à superação dos modelos acadêmicos, (referindo-se ao 

procedimento racionalista de planejamento urbano executado em muitas cidades americanas 

e nas novas capitais, como Brasília, Camberra e Nova Déli, modelos estes, derivados das Villes 

Contemporaine 1922 e Radieuse, 1924, de Le Corbusier) diversa e problemática, porém, baseada 

na verificação do uso pragmático destes ambientes. «Este confronto implica o surgimento de uma 

série de projetos urbanos utópicos, menos baseados em condições ideais, como os anteriores, e 

mais em pesquisas sociológicas. Ainda assim, a maioria destes eram prefigurados em geometrias 

estruturais e idealizações de comportamento». Diferentemente da primeira postura, configurada 

em espaços urbanos, como ocorreu com o urbanismo corbusiano, a segunda, que Zevi descreve 

como maneirista, aproximando correntes divergentes,8 foi prefigurada em estruturas basicamente 

geométricas e embasadas em resultados empíricos ou sistematizaçoes de comportamento 

coletivo. 

 

As questões postuladas pelo autor italiano, em meados dos anos 70 do século passado e já 

entrada uma década da data fixada, no entanto, seguem vigentes: “Reflexão crítica à altura dos 

mestres pode prefigurar o ambiente de uma sociedade em rápida transformação? Das poéticas 

individuais e da sua combinação pode existir um sistema linguístico generalizado, concordante 

com a escala dos terrificantes problemas ecológicos e demográficos do ano 2000?” (Ibid.). 

Adiciona-se a elas o peso de quarenta anos passados em meio à aceleração deste ambiente 

social que continua transitando - fisicamente - na mesma velocidade, mas num volume massivo 

e, no campo informacional, instantâneo. Resumindo, quarenta anos em que a tecnologia 

informacional evoluiu e a transporte se democratizou.  

 

 

“The same factors which have thus coalesced into the exactness and minute 

precision of the form of life have coalesced into a structure of the highest 

impersonality; on the other hand, perhaps no psychic phenomenon which has 

been so unconditionally reserved to the metropolis as has the blasé attitude. The 

blasé attitude results first from the rapidly changing and closely compressed 

contrasting stimulations of the nerves. From this, the enhancement of the 

metropolitan intellectuality, also, seems originality to stem”.9 

                                                           
8 “Estará a reflexão crítica sobre os mestres à altura de prefigurar o ambiente duma sociedade em tão rápida transformação? 

Das poéticas individuais e da sua combinação poderá remontar-se a um sistema lingüístico generalizado, concordante com 

a escala dos terrificantes problemas ecológicos e demográficos do ano 2000? Levantam estas questões os jovens de todos 

os continentes, fortalecidos com algumas hipóteses dos próprios maneiristas (...). O «beco sem saída» do período 1960-75 pode 

resumir-se ao dilema maneirismo-utopia, poéticas-sistemas.” ZEVI, Bruno. História da arquitetura moderna, Vol. II. São Paulo: 

Ed. Arcádia, 1973: 670.  

9 SIMMEL, Georg. Metropolis and mental life. s/d, s/ed. (original, 1903). 
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A análise de George Simmel, que caracteriza a sensação básica da vida na metrópole moderna, 

segue vigente, ainda que a impessoalidade tenha sido diluída no uso da rede informacional. 

Comparado ao temor de ser considerado diferente, ao viver em pequenas comunidades, o 

indivíduo na metrópole se liberta e a diferença torna-se o grande valor a conquistar. A atitude 

blasé emerge da indiferença no seio do meio urbano moderno, impessoal. No entanto, essa 

indiferença se incrementa na cidade contemporânea, pois o espaço público desaparece como 

espaço de transformação social. Movimentos populares têm utilizado as redes informacionais 

para resgatar a semantização do espaço público; a comunidade profissional que lida com o meio 

urbano busca meios sintáticos de reorganizá-lo como ágora; e pragmáticos de promover nele 

uma habitabilidade sustentável. Mas estas são reações ao evidente abandono do espaço 

público como espaço social. Nenhuma teoria ou prática pós-moderna reverteu tal situação, 

como sugere Peponis (1991). A atitude blasé não só prolifera, como o abandono do espaço 

urbano, em geral, é remediado pela produção virtual de ‘comunidades’ (na verdade, 

associações de interesses comuns) onde o anonimato e a automatização subjacentes a esta 

sensação, poderiam ser aliviados. Numa tentativa de entender, mais que responder, o que pôde 

ter acontecido com as formulações de Zevi, percebe-se que a reflexão crítica sobre os usos da 

cidade moderna derivou até uma primeira resposta, eminentemente moderna e que reflete-se 

nos últimos enfoques construtivistas e estruturalistas - na arte e filosofia - naquele mesmo período 

e que evocam soluções estruturantes que não foram implementadas em larga escala. Pese ao 

imensos potenciais que cada proposta continha, suas combinações não puderam gerar um 

sistema linguístico comum. É na falta de inter-relação destas estruturas que as propostas 

encontram seus limites. Poéticas-sistemas, encerradas em suas próprias relações generativas. Mas 

o fracasso destes planos não seria causa de incremento do abandono do espaço urbano, e sim, 

as crenças posteriores, a que Peponis10 se refere como fugas deste: de que por si só a sociedade 

superaria tal problema, por concentrar-se em ações locais; ou que minimizariam suas 

propriedades globais.  

 

No que tange nossa problemática, os processos internos que sofre o objeto quando redesenhado, 

processo este, denominado de não-objeto, são de caráter relacional, que procuram potenciar 

essas relações com o entorno formalmente, ou seja, adequar a forma urbana que lhe circunda 

ou limita e produzir assim, um meta-objeto. Este, seria um produto de estruturações entre o objeto 

anterior e o novo objeto. O meta-objeto, nesse ínterim, seria um objeto relacional ao meio, que 

conservaria os valores estruturais e simbólicos pertinentes ao objeto redesenhado, e formalmente 

vinculado ao sistema urbano, objetos, e a outros possíveis meta-objetos. Propõe-se, portanto, uma 

alternativa estruturante a um sistema urbano auto organizativo e inter-relacional, obviamente, 

não como solução ao problema geral do espaço urbano, mas como alternativa plausível. 

                                                           
10 “Se o localismo descritivo e programático é uma das respostas arquiteturais subjacentes ao problema da cidade, resposta 

aparentemente oposta consiste na argumentação de que as propriedades globais do espaço não afetam significativamente 

a sociedade. (...) A ilusão de uma sociedade a-espacial: A percepção do espaço como pano de fundo homogêneo para 

uma arquitetura de imagens visuais tem sua contrapartida naquelas análises sociais que sugerem que a sociedade 

contemporânea superou o problema do espaço”. PEPONIS, John. Espaço, cultura e desenho urbano. In: Boletim do IAU/UnB 

nº 51. Brasília: 1991: 57-58.  
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atritos entre objeto/corpo e envolvente/superfície 

 

 

“Segundo Peirce, é absolutamente importante a idéia do Interpretante na 

medida em que ele, debruçado no signo, consegue aproximar Signo e Objeto; e 

que o que a gente chama comumente de "objeto" na realidade estamos 

designando um Signo. Pode-se encarar essa colocação como uma postura 

especulativa na medida em que ela advém de uma construção teórica que rala, 

que passa, que roça a idéia de ser altamente abstrata, e que é um tipo de 

conhecimento que aos poucos vai se montando, porém sem grandes choques 

com a própria prática” (ALONSO: 1997).  

 

Os processos pelos quais o objeto encontra seu sistema, podem ser caracterizados como limites 

entre a envolvente, ou entorno urbano; e superfície, ou limites do terreno, além de, comumente 

fachadas, vestíbulos e outro acessos, aberturas e fechamentos. Se, em semiótica entendemos o 

objeto como signo é porque o interpretante, através de seu repertório, define os limites deste 

objeto. O mesmo ocorre com o corpo da estrutura arquitetônica, definida pela nomeação das 

partes que compõe o objeto, mas não como definição do todo: o corpo de um edifício não é 

um edifício, é a definição física do ente. O meta-objeto é definido assim, por suas relações dúbias 

sobre os limites entre entidade e sistema, diluídos no processo denominado não-objeto. 

 

A teoria da deconstrução foi adotada em arquitetura, com uma ampla cobertura mediática e 

sob a promessa de uma alternativa que resgatasse - pelo menos - o léxico formal modernista, 

após anos de experimentalismo maneirista - parafraseando Zevi. Um dos filósofos mais citados 

como influência desta corrente arquitetônica, Jacques Derrida, coloca-a em perspectiva quando 

discute, através de correspondências, com um dos icônicos arquitetos que pôs em prática o 

formalismo deconstrutivista, Peter Eisenman. Em trecho desta conversação, o filósofo questiona-o 

sobre a influência do vidro em sua obra.11 Contextualizando, este cita texto de Walter Benjamin, 

sobre a “Glass culture (Glaskultur)”, onde o novo material, - não o vidro em si, mas o vidro plano - 

base de composição da arquitetura funcionalista, serve de mote para a explicação da 

transformação social, com o advento da modernidade. A crítica implícita na pergunta vai de 

encontro ao uso da estética deconstrutivista pela arquitetura, e não de sus ética, ou lógica. Quais 

                                                           
11 “If one can imagine a whole labyrinth-like history of architecture, guided by the entwined thread of this question, where 

would one be today, and would you be tomorrow? This question of history, understood as the history of spacing, as the spacing 

of time and voice, does not separate itself from the history of visibility (immediately mediate), that is to say, from the entire 

history of architecture; it is so great that I won’t even dare touch upon it, but will «address» this question, as you say in English, 

through economy and metonymy, in the form of a single word, glass (Glas). What about glass in your work? What do you say 

about it? What do you do with it? How should we talk about it? In optical terms or in tactile terms (in regard to tactility) (in 

terms)...of the erotic uses, of the call of desire, do I dare say of the sex appeal of the architectural forms (…) What terms can 

we use to speak about glass? Technical and material terms? Economic terms? Terms of urbanism? Terms of social relations? Of 

transparency and immediacy, of love or the police, of the border, which is perhaps erased between the public and private, 

etc?” Extraído de: DERRIDA, Jacques. Letter to Peter Eisenman. In: LILLYMAN, Willian, MORIARTY, Marylin e NEUMAN, David. 

Critical architecture and contemporary culture. Nova Iorque: Ed. Oxford University Press, 1994: 22-23 (O grifo é nosso). 
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seriam os usos do vidro? Para que serve a exposição dos ambientes interiores do objeto 

arquitetônico? Seria no intuito de trazer o exterior ao interior, ou apenas sua imagem? Qual o 

significado da privacidade em cada um desses objetos? A permeabilidade tem seus limites no 

desejo, nas relações sociais? As questões aventadas por Derrida, independentemente se são 

inerentes ao material citado ou à forma edificada, podem ser pertinentes também aos 

redesenhos que analisamos, não por estilo arquitetônico, mas na refiguração, pelo atrito que as 

relações de uso estabelecem, tanto entre objeto/corpo, (relações interiores) quanto 

envolvente/superfície (relações exteriores). 

 

 

II.I - Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo de Concertos vs. Estadi Olímpic de Montjuïc 

fluxos e barreiras 
 

Exemplos dentro dos casos de estudo, a Estação Júlio Prestes/Sala São Paulo de Concertos e o 

Estadi Olímpic de Montjuïc compartem uma série de condicionantes. Se, empiricamente, e a partir 

dos planos e documentos, remontarmos a aproximação ao problema do redesenho, em cada 

um dos casos, observamos que: 

 
Na consolidação do modelo de ocupação da cidade de São Paulo, a linha férrea joga um papel 

central. Ao longo da orla ferroviária paulistana, a periferia operária, e os subúrbios de classe média 

se alternaram (ver pág. 91-93). A Estação Júlio Prestes, como terminal da ferrovia Sorocabana, 

simbolicamente, significa um marco de ocupação e progresso econômico do território paulista. 

A implantação da Sala São Paulo de Concertos e sua recuperação não influem, fisicamente, no 

conjunto edificado, salvo as adequações nas seis arestas que delimitam a sala: escavação do 

hall, construção da cobertura, e modificação - com isolamento acústico - das salas dispostas ao 

seu redor. Porém, influiu nas relações de uso com respeito ao original, isolando o corpo do edifício 

(que não é o edifício) da gare. Este isolamento, feito através de vidro anti-ruídos não só desvia o 

fluxo de usuários da estação diretamente para a praça lateral como deixa livre o acesso visual 

ao concourse, transformado em ante-sala do complexo musical. Esta nova relação entre usos 

remonta a segregação urbana sobre a qual São Paulo se desenvolveu. A barreira, que foi 

instalada internamente, tem seus efeitos - fisicamente - nos fluxos externos e - simbolicamente - na 

permeabilidade visual que, ao invés de incitar o uso, provoca sensações de desigualdade.  

 

Não ocorre aqui um processo de concepção do não-objeto: quando afirma-se que «estas 

práticas fazem parte da etapa comum em qualquer reforma», refere-se às práticas de 

concepção da planta-base de uma reforma, do que virá a ser demolido ou construído. O 

processo de concepção do não-objeto, por sua vez, incorre na necessidade de vínculo entre o 

antigo objeto e o novo, que se configura como meta-objeto, exatamente por sua capacidade 

de inter-relação com suas partes e com o ambiente. Na estratégia urbanística, limítrofe, não 

houve o processo do não-objeto, nem a concepção do meta-objeto. Na estratégia fantasma, 

arquitetônica, sim, há uma inter-relação entre as partes do edifício antigo e seu novo uso, onde o 

meta-objeto comparece materializado na própria sala. Conceber um palácio de concertos num 
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hall novecentista, com resultados técnicos e estéticos surpreendentes e articulado às partes 

anteriormente prefiguradas para a sede de uma companhia de trens e sua estação terminal 

transforma esta sala num objeto articulado com seu entorno, que lhe serve e significa. Ainda assim, 

é um sistema hermético, se verificado de cara ao entorno urbano. A privatização de um imóvel 

por determinada classe social não é novidade. Não apenas Roger-Henry Guerrand12 descreve a 

suburbização de Paris como separação de classes, inicialmente, pela segregação imobiliária e 

posteriormente, como parte de um mesmo processo de segregação espacial e urbana, como 

Robert Fishman13 supõe a criação do subúrbio burguês, através da inversa. Se a criação do 

subúrbio, como se conhece hoje, no mundo anglo-americano provém do abandono do centro 

pela burguesia e da habitação compartida entre diversos estratos econômico-sociais, na Europa 

continental, o centro - ou a cidade consolidada - se reabilita expulsando o proletariado às áreas 

marginais. O caso de redesenho da Estação Júlio Prestes nos recorda que a construção do 

subúrbio e, consequentemente, da estrutura urbana paulistana, engloba essas duas dinâmicas. 

 

Se os fluxos na Estação Júlio Prestes são obstruídos e é a sala de concertos que provoca a 

colocação de barreiras, no caso do Estádio Olímpico, todavia, a operação é inversa: seu entorno 

imediato -o próprio Anel Olímpico - interpõe-se como obstrução de acesso ao estádio e, este, 

permite uma fluidez de trânsito entre suas partes, que principia na manutenção da fachada 

existente - altamente permeável - como processo do não-objeto, que escava o interior e termina 

na projetação da arquibancada, áreas técnicas e de serviço, configurando o meta-objeto. 

 

A dupla-estratégia (aglutinante e topográfica) atua em conformidade, vertical e 

horizontalmente, orientando fluxo e abrigando a permanência, dentro do estádio e a sua volta. 

A chegada a Montjuïc, quando se vai ao estádio, é sempre direta, sendo que a praça pública 

que define o Anel Olímpico, aglutina apenas os equipamentos existentes, não servindo de ágora, 

                                                           
12 “Seria possível supor que estas duas espécies sociais situadas em extremos opostos pudessem habitar no mesmo edifício? 

Desta maneira os imóveis mistos, tão freqüente antes da Revolução, vão aos poucos desaparecer de todas as cidades 

francesas. (...) Os locatários destes prédios à moda antiga já se ignoram uns aos outros. Balzac, entre outros, notou-o. Os do 

andar nobre - o primeiro - não tardarão a se instalar em bairros somente para eles. Em Paris, o movimento se acelera desde 

a Restauração, com a progressão das ruas a oeste e ao norte da cidade: ele será concluído com Haussmann, que exilará 

voluntariamente as classes perigosas na periferia. Desta vez, o corte de uma casa de aluguel revelará homogeneidade social. 

Pouco a pouco, em cada cidade de certa importância, será possível distinguir setores inteiros com ruas «bem habitadas» e 

um gueto proletário onde os membros das classes superiores não poderão jamais pôr os pés”. GUERRAND, Roger-Henry. 

Espaços privados. In: PERROT, Michelle (org.) História da vida privada. São Paulo: Ed. Companhia das Letras, 1991: 326. 

13 “The suburb as we know it, therefore, did not evolve smoothly or inevitably from the premodern city; still less did it evolve 

from those disreputable outlying districts which originally bore the name of new forms of urban space that would be both class-

segregated and wholly residential. Who then invented suburbia and why? To ask the question is to formulate a major thesis, 

which is that suburbia was indeed a cultural creation, a conscious choice based on the economic structure and cultural values 

of the Anglo-American bourgeoisie. Suburbanization was not the automatic fate of the middle class in the «mature industrial 

city» or an inevitable response to the Industrial Revolution or the so-called transportation revolution. Yet, if suburbia was an 

original creation, it was not the product of an architect of genius who conceived the modern suburb in a single vision, which 

then gradually inspired the design profession and eventually the middle class. Indeed, in this history of suburban design, 

professional architects and city planners play a remarkably limited role. Suburbia, I believe, was the collective creation of the 

bourgeois elite in late eighteenth-century London. It evolved gradually and anonymously, by trial-and-error methods”. 

FISHMAN, Robert. Bourgeois utopias: The rise and fall of suburbia. s/ed., 1987: 27. 
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de área de apoio a qualquer evento que aconteça ali. O bairro, ou melhor dizendo, o parque de 

Montjuïc, cuja urbanização habitacional restringe-se à base da montanha, topograficamente 

também estratifica sua ocupação por classes. Limita, por seu caráter de barreira, dois subúrbios: 

o bairro operário de Poble-sec, próximo ao porto, e a cidade dormitório e fabril de L’Hospitalet de 

Llobregat. Em sua cima, o Anel Olímpico configura uma estratégia urbanística topográfica, se 

relacionada ao sistema imediatamente superior, a escala territorial. A morfologia espacial 

envolvida nestes redesenhos, nos dois casos analisados neste apartado, indiciam que a 

“inteligibilidade do espaço urbano - habitus14” não decorre da forma arquitetônica, mas de sua 

estrutura e uso.15 Por essa razão, a dupla-estratégia proposta é definida pela reorganização de 

relações entre: estrutura territorial - forma urbana - estrutura arquitetônica. 

  

 

III - o meta-objeto 
 

Se o conceito de não-objeto remete aos espaços da arte, o de meta-objeto evolui a partir da 

linguística, e o termo meta-objeto, atualmente, se emprega com mais assiduidade no campo da 

informática. No entanto, o surgimento de máquinas que efetuassem cálculos matemáticos a 

velocidades e exatidão inalcançáveis por métodos analógicos, produziu um interesse pelas 

linguagens computacionais no meio artístico. O não-objeto como teoria artística, neste sentido, é 

um dos pontos de ruptura com a racionalidade extrema a que chegou a arte em níveis sintáticos 

e pragmáticos. O “minimal art” e a “estética generativa” levaram ao limite a racionalidade 

objetual com a formalização teórica da separação entre os métodos de concepção e 

realização.16 

                                                           
14 Hillier, Bill, et al. 1978. In: PEPONIS, 1991: 61. 

15 “Em outras palavras, o habitus caracteriza-se por abertura estrutural, quer como resposta à maneira pela qual áreas locais 

estão contidas no seu contexto morfológico global, quer como assimilação do movimento de passagem dos visitantes, do 

movimento exploratório de estranhos, e do movimento local dos habitantes, numa única e previsível distribuição de encontros. 

Ambos efeitos parecem depender da morfologia espacial, acima e além dos efeitos provocados pela distribuição de 

equipamentos, atividades e funções. Essas propriedades de abertura são mais fracas em áreas suburbanas e parecem 

completamente destruídas em projetos habitacionais modernos, não apenas quando estes são constituídos por edifícios 

isolados de grande altura e por segregação de diferentes tipos de tráfego, mas também quando eles procuram reproduzir 

formas de assentamentos tradicionais ou mesmo vernaculares. Em outras palavras, a associação entre morfologia espacial e 

o encontro previsível com as outras pessoas é uma forma de habitus cotidiano que parece ser construído ou destruído pela 

arquitetura. Isso justifica o argumento de Hillier & Hanson (1982) de que os fracassos do modernismo devem ser buscados em 

suas soluções espaciais, mais do que em seu vocabulário formal” (PEPONIS, 1991: 63). 

16 “La cumbre de la investigación de las formas generadas por el computador es sin duda alguna la «estética generativa». 

Esta es la rama más nueva de la estética y la expresión teórica de estos nuevos objetos artísticos. Se interesa por el «proceso 

generativo» en sus diversos estadios. Si la elaboración de los sistemas de supersignos en las tendencias anteriores, desde la 

‘nueva abstracción’ y’ el minimalismo’, tematizaban un análisis racional y metódico del proceso creador, en el arte generado 

por los computadores la estética generativa tiene como fin «la dirección del proceso artístico creador en muchos estadios 

constructivos». Este principio generativo está prefigurado en la estética numérica y semiótica en el sentido de Bense. Max 

Bense definía en 1965 la estética generativa del siguiente modo: «Por estética generativa hay que entender el conjunto de 

todas las operaciones, reglas y teoremas, por cuya aplicación a una cantidad de elementos materiales que pueden operar 

como signo se producen en ella de un modo consciente y metódico estados estéticos». En 1969, el concepto es más explícito 

e indica que por esa noción hay que entender una teoría matemático-tecnológica de la transformación de un «repertorio» 
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Fig. 158 - Sem título (em ferro). Amílcar de Castro, final da década de 50 do Séc. XX. 

 

A semântica, no meio informacional, só se desenvolveria mais tarde, quando do desenvolvimento 

de linguagens reflexivas, onde computadores podem monitorar e transmutar seus próprios 

processos17 e que possibilitaram o uso pragmático da internet, em âmbito funcional. Vislumbra-se, 

hoje, a consolidação do modelo de web semântica, onde algoritmos de busca conseguem 

contextualizar dados computacionalmente desconexos. Por outro lado, a mudança da 

mentalidade que se estabelece na pesquisa científica permite que o universo da arte se entrelace 

ao da psicologia, ambos campos de estudos da cognição e afetividade. Como salientado, no 

caso do Neoconcretismo, algumas das obras de arte denominadas não-objetos derivam aos 

objetos-relacionais, de Lygia Clark, que ajudam em terapias por estabelecer vínculos 

intermediários entre memórias e emoções. Ou ainda, as cosmococas e parangolés, obras de Hélio 

Oiticica que, através da expressão e liberação, aglutinam e subvertem os papéis do processo 

artístico: de criador, intérprete, crítico e espectador. A contrapartida psicológica existe, utilizando 

esses termos para explicar o desenvolvimento da cognição e do afeto humano, através da arte.18 

                                                           
en «instrucciones», de las «instrucciones» en «procedimientos» (Prozeduren) y de los procedimientos en «realizaciones». El 

«proceso creativo» en el sentido de la estética generativa posee, por tanto, una fase «concepcional» y una «realizadora». La 

fase concepcional trabaja en el dominio ideal intencional; la fase realizadora en el sector material técnico. La obra ya no se 

relaciona más de un modo directo al creador. Es «medida» por un sistema de agregados «semióticos y mecánicos»”. 

MARCHÁN, Simón. Del arte objetual al arte del concepto. Madri: Ed. Akal, 1986: 134-135. 

17 SMITH, Brian. Procedural reflection in programming languages. Tese doutoral, Massachusetts Institute of Technology, 1982. 

18 “Talvez seja possível tratar em uma estrutura integrada ambos os problemas que foram levantados aqui: o relacionamento 

entre abordagens afetivas e cognitivas ao desenvolvimento e a necessidade de uma psicologia das artes. Podemos examinar 

os trabalhos de Piaget, que demonstrou quantas das questões enfrentadas pelos filósofos podem ser reformuladas e 

elucidadas de uma maneira nova através de uma consideração do desenvolvimento da criança. (...) Nós sugerimos que as 

artes envolvem uma comunicação de conhecimento subjetivo entre indivíduos através da criação de objetos sensuais não-

traduzíveis; podemos variar nossa distância e envolvimento com esses objetos, enquanto contemplamos as várias mensagens 

nela encerradas. Mesmo que as características descritas obviamente não possam ser mantidas rigidamente, o esforço para 

distinguir as artes do brincar, da ciência, da «vida», pode facilitar o entendimento dos termos «desenvolvimento estético» e 

«processo artístico». (...) Sem esperar eliminar totalmente a venerável dicotomia afeto-cognição, planejei uma estrutura que 
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Portanto, há um caminho de convergência entre as teorias e práticas de uma linguística que 

experimentava o fisicalismo, em sua máxima expressão e outro, que principia a posta em xeque 

desta vertente filosófica: as mediações de crise entre racionalidade e irracionalidade foram os 

meios pelos quais a sociedade moderna encontra seu limite racional. O meio é a mensagem, só 

poderia ser o próximo passo com respeito a menos é mais: da revolução industrial à informacional. 

A teoria artística do não-objeto foi uma das expressões da diluição desses limites, (outras seriam 

as neovanguardas inspiradas no dadaísmo, como o movimento fluxus, e iniciativas que 

desembocam na arte conceitual) cujo paralelo em arquitetura tentamos fixar na diluição entre 

escalas através de um procedimento metodológico. Mais recente, é a teoria psicológica 

proposta por Howard Gardner (1986), um estudo baseado no desenvolvimento infantil, opondo o 

modelo do cientista ao do artista como “método de controle”, ou seja, desenvolvimento como 

culminação do processo de criação artístico, ao invés de científico. A relação subjetiva 

compartilhada entre compreensão da psique humana pela teoria artística e o uso de um objeto, 

subvertido, na resolução de conflitos internos dessa psique revelam dois lados da mesma moeda. 

 

 

Fig. 159 - Diagrama: os quatro papéis do processo artístico, na teoria cognitiva de Howard Gardner. 

 

Em ciência computacional, - não por acaso, arquitetura de computadores - um meta-objeto é 

um objeto que manipula, cria, implementa ou descreve outros objetos (incluindo a si mesmo). De 

acordo com a terminologia utilizada, o objeto sobre o qual o meta-objeto se vincula (se desdobra) 

é chamado de objeto-base. Algumas informações que o meta-objeto pode abrigar é o tipo do 

objeto-base, sua interface, classe, método, atributos, estrutura generativa, entre outras. Meta-

objetos são exemplos do conceito de reflexão, onde um sistema tem acesso (usualmente 

sincrônico) a sua estrutura interna. A reflexão ativa um sistema a, essencialmente, reescrever a si 

mesmo continuamente (sincronicamente) para mudar a estrutura atual do sistema no momento 

                                                           
talvez demonstre mais adequadamente como os indivíduos se envolvem na arte”. GARDNER, Howard. As artes e o 

desenvolvimento humano. São Paulo: Ed. Artes Médicas, 1997: 44: 59. 
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em que este é executado.19 Baseado em teorias de linguagem que enfatizam o pensamento 

reflexivo, o protocolo de meta-objeto é um procedimento que utiliza conceitos como a 

interpretação meta-circular, para resolver problemas internos de um processador e de conexão 

entre computadores. Aplica-se, principalmente, na sincronização em runtime, (tempo real) de 

informações locadas em servidores (computadores que aglutinam redes) localizados em 

diferentes fuso-horários. Estes procedimentos possibilitariam a criação de uma web semântica, 

auto organizativa e que tem implicações, inclusive, nos novos softwares de desenho 

arquitetônico, gerenciamento e cálculo estrutural integrados. 

 

 

equalizadores: entre realidade e virtualidade 
 

Os paralelos encontrados nas ciências cognitivas, arte, psicologia, sociologia e, posteriormente, 

na computação, longe de serem conclusivos em qualquer âmbito, abrem janelas e tangem 

pontes a uma interpretação multifacetada da realidade. Paradoxalmente, os limites entre esta e 

a virtualidade dissolvem-se em dimensões plurais e infinitas possibilidades, o que leva alguns 

filósofos a tentar equacionar os limites (reduzindo o tema) entre intenção e gesto. 

 

 

“En cuanto al problema del cuerpo y la mente, rechazo las dos tesis del analista 

del lenguaje. (1) Se puede resolver el problema señalando que hay dos lenguajes, 

uno físico y otro psicológico, pero no dos tipos de entidades, cuerpos y mentes. 

(2) El problema se debe a una manera defectuosa de hablar acerca de las 

mentes, es decir, como si existieran estados mentales «además» de la conducta, 

cuando todo lo que existe es conductas de diverso carácter, por ejemplo, 

conducta inteligente y conducta no inteligente. Afirmo que (1), la solución de los 

lenguajes, ya es insostenible. (…) Pues si los dos lenguajes no son traducibles uno 

al otro, entonces tratan de especies diferentes de hechos. (…) Puesto que (2) es 

muy vago, debemos preguntar: ¿Existe o no la creencia del jefe de estación de 

que el tren está partiendo, «además» de su conducta de creencia?”20 

 

                                                           
19 “We show how a computational system can be constructed to «reason», effectively and consequentially, about its own 

interferential processes. The analysis proceed in two parts. First, we consider the general question of computational semantics, 

rejecting traditional approaches, and arguing that the declarative and procedural aspects of computational symbols (what 

they stand for, and what behaviour they engender) should be analysed «independently», in order that they may be coherently 

related. Second, we investigate «self-referential» behaviour in computational processes, and show how to embed an effective 

procedural model of a computational calculus within that calculus (a model not unlike a meta-circular interpreter, but 

connected to the fundamental operations of the machine in such a way as to provide, at any point in a computation, fully 

articulated descriptions of the state of that computation, for inspection and possible modification). In terms of the theories that 

result from these investigations, we present a general architecture for «procedurally reflective» processes, able to shift smoothly 

between dealing with a given subject domain, and dealing with their own reasoning processes over that domain”. (SMITH, 

1982: 2. Abstract). 

20 POPPER, Karl. El lenguaje y el problema del cuerpo y la mente. Una reformulación del interaccionismo. In: Conjeturas y 

refutaciones. Barcelona: Paidós Ibérica, 1991: 356. 
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Um avanço paradigmático em neurociência, o descobrimento dos “neurônios-espelho”, 

corrobora na discussão destas questões interacionistas, tanto da unificação linguística entre 

mente e corpo, como da possibilidade - ou não - da existência de estados mentais e condutas 

físicas. Independente da necessidade de resposta definitiva a transcendências dessa natureza, 

os próprios cientista descobridores desse mecanismo - em primatas, e depois, humanos - sinalizam 

suas implicações em educação, linguagem e organização social.21 A detecção dos neurônios-

espelho demonstra que o ser humano procura a complementaridade em qualquer ação; a 

construção do conhecimento ocorre pela observação da ação do outro, em nível fisiológico. Se 

a organização social foi adquirida com base nesta interação, seu ambiente físico, assim como os 

objetos (signos) que lhe compõe - criado, aos poucos, pelos homens - também pode mutar a 

partir de articulações paulatinas entre ambiente e objetos, até que estes sejam ressignificados. 

 

 
 

Fig. 160 - Resposta dos neurônios-espelho à ação observada em visao total, 

(A e C) e em condições de ocultamento, (B e D). 

                                                           
21 “A category of stimuli of great importance for primates, humans in particular, is that formed by actions done by other 

individuals. If we want to survive, we must understand the actions of others. Furthermore, without action understanding, social 

organization is impossible. In the case of humans, there is another faculty that depends on the observation of other’s actions: 

imitation learning. Unlike most species, we are able to learn by imitation, and this faculty is at the basis of human culture. In this 

review we present data on a neurophysiological mechanism - the mirror-neuron mechanism - that appears to play a 

fundamental role in both action understanding and imitation. We describe first the functional properties of mirror neurons in 

monkeys. We review next the characteristics of the mirror-neuron system in humans. We stress, in particular, those properties 

specific to the human mirror-neuron system that might explain the human capacity to learn by imitation. We conclude by 

discussing the relationship between the mirror-neuron system and language” Extraído de: RIZZOLATTI, G., CRAIGHERO, L. The 

mirror-neuron system. In: Annual Review of Neuroscience 27, 2004: 169 (Abstract). 
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Extrapolamos, através dos argumentos expostos, os problemas de estética; cognição; afeto; 

reflexão; fruição física e mental do espaço, (e suas inter-relações reais e virtuais22) etc., não só ao 

vasto campo que tem se aberto em arquitetura e urbanismo, mas a nosso recorte. Utilizamos este 

percurso na definição dos resultados esperados no procedimento de construção do meta-objeto 

por meio do não-objeto, no esquema apresentado nesta pesquisa. O meta-objeto, em 

arquitetura, só se configura na dupla-estratégia, pois ele contempla a inter-relação entre escalas 

urbanas, arquitetônicas e internas; ele é uma mutação do objeto em outra coisa, que só tem 

validade se conectada a outros objetos ou ao sistema urbano, que também se modifica em sua 

presença. Quanto mais meta-objetos existam, mais interligados estarão com objetos existentes e, 

assim, mais coerentes com um sistema auto generativo e potencialmente inclusivo: nem êmico, 

nem fágico, (BAUMAN, 2000: 106) ou seja, nem excludente, nem totalizante.  

 

Os exemplos analisados nesta pesquisa, edifícios relevantes em seus contextos urbanos e 

projetados por profissionais de experiência e excelência reconhecidas, com maior ou menor grau 

de êxito, demonstram que é possível retomar o vínculo com o espaço urbano mantendo, 

transformando ou aperfeiçoando as relações simbólicas, plásticas e funcionais dos edifícios 

redesenhados. Os exemplos de requalificação urbana nas cidades analisadas também servem 

de parâmetro como estratégias de transformação de sistemas sucessivos, passíveis de interação 

escalar estratégica. No entanto, como afirmou-se, «as estratégias de redesenho em 

planejamento urbano não se consideram aqui como parte de uma realização de um arquiteto 

determinado ou estúdio. As estratégias de planejamento, excluindo as propostas utópicas e 

totalizantes, extrapolam as propostas pessoais ou de pequenos grupos e não seguem o modelo 

analisado, (dupla-estratégia urbanístico-arquitetônica) ainda que se considere importante a 

análise e compreensão destas e as interações entre projeto e plano urbano».  

 

Peponis (1991) critica Lynch, (1960) por apenas quantificar a imagética do espaço. Mesmo assim, 

é um passo até a inteligibilidade deste, que se mede a partir de padrões de previsibilidade de 

movimento e encontro de pessoas, por variáveis de configuração: sistema urbano como sistema 

de relações. A topogenética, como teoria de projeto, abarca as duas caras deste processo, tanto 

subjetivo como objetivo, na procura da articulação entre escalas e ajudaria numa possível 

sistematização estratégica do planejamento. Sistemas urbanos regidos pelo planejamento 

territorial teriam dificuldade na implementação drástica de processos como um não-sistema, ou 

resultados como um meta-sistema, ainda que a dupla-estratégia entre desenho urbano e 

planejamento seja possível. 

 

A metodologia de dupla-estratégia; o instrumental de reconhecimento, a priori, da escritura 

(vernácula, euclidiana, não-euclidiana) e, a posteriori, dos parâmetros de redesenho (reforma, 

requalificação, reordenação, etc.); e o procedimento objeto/não-objeto/meta-objeto podem 

ser uma alternativa de modelo, ao provocar uma relação entre escalas, um edifício dinamizado 

                                                           
22 O tema da apreensão reflexiva do espaço, entre corpo e mente, é aprofundado no artigo El tenista y el arquitecto (o 

hacia una holística de la percepción del espacio), apresentado no congresso Architecture, Education and Society. Towards 

a worldwide dialogical revolution on architectural critical education. International Conference. COAC. Barcelona: Jun., 2014. 
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e uma estrutura urbana mutante, porém, conservativa. Provocar identidades dinâmicas, que 

possam ser espelho físico do avanço cultural e tecnológico, e evitando a criação de guetos e 

tensões territoriais, por um lado, e não-lugares, espaços vazios, espaços fechados e platôs de vias 

limitantes, por outro. Intenciona evitar, por exemplo, a proliferação dos subúrbios cercados e de 

plataformas de circulação como as atuais, que definem boa parte do espaço urbano. 

 

 

III.I - Centro Cultural FIESP vs. Estudi i Habitatges a Balmes 

uso, desuso e apropriação do meta-objeto 

 

Exemplos dentro dos casos de estudo, o Centro Cultural FIESP e o Estudi i Habitatges a Balmes 

compartem uma série de formas compositivas. Se, empiricamente, e a partir dos planos e 

documentos, remontarmos a aproximação ao problema do redesenho, em cada um dos casos, 

observamos que: 

 

A estratégia arquitetônica, parasita, determinou o corte e demolição parcial de lajes que 

acabam por fazer desaparecer a praça suspensa, já descaracterizada, e originalmente instalada 

no lobby do Edifício da FIESP. Como parte da subtração promovida e conseguinte produção do 

não-objeto, foi retirado o forro que escondia as vigas em balanço; a mesma intenção, de 

exposição de espaços antes escondidos e desarticulados, ocorre na ocupação da meia-planta, 

semi-enterrada. Através dessa operação, não só o uso do lobby da FIESP foi intensificado, como 

a apropriação deste espaço por pedestres e usuários da Av. Paulista. Essa “população flutuante” 

tornou-o marco de referência que, ao invés de atrapalhar, ajudou em muito a performance de 

um local anteriormente subutilizado e degradado. A intervenção construída, passarelas e prismas 

em vigas metálicas ligeiras e peles de vidro, caracterizando o meta-objeto, indicia, no gesto de 

alcance do passeio através de planos longitudinais, a informação de que aquele espaço pode 

ser ocupado, deriva da estratégia urbanística, tentacular.  

 

Portanto, este exemplo de redesenho prova que a apropriação de espaços teoricamente 

privativos, pode muito bem valorizar, dotar de segurança e significado um determinado 

equipamento. Outra questão a ser avaliada neste edifício é seu histórico. Na construção original 

houve uma desconexão entre projeto arquitetônico e estrutural: por desconhecimento e conflito 

entre planos de obra ou condicionantes de uso, este, assim como e outras inúmeras obras, 

sofreram pela segmentação dos processos de projeto e construção.23 

 

                                                           
23 “Os projetistas, em geral, desconhecem o que ocorre no ambiente construído no decorrer do uso, no que se refere, tanto 

ao desempenho físico quanto à satisfação do usuário, ou, ainda, no que se refere ao atendimento das suas necessidades. 

(…) Atualmente, por outro lado, observa-se que uma parcela crescente de arquitetos e projetistas tem se empenhado em 

antecipar as inconsistências e conflitos freqüentes do processo de projeto, por meio do desenvolvimento de trabalhos 

conjuntos e precoces com os demais agentes (engenheiros de obra, construtores, fornecedores, demais projetistas), 

caminhando para a organização e o desenvolvimento de projetos simultâneos”. BERTEZINI, Ana Luiza. Métodos de avaliação 

do processo de projeto de arquitetura na construção de edifícios sob a ótica da gestão de qualidade. EP-USP, 2006: 4. 
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No caso do Edifício de Balmes, não é o tipo de uso que interessa, pois segue a clássica hierarquia 

de habitação privativa e térreo comercial. A qualidade do uso dos espaços projetados que 

interessa salientar: embora existam milhares de apartamentos no Eixample, poucos usuários 

podem disfrutar de versatilidade ambiental, em seus apartamentos. Isto ocorre pela estratégia 

arquitetônica, mutante, que permite variação das aberturas e integração dos balcões no interior 

dos cômodos, sem desrespeitar o pano de fachada contínuo da manzana e, por extensão, do 

Eixample modernista. A fachada torna-se meta-objeto, através da mutação do não-objeto, 

inscrito nas regras compositivas e linhas imaginárias que dão significado à paisagem urbana.  

 

Neste redesenho não houve a necessidade de projetação do não-objeto: ele prefigura-se 

automaticamente, a partir dos muros laterais, após a destruição do antigo edifício; e das linhas 

imaginárias e superfícies de ocupação determinadas pelas normas compositivas (mimese). Sua 

configuração como tal só existe no contexto da mançana, considerada esta como objeto, 

(signo) e por definição, assim como tal edifício é redesenho apenas nestes termos. O pano de 

fachada do edifício de Balmes segue um padrão geométrico ortogonal e seus elementos, mesmo 

dinâmicos, são passíveis de serem projetados sem o computador. Mas outros padrões dinâmicos 

complexos só poderiam ser projetados por modelos probabilísticos gerados por computador (e 

este pode ter sido resolvido desta forma). O estúdio OAB tem experiência na aplicação de 

patterns e outras geometrias geradas por computador, mas este novo campo preocupa pela 

inversão que pode ocorrer nos papéis artísticos que situam um projeto como obra de arte. De 

criador, o arquiteto pode assumir o papel de crítico (ou autocrítico).24 

 

Com a informatização da atividade de projeto, duas condicionantes demonstradas nestes 

redesenhos, separadamente, são típicas das novas formas do fazer arquitetônico na era da 

informática: 1) A compatibilização dos projetos arquitetônicos, projetos complementares e a 

própria execução, em tempo real, ou seja, sua reformulação ou correção, no momento da 

construção. Muitas vezes, tratando-se de projetos de redesenho, isso se dá concomitantemente 

ao uso. 2) O uso de softwares pode condicionar a projetação, em dois níveis: indução cartesiana, 

acrítica e banalizada pelas ferramentas disponíveis em desenho técnico e; indução não-

cartesiana, acrítica e banalizada pelas ferramentas disponíveis em desenho paramétrico. 

 

 

 “Este mundo «real y virtual» de la arquitectura, para escapar o de las decisiones 

infantiles arbitrarias o de los reduccionismos tecnológicos fáciles, requiere una 

evaluación permanente de la calidad de cada proyecto, es decir, de cada 

«modernidad específica»” (MUNTAÑOLA, 2009: 2). 

 

                                                           
24 “Mesmo assim, Alvin Toffler, autor do famoso livro «Future Shock», (O choque do futuro) fez alusão ao perigo do excesso de 

escolhas oferecidas pelo computador: um projetista pode gerar grande quantidade de resultados numéricos e infinitas 

opções de imagens no monitor; o conhecimento, que no passado era laboriosamente construído, camada por camada, 

está agora simultaneamente disponível”. SALVADORI, M. Por que os edifícios ficam de pé. São Paulo: Martins Fontes. 2006: 357. 
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Projetado através do instrumental disponível, seja informatizado ou não, nos projetos de 

intervenção, a quantidade de matéria construída a ser redesenhada; variação dos suportes e 

plantas-base; a intrincada volumetria das diferentes adequações, acoplagens, demolições e 

encaixes, texturas e relações, implicam, na maioria dos casos, uma série de deformações. Estes 

dois redesenhos demonstram que, mesmo com geometria ortogonal, pode-se resolver hierarquias 

e integrações. Ou seja, não há um maior ou menor valor arquitetônico na deformação ou na 

regularização da forma. Um dos edifícios mais belos, modificado em várias etapas, a então 

Mesquita de Córdoba (início, 784 d.c.) não perdeu unidade após a reconversão em catedral, a 

partir de 1236. Muçulmana em sua horizontalidade e cristã em sua verticalidade, dispõe de planta 

aberta ortogonal, suportada e adornada por arcadas, mosaicos, pináculos, volutas, torres e 

cúpulas, em silenciosa convivência de formas e espaços.  

 

 

“(...) el hecho de que una misma forma arquitectónica, al implantar-se sobre una 

topografía dada, intente integrarse en ella - sea yuxtaponiéndose con total 

independencia, sea deformándose, o sea deformándola y deformándose 

mutuamente - expresa de modo preciso en cada caso el valor dado a cada uno 

de los elementos: en los casos primero y último, un valor igual; en los otros casos, 

un valor desigual del uno con respecto al otro. Al igual que la deformación 

expresa una jerarquía entre los niveles, expresa también una voluntad de 

integración entre ellos” (BORIE et al, 2008: 103). 

 

O que se depreende da observação, analise e projetação de edifícios e espaços urbanos em 

contextos consolidados, é que as topografias encontradas, por haver sido alguma vez 

manipuladas, demandam uma infinidade de níveis de deformação e que tal modalidade é um 

exercício - como em todos os projetos, mas nestes, acima de tudo - de equilíbrio. 

 

       
 
Fig. 161 e 162 - Mesquita/Catedral de Córdoba: última ampliação da Aljama e planta geral, com reunião de todas as etapas.  
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	D Cáp 1 Parte 1 Maio 14
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