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The urban violence experienced in São Paulo ruins the city sense and, as a result, the 
purpose of the architect’s actiuity A possible reaction to such a situation has to come curiously 
from the same reality that produces the crisis, because the urban experience informs how we 
think and ivork in architecture. The architect’s activity is thought here through different ap- 
proaches to the urban environment, as a zooming method to acquire a properly human sense 
in opposition to the inverse reason that prevails. The hypothesis is that this human sense, sup- 
ported by poetic images, arises ivithout recquirements from the worid of the life. At the end, 
it is proposed a walk through the São Paulo histórica! site in order to recover the city sense. 
There, the images appear precisely on what the city lacks to support projects’ ideas.

A violência urbana que se experimenta cotidianamente em São Paulo põe 
em crise a ideia de cidade e, por decorrência, o propósito da atividade do arquiteto. 
Uma possível resposta contra tal situação terá de se armar, contraditoriamente, a 
partir do mesmo ambiente que lhe instaura a crise, pois a vivência da cidade in
forma o modo de pensar e operar em arquitetura. Por isso, essa atividade é pensada 
aqui através de distintas abordagens do ambiente urbano, como num método de 
aproximações sucessivas, com o intuito de lhe conferir um sentido propriamente 
humano em oposição à inversão da razão que predomina. A hipótese é de que esse 
sentido é amparado pelas imagens poéticas, que surgem sem exigir pré-condições 
nos abrigos do mundo da vida. Assim, proponho um percurso pelo centro histórico 
de São Paulo para reconstituir a noção de lugar, que é o espaço de resistência onde 
aqueles abrigos ainda podem existir. Ali, justamente naquilo que a cidade nos nega, 
as imagens explodem para sustentar as operações de projetos.
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Um jovem com roupas muito folgadas atravessa em voo 
rasante uma área industrial abandonada, em meio a antigos 
galpões e armazéns, todos vazios, e ao lado do leito recém poluído 
de um velho rio. Ele, na verdade, se equilibra sobre toneladas que 
correm a sessenta quilómetros por hora, está sobre um dos vagões 
da composição ferroviária que vem da zona leste para o centro da 
cidade. O mar desse surfista está de ponta cabeça, é feito de um fluido 
de fios e cabos cujas ondas vêm do céu e lhe dão ritmo às manobras 
de abaixar e levantar o tronco como se fossem golpes; todos fatais. 
O surfe ferroviário não é um esporte. Talvez seja um exercício, na 
acepção militar do^termo: um condicionamento para a sobrevivência 
em ambiente de guerra. O surfe ferroviário é também uma forma de 
expressão, cifrada e eminentemente pública. Esse jovem é o mesmo 
do rap e do Street dance, ele é o mesmo das píchações que não têm 
frases, palavras nem letras. Todas as suas formas de expressão são 
publicamente expostas. Todas, muito contundentes.

A leveza que surpreende nesse surfista não é uma leveza física: 
habilidade, velocidade e destreza. Mais que isso, ele se pôs de pé so
bre uma massa imensa e dinâmica. É como se ele tivesse invertido a 
relação de opressão e se equilibrasse sobre aquilo que historicamente 
lhe pesava sobre os ombros. Assim, surpreendentemente, ele voa!

Voa com a leveza cultural de quem pode deixar tudo para trás.
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Surfistas de Trem. Rogério Reis, 1995.
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Aquele voo faz o roteiro deste estudo.

A imagem dé> surfista ferroviário acena com uma possibilidade 
de superação que ampara o propósito deste estudo. Tal possibili- 
dade é evidenciada quando ele se expressa sem exigir pré-condições, 
como se transformasse as próprias carências em recursos (recursos 
para conquistar um sentido propriamente humano para a existência. 
Nesse aspecto, ele é um sobrevivente). Voltaremos a isso adiante.

A hipótese que anima o roteiro a seguir é de que a cidade 
detém todos os “elementos” que se mobilizam na elaboração dos 
projetos de arquitetura. Vivenciar a cidade informa, ao seu modo, a 
atividade do arquiteto. Trata-se de reconhecer a maneira pela qual 
a cidade em geral, através de São Paulo como caso deste estudo, 
informa um modo de pensar e um modo de operar em arquitetura, 
enfim, de como a vivência da cidade participa no processo de imagi
nação do espaço arquitetônico. O problema é que tais “elementos” 
se mostram à percepção do arquiteto em estado prático, ou seja, eles
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Qual é o objeto deste estudo?

Não é a cidade. Para a atividade do arquiteto, a cidade é, ao 
mesmo tempo, fonte (o que demanda ações), alvo (a que as ações 
se dirigem para transformar) e é também meio (em que as ações se 
operam). Do mesmo modo, aqui, ela oscila entre esses três campos. 
Nem ela, a cidade, nem mesmo as obras de arquitetura que também 
a constituem são e objeto deste estudo. Ela não será tratada como 
um “problema a ser resolvido”, ao contrário, a noção de cidade aqui 
tende à noção de ambiente, no qual os próprios edifícios tendem à 
dissolução. Como ambiente a cidade tende a se afastar da noção de 
desenho, ao invés disso, ela sugere imagens. Os edifícios, por sua 
vez, dissolvidos do ambiente da cidade, tendem a se afastar da noção 
de forma em si — como forma fechada — para ganharem sentido no 
seu conjunto — onde cada um deles participa como forma aberta. A 
cidade, melhor dizendo, o ambiente urbano não constitui o objeto 
deste estudo. Porém, através dela, por diversas abordagens como 
se por um método de aproximações sucessivas, delineamos o nosso 
objeto:

É a própria atividade do arquiteto ’inserido no ambiente 
urbano atual que constitui o objeto deste estudo. É esta atividade, 
especificamente no que diz respeito à imaginação dos espaços no 
processo de elaboração dos projetos de arquitetura, que queremos 
investigar a seguir.

comparecem concretamente no ambiente urbano. Nesse estado eles 
estão condensados na sobreposição dos fatos que compõem o ambi
ente. Por isso, as abordagens aqui propostas se alteram para lançar 
luz sobre aspectos distintos de uma mesma realidade, um mesmo 
mundo visível, que toca a percepção do arquiteto em campos dife
rentes.
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Essa abordagem faz transparecer duas crises instauradas na 
atividade da arquitetura. Elas têm origem na crise da idéia de cidade. 
Esse modo de veF tende a fixar-se naquilo que emana do mundo 
como manifestação do sistema hegemónico que o regula e tende a 
perder de vista, ainda que lucidamente, a sua dimensão humana.

A seguir, veremos sumariamente como a violência, pela in
versão da razão, atua como uma norma no ambiente urbano. Vale 
notar que, em alguma medida, procedimentos consagrados e apa
rentemente inofensivos estão fundados em práticas violentas. Do 
mesmo modo, convém examinar os pressupostos de certas configu
rações ou obras construídas que compõem o ambiente urbano e, 
principalmente, como práticas violentas tendem a persistir em con
figurações futuras através dos projetos, ou dos planos de ação, en
gendrados num imaginário refém. Num imaginário seqiiestrado pela 
violência urbana.
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1 Dados do SEADE, 1999, para a região metropolitana de SP.
2 Dados do SEADE, 2000, para a região metropolitana de SP.

11.455 homicídios, 3.028 vítimas fatais em acidentes de trân
sito, 719 suicídios, 6.817 crianças mortas antes de completar um 
ano de idade e 4.066 nascidos mortos.1 É este o custo, em vidas 
humanas, que a existência da cidade de São Paulo, com 17.878.703 
habitantes2, cobra dos seus habitantes a cada ano.

São 26.085 vidas por ano, ou 70 + 1 ao dia, consumidas sem 
a menor cerimonia — incluídas nesse quadro as mortes infantis pre
coces, pela razão de serem quase em sua totalidade consequência da 
desigualdade e da falta de acesso a recursos básicos.

Contudo o número de vidas cobradas pela violência urbana 
é ainda muito maior. Entre os ditos óbitos gerais, 112.569 por 
ano, grande parte deles devem ser creditados a ela de modo direto 
ou indireto. Há também numerosas vidas que são potencialmente 
consumidas. Por exemplo: o tempo gasto por milhões de pessoas 
que diariamente se deslocam de casa para o trabalho por percursos 
absurdos e condições de transporte precárias, quer dizer, 5 milhões
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3 3.080.832 em ônibus / dia, dados da SPTRANS para o anos 2000.
4160 horas/mês, 11 meses num ano, 30 anos de trabalho.
5 Considerando o ano com 270 dias úteis.
6 Valores de março de 2002.
7 Valores de março de 2002.
8 0 caso do da construção do Tribunal de Contas de São Paulo.
90 caso do extinto Banco Nacional.

de pessoas3 que gastam 4 horas por dia com deslocamentos equivale 
a 20 milhões de horas homem por dia. Considerando-se que a vida 
inteira de trabalho de um homem soma 52.800 horas4, o deslocamento 
diário desse contingente equivaleria a mais 378 vidas a cada dia ou 
102.060 vidas por ano5.

Indiretamente, ainda, pode-se lembrar que a cada centavo de 
dinheiro público — e todo o dinheiro é essencialmente bem de uso 
público — corresponde uma gota de vida humana. Considere-se, por 
exemplo, que 1 salário mínimo de R$ 1806, ou US$ 757; portanto, se 
1 ano corresponde a 13 salários e a vida de um homem, a 30 anos de 
atividade + 20 anos de aposentadoria, então uma vida corresponde 
a 50 anos de salários, que perfaz um de total US$ 48.750. Assim, 
quando se desvia US$ 200 milhões8 do dinheiro dos “cofres públi
cos” rouba-se o equivalente à vida inteira de 4.102 pessoas antes 
mesmo de elas existirem, multiplicando-se esse número por 4 depen
dentes, como média tipicamente adotada, então US$ 200 milhões 
são 20.510 vidas. Do mesmo modo, se um banco faz desaparecer 
numa operação financeira 15 bilhões de dólares9está “fuzilando” de 
uma só vez — ou, rigorosamente, está subtraindo os recursos que no 
Brasil amparariam a subsistência de — 1.538.461 vidas humanas.
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O quadro apresentado tem ó intuito de não deixar perder de 
vista fatos que também caracterizam o ambiente construído a partir 
do qual se formula o que segue. E precisamente pela lógica perversa 
desse quadro, pintado a sangue por assim dizer, que a violência se 
instaura e se cristaliza em coisas, é assim que ela transforma em 
paredes sólidas os medos mais profundos. Ela constrói em concreto 
e asfalto o mais profundo e insondável de nossa inconsciência. Tão 
solidamente construída e, ainda assim, quase não a percebemos.

As formas cristalizadas da ação violenta na construção do 
espaço urbano, por estarem assim fundidas nos artefatos que am
param a nossa existência cotidiana, informam padrões de comporta
mento e também a maneira como nos relacionamos com o ambiente 
urbano. Assim, a violência permeia imperceptivelmente os hábitos e 
costumes, ou seja, o nosso modo de vida nessa cidade. A questão é 
que por um processo de inversão de valores — e, da própria razão 
como veremos adiante — a violência passa a atuar como norma: 
estabelece parâmetros, que por sua vez se desdobram em regras de
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10 Tal formulação, conforme adotada aqui, foi feita pelo Prof. Dr. 
Luís Antônio Jorge durante a banca de qualificação deste trabalho. 
FAUUSP, 22/10/2004.

conduta que pautam as nossas ações no espaço urbano.

Em São Paulo, a ação violenta tem atuado como norma, ser
vindo-se de um processo histórico crescente de inversão de valores, 
ela tem operado folgadamente em todos os três campos possíveis de 
ação sobre o espaço: formais, técnicos e simbólicos, conforme a clas
sificação sugerida pelo ilustre geógrafo Milton Santos em seu livro A 
Natureza do Espaço — classificação que forneceu preliminarmente a 
estrutura inicial das abordagens propostas neste estudo.

Tal inversão coloca em crise a própria idéia de cidade como 
instituição, ou como acordo ético travado entre os habitantes e que 
deveria estar expresso nas regras que regem o convívio no ambiente 
urbano. Aquele antigo acordo travado entre cidadãos paulatinamente 
deixa de prevalecer para ser substituído por uma falta; a ausência de 
acordos e regras que caracteriza o quadro em que a violência urbana 
se alastra.

Essa crise da idéia de cidade põe em crise o propósito da 
atividade da arquitetura. Essa última se faz sentir em duas frentes 
solidárias e indissociáveis: na formação e no exercício profissional.

No exercício profissional, ela ocorre porque a crise da idéia 
de cidade trunca, ao mesmo tempo, a fonte da demanda, o meio 
em que se opera e também a finalidade da ação, pois que trunca a 
idéia de cidade nos três campos que ela ocupa para a atividade da 
arquitetura. Essa crise no exercício profissional pode ser expressa da 
seguinte maneira10:

Como propor projetos numa cidade que parece já ter perdido 
o sentido?
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" BENJAMIN, Walter. "Para uma crítica da Violência e outros en
saios". Taurus. Madri, 1999. Segue-se o texto: A tarefa de uma 
crítica da violência pode circunscrever-se à descrição da relação 
desta com respeito ao direito e à justiça. É que, no que concerne 
à violência em seu sentido mais conciso, só se chega a uma razão 
efetiva, sempre e quando se inscreve dentro de um contexto ético. 
E a esfera deste contexto está indicada pelos conceitos de direito 
e justiça. No que se refere ao primeiro, não cabe dúvida de que 
constitui o meio e o fim de toda a ordem de direito. E mais, por 
princípio a violência só pode encontrar-se no domínio dos meios e 
não do dos fins. Estas afirmações nos conduzem a mais e a dife
rentes perspectivas que aquelas em que aparentemente se pode
ria pensar. Porque de ser a violência um meio, um critério crítico 
dela poderia parecer-nos facilmente dado. Bastaria considerar se a 
violência, em casos precisos, serve a fins justos ou injustos. Por
tanto, sua crítica estaria implícita em um sistema dos fins justos. 
Porém não é assim. Ainda assumindo que tal sistema paira acima 
de qualquer dúvida, o que ele contém não é um critério próprio 
da violência como princípio, mas sim um critério para os casos de 
sua utilização. A questão de se a violência é em geral ética como 
meio para alcançar um fim continuaria sem solução. Para chegar 
a uma decisão a respeito, é necessário um critério mais fino, uma 
distinção dentro da esfera dos meios, independentemente dos fins 
a que servem.

Portanto, essa crise na formação, servindo-se 
pode ser expressa assim:

Para isso, será necessário retomar a noção de violência como 
violação de direitos do indivíduo. Um ponto de partida para essa 
noção foi apresentado por Walter Benjamin em seu ensaio intitulado 
Para uma Crítica da Violência, 192111 ; nesse ensaio ele situa 
precisamente a violência com relação ao direito e à justiça e também 
com relação ao contexto ético que estes dois últimos indicam. Para 
Benjamin, a violência pertence ao domínio dos meios; assim, segundo 
o autor, a análise dos fins a que ela serve, justos ou injustos, desvia o 
foco da questão em si, que é a violência como “um meio” e também 
à ética da sua utilização. Ele não quer saber se os fins justificam ou 
não os meios; ele quer o foco da sua crítica no domínio em que a 
violência se encontra: dos meios. Ele não quer a razão subjetiva, nem 
tampouco a razão objetiva, Benjamin que a razão emanando dos

Como elaborar o pensamento arquitetônico quando o abrigo 
fecundo das imagens poéticas, que antecedem o próprio pensam
ento, parecem já ter deixado de existir?

É necessário esclarecer, ainda que sumariamente, o pressu- 
posto em que se apóia a primeira crise: Em que medida a violência, 
ao atuar como norma no ambiente urbano, rouba o sentido que se 
esperava encontrar na cidade?

A crise na formação do arquiteto aparece porque, ao operar 
como norma, a violência desfaz também redutos e escancara abrigos 
preciosos que sustentavam e amparavam a existência dos sonhos e 
das imagens que eram mobilizados na elaboração do “pensamento 
arquitetônico”.
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12 CHAUÍ, Marilena. "Espaço Público e Democracia". Palestra pro
ferida em 06/11/98 na FAUUSP durante o Congresso: "Espaços 
Urbanos e Exclusão Social", de 4 a 6 de novembro de 1998, orga
nizado pelos estudantes.

meios. Daí o seu alerta para que se dê atenção ao domínio dos meios 
quando se pretende abordar criticamente a questão.

Um segundo esclarecimento, a violência rouba o sentido que 
se esperava encontrar na cidade. E qual seria, precisamente, o sen
tido que se espera encontrar nela?

A nossa expectativa foi forjada historicamente. Está ligada às 
idéias de direito do indivíduo, direito à cidadania, ligado ao sentido 
de espaço público. As noções de cidadania e de democracia, con
forme Marilena Chauí, são inseparáveis da noção de espaço público. 
. X

E exatamente na degradação do espaço público onde primeiro, ou 
mais facilmente, se sente frustrar o sentido que se esperava encontrar 
na cidade, pois esse sentido deixa de prevalecer na cidade à medida 
que a violência jSassa a operar como norma. O texto a seguir é a 
transcrição da palestra proferida por Marilena Chauí aos alunos da 
FAUUSP em 1998. Nele, a formulação histórica do sentido de ci
dade que corresponde à nossa expectativa está exposta clara e breve
mente. Tal expectativa, uma vez frustrada, instaura a referida crise 
no exercício profissional do arquiteto.

De fato, a cidadania se constitui pela e na criação dos "espaços públic&s" 
— espaços sociais de luta dos movimentos sociais,- populares e sindicais — e 
pela instituição de formas políticas de expressão permanente da luta dos partidos 
políticos: o Estado de Direito, as políticas económicas e as políticas sociais. São 
essas lutas que devem criar, reconhecer e garantir a igualdade e a liberdade dos 
cidadãos sob a forma de direitos. Em outras palavras, desde o momento da sua 
fundação, a noção de democracia e de cidadania é inseparável da idéia de espaço 
público. Ou melhor, é com a democracia e a cidadania que nasce a idéia e a insti
tuição do espaço público...12

Embora seja a degradação do espaço público o que nos salta
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13 Bachelard, Gaston. "A Poética do Espaço". Martins Fontes, 2000.

,5Bachelard, Gaston. "A Poética do Espaço". Martins Fontes, 2000 p.1.17

por esse caminho se poderia intuir que a violência, atuando 
ambiente urbano, desaloja-nos também dos abrigos 

—1 quer dizer, uma cidade 
poderia ter vinte milhões de pessoas e, todavia, não ser um espaço

14 Bachelard, Gaston. "A Poética do Espaço". Martins Fontes, 2000 p. 25.

aos olhos à primeira vista como resultado da violência atuando 
como norma no espaço urbano, ela — a violência — também 
alastra para dentro dos abrigos como se os invadisse por debaixo das 
portas, por entre as frestas e também atravessando as paredes. Daí é 
que se arma a segunda frente da crise na arquitetura:

A referida crise na formação do arquiteto.

Esta se dá porque, ao atuar como norma no ambiente 
urbano, a violência desmantela ao mesmo tempo duas dimensões da 
existência: as do convívio e também as da intimidade. Desmantela o 
espaço público, mas também os abrigos interiores que nos remetem 
à noção primordial da casa. O que se vê ao desabrigo são os sonhos, 
perdem-se os redutos onde a memória e a imaginação trabalham 
solidárias, perde-Sfe o recolhimento que torna possível, na expressão 
de Bachelard, a possibilidade da explosão da imagem poética13, que 
por sua vez, ainda segundo o autor, é anterior ao próprio pensamento. 
Por esse caminho Bachelard nos apresenta duas chaves a serem 
consideradas: 1. todo espaço realmente habitado traz a essência da 
noção de casa14; e 2. para a imagem poética todo o passado cultural 
não conta; o longo trabalho de relacionar e construir pensamentos, 
trabalho de semanas e meses é ineficaz. É preciso estar presente, 
presente à imagem no minuto da imagem13.

A primeira chave é estarrecedora, pois a partir dela, e seguindo 
a hipótese da inversão de valores que transforma a falta de acordos em 
norma, 
como norma no 
de intimidade — interiores e exteriores
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realmente “habitado”, pois que se perderam, ao mesmo tempo, as 
possibilidades de convívio e os abrigos íntimos. Vinte milhões de 
pessoas poderiam coexistir num espaço completamente “desabitado”! 
Então, seria necessário reconstruir a noção de habitar.

A segunda chave pode significar uma possibilidade de escape, 
ou de superação, deste quadro. Pois, ao dispensar um passado cultural 
ou construções cuidadosas do pensamento, enfim, ao prescindir 
das antecedências e pré-condições, a possibilidade da existência 
da imagem poética apesar de tudo, pode apresentar o caminho de 
superação das duas referidas crises. Tal independência representaria 
a possibilidade de atribuição de valores propriamente humanos ao 
ambiente construído. Enfim, possibilitaria a existência, e resistência, 
do ambiente urba^io como espaço realmente habitado.

Essas duas chaves expõem sucessivamente o trabalho que pre
tendo desenvolver e o propósito em que me engajo.

A possibilidade de escape, por contraditório que possa pa
recer, também é informada pelo cotidiano dessa atividade em crise, 
que, apesar de tudo, faz desconfiar que ainda subsistem redutos para 
a explosão das imagens poéticas através das quais o discurso da ar
quitetura ganha sentido e se universaliza.

É a essa possibilidade que me apego. Para encontrar o fio dessa 
meada, na perspectiva de tecê-la que mudo aabordagem no capítulo 
seguinte.

Daqui para lá a passagem é descontínua.
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As proporções numéricas que têm esses elementos constituti
vos em São Paulo conferem à cidade um caráter notável.

As duas ferramentas, que são a tradução do nosso modo de 
orientação no mundo, transferem-se para os artefatos. Daí a orga
nização deste tópico: duas máquinas, duas construções correspon
dentes, dois programas tipicamente dispostos e o plano horizontal 
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contínuo e os eixos verticais descontínuos.

A linha do horizonte e o zénite são os dois elementos primor
diais da nossa orientação no espaço.

A linha de nível e o fio de prumo são as duas ferramentas fun- 
dantes da nossa cultura construtiva.
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A CIDADE E A CASA SÃO TAMBÉM INSTUMENTOS MECÂNICOS

SÃO PAULO

Paulo Mendes da Rocha — Arte Cidade / SP — julho 97

Essa abordagem mecânica proposta reduz, como um recurso20

W.

•TRENS (250 km)
METRÔ (50 km)
ELEVADORES (1.600 km)

MECÂNICA DOS FLUIDOS 
MECÂNICA DOS SOLOS 
MECÂNICA DAS MÁQUINAS

16 Vale notar que na realização do evento seguinte, no IV Arte Ci
dade, o arquiteto holandês Rem Koolhass propôs a instalação de 
um elevador externo junto ao edifícios São Vito, localizado no 
Parque Dom Pedro, várzea do rio Tamanduateí.

Esse alerta sobre a condição “mecânica”, da cidade e da casa, 
foi a maneira como Paulo Mendes da Rocha definiu a sua participação 
no III Arte Cidade de São Paulo, 1997, no Moinho Central, na Barra 
Funda. Naquele ano, o III Arte Cidade, sob curadoria de Nelson 
Brissac Peixoto, ^spalhou-se ao longo de um trecho da ferrovia 
em três endereços principais: Estação da Luz, Moinho Central e 
Antigas Indústrias Matarazzo na Água Branca. A intervenção de 
Paulo Mendes da Rocha era discreta. Servindo-se da ferrovia que 
já estava ali há cem anos, ele limitou-se a instalar um elevador de 
obras, sem vedos nem fechamentos e, portanto, enfaticamente visível 
em frente a um dos galpões vazios na ilha ferroviária do Moinho 
Central.16 Com isso, expôs dois produtos técnicos, duas máquinâs: 
elevador e ferrovia. O elevador foi suporte que fez viável os edifícios 
verticais, predominantemente, prédios de apartamentos e edifícios de 
escritórios. A ferrovia, instalada horizontalmente sobre o território, 
fez os eixos de expansão que amparavam, na escala do território, a 
estruturação das atividades produtivas: indústrias e agricultura; na 
escala urbana da cidade, a ferrovia garantia o seu funcionamento 
como se fosse uma rua mecanizada.
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A partir dessas considerações é que esse assunto vai se des
dobrar nos tema^ subsequentes organizados como tópicos. Inicial
mente, os dois opostos e complementares: ferrovia e elevador, ponte 
e edifício, dois programas tipicamente dispostos, plano horizontal e 
eixos verticais. Em todas elas estão subjacentes as mesmas relações, 
horizontal e vertical, como se fossem a correspondência na cidade 
mecânica dos dois instrumentos fundamentais que dão a precisa me
dida e orientação à atividade da edificação desde a sua mais remota 
notícia: o nível e o prumo. •

de leitura, a lógica de funcionamento da cidade a duas máquinas 
essenciais, às quais correspondem — como se quer fazer ver aqui 
— duas construções fundamentais. Por outro lado é justamente essa 
“redução” que sugere mais abrangência e destaca a compreensão da 
cidade como um conjunto, indissociável. Nessa visão de conjunto, 
a abordagem dos edifícios cede espaço à abordagem do ambiente 
urbano, no caso um ambiente construído e estruturado através dos 
equipamentos mecânicos. E como se passasse diretamente das má
quinas ao ambiente, isto é, desfazendo os “edifícios” como elemen
tos isolados para destacar a unidade que compõe o seu conjunto no 
ambiente urbano.
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17 Alexandre Delijaicov, arquiteto e professor da FAUUSP, estudioso 
do tema de navegação fluvial e em canais artificiais e autor da 
tese de doutorado "Os Rios e o Desenho da Cidade", gentilmente 
concedeu-me esse depoimento em julho de 2002.

2.1.1. FERROVIA

Antes mesmo da máquina a vapor, foram os rios que 
possibilitaram o «surgimento de um sistema de transportes que se 
desdobraria mais tarde em ferrovias; porque foram as embarcações, 
em linha nos canais navegáveis, que plantaram a idéia originária de 
um princípio ferroviário. Essa descrição ganharia ares evolutivos, 
como na biologia, pois a ferrovia surgiu na água, passou por uma 
fase “anfíbia” e, finalmente, ganhou a terra tão firme quanto elas 
podem ser junto ao leito fluvial. Passou ao terreno seco, mas não 
dispensou a água num primeiro momento, quando a levava consigo 
como alimento da sua caldeira a vapor de locomotiva.

De acordo com o depoimento de Alexandre Delijaicov17, 
referindo-se à Revolução Industrial, lembra que num primeiro 
momento a industrialização estruturou-se na Inglaterra servindo-se 
do transporte fluvial feito por chatas através dos canais artificiais 
estreitos. Aquelas chatas mediam cerca de dois metros e meio de 
largura por vinte metros de comprimento e seguiam solidárias
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em comboio pelos canais. Essa navegação, por canais estreitos, 
logo permitiu que se imaginasse e se instalasse sobre as margens a 
força motriz que puxava, por terra, o comboio inteiro com maior 
eficiência. Num primeiro momento esse trabalho de tração em terra 
era realizado por tropas de mulas ou cavalos. Com o surgimento da 
máquina a vapor os animais foram substituídos por uma máquina 
de equivalentes cavalos de potência. Para isso o que se fez foi o 
seguinte: sobre as margens dos canais artificiais foram instalados 
trilhos sobre os quais corriam as máquinas de tração que se 
prendiam às chatas, ainda na água, por cabos ou cordas. Daí, logo 
se perceberia que o comboio inteiro, equipado com rodas, poderia 
sair da água e ser disposto sobre os mesmos trilhos utilizados pelas 
máquinas. As diçjensões ferroviárias se consagraram praticamente 
idênticas àquele padrão original das chatas de navegação inglesa, 
os “HPs” até hoje estão gravados em todos os motores do mundo. 
Dessa forma a revolução industrial na Inglaterra inventou a ferrovia 
que, em seguida, ganharia o mundo redesenhando grande parte das 
cidades existentes antes dela e interferindo no desenho da imensa 
maioria daquelas que vieram depois.

Mais que uma representação da revolução industrial, a ferrovia 
é — com o barulho da sua máquina a vapor, o apito da sua locomotiva 
e sua chaminé itinerante — a própria indústria sobre trilhos, é uma 
fábrica andando, ou melhor correndo, a sessenta quilómetros por 
hora! Essa fábrica foi capaz de produzir uma infinidade de produtos, 
a saber:

1. Máquina de produzir-se a si mesma. É a própria composição 
ferroviária que constitui o meio de se construir a ferrovia; todas as
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peças utilizadas na sua construção estão gabaritadas nas dimensões 
dos seus carros. Além disso, os carros estão para a locomotiva, como 
as ferramentas estão para outra máquina qualquer, cada carro é uma 
ferramenta que desempenha uma função específica: carrega trilho, 
solta o leito de brita, deita dormente, dispõe os trilhos perfeitamente, 
pra que a parafernália toda passe sobre eles e prossiga. 

%

2. Máquina de abastecer e escoar a produção cafeeira do norte 
do Estado de São Paulo no início do século. Aqui vale lembrar que 
o desenho de implantação ferroviária no Estado de São Paulo, que 
tinha essa finalidade, foi definido a partir de um único corredor de 
escoamento que ia do Porto de Santos até Paranapiacaba e dali se 
abria em leque para diversas regiões do Estado. A lógica desse de
senho foi econorfècamente muito bem sucedida, tanto que o trecho 
Santos - Paranapiacaba, segundo Alexandre Delijaicov, foi a ferrovia 
inglesa mais lucrativa do mundo. Foi contra esse monopólio que se 
organizaram os cafeicultores da região de Sorocaba para construir o 
seu próprio caminho para o porto. Daí surgiu a Estação Sorocabana, 
que não tem nenhuma razão de ser para o transporte, está ali plan
tada em frente à Estação Luz, pelo simples gosto de uma afronta.€

3. Máquina do processo de industrialização na cidade de São 
Paulo. Veja-se o caso do antigo e imenso parque industrial instalado 
ao longo da orla do rio Tamanduateí em todo o ABC. A construção 
da ferrovia na região metropolitana de São Paulo se fez, como 
regra, junto aos rios e sobre os terraços fluviais secos.
e barato. Essa estrutura ferroviária — a água do rio, as olarias 
abastecimento de energia, tudo concentrado como um eixo ao longo 
da orla fluvial — amparou o intenso desenvolvimento industrial que
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Fonte: "Metrô de São Paulo", livro 2, Estudo técnico e pré-projeto 
de engenharia. Hochtif, Montreal, Deconsult. 1968, P. 10.2
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18 Esse processo de degradação e o destino dessa imensa área ur
bana "vaga" tem sido tema de importantes estudos e pesquisas 
acadêmicas. Destaco: Fernando de Mello Franco. "A Construção do 
Caminho". Tese de Doutorado, FAUUSP, 2005 e Carlos Leite, "De
senho Urbano para a Orla Ferroviária". Tese de Doutorado, FAUUSP, 
2002.
Para a finalidade dessa abordagem, vale destacar que à degrada
ção recente não correspondeu necessariamente o abandono por 
parte dos usuários do sistema ferroviário de transporte público. A 
ferrovia inaugurou uma possibilidade que se estendeu aos bondes 
e metrô, variantes urbanas daquele velho trem. É consenso técnico 
que esse processo de degradação que marca atualmente a orla fer
roviária deve inverter-se, através de ações como a implantação do 
metrô sobre os trilhos da antiga ferrovia como já acontece na mar
ginal do rio Pinheiros, num processo razoável que se viabiliza a par
tir da unificação da gestão dos transportes urbanos sobre trilhos. 0 
processo tende a se inverter porque a utilização da antiga estrutura 
ferroviária industrial como eixo de implantação de transporte de 
passageiros de massa inverte o paradigma, ou seja, transforma o 
que era os "fundos" da cidade numa nova "frente", acessível. Outra 
vez: fácil, rápido e barato. Dessa maneira, seria possível multi
plicar, por até seis vezes, a atual estrutura metroviária. Embora 
obsoleto esse sistema já está implantado, desde que renovado so
bre seu próprio leito atual, poderá somar até duzentos e cinquenta 
quilómetros de extensão de transporte de passageiros de alta ca
pacidade. Para a cidade de São Paulo que conta hoje com apenas 
cinquenta quilómetros de metrô. 0 transporte urbano sobre trilhos, 
como elemento estruturador da cidade, faz um sistema de trans
porte público de passageiros de grande capacidade.

4. Máquina de fazer cidades. Por onde passou, no início do 
século vinte, a ferrovia fundou cidades e criou as condições para as 
suas construções, além disso, ela as estruturou como rede eficiente 
para os padrões da economia na época. Essas cidades, viabilizadas 
pela construção da ferrovia, em sua grande maioria tiveram a sua 
malha urbana estruturada a partir da estação ferroviária sempre 
central nas cidades novas porque fundadas com o advento da 
ferrovia.

Atualmente, a estrutura ferroviária instalada na área urbana 
de São Paulo soma duzentos e cinquenta quilómetros de extensão. 
Contudo, a mudança de foco dos interesses económicos hegemónicos 
e a consequente mudança na distribuição territorial do parque 
industrial segundo a lógica de transportes rodoviários, converteram 
aquela máquina de fundar cidades numa máquina de destruir, ou 
pelo menos degradar, imensas áreas urbanas que se desenvolveram 
linearmente ao longo de toda a extensão da sua orla ferroviária 
dentro da cidade de São Paulo.18
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19 É o primeiro elevador de segurança a equipar um edifício moderno, 
tinha velocidade de 40 pés / minuto. Antes disso há curiosidades 
como é o caso da chamada "cadeira voadora" que foi construída em 
1743 para o Rei Luís XV em seu Palácio na França.

2.1.2. ELEVADOR

Há um século e meio, numa exposição pública realizada mui
to antes da realização do III Arte Cidade de São Paulo, foi proposta 
a instalação de um elevador também como objeto de exposição, um 
equipamento que se assemelhava àquele elevador de obra que se viu 
aqui em meio às antigas fábricas Matarazzo. Elisha Graves Otis, no 
Palácio de Cristal da Exposição Universal de Nova Iorque, em 1854, 
exibia ali o seu invento, o elevador de segurança, de modo espetacu
lar. Elisha se postava sobre a plataforma, subia ao topo e surpreen
dia a atenta platéia quando ordenava que os cabos de sustentação 
da cabine fossem cortados. O elevador despencava, então, automati
camente, o dispositivo das travas era acionado e interrompia suave
mente a queda, sovando o seu inventor do desastre. Relatos narram 
o delírio do público que aplaudia e tudo se repetia muitas vezes.

Aquele showman tinha aberto, havia seis meses, a sua peque
na fábrica às margens do rio Hudson e não tinha mais que uma en
comenda de elevadores industriais para carga. Durante os dois anos 
que se seguiram à Exposição Universal, Otis vendeu mais vinte e 
sete, e três anos mais tarde, em 1857, ele instalou o que se considera 
o primeiro elevador de passageiros do mundo na Haughwout, uma 
loja em Nova Iorque.19

Após a morte de Elisha, em 18 61, seus filhos deram continuidade 
aos trabalhos. Em 1867 fundaram a Otis Brothers and Co. Em 
1873, cerca de 2.000 elevadores Otis estavam em uso em edifícios 
de escritórios, hotéis e lojas nos Estados Unidos. Estava consagrada 
a máquina que tornava possível a existência dos arranha-céus. A 
mesma Otis proclamou isso mais uma vez de modo emblemático
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20 Informações recolhidas no http://memory.loc.gov/ammem/today/ 
sep20.html e http://www.ideafinder.com./history/inventions/sto- 
ry049.htm e http://inventors.about.com/library/inventors/blevator. 
htm.

quando equipou a Torre Eiffel, em 1889. Antes disso, 1885, foi 
o Home Insurance em Chicago, com quatro elevadores servindo 
seus treze andares. Depois, em 1913, o edifício Woolworth, com 
26 elevadores; e, anos mais tarde, em 1931, o emblemático Empire 
State, com 58 (ou 67)20 elevadores, 102 andares e 381 metros de 
altura.

Se a ferrovia funcionou como máquina de fundar cidades, do 
elevador, pode-se dizer com maior acerto, que é a máquina de construir 
arranha-céus. A idéia do elevador talvez tenha sido amparada pelo 
sonho do arranha-céu. Mas é essa máquina disponível que amparou 
a idéia objetiva da construção de um edifício em altura. Ela é, outra 
vez como a ferrovia, o meio pelo qual se constrói o edifício e o 
equipamento quç^torna possível a existência prática de um edifício 
de 35 andares, como é o caso do COPAN em São Paulo onde vivem 
5.000 pessoas dividindo 17 elevadores, não por coinciência, todos 
Otis e com máquinas idênticas àquelas utilizadas no Empire State 
Building.

Um mil e seiscentos quilómetros é a extensão total de eleva
dores instalados na cidade de São Paulo, com dez milhões de habi- 

d 
tantes. O Edifício COPAN, projetado por Oscar Niemeyer nos anos 
cinqiienta, possui cerca de dois quilómetros de elevadores. Guar
dadas as proporções daquele edifício, entre morador e extensão de 
elevadores instalados, pode-se estimar que a extensão total de eleva
dores instalados na cidade de São Paulo seria suficiente para residên
cias de 4 milhões de pessoas, ou 40% da sua população.

http://memory.loc.gov/ammem/today/
http://www.ideafinder.com./history/inventions/sto-ry049.htm
http://inventors.about.com/library/inventors/blevator
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2.2.1. PONTE

Se a ferrovia é como uma rua mecanizada, a ponte é como uma 
rua inteiramente Construída. É a rua onde não há chão, onde ela não 
era possível ser. Isso em São Paulo, a cidade que salta de colina em 
colina conforme Ab’Saber, e salta pelas suas pontes, é significativo. 
A ponte em São Paulo pode ser descrita a partir de um caso notável, 
que é o Viaduto do Chá, de Jules Martin, sobre o Anhangabaú. Ele 
foi um símbolo que ainda persiste no imaginário arquitetônico e que 
resiste edificado, em certa medida, no seu sucessor que é o Novo 
Viaduto do Chá projetado por Elizário Bahiana em 1938.

O Anhangabaú é a geografia primordial da cidade cuja 
construção fundamental é o Viaduto do Chá, juntos eles representam 
os dois elementos fundantes da nossa cultura construtiva.

Geografia primordial porque no Anhangabaú comparecem 
condensados elementos recorrentes da base física de implantação da 
cidade: a várzea e o patamar de terra firme e, junto deles, todos os 
valores e ocupações típicas que se imprimiram a cada um.
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Construção fundamentai porque o Viaduto do Chá equivale, 
simbolicamente, à superação. Isso porque, durante os seus três 
primeiros séculos de existência, a cidade de São Paulo esteve restrita 
ao seu sítio de implantação inaugural, no chamado “triângulo 
histórico” ao leste do Anhangabaú. Então, a garganta desempenhava 
função de “defesa”. Depois disso, nos cem anos que precederam à 
inauguração do viaduto, a cidade lutara para vencer a dificuldade 
imposta pela dramática geografia da garganta do Anhangabaú, a 
descida de 20 metros, a transposição do pequeno córrego e a subida 
de mesma altura do outro lado eram tarefas árduas que tomavam 
tempo e exigiam tropas de reforço para os carros de carga puxados 
por mulas. Portanto, pode-se dizer que durante um século a cidade 
inteira sonhara com a passagem em nível, como se fosse possível 
uma passagem aerea, no espaço, sobre o vazio do vale ligando os 
dois patamares de terra firme em cotas topográficas idênticas: Centro 
Velho e Centro Novo. É por isso que, no plano simbólico, o Viaduto 
do Chá de Jules Martin, construído em 1892, equivale ao sonho 
realizado: é a Superação.

Aquela ponte, objetivamente, era a construção que respondia 
aos anseios centenários de toda uma cidade; e, subjetivamente, era‘o 
projeto de uma cidade inteira.
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Esse texto, embora escrito há mais de um século e informado 
por um contexto bastante distinto, vale ser retomado aqui por mais 
razões além dessa abordagem concordante. O propósito de Sullivan 
era destacar aos arquitetos de’seu país que eles estavam, já então, 
diante de algo novo: a demanda pela construção dos edifícios 
verticais de escritórios, que constituía, segundo o autor, um novo 
grande tema da arquitetura. Por isso Sullivan sugere um modo de 
compreender e enfrentar a questão do edifício vertical. Ler este texto 
hoje e, principalmente, lê-lo depois do que se construiu nas grandes 
cidades durante o último século, é algo que impressiona tanto 
pela clareza das idéias que já estavam lá contidas quanto por sua 
duradoura atualidade.

Sullivan expõe sucessivamente os assuntos que ele considerava

21 SULLIVAN, Louis H. "Charlas con un arquitetcto” Ediciones In
finito, Buenos Aires, 1957. p. 198. Original: Sullivan, Louis H. The 
tall Office building artistically considered. Lippincotts Magazine, 
March 1896.

2.2.2. EDIFÍCIO
Diferentemente da ponte, que foi destacada pelo seu mais 

notável exemplar em São Paulo, os edifícios verticais serão abordados 
pelo caso mais comum ou ordinário. Eles serão vistos naquilo que 
têm em comum, naquilo que todos compartilham, como se bastasse 
para indicá-los a descrição do elevador.

Essa abordagem é notável em L. Sullivan. Em seu texto escrito 
em 1896, O Edifício Vertical de Escritórios Considerado Artistica
mente^ o ilustre arquiteto de Chicago sugeria o seguinte:

O que busco aqui não é uma solução individual ou especial, sim um tipo 
autêntico e normal. Nossa atenção deve dirigir-se àquelas condições que, em 
geral, são constantes a todos os edifícios verticais de escritórios, e toda variação 
meramente incidenfèl há que ser eliminada de nossa consideração, como prejudi
cial à claridade do problema principal.



II

31

23 As condições práticas; 1. um piso em subsolo, para as caldeiras e 
maquinários diversos; / 2. a planta junto ao solo, dedicada a locais 
para negócios, bancos e outros estabelecimentos que necessitem 
grandes superfícies, amplos espaços, muita luz e grande facilidade 
de acesso; 3. .um segundo piso facilmente acessível por escadas 
(...); 4. sobre isso um número indefinido de pisos de escritórios, 
empilhados um sobre o outro, cada um igual ao outro, e cada es
critório igual a todos os outros (...); e finalmente, acima desta pilha 
se coloca um espaço ou um piso que, com relação à vida e à utili
dade do edifício, é puramente fisiológico em sua natureza: o ático.

por fim, expõe a sua

22 A enumeração das pré-condições, nas palavras do próprio 
Sullivan: 1. os escritórios são necessários para realizar negócios. 
/ 2. a invenção e aperfeiçoamento dos elevadores fazem agora da 
circulação vertical algo fácil e cômodo. / 3. o desenvolvimento 
da indústria do aço abre caminho para a construção de edifícios 
seguros rígidos e económicos de grande altura. / 4. o crescimento 
contínuo da população das grandes cidades e a consequente 
congestão dos centros e aumento do valor da terra, estimulam um 
maior número de pisos; estes, felizmente, empilhados uns sobre os 
outros, incidem sobre o valor da terra — e assim sucessivamente 
(...)Até este ponto toda a evidência é materialista, uma exibição de 
força, de resolução, de cérebros no mais vivo sentido da palavra. 
É a obra conjunta do especulador, do engenheiro e do construtor. 
Problema: Como daremos a essa pilha estéril, a essa aglomeração 
crua, áspera e brutal, a essa exclamação absoluta e inflexível de 
eterna luta, a graça dessas mais elevadas formas de sensibilidade 
e cultura que descansam sobre as paixões mais baixas e ferozes?

relevantes ao se tratar do tema dos edifícios verticais para escritórios. 
De início, ele enumera as suas pré-condições e, 
própria hipótese de como construir a solução do problema:

(...) acredito que é a essência mesma de cada problema conter e sugerir 
sua própria solução.

Ele arrola claramente as novas condições que, já então, 
impunham, como inexorável, os arranha-céus e também os recursos, 
então disponíveis, que lhe permitiriam realizá-los. Creio que contribui 
decisivamente para essa objetividade o seu desprendimento de valores 
pré-estabelecidos (é ele mesmo, inclusive, quem reforça essa hipótese 
nas suas recomendações quando convoca os instintos naturais 
para fornecerem os critérios de desenho. Conforme veremos logo 
a seguir). Sullivan evita juízos de valores, ele constata e analisa. Por 
fim, ele reduz a apenas quatro as pré-condições22 para a existência 
dos arranha-céus nas grandes cidades. Ele circunscreve ali aquilo que 
demanda e aquilo que possibilita a existência dos edifícios verticais 
para escritórios. A partir disso, Sullivan examina, funcionalmente, 
um edifício enumerando as suas partes constitutivas,23 às quais 
denomina condições práticas.

c
Os dois trechos a seguir, extraídos do seu texto, dizem res

peito às recomendações para o desenho dos edifícios, o autor está 
se dirigindo especificamente aos arquitetos para expor o campo dos 
recursos pertinentes em que o projeto de um edifício vertical deveria 
se armar, como possibilidade, e o campo afetivo em que o projeto 
ganharia sentido.

O campo dos recursos pertinentes em que se arma a possibili
dade do projeto:
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Porém nosso edifício pode ter tudo isso em grau máximo e contudo distar 
muito dessa solução adequada do problema que tento definir. Devemos agora 
prestar atenção à voz imperativa da emoção.
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Essa nos pergunta: Qual é a característica principal do edifício alto de 
escritórios? E imediatamente lhe respondemos: É alto. Essa altura é para a 
natureza artística seu aspecto mais emocionante. É o tom que sobressai de seu 
sentido. Deve ser, rucessivamente, o acorde dominante na sua expressão, e o 
verdadeiramente estimulante de sua imaginação. Deve ser alto, até sua última 
polegada deve ser alto.

O campo afetivo ou, 
o projeto ganha sentido:

Note-se que, para comentar sobre o desenho, ele recomenda 
desvencilhar-se dos livros, regras e outros impedimentos educativos 
para defender o instinto natural no sentido de chegar a uma solução 
espontânea e sensata. Não é que Sullivan nos convide à escuridão. 
Ele apenas sabe, e destaca enfaticamente, que, para a arquitetura, 

“conhecimento consagrado” pode se constituir num impeditivo, 
numa barreira difícil de ser superada, enquanto, por outro lado, 
aquilo que não se sabe, a lacuna, pode ser justamente o motor da 
renovação.

24— a saber: / 1. começando pelo primeiro piso, lhe daremos uma 
entrada principal que atraia a vista por sua localização, e o resto 
do piso trataremos de forma mais ou menos livre, expansiva, es
plêndida — forma baseada exatamente nas. necessidades práticas, 
porém expressas com um sentimento de amplitude e liberdade. 
Com o segundo piso faremos algo similar, porém geralmente com 
menos pretensões. / 2. Sobre eles, em todo o resto dos infinitos 
pisos tipo, partimos da célula individual, que exige uma janela 
com sua abertura, seu peitoril, sua verga, e, sem mais, as faremos 
parecer iguais a todas, porque são todas iguais. / 3. E assim che
gamos ao ático que, não estando dividido em células de oficinas, 
e sem exigências especiais de iluminação, nos dá a possibilidade 
de mostrar por meio de seu amplo pano de parede, e seu peso e 
caráter dominantes, o que é evidentemente um fato — que a série 
de pisos de oficina está definitivamente terminada.

Resulta então inevitável, e do modo mais simples possível, que se seguir

mos nossos instintos naturais sem pensar em livros, regras, precedentes de 
qualquer outro impedimento educativo a uma solução espontânea e sensata, 
desenharemos o exterior de nosso edifício vertical de escritórios, da seguinte 
forma (...P*
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25 Exemplo disso é como ele se refere ao DepósitoMarshall, de H H 
Richardson: "Aqui está um homem para quem se olhar. Um homem 
que anda sobre duas pernas em vez de quatro, que tem músculos 
ativos (...) que vive e respira..." em Scully Jr, Vincent. "Arquitetura 
Moderna". Cosac Naify, São Paulo, 2002.

1. O empilhamento de cheios — ou

26 Dados fornecidos pela Atlas Schindler, por José Luís Mundim 
em 16/07/02. Considerando o número daquela empresa que sozinha 
tem instalados 30.000 elevadores, com percurso médio de 30 
metros, em 16.000 edifícios. Ainda considerando-se os dados da 
mesma empresa que estima que todos os concorrentes somados 
acrescentariam a estes números um acréscimo de 35%.

27 Ele nos apresenta essa qualificação, p. 27, e depois a retoma 
para comparar a obra de Sullivan, escultural (ativa - humanista) à 
de Wright, espacial (ambiente) em Scully Jr, Vincent. "Arquitetura 
Moderna". Cosac Naify, São Paulo, 2002. p. 27 e p.38.

Seria possível traçar uma “genealogia dos arranha-céus”, com três fases nitidamente 
marcadas que, embora enumeradas abaixo na seqiiência que surgiram, elas não são neces
sariamente sucessivas nem excludentes. A terceira dessas “classificações” antecipa e reforça a 
hipótese da “dissolução dos edifícios” que será examinada mais adiante em momentos distin
tos, mas destacadamente no tópico intitulado Disposições Espaciais.

de espaços internos —, ou a sobreposição de

Tais considerações foram feitas a pretexto de comentar o 
arranha-céu que é a construção correspondente ao elevador — 
que se inaugurava naquele momento e, em grande medida, naquele 
lugar. Arquiteto humanista por excelência, Sullivan referia-se a 
alguns prédios como se fossem personalidades25, pois os edifícios se 
destacavam com sua individualidade dentro do contexto da cidade.

O quadro que se tem hoje configurado na cidade, em São 
Paulo, por exemplo, é outro: São 40.000 elevadores ou 22.000 
edifícios e 1.200-6 quilómetros de elevadores. Desse modo aquela 
‘individualidade” dissolveu-se na vastidão do ambiente urbano 
(à semelhança de como o indivíduo dissolveu-se na massa). Nesse 
sentido o problema do edifício estendeu-se para o problema do 
ambiente urbano; ou, tomando de empréstimo uma denominação 
adotada por Scully, as qualidades esculturais perderam importância 
para as qualidades espaciais.27 Quer dizer: o edifício se desfaz no 
ambiente urbano. (Voltaremos a esse assunto adiante).

É por isso que o edifício a ser abordado aqui deve ser visto na 
sua substância, naquilo que ele compartilha com todos e que o faz, 
nesse aspecto, o ordinário.
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corresponde exaramente à descrição de Sullivan:

29 PUNTONI, Álvaro. "Ocupação dos Vazios da Memória". Orienta
dor Dr. Arnaldo Martino. São Paulo, FAUUSP, 1999.

3. O edifício desfeito, que corresponde ao edifício de funções explodidas, disperso em 
vários edifícios, ou melhor dizendo, edifícios desfeitos para constituírem cidade. Um excelente 
exemplo é o conjunto de habitações em Celerina, projeto de Luigi Snozzi, em que apare
cem os “edifícios salas” individualizados que se ligam, por “edifícios pontes”, aos “edifícios 
dormitórios”. Esse exemplo suíço recebeu menção honrosa num concurso de arquitetura em 
1973, nao foi, portanto, construído. No caso específico do centro da cidade de São Paulo, os 
edifícios estão desfeitos pela sua quantidade que massifica cada um como um ser disperso na 
multidão, e também estão desfeitos porque estão vagos — ostensivamente vagos diante de 
milhares de pessoas que não têm onde morar — e perderam a sua função. Foram esses prédios, 
vagos e desfeitos, que serviram de pretexto à dissertação de mestrado de Álvaro Puntoni29, um 
ensaio de ocupação dos edifícios, vazios ou sub-ocupados, junto à Ladeira da Memória no 
Anhangabaú. “Ocupação dos Vazios da Memória”, título da sua dissertação, é uma sugestão 
para a ocupação dos edifícios ociosos, um exemplo de projeto que ocupa um conjunto de 
edifícios existentes como se fosse um único edifício de funções explodidas: edifícios desfeitos 
para constituir cidade. Também esta situação de edifícios que serviu de tema ao notável pro
jeto feito pelos estudantes da FAUUSP que foi selecionado para representar a escola no XIX 
CLEFA em 2001.30

cheios. Esta primeira versão do arranha céu 
empilhados um sobre o outro.

2. O empilhamento de cheios e vazios — ou de espaços internos e externos —, cor
responde a um modelo nunca implantado de modo mais significativo. As torres que empilham 
vazios, que já estavam presente no Edifício Casa2* de Le Corbusier, 1922, são uma notável 
manifestação dessa fase. É o caso dos edifícios de Rino Levi em seu projeto para o Concurso 
de Brasília, 1957, ou das habitações propostas por Oscar Niemeyer no projeto de Negev, 
1965, ou das habitações para a Grota do Bixiga, de Paulo Mendes da Rocha, 1974. Também 
num pequeno edifício proposto para São Paulo por grupo de arquitetos — entre eles Marcos 
Acayaba, Luiz Paulo Baravelli e Carmela Gross — que se reuniram em seções sob o tema “In
vestigação São Paulo”, 1989, esta mesma fase está representada. De certa maneira, as quadras 
verticalizadas de Lina Bo Bardi para o SESC Pompéia, 1977, podem ser consideradas um 
exemplo disso também: vazios empilhados.

30 Alunos: Apoena Amaral. Anna Kaiser, Ciro Miguel. João Sodré, 
Juliana Braga e Luiz Imenes.

26 LE CORBUSIER. "Por uma Arquitetura". Perspectiva, São Paulo, 
1981. p. 175.

Essas três fases descritas são todas. Elas constituem os “três tipos” de arranha-céus

Interessa notar que em São Paulo essa terceira “classificação” tende a tragar os edifí
cios pensados em qualquer uma das fases. Mas, voltaremos a esse assunto adiante.
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e não creio que haja outros, mas apenas variações delas. Consideradas na sequência em que 
surgiram, demonstram um caminho que sugere os edifícios “desfeitos” no ambiente da cidade, 
num caminho concordante com aquilo que destaca a visão mecânica da cidade proposta no 
início deste capítulo. Desfeitos. Não é que os edifícios tenham acabado ou que eles já não 
interessem. Quero dizer apenas que é impensável, atualmente, tratá-los de modo isolado, por 
mais que sejam ainda construídos cada um a sua vez.

Uma imagem notável que reforça essa ideia é obtida pelo caminho inverso, quer dizer, 
reduzir o edifício a menos do que ele; reduzi-lo esquematicamente a uma impossibilidade, 
como se o reduzíssemos à abstração da propriedade de um único apartamento no 22° andar 
de um edifício qualquer suprimindo-lhe todo o conjunto que o ampara, assim teríamos por 
exemplo: uma vaga para carro em subsolo, uma torre de elevador atravessando 70 m de vazio 
vertical, uma caixa que corresponde ao apartamento acoplada a essa torre de circulação como 
que flutuando a 70 m de altura! Tal imagem, embora como exceção seja notável, como tipo 
seria uma impossibilidade completa, como cidade, um absurdo.

---------------------
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2.3.1. "PÚBLICOS"
A ferrovia e a ponte, com seus significados particulares na ci

dade de São Paulo, configuram uma “rua” completamente construí
da e mecanizada. Juntas, elas colocam em evidência as instalações 
que amparam a existência da cidade. Elas estão dispostas no plano 
horizontal como também assim está a infra-estrutura pública urba
na. Os sistemas de transporte público — bondes, metros e mesmo

31 ABALOS, Inaki. Juan Herreros. "Técnica y Arquitectura En La 
Ciudad Contemporânea, 1950 - 1990". NEREA, Madri, 1995.

Assim como se pode reconhecer uma relação direta entre as má
quinas e as construções correspondentes, há um vínculo entre o con
junto construído e uma disposição típica dos programas de uso: “públi
cos” e “privados”. Isso é facilmente verificado nas seções transversais 
de arranha-céus em diferentes cidades do mundo,31 que servem per
feitamente para ilustrar o que acontece como típico da multiplicação 
do solo urbano através da verticalização dos edifícios em São Paulo.
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Extraída de ABALOS. Inaki. Juan Herreros. "Técnica y Arquitectura 
En La Ciudad Contemporânea, 1950 - 1990". NEREA, Madri, 1995. 
P. 261
Edifício Water Tower Place, Chicago, 1976.
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Elas já não bastam, pois não expõem suficientemente os intri
cados entrelaçamentos entre uma coisa e a outra. Seguimos adiante 
[2.4. e 3.1.] para delinear, ainda que sumariamente, esses entrelaça- I
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No entanto, tanto a descrição que acabamos de ver quanto os 
gráficos são excessivamente esquemáticos.
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Os edifícios verticais, como demonstram os gráficos, abrigam 
nos seus andares^acima ou abaixo da rua, os programas tipicamente 
“privados”. Em seção transversal, é nítido que eles se organizam no 
eixo vertical a partir do elevador e aranha céu. Esse conjunto, como 
um equipamento, constitui suporté para essas atividades, como se 
amparasse a existência de uma outra dimensão acessível a 
dispersão do plano horizontal junto ao chão.

ônibus estão, em alguma medida, relacionados com a ferrovia; 
assim como a configuração da infra-estrutura de instalações públicas 
está, em alguma medida, relacionada com a malha das ruas. Seja no 
sentido mecânico ou, na sua disposição obediente à trama que as 
ruas definiram.

IA I —
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Os gráficos demonstram que os programas “públicos” estão 
tipicamente ligados a esse plano horizontal definido pelo “chão” da 
cidade.
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33 SANTOS, Milton. "A Natureza do Espaço". Hucitec. São Paulo, 
1997. P. 226

32 SANTOS, Milton. "A Natureza do Espaço". Hucitec, São Paulo, 
1997. P. 225.

O funcional é redefinido por ele a partir de Baudrillard: a fun
cionalidade não é mais o que se adapta a um fim, mas uma ordem 
de sistema33. De acordo com Milton Santos, atualmente, os arranjos 
espaciais se dão não somente por figuras feitas por pontos contínuos 
e contíguos, mas também por descontinuidades. É um espaço feito 
também de segmentações e partições que sugerem pelo menos dois

Milton Santos, em “A Natureza do Espaço”, dedica um capí
tulo inteiro às “horizontalidades e Verticalidades”. Ali, após reto- 
mar a origem destes dois termos no estudo da geografia a partir de 
distintas áreas do conhecimento — o geógrafo holandês G. de Jong, 
o sociólogo russo P. A. Sorokin e o filósofo francês H. Lefebvre —, 
o autor esclarece o sentido que quer dar ao assunto:

... preferimos partir da noção de espaço banal, espaço de todas as pes
soas, de todas as empresas e de todas as instituições, capaz de ser descrito 
como um sistema de objetos animados por um sistema de ações. Nossa busca é 
a das categorias analíticas simples que deem conta da inseparabilidade do "fun
cional" e do "territorial".32
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recortes: 1. ho? izontalidades, que seriam a extensão de pontos que 
se agregam sem descontinuidade e que estão ligadas, preferencial
mente, ao territorial-, 2. verticalidades, que seriam pontos separados 
no espaço que asseguram o funcionamento global da sociedade e da 
economia e que estão ligadas, preferencialmente, ao funcional. O 
espaço atual seria composto por estes dois recortes — dois arranjos e 
duas segmentações —, inseparavelmente. Para a geografia, conforme 
Milton Santos, verticalidade e horizontalidade têm referências e sen
tidos precisos. Seria possível ilustrá-las, com alguma nitidez, através 
de uma descrição do tipo a matrix está em toda parte, que sugere a 
visualização desses conceitos. Essa ilustração seria mais ou menos a 
seguinte: . - p j: ~ c■'

Os setores^hegemônicos no mundo se organizam na extensão 
do globo como uma teia que envolve o planeta inteiro para assegurar 
o funcionamento global da economia e da sociedade. Esta teia — im
palpável, descontínua, e segmentada — seria a forma, não-forma, 
dos setores hegemónicos (Santos). É como se ela produzisse uma 
sombra sobre todo o planeta ou como se pairasse soberana e inteira 
na extensão total do globo e, ao mesmo tempo, completa 
um dos seus pontos. Quando essa teia — imaginária — 
um ponto na superfície da terra

em cada 
o 

escolhe”
e o alveja implacavelmente por uma 

ordem como se fosse através de um raio vertical que carrega consigo 
vetores de uma racionalidade superior e do discurso pragmático dos 
setores hegemónicos, criando um cotidiano obediente e disciplinada, 
na esteira desse raio se estabelecem as denominadas verticalidades. 
O ponto alvejado é o lugar — o subespaço — que na sua integração 
sem descontinuidade com outros pontos, contínuos e contíguos, do 
território estabelece outro tipo de integração a que ele denomina



horizontalidades.
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Plano Horizontal e Eixos Verticais, como pretendo tratá-los 
neste estudo, tendem a uma abordagem mais simples se comparada 
aos conceitos apresentados pelo geógrafo. Afinal, quero ater-me 
especificamente às construções desdobradas das duas máquinas 
descritas anteriormente. Ambas pertencem ao territorial e, por 
essa razão, estabeleceriam entre si, de acordo com a proposição de 
Milton Santos, relações de horizontalidades. Porém, isso não se dá 
exatamente assim, a simplificação da abordagem não é acompanhada

Para Milton Santos — e, digo, para o nosso alento — as hori
zontalidades detêm uma tensão dialética:

As horizontalidades são tanto o lugar da finalidade imposta de fora, de 
longe e de cima, quanto o da contrafinalidade, local mente gerada. Elas são o 
teatro de um cotidiano conforme, mas não obrigatoriamente conformista e, 
simultaneamente, o lugar da cegueira e da descoberta, da complacência e da 
revolta. . <-

Finalmente, cada ponto atingido por um daqueles raios 
verticais corresponderia à fundação, na ordem atual, de uma cidade 
— de um modo geral, as cidades são o ponto de intersecção entre 
verticalidade e horizontalidades — e, claro, não faz a menor diferença, 
para^sjs.a_Qrdem'^tual, a data cívica do surgimento histórico de cada 
subespaço.. Assim, por mais antigo que seja cada lugar, é somente 
porque e quando o raio vertical o atinge que ele, atualmente, passa a 
existir para os setores hegemónicos.



1A

•>

l

!

41

9

I

I

I

i 
I

*

l

!

1

r 
i

, dissolve cada

2.4.1. PLANO HORIZONTAL / CONTINUIDADE
O plano horizontal é único e está pegado à superfície do pla

neta.
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por uma simplificação dos espaços. Mesmo quando “se desce ao 
chão , mesmo quando se está imerso no lugar, mesmo que se esteja 
no território exclusivo das horizontalidades, também aqui as 
relações são descontínuas, pois também aqui o espaço é o mesmo 
espaço atual composto dos dois recortes, inseparavelmente, como 
diz Milton Santos. Por isso, rigorosamente, não há simplificações 
possíveis.

No entanto, eu gostaria de abrir mão do rigor e simular uma 
simplificação de abordagem, como se olhasse apenas para aquela 
dimensão mecânica da cidade reivindicada pelo arquiteto, como se 
olhasse para como ela se dá na estrutura construída que ampara 
o ambiente urbano: os elevadores subindo e descendo, os trens e 
metros rolando pelos trilhos, também os ônibus e os automóveis 
correndo pelas ruas e a gente andando por todo lado. Quando se 
olha somente para isso, ainda que apenas por um lapso de tempo, 
o que se vê é um único plano horizontal movediço e inúmeros eixos 
verticais que tragam, como se fossem pequenos vulcões, a vitalidade 
existente nesse plano para pontos cada vez mais altos e cada vez 
mais isolados. Porém, se os eixos verticais tragam a vitalidade do 
plano horizontal movediço, essejjlano, por sua vez 
um_dos isolamentos criados.pelos eixos verticais.

É nesse sentido que seguem os dois próximos tópicos:
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Feito por eixos ele se tece e tende a uma malha cada vez mais 
sobreposta e fechada; por isso, apresenta-se, desde que surge, como 
um plano.

Esse plano horizontal movediço, em São Pau Lo, é espesso. Sua 
espessura matriz está na geografia sobre a qual a cidade se implantou 
e por isso tem cerca de 20 metros, ou seis pavimentos, de altura. As 
pontes consagraram essa espessura incomum. Nlas o plano cresce e 
ganha maior espessura abaixo e acima dessa superfície espessa.

Em São Paulo, a geografia transformou a ponte numa singu
laridade da paisagem urbana.

O vigor desse plano horizontal movediço e espesso dissolve 
cada um dos ehios verticais. Mas também as extensões dos seus 
eixos horizontais que o compõem dissolvem a própria cidade para 
mesclá-la a outras cidades, regiões e países. Toda a infra-estrutura, 
que ampara o “funcionamento” da cidade, está disposta nesse plano 
horizontal. A espessura do plano é maior do que aquilo que se instala 
na superfície, ela cresce para dentro da terra, subterrânea, e acima, 
aérea, mas está sempre obediente ao plano horizontal da superfície 
do planeta — ferrovias, estradas, hidrovias; ou tubos, cabos elétricos, 
fibras óticas; ou rotas aéreas e órbitas de satélites — tudo está numa 
malha sobreposta e faz parte desse mesmo plano horizontal definido 
pelo nível do chão, que em São Paulo é partícularmente espesso.

A cidadeé um momento particular dessa malha onde suaden- 
siçlade aumenta.

Na cidade o plano tende à consistência.—
A origem da escala planetária desse plano é.a origem dele
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2.4.2. EIXOS VERTICAIS / DESCONTINUIDADES

Os eixos x^rticais são múltiplos e tendem a escapar do planeta.

Cada um desses eixos está isolado em si, podem compor 
segmentos de planos, mas tendem sempre ao isolamento dado pelo 
vazio da direção zenital pela qual estão orientados.

Os eixos verticais, em São Paulo, acumularam-se. Mas eles se 
aglomeram sem se fundirem.

Em São Paulo, a quantidade dos eixos verticais desfaz singu
laridade de cada um deles para compor uma unidade de conjunto.

Os eixos verticais tragam, como vulcões, a vitalidade do plano 
horizontal movediço para pontos cada vez mais altos e isolados.

Parte da infra-estrutura presente no plano horizontal movediço 
se verticaliza como prumadas em cada um dos eixos verticais para 
amparar o “funcionamento” dos arranha céus. Verticahzadas al
gumas “prumadas” prosseguem para além do próprio arranha-ceu

mesmo, está ligada ao ambiente sobre o qual todas as cidades se 
implantaram e à dependência que elas têm do ar, da água, da terra 
e de cada produto que se produziu a partir dessas matérias primas 
primordiais. Essa escala estava presente nos aquedutos romanos, nas 
cisternas de Istambul e também em cada barco mercante lançado 
ao mar. Cada homem andando num caminho de chão batido tem, 
potencialmente, essa mesma monumentalidade planetária.

A despeito dessa origem é a ordem atual que o redefine.
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Na cidade o eixo tende à existência34.
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A cidade é um 
x densidade aumenta.

35 Claro que há também naqueles dados expostos por Paulo Mendes 
da Rocha um desafio ou uma provocação arquitetônica, como se 
ele nos dissesse: a partir destes dados, que cidade poderíamos ter 
tido ou vir a ter?

1

*
I

I

' jl
<3

\|

j]

•J

II

i s

! |i| 
•1 •
I d

1 : 
: j

i i
■ 1III !l

l i
I I

i' I
í 
f r

I • » ;í 
i . I

34 Existência, aqui na acepção usada por-J. LACAN, EX-SISTÊNCIA, 
que designa o caráter do que se mantém mas estando de fora. 
Em oposição e afinidade etimológica com CON-SISTÊNCIA, que é 
aquilo que sustenta. "Dicionário de Psicanálise - FREUD & LACAN". 
Ágalma, Salvador, BA, 1994. P. 171.

para se ligarem à espessura total do plano horizontal: sinais de rá
dio, satehtes. Assim, cada eixo vertical é como um equipamento que 
se conecta à infra-estrutura disposta no plano horizontal, às vezes 
abaixo e acima dele.

A origem singular do arranha céu, em São Paulo, perdeu im
portância em função da quantidade. Eles ganham “singularidade” 
pela dimensão do conjunto: assumindo-se que no mundo existam 
cerca de 200.000 municípios, quando se diz 50 km de metro, 250 
km de trem e 1.^00 km de elevadores, isso é como dizer um código, 
uma “impressão digital” que destaca nitidamente uma, e apenas 
uma, dentro de um conjunto formado por 200.000 unidades.35
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momento particular desses eixos onde a sua



3. EM BUSCA DE SENTIDO

I

3.1. DUAS DIMENSÕES DA EXISTÊNCIA

4

delineando, aoAs práticas das atividades humanas45
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36 ARGAN, Giulio Cario, (citando Marcílio Ficino). "História da Arte 
como História da Cidade", capítulo "Urbanismo, Espaço e Ambi
ente". Martins Fontes, São Paulo, 1989. P. 223.

Mas a cidade não é feita de pedras, é feita de homens. Não é a dimensão 

de uma função, é a dimensão da existência.36
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Neste terceiro capítulo tomo a liberdade de derivar, quero 
dizer, deixar un^pouco São Paulo para buscar paralelos em outras 
situações ou em outras abordagens. Assim, os três tópicos a seguir 
— duas dimensões da existência, disposições espaciais e língua e 
arquitetura: paralelos — escapam do nosso ambiente paulistano e 
do lugar especifico através do qual realizamos este estudo. Tomo 
essa liberdade e arrisco-me em comparações e similitudes para tomar 
emprestadas algumas chaves que, creio, serão úteis às atribuições de 
sentidos e formulações específicas que pretendo traçar.
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vem de um longo per- 
fosse um roteiro do enfoque que 

: uma linha que delimita 
isolamento e dissolução. E 

caminha equilibrando-se sobre 
gulhar para nenhum dos seus

37 BENEVOLO, Leonardo. "A Cidade e o Arquiteto". Perspectiva, São 
Paulo. 1984.
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longo do tempo, as configurações dos ambientes adequados às suas 
necessidades especificas, ambientes como suportes programáticos. 
O conjunto completo dessas atividades é correntemente dividido 
em dois grandes grupos conforme uma classificação que se tornou 
excessivamente genérica, como que correspondentes a dois conceitos 
opostos e complementares: público e privado; conceitos que por sua 
vez remetem, já sem muita precisão, aos espaços externos e internos.
— Leonardo Benevolo, em seu livro “A Cidade e o Arquiteto”, 
sustenta que é o confronto entre esses dois opostos que realiza o 
desenho da cidade37 —. Para a área central da cidade de São Paulo 
há uma correspondência limitada, mas notável, entre esses dois 
grandes grupos programáticos e as estruturas arquitetônicas que se 
desenvolveram n^s eixos horizontais — que, de tão intrincados como 
uma malha, poderia ser chamado simplesmente “plano” horizontal
— e nos eixos verticais. Há uma correspondência entre esses 
conceitos programáticos e duas dimensões da existência humana: o 
recolhimento e a sociabilização, ditas numa perspectiva iluminista; 
ou alienação e dissolução, numa abordagem da cultura de massa.

A análise dessas duas dimensões pode ser feita a partir do q^e 
elas carregam de ancestralidade. Será essa, inicialmente, a opção 
aqui.

Partiremos de uma única figura, que 
curso histórico, e delineia como se 
se deseja. Tal roteiro é dado pelo traço de 
a fronteira entre dois vastos territórios. __ _ 
sobre ela que seguiremos como quem• 
um muro com cuidado para não mer

ijlMH

rII
( I

iI 1*21 ; : II

II 
í ! ' ‘ 
! | ||

ii 11

II1 ■ í

I

I
!
I' * I11 '

I1 l1

•i

1



casa

Fonte: Revista Ciência Hoje, n.98, 1992. SPBC.
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38 Planta, aqui, é uma leitura pessoal a partir de uma abordagem 
arquitetônica daquele sinal, há que se salientar que tal interpre
tação discorda daquela do linguista, para quem o hieróglifo repre
sentaria uma "casa típica do mediterrâneo de teto achatado" e que 
portanto o desenho seria a sua representação dessa casa em seção 
transversal. Interpretá-lo ao contrário disso como se fosse a repre
sentação em planta parece que faz mais sentido construtivo e tam
bém explicativo das duas dimensões da existência humana. Vale 
ainda destacar a similaridade entre o desenho desse hieróglifo com 
formas que seriam tão recorrentes na arquitetura moderna, como 
é o caso do célebre Museu de Crescimento Ilimitado de Le Cor- 
busier. 0 hieróglifo egípcio, na sua concisão poderia perfeitamente 
representar a planta da casa moderna.
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dois lados Essa figura ancestral é um desenho que parte retrospec- 
tivamente da letra B ate recompor a sua origem no hieróglifo egípcio. 
Essa origem grafa nitidamente, através de uma linha contínua que 
se desenvolve como um trecho de uma espiral quadrada, um dentro 
e um fora; além disso, mostra uma passagem estreita, contínua e 
gradual entre uma coisa e outra. O som bê é a maneira como hoje 
nos referimos à forma atual daquele desenho, que, depois de cinco 
mil anos de pequenas transformações sucessivas, tem o seu lugar 
como a segunda letra do nosso alfabeto. A origem do fonema bê é 
a palavra semítica beth, que designava casa, daí beta e depois bê. A 
figura do hieróglifo representa, na interpretação arquitetônica que 
assumo, em confronto com a interpretação do linguista38, o desenho 
do chão ou a pla-nta daquela casa ancestral. Ali, evidentemente, não 
estavam os conceitos de público e privado, mas já estavam presentes, 
isso sim e com toda a nitidez, as duas dimensões da existência do 
homem que jamais deixariam de existir. É sobre elas que Habermas 
registrou uma consideração notável, cuja descrição, extraída de “O 
Discurso Filosófico da Modernidade”; encontra a ilustração perfeita 
no antigo hieróglifo, inclusive porque a conciliação, proposta por 
Schiller, que o autor menciona, parece equilibrar-se sobre aquela 
mesma linha do desenho que serve de roteiro a este tópico:

Os homens que se escondem como trogloditas nas cavernas são priva- 
dos, no seu modo de vida privativo, das relações para com a sociedade enquan
to algo objetivo existente fora deles; enquanto que aos homens que erram em 
grandes massas como nómades lhes falta na sua existência exteriorizada a possi
bilidade de encontrarem o caminho para si mesmos. O equilíbrio correto entre es
ses extremos, o da alienação eoda dissolução, que ameaçam na mesma medida 
a identidade, encontra Schiller numa imagem romântica: a sociedade conciliada 
esteticamente tinha de constituir uma estrutura de comunicação "onde (cada um)
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39 HABERMAS, Jurgen - "0 Discurso Filosófico da Modernidade" 
Lisboa. Dom Quixote, Lisboa, 1990. p. 54
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A proposta de Schiller era romanticamente perfeita. A sua for
mulação é maravilhosa e é pela própria beleza que ela educa como 
era o seu propósito. Mas manter-se continuamente nesse equilíbrio 
entre os dois extremos é apenas uma imagem romântica, o que ele 
nos expõe é apenas uma meta a ser seguida. A imagem de Schiller, 
justamente porque formula a conciliação dos opostos, romantica
mente oculta a tensão contida naquela linha de equilíbrio. Tal ten
são, que se agravaria muito desde Schiller, corresponde ao drama da 
nossa existência dividida entre esses dois mundos.

É sobre essa mesma tensão que Vincent Scully se detém para 
descrever as transformações recentes do ambiente construído em 
fragmentação e continuidade, o primeiro capítulo de sua “História 
da Arquitetura Moderna”. Em seu texto, ele descreve como a 
arquitetura moderna foi se configurando pela técnica, no sentido 
de realizar uma continuidade violetzta e de destacar a pequenez 
do indivíduo, para Scully tais transformações já haviam sido 
antecipadas, como estrutura formal e iconográfica, pelo menos desde 
Piranesi. Embora descrevam o mesmo conflito num outro contexto e 
momento histórico, as palavras de Scully podem ser lembradas paia 
descrever a tensão contida na linha que desenhou o hieróglifo, como 
demonstra o texto a seguir:

(...) o homem moderno enfrentou dificuldades psíquicas sem paralelo no 
Ocidente desde o colapso de Roma. O modo de vida antigo, cristão, pré-industrial, 
pré-democrático, foi progressivamente se rompendo- à sua volta, de modo que o 
homem obteve um lugar jamais ocupado por um ser humano antes. Ao mesmo 
tempo, tomou-se um átomo minúsculo em um vasto mar de humanidade, um
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40 SCULLY, Vincent. "História da Arquitetura Moderna". Cosac Naify, 
São Paulo, 2002. p. 20.
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indivíduo que se reconhece como sendo definitivamente solitário Portanto 
vacilou entre o desejo frenético de encontrar algo mais amplo a que pertencer e a 
paixao igualmente avassaladora para expressar a sua própria individualidade e agir 
por conta própria. A arquitetura moderna refletiu as tensões desse estado mental 
e materializou o caráter da época que as gerou.

(...) E o fim do velho mundo humanista, centrado no homem, com seus 
valores fixos, e o começo da era das massas na história moderna, com seus 
ambientes enormes e continuidades precipitadas.40

Qual é a idéia de cidade contida nos ideais do velho mundo 
humanista, conforme denominação de Scully?

Para responder a essa pergunta nos afastaremos ainda mais de 
Sao Paulo e vamos, mais uma vez, aos românticos. Talvez agora ao 
maior deles, poFque a descrição de Victor Hugo em Paris Estudado 
em seu Átomo, de “Os Miseráveis”, é a expressão suprema da idéia 
de cidade conforme os valores do mundo humanista. O texto de 
Victor Hugo, nesse ponto, além de tudo o que contém, cumprirá 
também duas funções “práticas” para as questões aqui tratadas: 
primeiro porque apresenta com clareza, através da sua brilhante 
descrição romântica, a idéia de cidade conforme os valores de sua 
época; além disso, como uma segunda função, ele também introdciz 
um primeiro fator perturbador àquela classificação excessivamente 
genérica de público e privado, e também à imprecisão da fronteira 
entre externo e interno. Essa segunda função da citaçao que segue 
será relevante para o reconhecimento do que representa, na cidade 
de São Paulo atual, os abrigos de intimidade onde se faz possível o 
surgimento das imagens poéticas. Um assunto a ser visto adiante. Eis 

a preciosidade escrita por Victor Hugo:
Paris tem crianças, como as florestas têm pássaros; o pássaro chama-se

t

|l HI 18

lII



1

5

I

50

I IV

* • * I

I
: 

. :

jll
i <! I

*1 41 i j
I
li
i
i

i

'. Hi
1*1I

ll I» ‘‘•• J t 

ik

lí
r

li

I
I !

II]

! II

? •?:lp
! IE8

■:

11
> I

1.

li.!!
It ;l U

Iv Ç

41 HUGO, Victor. "Os Miseráveis". Abertura da terceira parta:' Paris 
estudado em seu átomo".

ir I

contêm, uma, todo o calor, e outra, toda a
- e a infância, e como resultado ver-

pardal, a criança, moleque.

Reúnam essas duas ideias que < 
aurora; aproximem essas duas faíscas, Paris 
emos surgir um pequeno ser. Homuncio, diria Plauto.

Ele é alegre. Não come todos os dias, mas. se lhe dá na telha, vai todas as 
noites ao teatro. Não tem camisa no corpo, nem sapatos nos pés, nem teto sobre 
a cabeça; é como as moscas do céu, que nada possuem de tudo isso. Sua idade 
vai dos sete aos treze anos; vive em bandos, anda pelas ruas, dorme ao ar livre, 
usa as velhas calças do pai que lhe chegam ao calcanhar, um velho chapéu de 
outro pai que lhe cobre as orelhas, um único suspensório de pano amarelo; corre, 
espreita, pede, perde tempo, fuma cachimbo, blasfema como um condenado, 
frequenta as tavernas, conhece ladrões, é amigo das meretrizes, fala gíria, canta 
versos obscenos e nada tem de mal no coração. É que tem na alma uma pérola, a 
inocência, e as pér^as não se dissolvem na lama. Enquanto o homem é criança, 
Deus quer que seja inocente.

Se perguntassem à grande cidade: — Mas quem é ele? — ela responderia: 
É o meu filho.41
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cidade como o abrigo. Ele a

Em “Os Miseráveis”, o moleque sem casa, abandonado e 
maltrapilho faz da cidade sua casa; das pessoas na rua, sua família; 
pode-se inclusive inferir, pela descrição do autor, que aquele menino 
se veste da cidade. E ela o acolhe humanamente como uma mãe acolhe 
ao próprio filho. É justamente para enfatizar tal relação maternal, 
que ela, a cidade, se orgulha do seu menino. Eis aqui a segunda 
função “prática” do texto: Os abrigos íntimos do moleque de Victor 
Hugo estão no meio da rua! — Quase que se poderia dizer que ja 
ali, através do moleque de Victor Hugo, os edifícios já começassem 
a se dissolver no ambiente urbano. Mas, conforme veremos mais 

adiante, isso viria depois.

O ideal humanista formula a
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« _ há correspondências entre essa idéia e aquela frase que fi
cou celebrizada entre nós por Vilanova Artigas: "a cidade como as 
casas".

43 BENJAMIN, Walter. "Obras Escolhidas III". Brasiliense, São 
Paulo, 1994. p. 194.
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As ruas são a morada do coletivo.. O coletivo é um ser eternamente 
inquieto, eternamente agitado, que entre os muros dos prédios, vive, experimenta, 
reconhece e inventa tanto quanto os indivíduos ao abrigo de suas quatro 
paredes. Para esse ser coletivo, as tabuletas das firmas, brilhantes e esmaltadas, 
constituem decoração mural tão boa, ou melhor, que o quadro a óleo no salão do 
burguês; os muros com "défense d'afficher" —proibido colar cartazes são sua
escrivaninha, as bancas de jornal, suas bibliotecas, as caixas de correspondência, 
seus bronzes, os bancos, seus móveis do quarto de dormir, e o terraço do café, 
a sacada de onde observa o ambiente. O gradil, onde os operários do asfalt 
penduram a jaqueta, isso é o vestíbulo, e o portão que. da linha dos pátios, leva 
ao ar livre, o longo corredor que assusta o burguês, é para ele o acesso aos 
aposentos da cidade. A galeria é o seu salão. Nela, mais do 
outro lugar, a rua se dá a conhecer como o interior mob.hado e habitado pelas

concebe como aquilo que ampara o cidadão^ e é na realização dessa 
formulação sem que se vincule necessariamente com a realização 
do ideal que a produziu - que os ambientes tipicamente interiores 
saem de casa para ocuparem os espaços exteriores da cidade. Dessa 
maneira, os interiores expostos transformam, em boa medida, os 
exteriores os espaços da cidade — em interiores. As galerias 
de Paris são como os interiores das casas virados pelo avesso, é 
marcante expressão desse processo as descrições das galerias nos 
guias ilustrados da época como mais que uma cidade, um mundo 
em miniatura. Também saem de casa, junto com os seus antigos 
ambientes privativos, os moradores das casas. Pois passam a habitar, 
em boa medida, as ruas da cidade. Nas palavras de Walter Benjamim 
Os parisienses transformam as ruas em interiores. Mas quem é esse 
sujeito que faz da rua a sua morada, se ele, nessa condição, já não é 
mais único, ou melhor, não é mais o indivíduo? Ainda na esteira de 
Benjamin encontramos a resposta: ele é o coletivo. Às palavras do
autor:
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44Para Benjamin, "o caso de que o flâneur se distancia por completo 
do tipo do filósofo que passeia e em que assume as feições do 
lobisomem irrequieto a. vagar na selva social foi fixado, primeiro, 
e para sempre, no conto "0 Homem da Multidão” de Edgar Allan 
Poe. BENJAMIN, Walter. "Obras Escolhidas III". Brasiliense, São 
Paulo, 1994.

í

Por um lado, o homem que se sente olhado por tudo e por todos, simples
mente o suspeito, por outro, o totalmente insondável, o escondido. Provavel
mente é essa dialética que o homem da multidão desenvolve44
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45 LEACH, Neil. "Rethinking Architecture". Routledge, London and 
New York, 1997. p. 37. BENJAMIN, W. "He seeks refuge in the 
crowd... The crowd is the veil through which the familiar city lures 
the flâneur like a phantasmagoria. In it the city is now a landscape, 
now a room".
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46 É uma hipótese que se confirma nas palavras do geógrafo Mil
ton Santos, enquanto participava como argúidor da defesa de livre 
docência de Paulo Mendes da Rocha . AIi, ele dizia o seguinte: os 
geógrafos, assim como os arquitetos, escolheram o espaço como 
seu assunto de estudos. Penso, às vezes, que os arquitetos são 
mais afortunados porque podem criar os seus próprios espaços de 
estudo, enquanto nós os geógrafos temos de nos contentar com 
os espaços que a natureza nos oferece. Outras vezes, no entanto, 
penso: será que os espaços da natureza existiam antes que nós, 
os geógrafos, os descrevêssemos." Há outros autores que refor
çam essa mesma idéia, é o caso, por exemplo, de Oscar Wilde: 
"Poderá ter havido nevoeiros em Londres durante séculos. Imagino 
que sim. Mas ninguém os viu, e portanto, nada sabemos deles. Não 
existiram até que a Arte os inventasse." WILDE, Oscar. "Intenções, 
quatro ensaios sobre estética". Cotovia, Lisboa, 1992.

O coletivo como um ser, carrega, na dinâmica da multidão 
vagando pela cidade, aquelas duas dimensões da existência, isola- 
mento e dissolução, para a escala multiplicada desse novo “ser” que 
faz da rua a sua morada. Nessa nova escala, aquelas duas dimen
sões têm acentuada a sua vertente paranoica na tensão entre as duas 
coisas — o delírio persecutório e o insondável —, é o que Benjamin 
denomina dialética da flânerie'.
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Assim, augura sem personificação do flâneur, sai para rua 
à procura de abrigo em meio à multidão. Conforme Benjamin, a 
cidade agora é paisagem e, ao mesmo tempo, agora, um quarto45. 
Segundo o autor: a cidade se cinde em seus pólos dialéticos. Abre-se 
para ele como paisagem e, como quarto, cinge-o.

i A £ *

A cidade se transforma em paisagem porque ocorre uma tians- 
mutação — que Benjamin exemplifica com Proust e Baudelaire no 
sentido de que o antigo sentimento romântico da paisagem se dis- 
solve para construir uma nova noção — romântica — de paisagem 
urbana. A cidade, nesse momento, assumiria o valor de natureza, ou 
melhor, assume o mesmo papel que era desempenhado pela paisa
gem natural. Nesse sentido, a hipótese é de que há um prossegui
mento, como um passo posterior, em que a cidade se exporta para a
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a cidade ocupa o quarto
Então, o que teria acontecido com os quartos, eles estariam 

agora todos vazios? A resposta a essa questão, pelo que se depreende 
no texto que segue, pode ser antecipada aqui. Nao. Eles foram ocu-
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. I! I i?47 "... as casas como cidade", diria Vilanova Artigas.

natureza, e toda a natureza passa a ser vista como “construções” do 
pensamento, ou da cultura- É como se num segundo momento a 
transmutaçao se desse no caminho contrário daquela primeira a que 
se referia Benjamim Nesse segundo momento é a cidade que invade, 
simbolicamente, o campo.

a cidade assume o valor de “ambiente” / interior

Embora a palavra ambiente remeta correntemente à idéia de 
meio ambiente”, expressão tão ligada à idéia de “natureza” e, mais 

que isso, embora como regra neste estudo a palavra ambiente seja 
usada para se referir ao conjunto de fatos que constituem a cidade, 
o uso desse teríâo neste parágrafo especificamente se faz de modo 
distinto. Ambiente, aqui, quer designar o lugar interior, ou melhor, 
o que rodeia e encerra como um recinto, que é também uma acep- 
ção muito própria do termo e que remete adequadamente à idéia de 
interior, em oposição à idéia de paisagem e natureza. Ambiente para 
dizer o abrigo, o quarto. A cidade, para o homem da multidão, é o 
lugar onde ele, dialeticamente, se sente também o insondável, o mais 
escondido e protegido. Foi a técnica dos parisienses de habitar e,n 
suas ruas que permitiu que os ambientes interiores, os abrigos, saís
sem de casa para as ruas.
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afasta dela. Porém, o flâneur 
radoxalmente, dentro dela.
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49 BENJAMIN, Walter. 
Paulo, 1994. p. 62
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pados pela cidade!47 É o 
respaldo do texto de Benj 
maneira de descrever
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48 BENJAMIN, Walter. "Obras Escolhidas III". Brasiliense, São Pau
lo, 1994. p. 191. "Segundo Eduardo Geismar, um texto juvenile de 
Kierdegaard, em Sõrem Kierkegaard, Gõttingen, 1929. p. 12-3. Esta 
é a chave para o esquema de Voyage autour de ma chambre" (Livro 
escrito em 1794, por Xavier de Maistre).

"Obras Escolhidas III". Brasiliense, São

■ V ,
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que se pode afirmar mais uma vez com o 
amin, ou melhor do texto que ele cita como 

como o flâneur passeia em seu quarto:
Quando Johannes às vezes, pedia licença para sair, no mais das vezes lhe 

era negada; todavia, seu pai às vezes, como compensação, lhe propunha passear 
pelo assoalho, segurando-o pela mão. À primeira vista, era uma compensação 
mesquinha e, contudo, ... ali se ocultava algo totalmente distinto. A proposta 
era aceita e ficava a critério de Johannes definir aonde iriam. Saíam então pelo 
portão rumo a um palacete vizinho, ou então rumo à praia, ou ainda iam e vinham 
pelas ruas, exatamente como desejava Johannes; pois o pai relatava tudo o que 
viam; cumprimentavam os transeuntes; veículos ruidosos passavam junto a eles, 
sobrepondo-se à voz do pai; as frutas carameladas 'da doce ira ficavam mais con
vidativas do que nunca...”48

A brincadeira do menino Johannes tem o princípio comum dos 
jogos infantis: simulações ingénuas, ou antecipações, das experiências 
da futura vida adulta. Aquele menino, que no seu quarto passeava 
de mãos dadas com o pai, simulava ser o flâneur de Baudelaire por 
Benjamin, e nunca o moleque de Victor Hugo. Por quê? O que 
distingue um do outro? Ainda Benjamin é quem fornecerá a pista 
que esboça essa resposta:

No momento em que Victor Hugo festeja a massa como a heroína numa 
epopéia moderna. Baudelaire espreita um refúgio para o herói na massa da 
cidade grande. Como citoyen. Hugo se transplanta para a multidão; como herói, 

Baudelaire se afasta J9

Uma substituição de sujeitos, embora a imagem do flâneur nao 
tenha personificação como é o caso do moleque que se con g 
personagem, permitiria considerar o seguinte: O moleque con p 

a multidão; o flâneur ê aquilo que se 
se afasta da multidão escondendo-se, pa

r*m • *
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50 EX SISTERE, existência, em oposição a consistência, é o que se 
sustenta fora, conforme Lacan, nesse sentido faz sentido a percep- 
ção de que a dimensão da existência tem uma componente atem
poral, fora do tempo.

51 Porque Michel FOUCAULT, em "Of other spaces: Utopias and 
Heterotopias", diz que a grande obsessão do século XIX a história, 
a acumulação do passado. Em oposição ao século XX em que ela é 
o espaço: a era do simultâneo, da justaposição, do lado a lado, do 
perto e do longe
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O que separa os dois são duas cidades diferentes também. Entre 
uma Paris e outra cavaram-se as trincheiras imensas do plano de 
Haussmann sobre o tecido urbano da antiga capital francesa.

A Paris pós Haussmann na qual o flâneur se isola, pretensa
mente forjada sobre as formulações iluministas, está essencialmente 
— porque dispensa a noção de igualdade — desvinculada dos ideais 
humanistas que as produziram. Enquanto a Paris de Victor Hugo é 
descrita com um humanismo tão elaborado que se torna um “ser”, 
assume, por assim dizer, a dimensão da existência e por isso mesmo 
ela é, em boa medida, atemporal. Está desprendida do cotidiano e 
contém, então, a idéia de todas as cidades do mundo. O tempo do 
moleque é o teijipo da existência50. Enquanto o tempo do flâneur, 
vejamos antes o que dizem Baudelaire e Benjamin a esse respeito:

o flâneur é um condenado à existência cotidiana na capital.
f

E Benjamin prossegue:
A multidão não é apenas o mais novo refúgio do proscrito; é também o 

mais novo entorpecente do abandonado. O flâneur é um abandonado na multi
dão. Com isso, partilha a situação da mercadoria. Não está consciente dessa situ
ação particular, mas nem por isso ela age menos sobre ele. Penetra-o como um 
narcótico que o indeniza por muitas humilhações. A ebriedade a que se entrega o 
flâneur é a da mercadoria em torno da qual brame a corrente dos fregueses.

O tempo do flâneur é o tempo da premência, o tempo urgente 
e imediato do consumo. Ainda, para o flâneur a cidade é o labirinto, 
que é a pátria do hesitante, o caminho daquele que teme chegar a 
meta e o modo como procede a humanidade que não quer saber 
até onde vai-, enquanto que para o moleque, talvez a cidade seja 
apenas o caminho. Através de Foucault5’ talvez se pudesse dizer que
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52 Talvez se possa dizer que o antigo hieróglifo, nesse ponto, teria 
se transformado num Anel de Moebius, feito como um anel torcido, 
ou uma espiral fechada, de maneira que se passa da sua face inte
rior para a exterior e vice-versa o tempo todo e sem que se dê conta 
de como ou quando se deu a passagem.

53ARGAN, em "História da Arte como História da Cidade" (Martins 
Fontes, São Paulo, 1998), no capitulo "Urbanismo, Espaço e Ambi
ente", página 224, diz o seguinte: "Hoje, não podemos mais conce
ber a distinção entre um espaço interno e um espaço externo, ente 
um espaço apenas meu e um espaço de todos, Hoje, é componente 
do espaço urbanístico qualquer coisa que, na contínua mutação da 
realidade ambiental, retém por um instante nossa atenção, obriga- 
nos a reconhecer-nos (ainda que para tomar consciência de nossa 
nulidade) em um objeto ou em algo que, não sendo objeto no sen
tido tradicional do termo, ainda é algo que não conhecemos e cuja 
chave, cujo código de inerperetação devemos encontrar."

II’

!

< h

- , x

lií
ii I •1I' I ’

■ M
I •>

*. ;i

1 • !’ * B
I <•

• I <
111 '3

■ h
I

i-
• :

i i' fI 
Hl 5

De volta ao assunto. A hipótese é que da mesma maneira e 
porque a cidade está contida no interior dos edifícios, os edifícios se 
dissolvam para compor o ambiente da cidade.

Nessa dissolução não há substituições, nenhuma das partes 
cede à outra, as duas dimensões se sobrepõem e coexistem, de ma
neira que ambas estão sempre presentes nos espaços que antes eiam 
identificados com cada uma delas: o interior e o exterior, por isso 
esses dois termos ganharam certa imprecisão, por isso a classificaçao 
público e privado — como idéia de projeto para definir os espaços 
da cidade —, tornou-se excessivamente genérica.

Voltando àquela figura que se utilizou como roteiro: é como 
se a linha de limite entre o fora e o dentro que desenha o hierogli^o 
egípcio tivesse se tornado permeável, porém sem deixar de existir.
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enquanto o moleque atravessa o tempo, o flâneur atravessa o espaço 
C)flane“r' q“e aParentemente se mistura à multidão, na verdade se 
afasta dela. O moleque, tao singularmente descrito, é apenas mais 
um que se perde no meio dela. Na multidão o flâneur se esconde 
na multidão o moleque se encontra. Finalmente, aqui cada um deles 
assume a personificação de cada um dos lados das duas dimensões 
da existência humana: recolhimento e sociabilização, ou alienação e 
dissolução.

Ambos, o moleque e o flâneur, estão presentes, como duas 
dimensões complementares, em cada um dos vinte milhões de habi
tantes da cidade de São Paulo.
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i fundidos na cidade atual. Assim 
fundiram dentro de cada um de nós.
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entrelaçam de um modo 
moleque atravessa e 

estão entrelaçados na 
• ao outro sem que
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No conjunto construído que faz a cidade de São Paulo atual, 
tempo e espaço mantêm entre si uma relação que sugere o seguinte:

Para cada recorte no espaço — para dizer que cada fragmento 
do conjunto —^equivale a uma possibilidade no tempo. Um tempo 
que não está relacionado necessariamente com o tempo que produziu 
aquele determinado recorte (quero dizer, não é que o novo viaduto 
do chá nos remeta a 1938 quando ele foi projetado). De tal forma 
que esses recortes possam narrar tanto o passado quanto, também, 
o futuro. Pois se armam, a partir da totalidade de possibilidades 
contidas ambiente urbano, os projetos como a totalidade das futuras 
configurações possíveis.

Então, tempo e espaço estão 
como o moleque e o flâneur se __

O tempo e o espaço também se 
interdependente na cidade. O tempo que o 
o espaço em que flâneur se esconde, ambos 
cidade atual. De tal maneira que um conduz 
nenhum deles possa prescindir do outro. Tempo e espaço como duas 
dimensões da cidade.

É nesse contexto que olho para São Paulo.
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3.2. DISPOSIÇÕES ESPACIAIS
[Da dissolução dos edifícios a partir da noção de disposição espacial]
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Volto mais uma vez a Paulo Mendes da Rocha, àquele 
elevador de ob<s instalado em frente ao velho galpão e à ferrovia 
em 1997, onde se realizou parcialmente o III Arte Cidade de São 
Paulo. Por que, afinal, ele fez aquilo? Essa pergunta não precisará ser 
respondida, mas precisa ser feita para considerar o que segue. Aquela 
intervenção, que passou quase sem ser notada durante o evento, não 
é senão um breve comentário informado pela aguçada visão crítica 
do arquiteto sobre a cidade. Um olhar que foi forjado pelo diálogo 
da sua própria obra com a cidade de São Paulo. Voltemos, portanto, 
ao arquiteto.

Uma noção que recentemente tem sido trazida ao âmbito da 
arquitetura por Paulo Mendes da Rocha é a noção de Disposição 
Espacial. Ela é uma idéia recorrente em seu discurso e é notável o 
sentido que ela ganha na sua obra. O que se segue não é uma análise 
da obra — as obras de arquitetura não são o objeto deste estudo 
que reflete sobre a atividade do arquiteto, digo, sobie o andamento 
e não sobre o resultado, sobre o inconcluso e não sobre o acaba
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da produção de projetos de arquitetura quero ater-me à noção 
de disposição espacial em Paulo Mendes da Rocha com o intuito de 
reconhecer equivalências entre ela e o processo pelo qual ele elabora 
seus projetos, ou as suas proposições arquitetônicas.

A hipótese é de que Paulo Mendes da Rocha, muitas vezes, 
elabora suas proposições arquitetônicas a partir da noção de dis
posição espacial. Tal noção comparece no seu processo projetivo 
como uma estratégia que ampara o desdobramento das idéias ar
quitetônicas sobre uma determinada questão específica e está pre
sente, também, quando ele faz sua leitura crítica da cidade de São 
Paulo. Devo acrescentar que, em geral, o projeto e a leitura são feitos 
simultaneamente. De tal modo que muitas vezes é através dessa sua 
leitura crítica cia cidade que ele propõe outras, diferentes, possibili
dades de configurações. E vice-versa, porque simultaneamente.

Como ele faz isso?

Antes de esboçar tal resposta, vejamos, em outra fonte, uma 
formulação similar dessa mesma noção de disposição espacial. A 
outra fonte, dada a sua densidade, será apenas levemente tangenciada 
e já nos permitirá traçar algumas comparações. Ela é, no casíb, 
Wittgenstein no “Tractatus”, escrito durante a Primeira Guerra 
Mundial e publicado em 1921. Não quero estudar Wittgenstein. 
Tampouco quero encontrar em Wittgenstein a origem do conceito 
em Paulo Mendes da Rocha. Primeiro porque isso não faz a menor 
diferença, mas também porque não creio que seja assim. Não o creio 
pela vitalidade que tem a noção de disposição espaci o 
com a fonte direta, primária, que é a própria reahdade - o 
a totalidade das proposições possíveis e a fonte comum a todas as
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Talvez essa obra será compreendida somente por alguém que já tenha 
por si mesmo, pensado o que está expresso aqui. ou. pelo menos, que tenha pen
sado algo similar. Assim, não se trata exatamente de um livro. Seu propósito seria 
alcançado se proporcionasse desfrute a alguém que o lesse e o compreendesse. 
A obra trata dos problemas da filosofia, e mostra, creio, que a razão pela qual 
estes problemas são colocados decorre de que a lógica da nossa linguagem é 
incompreendida.^

I54Fo nt e:h ttp://www.voidspace. org.uk/psychology/wittgenstein/ 
tractatus.shtml. Tractatus Logico-Philosophicus by Ludwig Witt- 
genstein Published (1922) — (Logisch-Philosophische Abhandlung 
(1921). Notas das minhas traduções: States of affairs = arranjos. 
Preservei a expressão "disposição espacial" para manter diferença 
que aparece num único caso que é a tese 3.143. onde a expressão 
composed of spatial foi traduzida como disposição espacial.

55 Na verdade a numeração expressa uma hierarquia lógica de im
portância e assuntos. Daí os grupos de números.

disciplinasque é, para o caso deste estudo a .4 4 4 .
Essa indiferença de qual seja a fonte da noção paVo ' ° 
em boa medida, amparada pelo primeiro paráeraf V9™*0 e’ 
“Tractatus”: Paragrafo do próprio

Paulo Mendes da Rocha certamente está entre aqueles a quem 
o filósofo se di4ge em sua obra como os “predestinados” a com
preendê-la e desfrutá-la por ser alguém que já tenha pensado o que 
está expresso nela.

Embora o “Tractatus” seja um arrolamento de teses numera
das como se fossem parágrafos55, a sua sequência tem ritmo e pro
gressão típicos de um texto corrido. Por isso, são necessários pelo 
menos alguns pequenos blocos de sequências para que não se perca 
muito o ambiente das assertivas e também o i_. 
se uma pequena seleção, quase casual, porque 
ções que pretendo traçar:

1. O mundo é tudo que vem ao caso.

1.1. O mundo é a totalidade dos fatos, não das coisas.

1.2. O mundo resolve-se em fatos.
2. O que vem ao caso — um fato — éa existência de arranjos.

2.01. Um arranjo (um estado de coisas) é uma combinação de objetos (coisas).

1

I I 
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2.021. Objetos constituem a substância do mundo. Por esta razão eles 
não podem ser compostos (complexos).
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2.014. Os objetos contém a possibilidade de todas as situações.

2.02. Os objetos são simples.
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2.0201. Toda formulação complexa pode ser reduzida numa formu
lação sobre seus constituintes e dentro de proposições que descrevam a 
complexidade completamente.
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2.011. É essencial para as coisas que elas se constituam em arranjos.

2.01231. Se eu, para conhecer um objeto, pensava ser preciso 
conhecer suas características externas, é obrigatório conhecer todas as 
suas características internas.

2.06. A existência e não-existência de arranjos é a realidade (Chamamos 
existência de arranjos um fato positivo e sua não existência um fato negativo).

2.061. Os arranjos são independentes entre si.

2.063. A soma total de realidades é o mundo.

2.1. Imaginamos os fatos para nós mesmos.

2.12. Uma imagem é um modelo da realidade.

2.221. O que uma imagem representa é o seu sentido.

2.0272. A .^nfiguração de objetos constitui arranjos.

2.03. Em um arranjo os objetos se concatenam como os elos de uma 

corrente.

2.033. Forma é a possibilidade da estrutura.

2.04. A totalidade dos arranjos existentes é o mundo.

2.05. A totalidade de arranjos existentes também determina que ar

ranjos não existem. °
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cidade como o mundo, cada peça que a compõe 
por exemplo, seus edifícios , 

dada disposição espacial de objetos, 
das citações daquelas teses, já aqui 

a tese 2.01231: para conhecer um

3.01. A totalidade de pensamentos reais é a imagem do mundo.

3.1. Numa proposição o pensamento encontra uma expressão que pode 
ser percebida pelos sentidos.

3.7437. O sentido essencial de uma proposição é claramente perce
bido se imaginarmos os objetos (tais como mesas, cadeiras e livros) numa 
certa disposição espacial ao invés de sinais escritos.

3.144. Situações podem ser descritas, mas não nomeadas.

3.2. Em uma proposição um pensamento pode ser expresso de tal ma
neira que os elementos do sentido da proposição correspondam ao objeto do 
pensamento.

3.3. Somente proposições têm sentido; somente no nexo de uma 
proposição um nome tem significado.

4.01.A totalidade de proposições é linguagem.

Então, aqui será preciso pedir licença ao filósofo para com
preender o arquiteto. Licença porque o que quero fazer é tomar de 
empréstimo as suas teses e lançá-las sobre o ambiente urbano. Se 
pudesse, eu gostaria de lançá-las de fato, como coisas, lançá-las fisi
camente. Cada tese como um fato, cada fato como um arranjo de 
objetos — ou disposição espacial de objetos —, porque creio que 
tais fatos, colhidos do livro mais ou menos ao acaso e lançados ao 
léu sobre a cidade, encontrariam nela, cada um deles, seus endereços 

exatos e precisos.

Imaginemos a
como um fato arquitetônico — como, 
cada um desses fatos como uma 
Se com isso refizermos o percurso 
nesse ponto ganharia destaque
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que compõem as disposições que 
procurasse nos objetos a i 
os arquitetos, não é outra coisa senão a 
seu percurso é, num primeiro momento, aparentemente 
da linguagem. Porque ele, primeiro, precisa desmontar a estrutura

56 No futuro com sentido projetivo e não predição, assim talvez 
não se veja conflito com a tese 5.1361 Os eventos do futuro, não 
podemos derivá-los dos presentes. A crença no nexo causal é a 
superstição. (TRACTATUS, tradução de Luiz Henrique Lopes dos 
Santos. EDUSP, São Paulo, 2001. p. 207.

objeto é obngatório conhecer todas as suas características internas 
Pois ela nos conduz à substância das coisas e para isso é necessário 
algum desprendimento da relação tradicional entre interior e exterior 
no que diz respeito à “forma”, é necessário um desprendimento da 
noção tradicional de “forma”. Esta tese, quando vista no contexto 
das suas pares, desvincula o interior da sua “forma”, como se 
a forma deixasse de ser um corpo que lhe encerra. Assim os 
objetos contidos no interior de cada fato se libertam e recuperam 

a sua potência propositiva para constituirem novos arranjos. Eis 
que se torna maravilhosa a formulação da tese 2.014. os objetos 
contem a possibilidade de todas as situações, porque recuperada 
a sua potência propositiva, eles podem configurar novos fatos ou 
novas disposições espaciais. [Digo, em qualquer tempo: presentes, 
passadas e futuras!]56

Paulo Mendes da Rocha trabalha junto com o 
direção.

O espaço construído da cidade se apresenta como justaposição, 
como simultaneidade, como sobreposição de fatos; enfim ele se 
apresenta como uma formulação complexa. A leitura do arquiteto 
desmonta essa complexidade de modo analítico como sugere a tese 
2.0201. Ele desmonta a formulação complexa nas suas proposiçoes 
constituintes e também desmonta a proposição em cada um dos obje

: lhe enunciam. Ele faz isso como se 
substância do mundo — cujo mundo, para 

cidade —. Nesse processo o
57 inverso ao
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a sua
todas as possíveis

melhor, 
c, após desmontar 

servindo-se da 
tese 
dis- 

modelos da realidade — que se
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57 Aparentemente, porque a linguagem também faz naturalmente, 
e o tempo todo, este desmonte. No entanto a aparência é de que 
as palavras estão sempre prontas para serem ditas, mas na prática 
sabemos que não é bem assim que funciona.
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B < 1 • a potência propositiva de
cada um dos objetos que compoem a sua substância. Nesse desmonte 
as formas que correspondem a cada um dos fatos arquitetônicos da 
cidade deixam de existir como unidade. Importante, deixam de existir 
para liberar a potência propositiva dos seus elementos constitutivos. 
Não é que a forma nao interesse ao arquiteto, o que deixa de existir 
é a forma que aprisiona dentro dela, como latências, as potências 
propositivas dos objetos que a constituem, é essa a “forma” que o 
arquiteto atravessa. Atravessa, ou supera, para finalizar o desmonte 
analítico e reencontrar na simplicidade dos objetos isolados 
potência propositiva para novas possibilidades
— de configurações espaciais.

•7^.

Então, aã reencontrar os objetos em sua plena potência propos
itiva — como se fossem os tijolinhos da construção dos sentidos 
arquitetônicos — ele rapidamente refaz o percurso no sentido inver
so, para lançá-las, como arquiteto, na forma de novas proposições. 
Chamamos a essas proposições projetos.

Como ele as lança?

A forma, que às vezes aprisiona, como descrito; que às vezés 
é despótica, como quando se torna formalista; essa mesma forma, 
em outra condição, é também o que liberta. É nessa condição que 
a forma ampara a estrutura do raciocínio da linguagem, ou 
do projeto^ Então, como não poderia deixar de ser, 
a forma que aprisiona, ele lança as suas proposições 
forma como estrutura das suas proposições arquitetônic « 
2.033. - é assim que Paulo Mendes da Rocha elabora as suas 

posições espaciais” como imagens —

I V.
I li

• ]
4

I

I
• I

!

< i

1

.. í
• 11 . j

I

i
• ■

í.



a tese 3.1431, não há

com o

I

i

I

i Hl

i Ii 
I

I

í
I

I

rd•U1

i

1 w
I
I

j

i I

II

i f

i

i
*

ui 
Jfí

|| ■

; I ! 1

lí íI
f>| M
I 

hri r.fei

!Í
:í-
1 !

n
■ I'
j I !
11 J
■

i H
■I 
lll I

R;

ili
ll
'U

Pl!;
11

• • •

I

'i
I ’ .

d
■4

44

SiH

I,
• ■

I

I
,, II

. j l> 

li
l’

I
u •

i

■J
I

• I 
■

I

I

I
7

...

11’rí «1ra

Í

desdobram em projetos. Para elas, como diz 
sinais escritos que lhes possam traduzir.

Então, as disposições espaciais não são projetos?

Nao. Nao o sao porque não têm a especificidade e a objetivi
dade que exige um projeto de arquitetura. As disposições espaciais 
são como algoritmos abertos, que se podem desdobrar em diversas 
finalizações como diversos projetos. E isso o arquiteto bem o sabe 
pelo que demonstra na condução do processo do seu trabalho de 
modo que elas se desdobrem em projetos de arquitetura__
perdão da expressão — primorosos.

Finalmente ganha um sabor especial a tese 3.3. Somente 
proposições tefâi sentido; somente no nexo de uma proposição um 

nome tem significado. Tais proposições, atualmente, só podem ser 
formuladas a partir desse processo: desmonte da realidade dos fatos 
constituídos para recuperar a potência propositiva dos objetos com 
os quais formulará a sua nova proposição. As proposições são os 
projetos de arquitetura — cuja fonte é a cidade como um mundo e 
como a possibilidade de todas as situações — o nome que ganha sig- 
nificado nesse processo é a cidade, em contínua transformação. Mas 
dessa maneira, para que a cidade não perca o seu sentido que só 
tem significado no nexo de uma proposição é necessário que as 
proposições não cessem de serem feitas. Proposições de fato.

E estas, necessariamente, desmontarão tudo outra vez.

Mas, então, seria necessário aceitar que para sustentar o sen
tido da cidade numa proposição é necessário desfazê la e 
incessantemente, como se a cidade, para não perder o seu
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58 SANTOS, Milton. "A Natureza do Espaço”. Hucitec, São Paulo, 

1997. P. 93.

59 ABBAGNANO, Nicola. "Dicionário de Filosofia". Martins Fontes, 

São Paulo, 1999. P. 963.
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precisasse pulsar?

Sim. E aceitar tal condição equivale a dizer 
apresenta, para o arquiteto, como uma totalidade.

Eis outra noção tão cara aos arquitetos: a idéia de totalidade 
Fecundo legado da filosofia clássica” , o conceito de totalidade em 
Aristóteles descreve uma relação particular entre as partes e o todo: 
Um todo completo em suas partes e perfeito em sua ordem.59 Estava, 
portanto desde então, já descrita a mesma matriz sobre a qual a 
pensamos atualmente. Porém, hoje, a idéia de totalidade não tem 
mais a estabilidade ou permanência, que emana da formulação de 
Aristóteles. — A noção de totalidade está também expressa nas 
teses de Wittgflistein (1.1, 2.04, 2.05, 3.01 e 4.01) apresentadas 
anteriormente. — Para expor sumariamente o conceito, recorro, 
uma vez mais, a Milton Santos em “A Natureza do Espaço”, onde 
ele apresenta o conceito de modo atual, claro e suficiente. É dele a 
descrição da idéia de totalidade reproduzida abaixo:

Segundo essa idéia, todas as coisas presentes no Universo formam uma 
unidade. Cada coisa nada mais é que parte da unidade, do todo, mas a totalidade 
não é uma simples soma das partes. As Partes que formam a totalidade não bes
tam para explicá-la. Ao contrário, é a Totalidade que explica as partes. A Totalidade 
B, ou seja o resultado do movimento de transformação da Totalidade A, divide-se 
novamente em partes. As partes correspondentes à Totalidade B já não são as 
mesmas partes correspondentes à Totalidade A. São diferentes. As partes de A 
(a1, a2, a3... an) deixam de existir na totalidade B; é a Totalidade B, e apenas. ela, 
que explica suas próprias partes, as partes de B (b1, b2, b3... bn). E não> são as 
partes de a1, a2, a3... que se transformam em b1, b2, b3..., mas a tota i

que se transforma na totalidade B.

Eis porque se diz que o Todo é maior que a soma de suas p
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O conhecimento da totalidade pressupõe, assim, sua divisão. O real é o 

processo de cissiparidade, subdivisão, esfacelamento. Essa é a história do mun
do, do país, de uma cidade... pensara totalidade, sem pensar a sua cisão é como 
se a esvaziássemos de movimento?2.
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63 Valeria expor a idéia de existência em Sartre de que Milton 
Santos se serve: "o ser é a existência em potência e a 
existência é o ser em ato" (SARTRE), a partir dessa noção ele 
faz duas equivalências para dizer: a sociedade seria assim o Ser e 
o espaço a Existência. E por fim ele cita a maravilhosa formulação 
de E. Dardel: "0 espaço terrestre aparece como a condição de 
realização de toda a realidade histórica, como aquilo que lhe 
dá corpo e atribui um lugar a cada coisa existente. Pode-se 
dizer que é a Terra que estabiliza a existência" (DARDEL).

I '

t I

li11

I* * I 
1 •
I

I i I

• •

i
I

I

67 SANTOS, Milton. "A Natureza do Espaço". Hucitec. São Paulo 
1997. P. 95.

Mas o autor nos alerta que a totalidade é fugaz, ela se desfaz e 
se refaz em outra continuamente. Ele diz: A totalidade é a realidade 
em sua integridade61. Mas a integridade da realidade estaria sem
pre por ser consumada? Talvez. Talvez porque dependeria de como 
definíssemos realidade em sua integridade. Se for como um resultado, 
ela se consumaria, porque seria equivalente a totalidade. Mas se for 
como processo, ela equivaleria à idéia de totalização que está sem
pre em curso para se totalizar de modo que não se consuma nunca. 
Então, a totalidade, assim como a realidade em sua integridade, não 
se consuma nunca? Sim, a totalidade se consuma a todo instante. E 
logo se desfaz e se refaz em outra. Por isso, segundo 
pensá-la é imprescindível cindi-la. Ele nos diz que esse é o processo 
típico do conhecimento, que pressupõe a análise, e a análise, por sua 
vez, pressupõe a divisão.

61 SANTOS. Milton. "A Natureza do Espaço". Hucitec, São Paulo, 
1997.P. 94

60 SANTOS. Milton. "A Natureza do Espaço". Hucitec, São Paulo, 
1997. P. 93.
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A essência da existência63 estaria num movimento que 
vai daquilo que está dado para aquilo a ser realizado. Segundo o 
autor, é o que Whitehead denomina presente iminente, inconcluso, 
um presente que se move ou que está por ser: não apenas projeto 
e não ainda realidade terminada. Finalmente, tenho a impressão 
de que Milton Santos dirige seu texto aos assuntos específicos da 

arquitetura: .
Tornada forma-conteúdo pela presença da ação, a forma torna-se capaz 

de influenciar, de volta, o desenvolvimento da totalidade, participando, assi 
pleno direito, da dialética social. De acordo com Sartre, "o todo está inte.ramente
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64 SANTOS, Milton. "A Natureza do Espaço". Hucitec, São Paulo, 
1997. P. 101 — citação de Sartre, "Critique de La Raison Dialec- 
tique", 1960, P. 139.

65 WHITEHEAD, Alfred North. "O Conceito de Natureza". São Paulo, 
Martins Fontes. 1994.
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' 5t t ç

• •-

í
ÍIJ
Ju
$ :

V:r ;
i yií §1
í I ■

• í' ,
■ • •

ehH1
. !'i!
d

li II '
iii

4 Oii 
«•

p h i

l. f I J

li !ii
■ ! t 

i: hl
, • Ml

l Li
i hl* *il
I •

■

I
.1

iI
I

1

' ll

dlIII
1 I 11II

Para fecharão assunto. Quando Paulo Mendes da Rocha se 
refere às disposições espaciais ele opera nesse estado de coisas ou 
nessa realidade em sua integridade, a que me refiro como sendo a ci
dade de São Paulo. Estaria então presente na idéia de disposições es
paciais a noção de totalidade, que ele percebe e a aceita como fugaz. 
Ele a considera inconclusa, não apenas projeto e não ainda realidade 
terminada.65 Então, ela é desfeita como primeira totalidade perce
bida e rapidamente reconstruída a partir dos objetos constitutivos 
libertados dos fatos que a compunham. Os objetos recuperaram a 
sua potência pr^.positiva a partir do desmantelamento dos fatos que 
as aprisionavam como latências. Essa origem “viva” dos objetos ex
traídos da realidade em sua integridade, com os quais ele elabora às 
suas proposições arquitetônicas, confere às proposições do arquiteto 
um vigor de conteúdo contextualizado: por isso é uma obra que con
versa com o seu lugar e, também, com o universo.

O projeto propriamente dito, quero dizer, aqueles desenhos 
que se usam para construir os edifícios, vem depois. Mas isso não é 
exatamente verdadeiro, porque tudo se faz simultaneamente. Poiém, 
didaticamente, como se estivéssemos analisando o todo pelas partes, 
talvez se pudesse aceitá-lo dito assim: aqueles desenhos que se usam 
para construir os edifícios vêm todos depois.

No entanto, seguimos cientes de que, como se diz, na prática a 
teoria é outra. Então, que se deixe o didaticamente de lado para con
siderar o simultaneamente. Aí tudo se torna mais comp ex 
por outro lado, torna-se muito mais interessante.
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Para responder a essa questão, lançando mão dos mesmos 
elementos que nos ampararam até aqui, posso dizer que isso 
acontece como se no momento do projeto — uma ação do sujeito 
— o conhecimc£ito se constituísse como numa totalidade. Ainda que 
fugaz e só por aquele instante. Sem onipotência, sem onisciência, 
sem infalibilidade.

se antecede. São todos

to pressupõe a analise e a análise pressupõe a divisão. Entretanro 
quando se pensa na ativtdade de projetos de arquitetura „ão é pos^ 
s,.e dtzer o que vem antes e o que vem depois, o conhecimento ou a 
analise. A analise ou a divisão? A hipótese ou a síntese?

Nessa atividade, creio, nenhum deles
simultâneos.

A ação como fato, por mais carregado de contradições de 
qualquer ordem que esteja o seu sujeito no instante da ação, ela em si 
com ação não deixa dúvida, ela é. A essa totalidade de conhecimento 
se pode chamar consciência, para dizer a apreensão da realidade em 
sua integridade.

A essa ação sem dúvida do sujeito se pode chamar certeza.

E o que sustenta o sujeito nesse ato?
Uma boa resposta para isso encontra-se no que Hegel deno

mina certeza sensível. Mas aí surge um problema. Pois Hegel usa 
esta designação, em “Fenomenologia do Espírito” onde ele traça 
o processo de formação da consciência do homem, para se 
justamente ao primeiro estágio da formação da consc.euc.a, onde
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o pensamento se confundiria com a sensibilidade e onde o conheci 
mento ainda mal teria sido esboçado. É nesse estágio ancestral da 
consciência no homem que, segundo ele, a certeza sensível orientaria 
a ação.

Por mais que seja atraente pensarmos que quando se projeta 
em arquitetura estamos retornando às ancestralidades — com a qual 
a atividade, de fato, nos reconcilia —, isso é um problema. Pois o que 
me refiro como certeza sensível, aquilo que comandaria a ação num 
lapso de totalidade do conhecimento, estaria mais alinhada com o 
que Hegel projeta como saber absoluto, o último estágio da forma
ção da consciência, em que se desfaz a cisão entre sujeito e objeto.

E como i>e o simultâneo fosse o tempo condensado onde o 
processo descrito por Hegel estaria presente inteiro e onde o saber 
absoluto e certeza sensível estariam de mãos dadas.

Ou, melhor dizendo, para a atividade do projeto de arquitetu
ra não é possível identificar, no momento da ação, o que vem antes: a 
certeza sensível ou o entendimento, a consciência ingénua ou o saber 
absoluto? Sem idealização nem infalibilidade, ainda que se acei.çe 
que, naquele lapso de tempo onde a ação se dá, haja uma totalidade 
de conhecimento, por ser assim que a percebemos.

Mas ainda que se dê exatamente assim, pela última vez, nao ha 
idealização ou infalibilidade. Não há, pelo fato de que o processo 
sobrepõe ao momento da ação — ao seu resultado naquele instante 
e aos seus resultados sucessivos nos instantes que o sucedem 
projeto se faz nesse processo em que as totalidades se sucedem sem 

se consumarem nunca como totalizaçao.

rr 
r fl

' ifi 

I

í

I ,|'H

■31 Jii

. I

i

n -iu

•!> í íl ! í f



I

I

*

71

I
I'!

■•1

í

>

1
• <
I I

I

l
I

i

I

I

! 
>

! 

I

1

i
■

I 
f 
J

1

’ M 
I

I
I

I

I

I
I

,1
I

í
r
|
1

I I1 I
J I 
!

■

i

-L-**4
I,.

. 5 ■ 

u

■i

f

jM
' Mi 

?! ■

V • >

$

t

<1
I

1

||

.«

ti ii

1 
i 11

O que seria idealizar ou mesmo mistificar não seria crer na 
totalidade de conhecimento naquele instante e sim acreditá-la 
permanente durante o desenvolvimento do processo.

Ao maior ou menor domínio dessas dinâmicas, dessas 
fugacidades e dessas incompletudes que caracterizam o processo, 
quero dizer, à maior ou menor capacidade do arquiteto de sustentar 
o que seja de fato relevante durante o sempre tumultuado processo 
no qual os projetos de desenrolam é o que, atualmente, pode garantir 
algum interesse e qualidade às obras de arquitetura. É essa capacidade, 
mais do que a idealização de uma certeza sensível, é que poderá fazê- 
las, nas palavras de Milton Santos, formas-conteúdo pela presença 
da ação, formas capazes de influenciar de volta o desenvolvimento 
da totalidade, iormas capazes de conter inteiramente o todo como 
seu sentido atual e seu destino.

O pretexto para as considerações tecidas neste capítulo f®i 
a noção de Disposição Espacial trazida ao debate da arquitetura 
em São Paulo por Paulo Mendes da Rocha, cuja obra é uma das 
honrosas exceções do nosso ambiente construído. O interesse que 
tenho em descrevê-la não está na exceção e sim no esclarecimento do 
processo da operação, para que a noção se abra, comô uma chave, 
a qualquer um. Interessa fazê-la uma gramática descrita. E nesse 
sentido, vale a pena investigar .m que medida a arquitetura pode se 
considerada como uma língua, que como tal pode ser íalada P
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Croqui de Paulo Mendes da Rocha para Sede do SIVAM.
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chave descrita pode ser conquistada 
na exceção. Esse é um

Croqui de Paulo Mendes da Rocha para Sede da Fundação Getúlio 
Vargas, 1994.

em dis-
desdobrada no projeto da FGV, foi desdobrada também em 

similaridade de uma disposição
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“qualquer pessoa”. Então, se a , 
pelo ordinário, passa-se a outro nível também 
andamento que interessa para a atividade.
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A

Croqui de Paulo Mendes da Rocha para Cidade Porto Fluvial do 
Tiête, 1980.

As seguintes evidências amparam as hipóteses apresentadas para a noção de Disposição 
Espacial em Paulo Mendes da Rocha:

1. De que a cidade é a origem das suas proposições:

Nas descrições do próprio arquiteto sobre seus projetos, fragmentos da cidade de 
São Paulo são mostrados como imagem que amparam as proposições, porém, vale dizer, tais 
imagens só existem para ele — como fatos arquitetônicos, veja tese 2.12., imaginada pare ele 
mesmo — porque ele a lê mais ou menos do modo como foi descrito. Dois exemplos:

- Cidade Fluvial no Tietê, a imagem do Anhangabaú inundado.

- FGV, a imagem do Viaduto do Chá e seus edifícios adjacentes.

2. De que disposições espaciais não são projetos e sim algoritmos abertos:

A chave decodificada a partir do Anhangabaú e formulada como proposição 
posição espacial pela primeira vez 
outros projetos bastante distintos embora guardem entre si a 
espacial comum. Três desses exemplos:

- FGV, SESC TATUAPÉ e SIVAM.
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66 FOUCAULT, Michel. “As Palavras e as Coisas". Martins Fontes, 
São Paulo, 2002. P. 144. Citando Court de Gébelin.
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... o toque labial, o mais fácil de acionar, o mais suave, o mais gracioso, 
servia para designar os primeiros seres que o homem conhece, aqueles que o 
cercam e a quem deve tudo: papai, mamãe, beijo.66
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Essas primeiras palavras fundadas na afetividade do toque 
labial, descritas por Foucault em “As Palavras e as Coisas”, coincidem 
com os limites das lembranças em cada um de nós. Pois — cito de 
memória, coisa que há de ser tolerada nesse caso, um artigo de 
jornal — “as lembranças que temos das experiências vividas têm 
o seu limite ditado pelo esboço da fala”. Antes dela, a memória, 
como a língua, apenas balbucia. Isso quer dizer que a memória, 
para ser constituída, precisa ser descrita e para que persista exige 
a capacidade da descrição. Seria, então, a narrativa dos fatos da 
nossa experiência que lhes dariam significado e permanência. Daí o 
valor das conversas, das histórias contadas, da tradição oral, para as 
atividades que recorrem à memória, às associações e à imaginação,, 
ou, como alguém poderia reivindicar, para todas as atividades 

propriamente humanas.

3.3. LÍNGUA E ARQUITETURA: PARALELOS

b
I 
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6S As línguas podem se distinguir em duas espécies: 1. históricas, 
cuja massa falante é uma comunidade histórica: por exemplo, ital
iano, inglês, francês etc. 2 artificiais, cuja massa falante é um gru
po que se distingue por uma competência específica; são as línguas 
das técnicas específicas (às vezes chamadas impropriamente de 
linguagens); por exemplo, língua matemática, língua jurídica etc. 
ABBAGNANO, Nicola. "Dicionário de Filosofia". Martins Fontes, 
São Paulo, 1999. p. 615.

68 BACHELARD, Gaston. "A Poética do Espaço". Martins Fontes, São 
Paulo, 2000. P 6

70 As ciências são línguas bem feitas na mesma medida em que as 
línguas são ciências incultas. Toda língua deve, pois, ser refeita: 
isto é, explicada e julgada a partir dessa ordem analítica que nen
huma dentre elas segue exatamente; e reajustada eventualmente 
para que a cadeia de conhecimento possa aparecer com toda a 
clareza, sem sombra nem lacuna FOUCAULT, Michel. "As Palavras e 
as Coisas". Martins Fontes, São Paulo, 2002. p. 120.

I

i I! II
87 BACHELARD, Gaton. "A Poética do Espaço". Martins Fontes, São 
Paulo, 2000. P. 29.

Para fazer um poema completo, bem estruturado, será preciso que o es
pírito o pré-figure em projetos. Mas para uma simples imagem poética não há 
projeto, não lhe é necessário mais que um movimento da alma. 68

fllY ,II.

esses sentidos da narrativa,
espaço, e pelo espaço, que a memória se concretiza.

Aqui o espaço é tudo, pois o tempo já não anima a memória. A memória 
- casa estranha! - nao regtstra a duração concreta... É pelo espaço é no es 
paço que encontramos os belos fósseis de duração concretizados por longas per- 
manências. O inconsciente permanece nos locais.67

O espaço carregado de sentido em Bachelard reforça a idéia 
da memória construída pela narrativa. Pois, esse espaço carregado 
de lembranças, como os quintais da nossa infância, é o palco que 
acolhe as histórias narradas, onde as cenas descritas ficam impreg
nadas, conferindo-lhes, aos espaços, um sentido todo especial. Esses 
refúgios da intimidade são, também, os lugares que permitem a ex
plosão da imagem poética. O autor faz, portanto, a distinção entre 
narrativa — como a de um poema, por exemplo — e o instantâ
neo que é marca da explosão da imagem. Distinção, não como uma 
oposição, e sim como um discernimento ao qual voltaremos adiante. 
A maneira de Bachelard descrevê-la é notável: I !

Não tenho interesse em encontrar a classificação, mais ou 
menos adequada, para a atividade da arquitetura como uma língua 
histórica ou artificial, na definição de Saussure,69 tampouco como 
língua ou ciência, na distinção feita por Foucault70.
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Mais do que ampara, ele encoraja, quando reconhece como 
produto da imaginação a multiplicação dos signos:

Os signos não se multiplicam com a análise meticulosa das represen
tações, mas com as mais longínquas analogias: de sorte que a imaginação dos 
povos é mais favorecida que sua reflexão.74

É dessa licença que eu gostaria de lançar mão aqui. Para obser
var semelhanças entre a arquitetura e a língua, entre a atividade da 
arquitetura e a atividade da linguagem — a língua na sua integridade 
concreta e viva —, entre o encadeamento da primeira e o discurso da 
segunda, porque creio que tal comparação é esclarecedora e útil ao 
cotidiano da atividade, na medida em que esclarece procedimentos e 
torna mais nítidas algumas de suas operações. Ainda que com 
ceitos emprestados, ainda que rudemente empíricos e grosseiram 

similares.
Feita a ressalva, com esse intuito eminentemente prático, pros

sigo retomando a ideia daquele discernimento entre poema e .ma- 
gem poética em Bachelard, citado anteriormen

arquitetura que^i' 

por Foucault de que a simil.tude t 0
«de e em parte amparado, pelo mesmo autor, q„ando ele

’P” “7,P “ '"“«""-fdo só se exerce epoiando-se nela (a
senulhançaf-. Melhor dizendo, nas suas próprias palavras.

Vê-se o duplo requisito. É preciso que haja, nas coisas representadas, 
o murmuno insistente da semelhança; é preciso que haja, na representação o 
recôndito sempre possível da imaginação. E nem um nem outro desses requisi- 
tos pode dispensar aquele que o completa e lhe faz face73

” FOUCAULT, Michel. "As Palavras e as Coisas". Martins Fontes, 
São Paulo, 2002. p. 93.

72 FOUCAULT, Michel. "As Palavras e as Coisas". Martins Fontes, 
São Paulo, 2002. p. 95.

FOUCAULT, Michel. "As Palavras e as Coisas". Martins Fontes,73

São Paulo, 2002. p. 95 e 96.

74 FOUCAULT, Michel. "As Palavras e as Coisas". Martins Fontes. 
São Paulo, 2002. P. 157.
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Segundo Bachelard, o 
se o espírito o pré-figura em projetos. 
a imagem poética dispensa qualquer 
único movimento da alma. 
mesmo caminho para discernir 
a

-

I

75

São Paulo, 2002. P. 114

76 FOUCAULT, Michel. "As Palavras e as Coisas". Martins Fontes, 
São Paulo, 2002. P. 114.

poema completo só pode ser formulado 
enquanto uma simples (única) 
pré-condição, pois surge num 

como numa explosão. Foucault trilha esse
° Pensarr>ento — operação simples, 

que se alinharia a imagem poética de Bachelard — da sua enuncia
ção — operação sucessiva, que guarda relações com a prefiguração 
em projetos do poema de Bachelard —. Foucault coloca a questão 
nos seguintes termos:

Se o espírito tivesse poder de pronunciar ideias como as percebe, não há 
nenhuma dúvida de que as pronunciaria todas ao mesmo tempo. Mas é justa
mente isso que não é possível, pois, se p pensamento é uma operação simples, - 
sua..enunciação é'uma operação sucessiva. (...) É nesse sentido estrito que a 

.Jinguagem é análise do pensamento: não simples repartição, mas instauração 
profunda da ordem no espaço.75 

* - J -

O espírito em Foucault é alma em Bachelard. Foucault constrói 
uma impossibilidade, se o espírito tivesse o poder, como uma 
certeza: não há nenhuma dúvida de que as pronunciaria todas ao 
mesmo tempo. Usa essa figura apenas para fazer ainda mais claro o 
seu argumento: enunciação é uma operação sucessiva. É essa ordem, 
necessariamente sucessiva, que confere à linguagem, segundo o autor, 
sua característica singular. É isso que a distingue de todos os outros 
signos. Pois ela, a linguagem: não pode representar o pensamento, de 
imediato, na sua totalidade; precisa dispô-lo parte porparte segundo 
uma ordem linear.16 Ora, a essa sucessão chamamo^discursiva. Então 
a operação sucessiva da linguagem é a elaboração do discurso ~ , 
afirmação essencial ali é a de que a linguagem analisa. Ela nao e 
pensamento, muito pelo contrário, ela, segundo o autor, se op

\
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ele como o refletido se 
não fala, ela analisa.

v FOUCAULT, Michel. "As Palavras e as Coisas". Martins Fontes.- 
São Paulo, 2002. P. 113.

opõe ao imediato. Para Foucault a linguagem

na sucessão encadeada de operações 
que são necessárias à elaboração dos projetos de arquitetura, tal 
processo parece idêntico. É claro que os pensamentos, as idéias, ou 
ainda, as explosões das imagens poéticas, se sucedem no tempo. Mas 
são diferentes. Porque as imagens não se encadeiam em sucessão à 
maneira do discurso. Como, mais uma vez, nos esclarece Foucault: 
os pensamentos se sucedem no tempo, mas cada um forma uma 
unidade, quer se admita com Condillac que todos os elementos 
de uma representação são dados num instante e que somente a 
reflexão pode desenrolá-los um a um, quer se admita com Destutt 
de Tracy que eles se sucedem com uma rapidez tão grande que 
não é praticamente possível observá-la nem reter sua ordem.,São 
essas representações, assim cerradas em si mesmas, que é preciso 
desenrolar^nas_ proposições.77

No âmbito da atividade de projetos de arquitetura, o 
pensamento ou a idéia, sem contar com o amparo da “estrutura 
da língua” que lhe possa fazer “falar” através do encadeamento 
“discursivo” de um projeto é um mito. Quero dizer, sem o amparo 
desses procedimentos que permitem o encadeamento das imagen 
que lhes possam fazer concretos num projeto, sem esses pré req 
que à maneira da língua instrumentam a elaboração dos proje 
eles, imaginar que idéias porjuó^ossamsedgsdo^ 
é um ml^mgí^tão™^^^

todas asjdéias ao mesmotempo-
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n BAKHTIN, Mikhail. "Problemas da Poética de Dostoievski". F0- 
RENSE, Rio de Janeiro, 1997. p. 181.
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que se desfaz com outra imagem, também de memória: Não se verá 
nunca a furta de um tornado varrer um ferro velho e produzir no 
seu desfecho, um boeing 747. O acaso não tende ao encadeamento 
discursivo, assim como as idéias que se sucedem aleatoriamente não 
produzem projeto.

Discurso, segundo Bakhtin, é a língua em sua integridade 
concreta e viva.™ Mas devo dizer que o autor de “Problemas da 
Poética de Dostoiévski” dedicou quase cem páginas apenas ao tema 
específico do discurso em Dostoiévski, numa abordagem a que ele 
mesmo define como metalinguística. Não é, portanto, nessa frase 
curta que ele o define, além disso, ele inaugurou todo um campo de 
investigação denominado Teoria do Discurso.

Há dois trechos nas formulações de Bakhtin acerca do dis
curso que são notáveis para o nosso assunto.

O primeiro deles diz que embora submetidas às “regras da 
língua” as relaçõesQialogicas^as superam, como se as atravessasse 
ao se materializarem como discurso. Passam, segundo ele, a outro 
campo da existência e assim, como discurso, têm, necessariamente, 
alguma espécie de autor. Vejamos nas suas próprias palavras:

As relações dialógicas são absolutamente impossíveis sem relações lógi
cas e concreto-semânticas, mas são irredutíveis a estas e têm especificidade 

própria.
Para se tomarem dialógicas, as relações lógicas e concreto-semânticas 

devem, como já dissemos, materializar-se, ou seja, devem passar a ou, ,
daexistência, deyem tornar-se discurso, ou seja, enunciado e gan ar 

dor de dado enunciado cuja posição ela expressa.
Nesse sentido, todo enunciado tem uma especie de autor, que P

)c KA
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73 BAKHTIN, Mikhail. "Problemas da Poética de Dostoievski". FO
RENSE, Rio de Janeiro, 1997. p. 184.

80 BAKHTIN, Mikhail. "Problemas da Poética de Dostoievski". FO
RENSE, Rio de Janeiro, 1997. p. 5.

81 BAKHTIN, Mikhail. "Problemas da Poética de Dostoievski". FO
RENSE, Rio de Janeiro, 1997. p. 4.

87 BAKHTIN, Mikhail. "Problemas da Poética de Dostoievski". FO

RENSE, Rio de Janeiro, 1997. p. 6.

enunciado escutamos como o seu criador. Podemos não sahnr , 
nada sobre o autor real. como ele existe fora do enunciado. As foZZessa 

autona real podem ser muito diversas. Uma obra qualquer pode ser produto de 
um trabalho de equipe, pode ser interpretada como trabalho hereditário de várias 
gerações, etc., e apesar de tudo, sentimos nela uma vontade criativa única uma 
posição determmada diante da qual se pode reagir dialogicamente. A reação 
dialógica personifica toda enunciação à qual ela reage?2

O segundo trecho notável para o assunto aqui é quando ele 
opõe o uso monológico e polifônico do discurso, sempre convergin
do para o mesmo foco, que é para expor com clareza suficiente sua 
tese maravilhosa de que: Dostoiévski é o criador do romance po
lifônico™

A multiplicidade de vozes e consciências independentes e imiscíveis 
e a autêntica polifonia de vozes plenivalentes — isto é, plenas de valor, que 
mantêm com as outras vozes do discurso uma relação de absoluta igualdade 
como participantes do grande diálogo — constituem, de fato, a peculiaridade 
fundamental dos romances de Dostoiévski. Não é a multiplicidade de caracteres 
e destinos que, em um mundo objetivo uno, à luz da consciência una do autor, se 
desenvolve nos seus romances; é precisamente a multiplicidade de consciências 
equipolentes — consciências e vozes que participam do diálogo com as outras 
vozes em pé de absoluta igualdade; não se objetificam, isto é, não perdem o sou 
SER enquanto vozes e consciências autónomas — e seus mundos que aqui se 
combinam numa unidade de acontecimento, mantendo a sua imiscibilidade.

Do ponto de vista de uma visão monológica coerente e da concepção 
do mundo representado e do cânon monológico da construção do roma 
o mundo de Dostoiévski pode afigurar-se um caos e a construção dos 
romances algum conglomerado de matérias estranhas e princípios 'nc0 P 
de formalização. Só à luz da meta artística central de Dostoévski por nos orí? 
podem tornar-se compreensíveis a profunda orgamcidade, a coerência 

de sua poética.32
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83 Posso fazer a paráfrase da paráfrase: A palavra seria o ser e a 
construção, a existência. A partir de SARTRE: "o ser é a existência 
em potência e a existência é o ser em ato". SANTOS: "a sociedade 
seria assim o Ser e o espaço a Existência". SANTOS, Milton. "A 
Natureza do Espaço". Hucitec, São Paulo, 1997.

A palavra ampara. Ela constrói seus edifícios, e os dissolve 
também. Simbolicamente, é verdade. Mas assim também são, em boa 
medida, os edifícios que fazem os arquitetos. Talvez a arquitetura 
que realmente importe se situe num limiar onde a palavra não diz, 
onde o toque labial já não alcança. Talvez seja quando a palavra 
falta que a arquitetura surge,83 imprescindível e onde não há sinais 
escritos que lhe possam traduzir (WITTGENSTEIN).

Creio que nesse último parágrafo Bakhrin
voltar pra casa. Pois, ele revela o sentido da estrutura V0™'03 a 
em Dostoiévski como se estivesse construindo, a partir daqXque 
se afigura como um caos, o sentido da cidade de São Paulo Destaco 
uma vez ma.s o texto tendo em mente a nossa cidade: Só à luz da 
meta artística central (...) podem tornar-se compreensíveis aprofunda 
organictdade, a coerência e a integridade de sua poética.



4. AO ENCONTRO DO LUGAR
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Volto a São Paulo num mergulho. É como passar do olhar 
distante dos subsistemas, dos olhos dos satélites em órbitas, aos 
olhos humanos das pessoas que se entreolham caminhando pelas 
ruas. Depois disso, um percurso no centro, porque será preciso 
caminhar por ali para reconstruir o sentido do lugar.

84 Toda coisa no céu inteligível também é céu, e ali a terra é céu, 
como também os animais, as plantas, os varões e o mar. Têm por 
espetáculo um mundo que não foi gerado. Cada um se vê nos 
outros. Não há nesse reino coisa que não seja diáfana. Nada é 
impenetrável, nada é opaco e a luz encontra a luz. Todos estão 
em toda parte, e tudo é tudo. Cada coisa é todas as coisas. 0 sol 
é todas as estrelas, e cada estrela é todas as estrelas e o sol. 
Ninguém caminha ali como sobre uma terra estranha. Plotino, 
extraído de BORGES, Jorge Luís. "História da Eternidade". Globo, 
São Paulo, 2001. P.14.

4.1. UM MERGULHO PARA O "MUNDO DA VIDA"
Diversas imagens produzidas por um conjunto de satélites c[e 

observação com órbitas definidas em paralelos diferentes podem 
montar a imagem de uma seção contínua, norte-sul, entre dois me
ridianos do planeta. Um conjunto dessas imagens, a partir de toma 
das, todas noturnas, puderam produzir uma montagem que mostra 
o planeta inteiro durante a noite. Ali a terra é céu. Vista do céu, de 
noite, ela é o céu e suas estrelas.84

A imagem mostra o planeta inteiro à noite como se isso fosse 
possível! A montagem - que pode construir o movimento a parur
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85 MONDOLFO, Rodolfo. "Figuras e Imagens do Renascimento".
Losada, Buenos Aires. 1954. P.118.
O que se segue é a carta de Galileu Galilei, preso e cego, ao discí
pulo e amigo Oiodati.
"Galileu, seu amigo, tornou-se cego por completo, de maneira 
que aquele céu, aquele mundo, aquele universo que eu através de 
minhas observações maravilhosas e claras demonstrações havia 
ampliado por cem e mil vezes além do que comumente se cria re
duziu-se agora e restringiu-se para mim até o ponto de não alcan
çar nada além do ponto de minha pessoa."

86 CONSIDERAR, por curiosidade, é uma palavra ligada às estrelas 
e às observações celestes. Através da palavra sidera (astro), da 
qual decorrem duas palavras italianas considerare (considerar, que 
originalmente siginificava: levar em conta os que dizem os astros) 
e desiderare (desejar: desprezar o que dizem os astros e agir por 
próprio ímpeto), conforme Marilena Chauí em NOVAES, Adauto 
(org.) "0 Desejo". Companhia das Letras, São Paulo.

Nela, os limites entre continentes e oceanos desaparecem, eles 
cedem lugar a uma outra geografia. No lugar de terra e água, escuro 
e luz. Bilhões de pontos de luz. É o planeta aceso com lampadazinhas 
que foram rosqueadas nos seus soquetes com a palma de uma mão!

Alguém poderia considerar que é como se a luz, a univer
salidade da técnica, apagasse as diferenças culturais existentes no 
mundo. Mas vale notar que foi o próprio Galileu quem nos alertou 
para o fato de que ao telescópio o fenômeno - 
movimento*5 ou seja, o fundamental é considerar 
celestes a dimensão do tempo. Aqui, nesse nosso 
— nós somos o observador posto no céu e 
lites de observação, vemos a terra 
leu sobre o essencial na observação.

de imagens estáticas, como no cinema — constrói . •
possível a partir de drversas tomadas de um planeta em 
Nela, uma grande concentração ium.nosa, reiativamenre 
corresponde a c.dade de Sao Paulo. A cidade está ali como um, con 
stelaçao, cuja magnitude é mantida pela coexistência de cerca de 20 
milhões de pessoas que acendem as luzes de noite. Poucas cidades 
no Brasil têm mais de 100 mil habitantes, todas elas aparecem na 
imagem. Há pelo menos 100 mil pessoas, a qualquer hora do dia ou 
da noite, sobrevoando o Oceano Atlântico. Mas nela não aparecem 
as luzes das rotas aéreas nem das rotas marítimas ou terrestres. Ela 
não registra as luzes que se movimentam, mesmo quando essas luzes 
têm a dimensão de grandes,cidades andando.

* •

. É uma imagem absurda e linda. Talvez seja também revela
dora.

essencial é aquele do 
*86 nas observações 
telescópio invertido 

de lá, à distância dos saté- 
, também vale o alerta de Gali- 
: o movimento, o que equivale



83

■’ DEBORd’. Guy. "A Sociedade do Espetáculo" Contraponto, Rio de 

Janeiro, 1997. P- 25.

Se, à primeira vista, aquelas luzes dão aparência de 
homogeneidade^ para uma observação atenta elas são a medida 
precisa da desigualdade fundamental do nosso mundo. Porque elas 
brilham com o consumo de energia elétrica, elas se concentram 
conforme o consumo: é o consumo de mercadorias que acende 
aquelas luzes. Por isso, as áreas de maior brilho correspondem às 
maiores riquezas. Nessa imagem — que seria a ilustração perfeita 
para a tese 34 de Guy Debord: O espetáculo é o capital em tal grau 
de acumulação que se torna imagem*' — é possível medir, com^a 
mesma precisão com que medimos o brilho das estrelas no céu, a 
magnitude do capital concentrado em alguns pontos do planeta e, 
inversamente, o abandono económico dos pontos escuros.

Mais uma vez, vale lembrar, além das luzes há muito mais. Ha 
o que está onde não existe luz nenhuma e há, também, areas comp e 
tamente escuras no meio daquelas muito iluminadas.

Há um século nenhuma dessas luzes existia. Muito menos, 
os satélites. Mas se considerássemos, hipoteticamente, um

dizer que o essencial e considerar a dimensão do tempo no espaço 
o percurso das imagens através do seu andamento. Nesse sentido as 
luzes que se observam, ainda que não exatamente coladas ao chão' 
são a superfície do planeta visto do céu à noite, elas são o que emana 
como camada mais recente do nosso mundo ou a camada mais rasa 
de uma arqueologia do processo histórico de construção das cidades. 
Além dessa camada, luminosa, há muito mais. Por maior que fosse 
a resolução de imagem daqueles satélites, estaríamos sempre ofusca
dos, sem poder ver senão o brilho de bilhões de lâmpadas elétricas 
acesas.
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E se aquela imagem capturada hoje não tivesse luz nenhuma? 
Se a gente estivasse aqui nessa cidade completamente às escuras. Se 
como naquela imagem fosse noite no planeta inteiro ao mesmo tempo, 
isto é, noite durante as vinte e quatro horas de cada dia. A dimensão 
mecânica da cidade operando integralmente, todos os habitantes nas 
suas atividades cotidianas, nas conversas animadas, porém, todos, 
no escuro mais absoluto. De maneira que dos edifícios, de todas as 
construções e dos artefatos que amparam nossa existência na cidade 
não pudéssemos discernir o menor indício visual. Se vivêssemos 
nessas condições por tempo suficiente para que apagar também da 
memória as imagens visuais que dela tínhamos guardadas, de tal 
maneira que tudo já não passasse de vaga lembrança, reminiscência 
escassa. E se, nesse quadro, por assim dizer, pintado de escuros, 
alguém sacasse uma lanterna? Uma lanterna muito especial, 
facho paralelo e fechado para apagar a profundidade, de a c 
ilimitado para apagar as distâncias e cuja luz tivesse a propri 
atravessar paredes para apagar os obstáculos visuais quan 
caso. Essa “lanterna” corresponderia aos olhos de nos to os o

al,. As luzes duo um s.nal das transformações recentes no planeta 
porém elas ofuscam um mundo sob elas. ’

Para perceber o que esta abaixo desta camada arqueológica 
mais rasa, para conhecer o mundo da vida é preciso, devo dizer, 
apagar as luzes, chegar mais perto e muito mais.
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ao mesmo tempo, como se o impacto da luz daquela “lanterna” nos 
anteparos guiasse o gume do nosso olhar já desacostumado a ver 
Através desse dispositivo, poderíamos “ver” a cidade de novo. Mas 
contudo, sem jamais vê-la inteira, nem mesmo um único edifício 
caberia completo no foco desse “olhar”. Assim, reconstruiríamos as 
imagens a partir dos seus fragmentos sucessivamente postos em foco 
por alguns instantes e em seguida apagados para serem sustentados 
somente na memória. Desde o primeiro pedaço revelado faríamos já 
uma primeira imagem da cidade, inteira a cada instante. A cada novo 
objeto iluminado outra totalidade apareceria para ser imediatamente 
desfeita em uma nova no seguinte objeto focado. Essa lanterna nos 
revelaria as construções da cidade desmontadas nos seus elementos 
constitutivos — os objetos em plena potência propositiva —, com ela 
elaboraríamos as nossas proposições a partir de novos arranjos de 
objetos — novos fatos. Com os fragmentos dos artefatos existentes 
(presentes), montaríamos os artefatos futuros. Com os mesmos 
fragmentos existentes também seria possível conhecer as cidades 
mais antigas. Os fragmentos conteriam todos os tempos. Como se, 
com a luz apagada, tudo se tornasse imagem numa memória solidária 
à imaginação. Assim o acervo acumulado tenderia a perder o peso 
paralisante que traga e imobiliza para ser, todo ele, a leveza, tensa, 
de potência propositiva, para ser, todo, possibilidades.

Ficção parece ser considerar que haja uma luz que ilumine tudo 
o tempo todo. Ou, que a cidade seja uma totalidade fixa e estável. 
É bem verdade que o sol aponta no horizonte a cada manha’.^ 
as luzes da cidade se acendem todas as noites, que a gente camin 
por aí vendo, mais ou menos, por onde. Mas, por outro, lado, a 

suposição daquela “lanterna” fictícia num ambiente co p
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86

30 BUCCI, Eugênio. "Televisão Objeto". Tese de Doutorado apresen 
tada na EGA USP, São Paulo, 2002.

as coisas

autónomos

Vejamos brevemente como é 
funcionam.

que, em teoria,

A teoria, no caso, é a Teoria do Ágir Comunicativo de 
Habermas. Contudo, não vou diretamente à obra do filósofo e sim a 
uma fonte secundária. Recorro a um autor que o expõe de modo claro 
e suficiente aos propósitos deste estudo. Assim, na descrição a seguir 
há Habermas é o autor, no caso, é Eugênio Bucci, em “Televisão 
Objeto: a crítica e suas questões de método”.90

A teoria configura os Substistemas e concebe um território 
oposto a ele. Ela denomina esse território oposto como mundo da 
vida.

r

Segundo Habermas, os Subsistemas são formados pelo Estado 
e pela Economia, eles atuam através de seus meios de controle, que 
são, respectivamente, o poder e o dinheiro. O autor nos diz que os 
subsistemas, através da sua razão fria, impõem uma lógica que por 
si só já racionaliza as relações e, por isso, substituem a linguagem 
A racionalidade dos subsistemas é fria, opressiva e desumana, pois 
ela advém de uma razão de perspectiva estritamente utn 
instrumental. Por isso, o agir dos subsistemas é o agir est £ 
como que empreendido por sujeitos autónomos, onentado segundo

" asa: as--a 
compoem em busca dos objetos que são a sua substância.
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91 BUCCI, Eugênio. "Televisão Objeto". Tese Doutorado, EGA USP, 
São Paulo, 2002. p. 60.

92 BUCCI, Eugênio. "Televisão Objeto". / HABERMAS, J. Teoria de la 
acción comunicativa, vol. 1, p. 104.

93 BUCCI, Eugênio. "Televisão Objeto". / HABERMAS, J. Teoria de la 
acción comunicativa, vol. 2, p. 192.

• <

Diz Habermas. Ao atuar comunicativamente os sujeitos se entendem 
sempre no horizonte de um mundo da vida. Seu mundo da vida está formado de 
convicções de fundo, mais ou menos difusas, mas sempre aprpblemáticas.092 
O termo "aproblemáticas", aqui, indica que essas ''convicções de fundo" não 
se constituem como problemas que o agir comunicativo deverá resolver, mas 
constituem, ao contrário, a base (não-problematizada) sobre a qual se dará a 
solução de problemas. Evidentemente, o mundo da vida se renova, reproduz-se, 
transforma-se e, assim, altera suas "convicções de fundo", mas, para efeito de 
definição, tem-se que estas "convicções de fundo" residem no saber que não é 

problematizado.93

No mundo da vida, algumas restrições são também recursos 
e as “falas” do sujeito podem entrar na composição do mundo da 

vida:
Detalhemos um pouco esse saber: "O mundo da vida acumula o trabalho 

de interpretação realizado pelas gerações passadas; é o contrapeso conservador 
contra o risco de desentendimento que comporta todo processo de entendim 
to que está em curso. "* Na verdade, um gigantesco feixe de sentidos perpassa o

a lógica burocrática do poder e o mecanismo
o agir dos subs.stenaas persegue automaticame 

propnos fins acima de tudo. eus

O mundo da vida í o âmbito da interação dialógica entre 
muaos sujeitos individuais ou associativos de onde pode vir, teori- 
camente, a razão que emancipa.9' É no mundo da vida que, segundo 
Habermas, se dá o Agir Comunicativo, no seu modo de agir orienta
do ao entendimento mútuo. No mundo da vida mora a possibilidade 
da espontaneidade, da inventividade, da surpresa na História

O mundo da vida é formado por um saber não problema- 
tizadõ:
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95 BUCCI, Eugênio. "Televisão Objeto”. / HABERMAS, J. Teoria de la 
acción comunicativa, vol. 2, p. 192.

94 BUCCI, Eugênio. "Televisão Objeto". / HABERMAS, J. Teoria de la 
acción comunicativa, vol. 1, p. 104.

96 BUCCI, Eugênio. "Televisão Objeto". / HABERMAS, J. Teoria de la 
acción comunicativa, vol. 2, p. 192.

97 BUCCI, Eugênio. "Televisão Objeto". Tese Doutorado, ECA USP, 
São Paulo, 2002. p.

98 BUCCI, Eugênio. "Televisão Objeto". Tese Doutorado, ECA USP, 

2002. p. 61.

A questão é que esses dois pólos opostos, subsistemas e mun
do da vida, estão sobrepostos. Eles coexistem, desequilibrados, nos 
lugares. O autor nos alerta para os embates que se dão nessa sobre- O
posição:

Se o modelo funcionasse exatamente assim na prática, a vida seria um 
céu sociológico. Mas o embate entre a racionalidade do mundo da vida e as racio
nalidades dos sub-sistemas produz a tragédia. Quando os meios de controle dos 
subsistemas invadem o mundo da vida, onde está o campo do agir comunicativo, 
a democracia tem problemas. Aí, o agir comunicativo não ma is consegue fazer 
fluir a informação e a livre formação da opinião. A teoria do agir comunicativo 
nasce precisamente desse desequilíbrio e busca sua superação.98

O ponto chave da questão é que no desequilíbrio de forças 
entre os subsistemas e o mundo da vida cónsuma-se a inversão da 
razão. Eis que ela, a razão, se torna um fim em si mesma e, por isso, 
deixa de ser a razão que emancipa. É quando a técnica, em vez 
ferramenta do homem, converte-se em ferramenta do sistema co 
o homem. Ao texto:

Os efeitos da racionalidade sistémica sobre o mundo da v'das . ;
conforme ela penetra o mundo da vida e domina até mesmo a esfera

mundo da vida, autorizando várias possíveis co
si. (...) De um modo geral, porém. Habermas enfa^T' ^^entes entre 

vida "de modo algum se compõe somente de cert. d° mund° da
no sentido daquilo que não é tematizado como oroP/5 CU'tUraÍS"9S (cedeza aqui 
os participantes da situação), mas incorpora também^ C°munica^° entre 
saber intuitivo e práticas socialmente arraigadas " D dades indlvi duais, o
"sociedade e personalidade atuam não só comn \ m°d°' a'ém da cultura-
recursos. " Quer dizer: além dos (imites cuitura!^ C°™

sao universos passíveis de, ao se articularem nas falas dn. personalidade 
composição do mundo da vida.97 °S sujeitos' entrar na
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ss BUCCI. Eugênio. "Televisão Objeto". / HABERMAS, J. Teoria de la 

acción comunicativa, vol. 2, p. 458.

das tomadas de dectsao. O conhecimento se especiaiiza em campos
- como o direito ou a cencia - que passam a seguir racionalidades próprias 
mentando a pessoa" e fazendo com que "o indivíduo perca a capacidade de dar 
à sua vida o grau imprescindível de orientação unitária "99

São notáveis as equivalências que nos levam a pensar a 
prática dos projetos de arquitetura como pertencente ao Agzr 
Comunicativo conforme os preceitos da teoria postulada por 
Habermas. Consequentemente há equivalências entre os embates 
que marcam a atividade de projetos de arquitetura em conflito 
com aqueles mesmos elementos que se opõem ao mundo da vida. 
culminando, de^tacadamente, na inversão da razão: quando a técnica 
converte-se em ferramenta do sistema contra o homem. Então, tais 
questões deveriam ou não ser consideradas na reflexão da atividade 
da arquitetura? Em parte sim, pelo que podem esclarecer sobre a 
natureza dos embates que a atividade enfrenta. Mas talvez não como 
tema central, porque elas são partes componentes das convicções de 
fundo e, como tal, podem manter o seu caráter aproblemático. (Ou 
seja, o mundo da vida também é informado pelas racionalidades 
frias e pelo agir estratégico dos subsistemas que lhe sufocam, de 
maneira que tais racionalidades, de sinal oposto, assumem também 
seu posto nas convicções de fundo, mais ou menos difusas e semp 
aproblemáticas que compõem o mundo da vida. Por isso, n~ 
constituem como problemas que o agir comunicativo devera resolver 
mos constituem, ao contrário, a base sobre a qual se dara a solução 

de problemas).

Mais uma vez ao texto para enfatizar as
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100 "espaço de resistência", adoto aqui a mesma expressão adota
da pelo Prof. Dr. Luis Antônio Jorge no meu Exame de Qualificaçao. 

FAU USP, 2004.

r-

Foi, portanto, por confiar na hipótese teórica formulada por 
Habermas que nos desprendemos daqueles satélites, como se eles 
fossem os infinitos olhos dos subsistemas, e mergulhamos para o 
lugar com o intuito de reconstituir, a partir dele, um sentido de ci 

dade vista.

A concepção de mundo da vida assim posta co 
bição é abarcar uma extensão (no espaço), uma profundídaldd^0 9m~
e uma projeção (no tempo futuro) tão vastas quanto às possibilidade ^e3^" 
ambiente em que se dá a vida do indivíduo como falante em mesmas do 
entendimentos intersubjetivos, importamos na medida em quedjuZamentdeZ 

o campo em que os consensos vão adquirir suas formas

Finalmente, é nessa possibilidade da construção da forma dos 
consensos a partir da noção da Teoria do Agir Comunicativo, do 
mundo da vida, é nesse “espaço” que pode ainda residir um sentido 
propriamente humano para- a atividade da prática de projetos de 
arquitetura.

A hipótese é de que ela, a forma dos consensos através da 
formulação dos projetos de arquitetura —, será tecida no âmbito do 
lugar onde se dão as relações intersubjetivas da ação comunicativa. 
Nesse sentido, o lugar equivale ao espaço de resistência100 possível 
para a razão que emancipa. Ou seja, retomando a questão a partir 
daquelas duas crises que abrem este estudo ao identificar a violência 
atuando como norma no ambiente urbano, quando a cidade parece 
não fazer mais sentido, é no lugar que pode subsistir o abrigo do 
mundo da vida, é. nele que se dá a relação intersubjetiva entre os 
sujeitos.

t

1
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É assim que caminharemos pelas ruas da cidade de São 
Paulo.

apagam o saber já constituído, exigindo 
porque a memória do lugar perdeu a sua 
mos, portanto, de redescobrir esse lugar 
Paulo.

O problema é que o lugar em questão, o Centro Histórico de 
São Paulo a ser exposto adiante, embora fundado há quase cinco 
séculos também precisa ser reconstituído no seu sentido. Isso se faz 
necessário em parte porque, como diz Milton Santos, os eventos 

' '' ■ , novos saberes101 e em parte

nitidez significativa. Trate- 
no coração da cidade São

'“'SANTOS, Milton. "A Natureza do Espaço". Hucitec, São Paulo.

1997. p. 264.
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Percurso assinalado sobre base extraída de "Prestes Maia e as origens do urbanismo 
moderno em São Paulo." TOLEDO, Benedito Lima. Empresa das Artes, São Paulo, 1996. 
P. 194.
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4.2. UM PERCURSO NO CENTRO
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102 CERTAU, Michel de. "A Invenção do Cotidiano. 1. Artes de Fazer" 
Editora Vozes, Petrópolis, 2003. P. 176.

103 As referências históricas que informar o percurso a seguir foram 
extraídas do Guia de Bens Culturais e Arquitetônicos no Município 
e na Região Metropolitana de São Paulo, 1984. Publicação con
junta da SNM, EMPLASA e SEMPLA. Prefeitura do Município de 
São Paulo. 1984

Mercado Municipal e Mercado da Cantareira103

O roteiro se inicia numa das “ruas” internas do Mercado 
Municipal, cuja implantação, em frente ao rio Tamanduateí na 
“cidade baixa” à cota 725 m, era estratégica em 1925 quando foi 
projetado. Ele permitiria a utilização do leito fluvial para o transporte 
da produção de hortas e pomares ribeirinhos, além da conexão 
com a ferrovia próxima e também com as linhas de bondes então 
existentes. O edifício é organizado internamente como se tivesse a

Essa história começa ao rés do chão, com passos. São eles o número, 
mas um número que não constitui uma série. Não se pode contá-lo, porque cada 
uma de suas unidades é algo qualitativo: um estilo de apreensão táctil de apro
priação cinésica. Sua agitação é um inumerável de singularidades. Os jogos dos 
passos moldam espaços. Tecem os lugares. Sob esse ponto de vista as motri
cidades dos pedestres formam um desses "sistemas reais cuja existência faz 
efetivamente a cidade", mas "não têm nenhum receptáculo físico". Elas não se 
localizam, mas são elas que espacializam. Nem tampouco se inscrevem em um 
continente como esses caracteres chineses esboçados pelos falantes, fazendo 
gestos com os dedos tocando na.mãoú02
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malha ortogonal 
que cada um dos 

z . ------- passeio
ammaçao típica do comércio das feiras de rua. O amplo 

previa a construção de 
— e essa falta destaca a

ue

Finalmente no ano de 2002, após a reforma feita no Mercado 
conforme projeto de Pedro Paulo de Mello Saraiva se construíram 
alguns dos mezaninos.

própria cidade como um modelo, os corredores em 
têm nomes e as lojas são numeradas de modo - 
boxes tem endereço próprio, como os prédios na cidade: O 
ali tem a ;
pé-direito com dezesseis metros de altura 
galerias superiores que nunca foram feitas’04 
generosidade dos espaços internos do edifício exibidos pela luz q 
atravessa seus vitrais —. São 22.000 m2, inicialmente distribuídos 
por setores que contemplavam 40% para cereais, legumes, frutas 
e flores, 20% para laticínios e salgados, 10% para peixes e 20% 
para aves, caças e outros animais. Passear pelo Mercado é uma 
experiência arquitetônica de que participam todos os sentidos: há 
o som do pregão dos vendedores, o cheiro das especiarias, o gosto 
de tudo o que se prova antes de comprar ou não. Não se compram 
verduras no Mercado Municipal e, por isso, quem sai dali por uma 
das portas da rua da Cantareira pode completar esse item entrando 
num espaço muito raro em todo o Centro Velho da cidade. Com a 
licença de estender o Centro Velho até esse trecho junto à várzea 
que não pertencia àquele patamar de terra firme onde a cidade se 
inaugurou, estabeleceu-se ali o Mercado da Cantareira, com sua 
cobertura centenária em aço sobre pilares de ferro fundido, que esta 
situado num miolo de quadra. É ali que se compram as verduras q 
não se encontram no Mercado Municipal. Por enquanto estamos 
sempre na cota da cidade baixa, 725 m, junto à antiga varzea do no 

Tamanduateí.
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Rua Carlos de Souza Nazaré

Deixando o Mercado da Cantareira -- 
Carlos de Souza Nazaré - que foi construída sobre 
canalizado do córrego do Anhangabaú 
direção oeste, como quem se dirige 
pequeno trecho percorrido dessa rua, pouco mais de 
até alcançar a esquina com a rua 25 de Março, pode- 
conjunto de edifícios construídos durante a década de 20, 
edifício de habitações conhecido como 
esquina da Carlos de Souza Nazaré com a

“ EXTENSÃO DO TRECHO, 250 M 

segue-se pela rua 
--J o antigo leito 

quase na sua foz —, na 
ao vale do Anhangabaú. No 

cem metros 
se notar um

j como o 
Palacete São Jorge. Aqui, na 

25 de Março, antes de 
virar à esquerda, vale deter-se um pouco e olhar adiante. Estamos no 
sopé da “proa”'do patamar onde se implantou o sítio primordial da 
cidade de São Paulo há quase cinco séculos. A construção que marcou 
historicamente a ocupação dessa proa na cota alta foi o Mosteiro 
de São Bento, um dos três vértices do que se consagrou chamar 
Triângulo Histórico. Naquele vértice, a Várzea do Tamanduateí e o 
Vale do Anhangabaú estão muito próximos, exatamente por aqui, 
no leito da rua Carlos de Souza Nazaré onde estamos, é que as águas 
velozes do pequeno córrego do Anhangabaú cavou seu caminho em 
direção ao Tamanduateí. Por isso, desta esquina, quando olhamos 
adiante vemos o viaduto em estrutura metálica que foi feito para dar 
continuidade à rua Florêncio de Abreu onde as águas do Anhangabaú 

' lhe roubaram o chão. Daqui também, embora nao se veja e quase 
possível pressentir que logo depois da curva que há passando-se por 
baixo desse viaduto está o grande recinto geográfico a que chamamos 

Anhangabaú.
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Rua z5 de Março - extensão do trecho, 650 m

Caminhar pela 25 de Março é seguir margeando a base da 
encosta pelo lado da Várzea do Tamanduateí, é percorrer a base 
do patamar que dividia as águas daqueles dois rios “históricos” da 
cidade, Anhangabaú e Tamanduateí — para se distinguir de dois 
outros, Tietê e Pinheiros, que são os rios metropolitanos — estamos 
caminhando paralelamente à rua Florêncio de Abreu — que marca o 
divisor de águas e segue paralela a esse trecho da rua 25 de Março, a 
uma distância horizontal de cerca de 80 metros e com uma diferença 
de cota de nível de cerca de 20 metros —. A densidade de pessoas e o 
vigor do comércio nessa rua tradicionalmente ocupada pela colónia 
árabe e seu comércio de tecidos impressionam, as vendas no atacado 
e no varejo abastecem lojistas e consumidores do país inteiro, que 
vêm até aqui por todos os meios inclusive em excursões de ônibus 
que ficam estacionados nas ruas adjacentes. Muitos dos edifícios 
verticais dessa rua foram tomados como apoio desse comércio e as
sim se converteram em grandes depósitos verticais, que se mostram 
como se estivessem vazios ou abandonados para quem realiza esse 
caminho. Tentar discernir a fronteira que separa ruas e lojas nesse 
trecho é inútil: às vezes é o meio da rua que está tomado por bal
cões de vendas e os interiores das lojas é que estão ocupados pelos 
automóveis para carregar ou descarregar. Com todas as implicações 
formais, ou legais, que isso acarreta, não é simples distinguir entre as 
mercadorias que estão sendo exibidas “dentro” das lojas ou “fora 
delas pelos ambulantes. Não se distingue facilmente dentro ou fora, 
nem no sentido espacial nem no sentido formal.

base da Ladeira Porto Geral, cujo nome
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de um quilô- 
Largo da Con-

se tem daqui, graças ao vazio que a

descrevia o caminho que levava ao porto fluvial do antigo mercado 
e notável pelo frenetico fluxo de pessoas que desce (em dL de chuva’ 

as pessoas deslizam) ou sobe a ladeira que leva à “cidade alta” prin- 
cipalmente leva à estação São Bento do Metrô. Daqui, prosseguimos 
ainda pela rua 25 de Março que sofre uma pequena inflexão no seu 
traçado acomodando-se ao desenho da encosta. Mais 200 metros e 
chegaremos a base da ladeira General Carneiro.

Desse ponto, já ao longo dos últimos 100 metros do percurso 
pela 25 de Março, abriu-se a perspectiva do Várzea do Tamanduateí. 
Ainda da cota baixa, 725 m, se pode vislumbrar a extensão do que 
foi o Parque Dom Pedro II e, para além do leito do rio, vêem-se, a 
600 metros de distância, os arcos construídos em 1910 em alvenaria 
de tijolo de barro da Casa das Retortas, que pertenceram ao antigo 
gasómetro. O local da sua implantação ali ao lado do rio foi de
cidido em 1870, pelo engenheiro da companhia inglesa de gás, por 
duas razões: estava próximo à ferrovia e fora dos limites da cidade. 
Hoje, a Casa das Retortas marca o limite leste do que era o Parque. 
De um lado e outro dos seus arcos estão as ruas do Gasómetro e 
Rangel Pestana que fazem o binário rodoviário de ligação com^a 
Zona Leste. Vindos de lá, milhões de pessoas chegam diariamente 
ao centro de São Paulo.

Um pouco adiante da Casa das Retortas, cerca 
metro, pela Rangel Pestana ou Gasómetro, esta o 
córdia, que era o limite da área de domínio do rio antes das obras 
de drenagem e a “porta” histórica de ligação com a zona leste da 

cidade.

Nessa visão ampla que
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plataforma para 
concreto armado.

terminal no 
ônibus que

várzea do no preservou, também se vê o Palácio t A' ■ 
1921, edifício que marcou as obras de drenagem „o Tamand^ 
a mauguraçao do Parque Dom Pedro U, ptojeto de Joseph

"d 191 k A,“aí"“"« esse edifício abriga a sede da Fretei- 
rura do Mumerpio depois de rer sido remodelado conforme projeto 
de Lma Bo Bardi, 1990 a 1992, um projeto que teria mareado uma 
inversão na lógica que desfigurou o Parque durante a década de 70 
com a construção dos viadutos rodoviários, porque ela propunha 
a demolição do viaduto Diário Popular para implantar ali o edifí
cio das secretarias. Afinal o viaduto foi mantido e o pavilhão pro
posto não foi realizado. Atualmente, dez anos após a vinda da sede 
do poder executivo para o Palácio das Indústrias, a prefeitura se 
prepara para se mudar novamente, agora para o antigo edifício do 
Banespa, junto à Praça do Patriarca.

Aqui, muito mais próximo, na mesma margem em que nos en
contramos, está implantado o Terminal de Ônibus do Parque Dom 
Pedro II, um projeto do arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Esse ter
minal foi construído em 1996 com uma previsão de utilização por 
dez anos e com a previsão de atender a 120 mil usuários por dia. A 
sua qualidade arquitetônica contempla inclusive essa característica 
de uma obra temporária, com estrutura metálica e todos os elemen
tos de cobertura e vedação feitos com painéis de fibra de vidro, por
tanto todos pré-fabricados, implantados sobre uma 
manobra dos ônibus perfeitamente horizontal em 
Tais características permitiram que a obra se realizasse com a rapi 
dez de setenta dias, e previa naturalmente a sua desmontagem pro
gramada para dez anos. Esse equipamento publico, um 
centro da cidade, é parte de um sistema de transporte por
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Ladeira General Carneiro - extensão do trecho, 300 m

É por isso que quando se olha adiante, ao longo dos 300 metros 
de toda a extensão da ladeira General Carneiro, o que se vê, em 
vez de pavimento, é gente. É como se a rua fosse revestida de genfce 
andando, a rua corre como se ela fosse um rio de gente, a impressão 
que se tem não é a de que se vai subir uma ladeira, mas que se vai 
entrar num rio, que tem duas correntes opostas e um monte de ilhas 
no meio onde se instala o comércio ambulante. Enquanto na rua 25 
de Março todos os térreos são abertos, com o comércio aberto para 
a rua, aqui os térreos quase todos estão fechados e o comércio esta 
totalmente disposto no meio da rua, como comércio ambulante.

Essa rua, aberta em 1842, é quase uma máquina, um

loteou as áreas da cidade nnr arn™ j
que exploram as linhas d § 06 empresas concessionárias
que exploram as linhas de transporte público por setores urbanos 
Alem disso o s.stema rádio-concêntrico de circulação, imposto à ct 
dade pelo Plano de Avenidas de Prestes Maia, elaborado em 1929 
obriga que todas as principais avenidas radiais sejam convergentes 
para o mesmo nó rodoviário em que se constituiu o centro da ci
dade. Assim determinados pela forma de gestão e por um desenho 
rodoviário o centro da cidade abriga três grandes terminais: Parque 
Dom Pedro, Pedro Lessa e Praça da Bandeira. Do ponto de vista do 
desenho da cidade, tal situação é tão absurda quanto se o pátio de 
manobras do metro estivesse implantado no meio da Praça da Sé. O 
centro da cidade se transformou em boa medida numa grande esta
ção de transbordo, não só entre terminais de ônibus, mas também 
intermodal: ônibus-trem; ônibus-metrô e trem-metrô.
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Rua Boa Vista - extensão do trecho, 3 50 m.

Chega-se à cidade alta, cota 745 m, pela Praça Manoel da 
Nóbrega, naturalmente de costas para a várzea. Então um giro à 
esquerda nos leva à rua Boa Vista, justo de frente para o Pátio do 
Colégio, e junto ao tabuleiro do viaduto que se cruzou por debaixo. 
A vista que se tem daqui, do alto da colina, em direção ao leste revefe 
um cenário atípico nas topografias normalmente pouco enfáticas da 
cidade de São Paulo. O mirante natural seria o patamar que segue 
nos “fundos” do antigo colégio, mas é preciso ir até lá, por isso é que 
normalmente somos surpreendidos pela vista que se abre por sobre o 
viaduto da rua Boa Vista.

Essa condição de mirante, que dá o nome à rua, foi construída 
pela própria geografia, é a borda do terraço de 20 metros de altura 
sobre a várzea do rio Tamanduateí. Percorrendo 400 metros de sua

que conduz da cota de nível 725 m, junto à várzea, até a cota 745 m 
do patamar de terra firme em que a cidade histórica se instalou. Poí 
ela se passa da cidade baixa, bastante informal, à cidade alta, bas
tante formal. Essa subida vai margeando à esquerda a base do talude 
— agora livre das construções que ocupavam irregularmente o seu 
embasamento histórico — cuja cristã define o nível da cota do pa
tamar do pátio do colégio, ponto inaugural da fundação da cidade, 
cuja implantação dividia com o Mosteiro do Carmo a marcação 
do segundo vértice do Triângulo Histórico. O ingresso na cidade alta 
é destacado pela passagem sob a ponte, como uma porta, que faz a 
continuidade da rua Boa Vista sobre a calha da ladeira. Esse viaduto, 
de 1930, é projeto de Oswaldo Bratke.

n
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extensão desde o Pátio do Colégio até o Largo de São Bento duas 
cotsas chamam a atenção em confronto com o nosso itinerário A 
primeira e a formalidade que caracteriza o uso dessa rua que se con
sagrou como sede de bancos - cuja concentração vem se desfazendo 
em virtude dos novos recursos de comunicação e da substituição 
dos documentos em papeis por registros eletrónicos. A concentra
ção bancária, que foi típica e comum a todas as cidades do mundo 
porque era necessária para as operações diárias de compensação de 
títulos, deixou de ser uma condição prévia. (Essa transformação se 
nota também, e pelas mesmas razões, na distribuição das empresas 
aéreas, por exemplo, que em São Paulo estavam tradicionalmente 
concentradas ao longo da Avenida São Luís). As sedes de bancos 
vistas em confronto com as características de “informalidade” do 
comércio da sua paralela, a 25 de Março, tão próxima dali na cidade 
baixa, é muito contrastante. Se lá é difícil saber quando se está no 
meio da rua ou no interior das lojas, aqui não há dúvida, embora 
os térreos sejam em grande parte destinados às agências bancárias, 
lojas, que são a parte mais “pública”, como programa de uso, dessas 
instituições.

Outra coisa que se destaca é que ao longo dos 400 metrds 
percorridos da rua Boa Vista, não é possível que se entreveja por ne
nhuma pequena fresta a sua condição de mirante. Não se reconhece 
caminhando por ali a condição natural que lhe deu o nome. Todos 
os edifícios ali construídos, sem exceção, emparedaram a vista que a 
geografia oferecia naturalmente. Embora as construções sejam rela
tivamente recentes, a impressão que se tem é que cada um daqueles 
prédios guarda, como uma reminiscência de memória, a mesma rela
ção espacial com a paisagem que a cidade estabeleceu no momento
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105 arquiteto Marcello Fragelli e equipe.

Rua São Bento - extensão do trecho, 500 m.
Diz-se que o altar da igreja de São Bento pode ver, a 800 

metros de distância, o altar da igreja de São Francisco — esta ultima 
define o terceiro vértice do triângulo — pelo eixo perfeitamente reto 
e horizontal, único com essa característica no Centro Velho, da rua 

São Bento.
Ao longo dos 450 metros que percorreremos, entre o Largo

da sua fundação e que sustentou durante os três primeiros séculos 
de sua historia, quando as construções se voltavam para o patamar 
e davam as costas para o mirante ao leste. Embora, hoje, aquela 
condição ja nao exista como relação de espaço da cidade com o seu 
sitio de implantaçao, os edifícios ainda continuam a reproduzi-la 
como se existisse. Cegam a vista, recusam o desfrute e dão as costas 
ao leste, para o que seria a representação da sua imagem pública de 
instituição privada. No conjunto recusam-se a configurar a frente 
da cidade, a configuração e apresentação emblemática do centro da 
cidade como instituição.

Chegando ao Largo de São Bento teremos alcançado aquele 
primeiro vértice do Triângulo Histórico, marcado pela construção 
do mosteiro. O Largo de São Bento foi desfeito na década de 70 para 
a construção da estação de metro, cujo projeto105, fez uma praça em 
dois pavimentos. A sobreposição de dois níveis de praça — como 
se fosse uma simulação da sobreposição de “cidade alta” e “cidade 
baixa” — sugerindo a aproximação do patamar da colina histórica 
com a Várzea do Anhangabaú, esboçada nesse projeto, é notável.

Q
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de Sao Bento e a Praça do Patriarea, „
en, nenhum outro trecho. 25 d. Março, Boa Vista e Floréncio de 
Abreu sao altamente especializadas. A rua ganha uma earacrerís.iea 
ma.s tipicamente urbana pela sobreposição de diferentes funções e 
atividades: sao muitas as opções também de cafés e restaurantes, o 
Cafe Girondino, no Largo de São Bento, o DIX na rua São Bento, 
a Mercearia Godinho ou o Lírico na rua Libero Badaró são pontos 
tradicionais desses programas tipicamente públicos, onde se marcam 
encontros e se prolongam os almoços. As referências arquitetônicas 
são muitas, ]á depois dos primeiros cem metros percorridos na rua 
São Bento se chega ao ponto de onde nasce o eixo da Avenida São 
João na direção oeste. Estamos sobre o que seria a cabeceira do túnel 
que Prestes Maia projetou, e não realizou, para uma ligação leste- 
oeste por sob a colina histórica. Aqui, também estamos diante de 
um edifício particular, desenhado em 1922, (ano em que se realizou 
a semana de arte moderna) e inaugurado em 1929 (ano em que Le 
Corbusier e Prestes Maia elaboraram, cada um deles, os seus “pla
nos” tão distintos para São Paulo). Giuseppe Martinelli, um imi
grante italiano que fez fortuna em São Paulo, inventou de desenhar 
e construir esse prédio com seus, naquela época inacreditáveis, 3D 
pavimentos. Ele o fez como se fosse tudo para fazer a sua casa lá no 
topo. É um marco notável dos arranha-céus na cidade. O térreo 
desse edifício está em três pavimentos diferentes: 746 m, na rua São 
Bento; 741 m, na São João; e 736 m, na rua Libero Badaró.

Descemos a Avenida São João em frente ao Martinelli até a 
Libero Badaró, para então, por ela, prosseguir. O percurso da rua 
Libero Badaró segue paralelamente à rua São Bento e ao Vale do 
Anhangabaú. Vale notar que nesse trecho todas as edificações que
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106 Projeto do arquiteto Marcelo Piacentini. 1937.

Travessia do Viaduto do Chá - extensão do trecho, 250 m

Chega-se à Praça do Patriarca, vindo pela Libero Badaró, 
por uma leve subida no último trecho dessa rua. Esse aclive final 
destaca o inusitado de um bosque denso na cobertura do Edifício 
Matarazzo106, a antiga sede do Banespa que recém recebeu a sede 
do Executivo da Prefeitura do Município, um prédio que chama a 
atenção pelo seu porte pesado, como um cubo maciço implantado 
no chão acidentado do limite da colina. Ele faz as vezes de uma 
baliza na cabeceira do Viaduto do Chá, mas está sutilmente fora 
do lugar. Quando cruzamos a Praça e nos aproximamos desse 
prédio, até o limite da cota da Praça do Patriarca na borda do vazio 
do Anhangabáu, e olhamos para frente, na direção da Praça da 
República, pelo eixo da rua Barão do Itapetininga la do outro lado,

estão do lado mtpar da rua, junto ao Vale, ocupam uma área que 
havia sido desapropriada, em 1907, para abrir as visuais do parque 
que, então, se pretendia construir. Portanto, essas construções ocu
param areas que haviam sido conquistadas como áreas públicas. O 
micio dessa ocupação se deu ainda no projeto de Bouvard em 1911 
quando o arquiteto francês, muito a contragosto, foi forçado a in
corporar os dois “volumes” dos antigos Palacetes Prates, que Samuel 
das Neves faria ah. Bouvard, então, conseguiu apenas exigir que eles 
ficassem distanciados entre si, preservando a vista para o parque por 
entre as construções. Daquela extensa faixa pública desapropriada 
subsistiram apenas duas pequenas praças, com suas escadarias, que 
permitem como^podem o acesso ao Anhangabaú e abrem as visuais 
desde a rua Libero Badaró.
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lateral do atual Viaduto do Chá e um pouco à esquerda, a parede 
desse edifício monolítico que tem um inusitado bosque em cima.

Daqui se pode perceber, como um fantasma, o antigo Viaduto 
do Chá de Jules Martin, ele estaria ali bem a nossa frente, perfeita- 
mente implantado no alinhamento definido pelo eixo da rua Barão 
do Itapetininga. Foi por esse vazio à nossa frente que a cidade su
perou o sonho centenário de atravessar o Anhangabaú pelo espaço.

A configuração atual da Praça do Patriarca só existe em função 
da substituição do Viaduto do Chá de Jules Martin pelo viaduto novo 
proposto por Prestes Maia por força de seu preconceito estético. Foi 
assim que em 1934, num concurso público, escolheu-se o excelente 
projeto do arquiteto Elisário Bahiana que seria inaugurado em 1938. 
Esse novo viaduto foi construído ao lado do anterior, que não deixou 
de funcionar durante toda a construção do seu substituto, e que era 
a extensão perfeita das ruas Direita e Barão do Itapetininga; por 
isso, para fazer os ajustes de implantação nas cabeceiras do novo 
viaduto, é que se ampliou a antiga Praça do Patriarca à custa de 
demolições e também se ocupou uma faixa inteira na lateral da 
Praça Ramos a fim de acomodar os embasamentos do novo viaduto. 
Com isso, aquela praça teve seu desenho original, que era marcado 
pelo arco de palmeiras, alterado também. Um aspecto digno de nota 
do projeto de Elisário Bahiana é a escadaria e a galeria que fazem a 
conexão da cidade alta, na Praça do Patriarca, com a cidade baixa, no 
Anhangabaú, hoje destacada pela nova cobertura em aço projetada 
por Paulo Mendes da Rocha a pedido da Associação Viva o Centro.
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103 Construído entre 1911 e 1913, data da sua inauguração. Projeto 
de Giulio Micheli e Giuseppe Chiaporr. Estrutura importada da 
Bélgica.

109 O Teatro Municipal, projeto do escritório de Ramos de Azevedo, 
foi aprovado como projeto de lei em 1900, sua construção teve início 
em 1903 e estendeu-se até 1911, ano da sua inauguração. Nesse 
meio de tempo, entre 1907 e 1909, construiu-se e inaugurou-se 
o Teatro São José, que foi finalmente demolido em 1924, para a 
construção do edifício Mackenzie, antiga sede da Light.

107 Foi esse, ao menos, o número levantado em 1992 pelo jornal 
"0 Estado de São Paulo". "A passagem mais movimentada de São 
Paulo, o Viaduto do Chá, no Centro, completa cem anos sexta feira 
(...) por onde passam diariamente 1,5 milhão de pessoas". 0 ES
TADO DE S PAULO, 03/11/92

Atravessar a pé os duzentos e cinquenta metros do Chá como 
mats um entre um mtlhão e meto de pessoas que faz diariamene eTs 
percurso e uma experiência histórica, equivale a realizar o sonho 
centenário de uma cidade inteira. Aqui atravessamos no espaço so
bre aquilo que foi um vazio geográfico e onde hoje predomina o 
esvaziamento simbolico em consequência da reforma urbana que se 
empreendeu ah, num projeto marcado pela anulação das duas di
mensões do lugar: a local e a metropolitana. O que ficou no lugar é 
um espaço anticívico, uma monumentalidade inversa.

Contudo ainda vale notar que o percurso inteiro que fizemos, 
ou qualquer outro que se faça pelas ruas do Centro Velho, é marca
do por uma perOpectiva fechada, com ruas muito estreitas e edifícios 
relativamente muito altos formando paredes contínuas. No Centro 
Velho se caminha por entre “canyons”; aqui, no Anhangabaú, em 
meio a vazios de toda ordem, as visuais se abrem numa relação es
pacial invertida àquela que tivemos até agora. Nada aqui, sobre o 
viaduto, opõe obstáculos às vistas.

A travessia do viaduto deve ser feita pela calçada do lado 
norte, essa que olha para o outro viaduto paralelo que é o de SanCa 
Ifigênia,108 porque é ela que oferece a melhor perspectiva do Teatro 
Municipal,109 ainda hoje o edifício de maior destaque naquele am
biente urbano. Foi em seu palco que se realizou a Semana de 22, 
numa época em que a cidade que conhecemos apenas se esboçava. 
Entretanto alguns protagonistas daquele evento estão tão próximos 
que não parece impossível que nos encontremos pela rua. Um teatio 
se parece um pouco com uma cidade virada pelo avesso, porque 
ingressamos nele como se entra num edifício qualquer, mas quando
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se chega ao espaço da platéia é como se tivéssemos saído para a rua 
novamente, para uma praça italiana que ficou prisioneira do edifí
cio. Essa impressão se confirma na história dessas construções. As 
companhias de teatro itinerante medievais se apresentavam assim, 
nos largos e nas praças, para as quais os balcões eram de fato as 
fachadas públicas das casas. Não é por acaso que o Teatro Olímpico 
de Palladio, em Vicenza, reproduz no fundo do seu palco, como um 
cenário permanente, um fragmento da cidade italiana da sua época. 
Isso para apresentar o que via Mário de Andrade quando via o Vale 
do Anhangabaú com a configuração que ele tinha em 1921 quando 
escreveu Paulicéia Desvairada, e nela uma ópera intitulada “As En- 
fibraturas do Ipiranga” que foi concebida para ser apresentada do 
lado de fora do Teatro Municipal, como se o teatro tivesse virado do 
avesso outra vez para voltar a ser, de novo, cidade. Segue-se a sua 
apresentação:

Distribuição de vozes:

OS ORIENTALISMOS CONVENCIONAIS — (escritores e demais artífices 
elogiáveis) — Largo, imponente coro afinadíssimo de sopranos, contraltos, barí

tonos, baixos. n
AS SENECTUDES TREMULINAS — (milionários e búrgueses) — coro de 

sopra nistas
OS SANDAPILÁRIOS INDIFERENTES - (operariado, gente pobre) - barí- 

tonos e baixos.
AS JUVENILIDAOES AUFUVEfíDES - In»- 

Que o diga Walter von Stolzing!

MINHA LOUCURA — Soprano ligeiro. Solista-.

Acompanhamento de orquestra e banda.
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entre largos silêncios reflexivos,
- . tema: "Utilius est saepe 

in hac vita. ”

r *

OS OPIENTALISMOS CONVENCIONAIS estão nas janelas e terraços do 
Teatro Municipal. As SENECTUDES TfíEMULINAS disseminaram-se pelas saca
das do Automóve' Clube, da Prefeitura, da Rotisserie, da Tipografia Weisflog, 
do Hotel Carlton e mesmo da Livraria Alves, ao longe. Os SANDAPILÁRIOS IN
DIFERENTES berram do viaduto do Chá. Mas as JUVENILIDADES AURIVERDES 
estão em baixo, nos parques do Anhangabaú, com os pés enterrados no solo. 
MINHA LOUCURA no meio delas.

LOCAL DE EXECUÇÃO: A Esplanada do Teatro Municipal. Banda e or-

São perto de cinco 
mil mstrumenttstas dirigidos por maestros.... vindos do estrangeiro Quando a 
soltsta canta há stlêncio orquestral - salvo nos casos propositadamente mencio
nados. E, mesmo assim, os instrumentos que então ressoam, fazem-no a contra
gosto dos maestros. Nos coros dos Ofí/ENTALISMOS CONVENCIONAIS a banda 
junta-se à orquestra. É um tutti formidando.

Quando cantam as JUVENILIDADES AURIVERDES (há naturalmente falta 
de ensaios) muitos instrumentos silenciam. Alguns desafinam. Outros partem as 
cordas. Só aguentam o rubato lancinante violinos, flautas, clarins, a bateria e mais 
borés e maracás.

As caixas anunciam a arraiada. Todos os 550.000 cantores concertam 
apressadamente as gargantas e tomam fôlego com exagero, enquanto os berés, 

as trompas, o órgão, cada timbre por sua vez. 
enunciam, sem desenvolvimento, nem harmomzaçao o 
et securius quos non habeat multas consolationes

E começa o oratório profano, que teve por nome

AS ENFIBRATURAS DO IPIRANGA

Ainda é possível atravessar o viaduto do chá e tentar ver algo 
desse teatro enfado num Mume.pa) revirado P=)o avesso como
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110 Galeria R Monteiro, entre a 24 de Maio, 77, e a Barão do 
Itapetininga, projeto de Rino Levi. Galeria Itá, ligada à Galeria 
R. Monteiro, com entrata pela Barão do Itapetininga, 88. Galeria 
Zarvos, entre a Avenida São Luís, 258, e rua da Consolação. Galeria 
Cinerama, Avenida Ipiranga, 919. Grandes Galerias ou Galeria do 
Rock, construída em 1962, projeto de Jarbas Karmann e construção 
de Alfredo Matias, tem cinco andares e mais de 300 lojas, entre a 
rua 29 de Maio, 62. e a Avenida São João, 439. Galeria Nova Barão, 
em dois pavimentos, liga a rua Barão do Itapetininga , 37, e a rua 
7 de Abril. Galeiras Ipê, 7 de Abril e das Artes; são três galerias 
paralelas que ligam a rua Bráulio Gomes à rua 7 de Abril, 111, 
117 e 125. Galeria Califórnia, entre a Barão de Itapetininga, 255. 
e Dom José de Barros, 61. Galeria Metrópole, conjunto de galerias 
e edifício, liga a Avenida São Luis, 187, à rua Basílio da Gama 
e Praça Dom José Gaspar. Galeria Louvre, Avenida São Luiz, 192. 
Galeria Guatapará, rua 24 de Maio, 95, e rua Barão do Itapetininga, 
112. Galeria Presidente, rua 24 de Maio, 116. Boulevard do Centro, 
Dom José de Barros e 24 de Maio, 188. Galeria Copan, projeto 
de Oscar Niemeyer, destaca-se pelo grande aclive da sua rua 
interna, Avenida São Luís, 130, e Avenida Ipiranga, 200. Galeria 
Itapetininga, entre as ruas 7 de Abril, 356, e Barão do Itapetininga, 
267. fonte: www.saopaulocentro.com.br/galerias.htm

O Centro Novo é diferente. Temos pela frente apenas mais 
300 metros da rua Barão do Itapetininga até alcançarmos a Praça 
da República e finalmente terminar o percurso. Isso poderia ser feito 
assim, direto e pronto. Mas uma característica marcante do Cen
tro Novo, que distingue o seu conjunto arquitetônico em relação 
ao do Centro Velho, é o grande número de galerias110 que permitem 
a quem circule por ali, a pé, trajetos completamente independentes 
da malha viária através dos térreos de distintos edifícios unidos. Ao 
nível do chão, o interior dos lotes aqui no Centro Novo é mais dedi
cado aos programas públicos do que os térreos dos edifícios lá no 
Centro Velho, onde os programas públicos estão presos às calhas 
das ruas. Do ponto de vista comercial, onde o lote é uma mercadoria 
que vale principalmente pela frente de rua que oferece, as galerias 
são excelente negócio. Veja-se, por exemplo, a galeria Nova Barão, 
eram 10 m de frente para a nossa rua, mais 10 metros de frente para 
a rua 7 de Abril, que se transformaram em 320 metros de frente para 
a cidade quando criou a passagem transversal de uma rua a outra 
fazendo duas “frentes” que não existiam. Durante os anos em que se 
construíram os edifícios do Centro Novo, essas vantagens publ.cas

Mário de Andrade via no ._.ailgauau Lembrar f 
do durante esse percurso é a tentativa de construir um
ponre para superar o esvaziamento simbólico que se abateu sobre o 
Anhangabaú, se e que tsso é possível. De todo modo, ainda boie se 
chega ao outro lado. ’

Rua Barão do Itapetininga - extensão do trecho, 400 m 
OU 600 M PELAS GALERIAS.

http://www.saopaulocentro.com.br/galerias.htm
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eram valorizadas e também a sobreposição de funções - térreo co 
mercial e torre de escritórios ou residencial - estimuladas.

E por isso que a partir da rua Barão de Itapetininga poderíamos 
nos desviar transversalmente, deixando o nosso itinerário para 
chegarmos, pelas galerias, até a rua 24 de Maio, e dela através da 
incrível Galeria do Rock até o Largo Paissandu, onde está o Ponto 
Chie, o lugar onde foi inventado, segundo se diz, o sanduíche bauru. 
Mas, ao invés disso, nos desviaremos para o outro lado, continuando 
a Nova Barão, depois da rua 7 de Abril, por outra galeria até a Praça 
Dom José Gaspar, nos jardins da Biblioteca Municipal. Aqui, diante 
da Avenida São Luís, voltamos ao nosso destino, não pela avenida, 
mas ainda pelas galerias. Então atravessamos a Galeria Metrópole, 
com seu embasamento em que os andares de lojas se desenvolvem 
acima quanto abaixo do chão, e ingressamos na rua Basílio da Gama 
que é o último trecho do passeio. E um curto percurso, de 150 metros, 
que passa por edifícios de apartamentos, um hotel, um dos mais 
antigos restaurantes italianos da cidade, um tradicional restaurante 
árabe, um cinema incendiado, até chegar ao final da rua. Agora 
estamos bem em frente à Praça da República, omitindo tantas outras 
coisas, estamos ao lado dos edifícios Esther e Arthur Nogueira o 
Estherzinho —, a essa altura, é melhor deixar a República do outro 
lado da rua e fazer hora aqui no Califórnia, o bar tradicional no 
térreo do Estherzinho. Esses dois notáveis edifícios projetados por 
Álvaro Vital Brazil, em 1935, além de pioneiros entre um conjunto 
arquitetônico que se consolidou vinte anos depois, são exemplares 
surpreendentemente antecipados da arquitetura moderna em Sao 
Paulo. Esther e Estherzinho: esses dois prédios sao na verdade um 
só. A rua Gabus Mendes, para a qual se abre o Califórnia, esse
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eles serem eonsrruídos; os doTetfiZsX™, "ú„Z”ZÒ'pÍ'r 

sob essa rua, mas „ao porque reuh.m construído em área pública ao 
contrario, a rua e que foi dada, como um presente para a cidade, peio 
projeto desses dois edifícios. A galeria aqui tornou-se completamente 
cidade.

As mesas nessa calçada, como vimos, não estão dispostas so
bre o chão e sim sobre a laje que cobre o subsolo comum que une 
esses dois prédios. Abaixo desse subsolo o tunel do metro atravessa 
por aqui a 20 m de profundidade, na mesma cota de nível original 
da várzea do Anhangabaú e Tamanduateí.

A esquina das avenidas Ipiranga e São Luís, que se vê daqui, 
fazem parte do Primeiro Anel de Irradiação construído a partir do 
Plano de Avenidas. Se seguíssemos o percurso pela Avenida São Luís 
em direção à rua da Consolação, poderíamos ver algo notável que é 
a extensão do trecho aéreo que se construiu para tornar possível este 
anel: Quando se cruza a rua da Consolação em direção à Bela Vista, 
desde ali há uma sucessão de viadutos: viaduto 9 de Julho (300 rii) 
e o variante Major Quedinho (300 m), sobre o antigo leito do cór- 
rego Saracura; o viaduto Jacareí (200 m), sobre o antigo leito do 
córrego do Bixiga; e, depois da rua Maria Paula (300 m) o viaduto 
Dona Paulina (250 m) e o variante Brigadeiro Luis Antônio (200 m), 
sobre o antigo leito do Itororó. Ou seja, desde a frente da Biblioteca 
Municipal Mário de Andrade até os fundos da Catedral da Se ao 
longo de um percurso que soma 1.050 metros, apenas durante 3 
metros, na Maria Paula, se tem os pés no chão, nos demais 750 met-
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O trecho de cidade efetivamente percorrido é denso. Num tra
jeto de cerca de três quilómetros, somaram-se centenas de edifícios, 
mais de mil elevadores e centenas de milhares de pessoas. As pontes, 
sem contar aquelas que se puderam ver mais ao longe no Parque 
Dom Pedro e Praça da Bandeira, foram cinco: Florêncio de Abreu, 
Boa Vista, Chá, Santa Efigênia, além do Viaduto de Jules Martin des
mantelado em 1938. Também iniciamos junto à ferrovia, passamos 
por duas linhas e quatro estações de metrô, além de dois terminais de 
ônibus: Dom Pedro e Bandeira; e mais quatro pontos finais de grande 
concentração: Patriarca, Praça Ramos, Pedro Lessa e República. *

ros percorre-se uma cidade aérea, isso sem cons.derar a extensão dos 
viadutos Major Quedinho e Brigadeiro Luís Antônio porque fazem 
percursos variantes e somam juntos 500 metros de extensão. Mas 
não faremos esse passeio “aéreo”, não agora.

Aqui na cidade alta, cota 750 m, finalizamos o percurso, in
formalmente, em um bar da cidade formal.
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5. QUATRO IMAGENS PARA QUATRO OPERAÇÕES

DIDI-HUBERMAN, Georges."lmages Malgré Tout". Les Editions 
de Minuit, Paris, 2003. P. 11

Para saber há que se imaginar.111

A

E possível dizer, pelo que foi exposto no primeiro capítulo 
deste estudo, que quando a violência, na inversão da razão, atua 
como uma “norma” no ambiente urbano, ela constitui muros como 
se fossem paredes sólidas que cindem a cidade em duas. Pela obser
vação atenta do centro de São Paulo essa cisão se revela num traço 
fundante da vida urbana paulistana. Esquematicamente, ela está 
sugerida pelo mirante cegado — o antigo mirante natural que perdeu 
sua função de mira porque foi vedado pelo conjunto construído ao 
longo de toda a Boa Vista — e está consuma pela segregação entre 
várzea e patamar de terra firme como se fossem territórios opostos.

Essa cisão — divisão do próprio homem em duas catego
rias” distintas: humano e sub-humano — coloca em crise, em última 
análise, o propósito da atividade de elaboração de projetos de ar
quitetura. Portanto, a questão que se apresenta ao arquiteto e de 
buscar superar esses muros ou, pode-se dizer, essas paredes construí 
das com tijolinhos moldados pela, razão invertida. Uma superaçao
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1,2 PEREC, Georges. "Species of Spaces and Other Pieces”. Pen- 
guin Books, 1997. p. 39. 0 trecho citado é a resposta de PEREC à 
seguinte questão formulada por Jean Tardieu: "Dado o muro, o que 
acontece do outro lado?"

a ser feita para que se possa sustentar um sentido propriamente hu
mano para a atividade da arquitetura.

Já vimos (em 3.2. Disposições Espaciais) como os edifícios se 
dissolvem no ambiente urbano. A questão deste capítulo, creio pod
er dize-lo assim, sera de como “atravessar paredes”, ou sobre como 
superar os muros que a violência, ao atuar como norma, constitui 
solidamente no nosso ambiente.

Pus um quadro na parede. Então eu esqueci que era uma parede. Já não 
sei mais o que.há atrás dela, já não sei que há uma parede, já não sei que essa 
parede é uma parede, já não sei o que é uma parede. Já não sei mais que há 
paredes no meu apartamento, e que se não houvesse nenhuma, não haveria 
apartamento. A parede já não é o que delimita e define o lugar onde eu vivo e que 
o separa de outros lugares onde outras pessoas vivem, ela não é nada senão o 
suporte para o quadro. Mas também esqueço o quadro, já não olho para ele, já 
não sei como olhá-lo. Eu o pus na parede para esquecê-la, mas esquecendo-a eu 
esqueço o quadro também. Há quadros porque há paredes. Temos que esquecer 
que há paredes e não encontramos nada melhor do que quadros para isso. Quad
ros removem paredes. Mas as paredes matam os quadros. Então temos que 
mudar continuamente, a parede ou o quadro, sempre pondo outros quadros na 
parede, ou constantemente mudando-o de uma parede para outra.112

A hipótese que apresento é de que as imagens poéticas são 
capazes de sustentar certas travessias. Para isso, proponho a seguii 
quatro imagens. Elas explodem no imaginário arquitetônico duran
te aquele percurso no centro de São Paulo. Podem ser entendidas 
como “quatro atuações imaginárias”, cujo proposito e amparar a 
proposição de projetos de arquitetura, como operações no ambiente 
urbano. Neste caso, o caráter prático ou operativo da imaginaçao 
- do arquiteto - prevalece sobre os aspectos construtivos ou pro
priamente arquitetônicos. Às quatro imagens, a sa er.
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Infiltração Subterrânea
[da várzea por sob o patamar de terra firme]

Invasão Aérea
[desde o patamar de terra firme por sobre

1,3 SARTRE, J. P. "L’lmagination". PUF, Paris, 1936. p. 162. [Tout 
le mal est né ce qu'on est venu à 1‘image avec l'idée de synthèse 
(...) L'image est un acte et non une chose] em. DlDI-HUBERMAN 
Georges. "Images Malgré Tout". Les Éditions de Minuit, Paris, 
2003. P. 67

"«Para fazer menção ao arquiteto Rafael Iglesia.

Transposição de Nível 
[a partir da consideração

Mirante [a partir da superação do mirante cegado]

a várzea]

Embora as imagens poéticas sejam “provocadas” pelo ambiente 
urbano, porquejêm origem naquele percurso ou na vivência da cidade, 
uma vez formuladas, elas atravessam-no e, imediatamente, fazem 
outro aquilo que as originou. Nesse processo, não há assimilações 
e sim, sempre, substituições ou reconstruções. Essas reconstruções 
vêm menos daquilo que nos é oferecido como um legado urbano 
do que daquilo que lhe falta, isso é, daquilo que nos é negado pela 
cidade. Pois é exatamente essa falta, como uma lacuna, que convoca 
a explosão da imagem poética e que é preenchida por ela. Ou seja, 
são as “carências” que se constituem num importante motor, são 
elas que agregam sentidos no processo da imaginação projetiva.

Todo mal nasceu quando se trouxe à imagem a idéia de síntese (...) a ima- 

gem e um ato e na o uma coisa."13

Enfim, para a abordagem aqui proposta, a imagem e um verbo 
~ 114e nao um nome.

Mirar, transpor, invadir e infiltrar são as quatro açoes 
correspondentes às quatro imagens propostas.
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Mirante cegado

Mirante retomado
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Mirante é característica marcante da geografia do patamar de 
terra firme, disposto vinte metros acima da varzea do rio Tamanduateí, 
no qual se implantou a vila jesuíta há cinco séculos inaugurando a 
cidade de São Paulo. Era, então, uma implantação encastelada, ou 
introvertida, era quando a encosta servia como barreira de defesa e o 
mirante, um recurso para os olhares de vigia., O vale do Tamanduateí, 
quando visto em seção transversal, mostra-se assimétrico. Ou seja, 
a encosta que assinala o final da colina histórica, à sua margefti 
esquerda, não ressurge na margem direita onde a várzea se estende 
folgadamente. Por isso, quando da margem direita se olha para a 
colina, destaca-se a imponência da encosta-e, opostamente, do alto 
do patamar, a condição de mirante — hoje, potencial é acentuada 

pela extensão da vista.

Aquele percurso que

5.1. MIRAR
[mirante, a partir da superação do mirante cegado]

realizamos ao longo dos quatrocentos 
metros da rua Boa Vista demonstra que — embora a cidade atual 
pareça já ter perdido o vínculo com aquelas suas condições histori-
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115 Já eram exemplos dessa ruptura da divisão em lotes as próprias 
galerias da década de 50 no Centro Novo e hoje a Remodelação dos 
Embasamentos do Edifício Sede da FIESP, projeto de Paulo Mendes 
da Rocha em 1996, pode ser tomado como caso paradigmático

1,6 É o caso, por exemplo, rua São Bento, na Libero Badaró, na 
Xavier de Toledo, na Avanhandava, na Vergueiro, na rua Monte 
Alegre e tantas outras recorrências em situações geográficas mui
to próximas. Mesmo a Avenida Paulista pode ser lembrada como 
um duplo emparedamento das suas visuais, que apenas escapam, 
eventualmente, nas calhas de algumas ruas transversais como é 
o caso da rua Augusta. Foi essa condição de mirante, assegurada 
pela arquiteta Lina Bo Bardi na concepção arquitetônica do MASP 
, que configurou o edifício como única exceção ao emparedamento 
da avenida.

Mirante, nesse caso, não designa o olhar contemplativo, ao 
contráiio, ele é o olhar indicativo, como um gesto que aponta para 
onde se desdobrarão as outras três operações entre as duas cidades 
cindidas em seus territórios típicos de domínio que sao a várzea e o 
patamar de ter^a firme.

Recuperar a imagem de mirante a partir do exemplo de uma 
rua como a Boa Vista que, contraditoriamente, consolidou-se negan
do-o, não obriga a desfazer todo o conjunto arquitetônico lá implan
tado. Basta abrir, ainda que parcialmente, apenas os térreos daquelas 
edificações, que é o nível do chão na cota 745 metros. Essa operação 
induz à ruptura da divisão em lotes,115 pelo menos no que diz res
peito à relação de uso, desse plano horizontal ao nível das ruas da 
“cidade alta”.

Vale lembrar que aquela condição geográfica que marca a im- 
plantação da rua Boa Vista e também o emparedamento do mirante 
feito pela soma dos seus edifícios, ambas as situações, sao recorren
tes em outras situações urbanas, pois são resultantes da repetição 
automática de procedimentos calcados na nossa cultura construtiva 

excludente.116

de ongem que )he imprimiram u„a implan
com prioridade para a defesa do território _ os edifícios “dí 
ho,e, sao construídos mantendo, como „ma reminiscência,'aquela 
mesma relaçao com a paisagem, eles se voltam para o núcleo históri
co como que de costas para o leste, para a vista e, principalmente, 
para a varzea. Os edifícios repetem procedimentos cujas razões já se 
perderam há séculos.
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5.2. TRANSPOR 
[transposição de nível 
vertical”]

Cidade alta e cidade baixa” é uma constatação que se 
depreende durante aquele percurso que fizemos: 25 de Março e Boa 
Vista, por exemplo, personificam os dois lados da cisão, os dois ter
ritórios opostos em suas cotas típicas de domínio.

Se o olhar a partir do mirante indica o sentido que se quer para 
as operações, a transposição de nível tem o propósito de conectar a 
várzea e o patamar de terra firme através do seu desenvolvimento 
em diferentes cotas de nível como “cidade vertical”. Essa imagem 
ampara a realização, ao longo dos vinte metros que fazem a espes
sura particular do “térreo” no centro de São Paulo, daquilo que o 
mirante apenas indica.

A transposição pode ser configurada, por exemplo, pela fusão 
da ladeira General Carneiro, que é a forma da sua resolução pre
cária, e da Galeria do Rock. Mas aqui nesta formulação a galeria 
encontra a extensão do “chão” da cidade por duas vezes, seu piso

a partir da consideração da “
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1,9 Talvez seja essa possibilidade de verticalização do chão da 
cidade que faça da cidade de dois pavimentos [Caio Prado Jr.] uma 
única cidade, inteira. Já que não seria por esses dois pavimentos, 
genericamente, que ela seria uma cidade única no mundo, 
como queria Caio Prado Jr. Pois essa característica, conferida 
pela geografia do seu sítio de implantação e que configurou 
oportunamente cidade alta e baixa, essa mesma característica, 
repete-se em muitas outras cidades, como podemos ver em dois 
exemplos muito próximos e diretos: 1. Salvador com suas falésias 
é um exemplo dramático, a ponto de tornar suave qualquer coisa 
que aqui se chame de ladeira, o elevador Lacerda é a máquina que 
se poderia comparar a ladeira General Carneiro. 0 elevador de 
Salvador, projeto original do engenheiro Antônio Lacerda de 1873 
, remodelado em 1932 , é uma obra emblemática, que transporta.

1,7 Apenas para destacar a pertinência da possibilidade de se mul
tiplicar o "chão" da cidade e não por nenhum saudosismo, vale 
notar que a grande diferença que há entre o elegante centro da 
cidade dos anos 50 à degradação que o marca hoje é a densidade 
de pessoas (que impôs inclusive, ela mesma a crescente densidade, 
a especialização dos programas que é tido como outro fator de de
gradação). Note-se que o conjunto arquitetônico que caracterizava 
aquele centro "elegante" é praticamente o mesmo que hoje asso
ciamos à esse centro degradado. Não é somente o abandono que 
degrada o centro, a sua vitalidade também, é como se ela fosse 
uma vitalidade degradada.

1,8 1 "Hoje, cerca de 1,2 milhão de pessoas passam por dia pelo 
viaduto, tomado por camelos, pedintes e ciganos." — 0 Estado de 
São Paulo, 04/1 1/92. — 2. "Caminho e travessia para 1,5 milhão 
de paulistanos. (.. ) Cruzam também seus 240 metros de extensão 
580 veículos por hora.” — O Estado de São Paulo, 06/11/92. — 3. 
"A passagem mais movimentada de São Paulo, o Viaduto do Chá, 
no Centro, completa cem anos sexta-feira. (.. ) por onde passam 
diariamente 1,5 milhão de pessoas." — 0 Estado de São Paulo, 
03/1 1/92. — 4. "Pelo viaduto, que tem estrutura de concreto ar
mado e gradis laterais com peças de ferro fundido e aço carbono, 
circulam diariamente 1,5 milhão de pessoas e passam, a cada hora, 
580 veículos. Ele tem 240 metros de extensão, 24 metros de largura 
e 11 metros de altura, seguindo o projeto do arquiteto Eliziário da 
Cunha Bahiana e do engenheiro Gustavo Gam." — Gazeta Mercan
til, 14/03/94.

e seu “teto” sao definidos pelo chão particularmente espesso da ci- 
dade de São Paulo.

Por fim, vale notar que a possibilidade técnica da sobreposição 
vertical para multiplicar o “chão” da cidade é relevante neste centro 
urbano que se degradou também e, em boa medida,'17 pelo efeito 
de um brutal aumento de densidade — a cidade que inaugurou o 
primeiro viaduto do Chá [1892] tinha 40.000 habitantes, na inau
guração do novo viaduto [1938] ela tinha passado a 1,5 milhão, 
hoje é esse o número de pessoas que o atravessa todos os dias118 —. 
Realizar esta cidade vertical” equivale a desfrutar de uma possibi
lidade consolidada historicamente e que confere um aspecto notável 
ao centro de São Paulo: o seu “chão” particularmente espesso.119
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lanamente, 28 mil pessoas entre as duas cidades separadas por 
2 metros de desnível, desde a Praça Tomé de Souza, do Paço 
unicipal na cidade alta, até a Praça Cairu, do Mercado Modelo 

na cidade baixa.

A imagem das invasões aéreas segue na esteira das possíveis 
relações espaciais entre patamar de terra firme e várzea, por isso, ela 
se faz sob uma contradição com o intuito de superá-la: servir-se de 
uma infra-estrutura urbana existente, mas servir-se dela para expres
sar valores opostos àqueles que lhes deram origem.

A descrição de São Paulo como cidade que salta de colina 
em colina (AB'SABER), demonstra que a invasão aérea é também 
fundante em São Paulo. Ela se fez desde o primeiro momento em que 
a cidade implantada no patamar de terra firme avançou, por sobre a 
várzea, para conquistar novos patamares. O sentido daquela origem 
era essencialmente transposição. Tanto é assim que historicamente as 
construções que lhe fazem correspondência são os viadutos. O Chá, 
embora muito especial, seria a sua construção primordial. Desse 
modo, por desdobramento, também o viário lhe faz correspondência. 
As várzeas foram sistematicamente marcadas como terntorios

5.3. INVADIR
[invasão aérea, desde o patamar 
de terra firme por sobre a várzea]
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Vistos em seção transversal, do ponto de vista da exclusão social. 
São Paulo e o Rio de Janeiro de cabeça para baixo, pois lá foram 
expulsos morro acima os mesmos que aqui se expulsaram ladeira 
abaixo.

três vales diferen-

d0S°pç’0 da “cidade f„rmal- p„a 0
oes« em direção ao «p.gão e não para o fare em direção à X 
onde esravam as industrias, os operários e imigrantes continha este 
principio segregador na origem da sua escolha. O sentido que se quer 
impnmir aqui para invasão aérea,, desde o patamar de terra firme 
por sobre o territono da várzea, é o oposto daquele segregador.

As estruturas edificadas já existentes que se poderiam tomar 
nessa inversão simbólica” são, digamos assim, vastas. Para 
demonstrá-lo, reproduzo abaixo aquilo que, no final do nosso 
percurso pelo centro de São Paulo, surgiu como um breve comentário. 
O seguinte:

n
Quando se cruza a rua da Consolação em direção à Bela Vista, 

desde ali há uma sucessão de viadutos: o 9 de Julho (300 m) e o 
variante Major Quedinho (300 m), ambos sobre o antigo leito do 
córrego Saracura ou a atual avenida 9 de Julho; o viaduto Jacareí 
(200 m), sobre o antigo leito do córrego do Bixiga; e, depois da rua 
Maria Paula (300 m) o viaduto Dona Paulina (250 m) e o variante 
Brigadeiro Luís Antônio (200 m), sobre o antigo leito do Itororó. Ou 
seja, desde a frente da Biblioteca Municipal Mário de Andrade até ds 
fundos da Catedral da Sé, ao longo de um percurso que soma 1.050 
metros, apenas durante 300- metros, na Maria Paula, se tem os pés 
no chão, nos demais 750 metros estamos caminhado no ar. Isso sem 
considerar a extensão dos viadutos Major Quedinho e Brigadeiro 
Luís Antônio porque fazem percursos variantes e somam juntos 500 

metros de extensão aérea.

Em 1.050 metros de percurso se transpõem 
tes. Em apenas 300 metros temos os pés no chão.
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Durante 750 metros caminhamos a 20 metros de altura!

Fazer esta vasta infra-estrutura urbana existente expressar 
valores opostos àqueles que lhes deram origem é o propósito desta 
imagem: invadir.

1
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5.4. INFILTRAR
[infiltração subterrânea, da várzea 
por sob o patamar de terra firme]

de
de ao
firme que assinala o território da 
mar de terra firme, é como submergii para

1201. Prestes Maia sugeriu no Plano de Avenidas, em 1930, um tú
nel rodoviário, com cerca de 400 metros de extensão, para ligação 
leste oeste fazendo atravessar a cota 725 m da cidade baixa por 
sob o território da cidade alta, uma ligação da avenida São João 
até uma praça localizada na 25 de Março de onde prosseguia na 
direção leste pela rua do Gasómetro ou Rangel Pestana; 2. Elísário 
Bahiana no seu projeto do viaduto do Chá, projeto de 1934 e inau
gurado em 1938, ocupou as cabeceiras do viaduto, "subterrâneas" 
abaixo do nível do seu tabuleiro e, principalmente, fez a ligação 
desde o nível do Anhangabaú até a Praça Patriarca, através da 
Galeria Prestes Maia. 3. Rino Levi no seu projeto do Conjunto Co
mercial para o IAPI, em 1939, no Largo São Bento, sobre um túnel 
de 250 metros de extensão proposto entre o Anhangabaú e a rua 25 
de Março, numa variante mais curta que aquela proposta no Plano 
de Avenidas. Esse projeto, implantado no limite da colina histórica 
junto à cabeceira leste do viaduto Santa Efigêma e de frente para 
o Anhangabaú, previa três torres de escritórios paralelas sobre 
um embasamento que procurava conciliar o desnível que separa 
o Anhangabaú do Largo de São Bento. Levi procurou evitar a usual 
aridez dos espaços anexos a túneis e viadutos, incorporando no 
programa do edifício usos que poderiam conferir uma "órbanidade" 
a essa situação: os níveis do Vale do Anhangabaú e do Largo São 
Bento são ocupados por lojas e dois andares intermediários são 
destinados a estacionamento. 4. Nos estudos do Metro de São Pau-i

lo, 1968, realizado pelo consórcio de empresas alemãs e brasilei
ras, a estação São Bento já se apresentava conforme a proposta 
de uma extensão do nível do Anhangabaú sob o nível da praça São 
Bento, fazendo uma praça de dois andares muito próxima da sua 
configuração atual. Além disso ali se propunha, bem no limite da 
colina histórica, junto à cabeceira do Santa Efigênia, uma torre de 
escritórios com trinta pavimentos e uma planta quadrada com cerca

Um vale cavado pelas águas velozes de um pequeno córrego, 
como uma garganta entre dois platôs de cotas de nível idênticas, 
dividiu o patamar de terra firme criando assim uma colina isolada 
onde se implantou o núcleo histórico primordial da cidade. Esse “re
cinto” a céu aberto é um pedaço da várzea quase prisioneira dentro 
do patamar de terra firme.

Essa descrição do Anhangabaú, ainda que a céu aberto, é uma 
configuração possível para a infiltração subterrânea. Além dessa 
referência “natural” representada’ pelo Anhangabaú há também 
referências de projeto que mereceriam nota.120

Trata-se, no caso desse trecho urbano no centro de São Paulo, 
um “subterrâneo” muito particular. Para a várzea, ele coirespon- 

nível raso do seu chão invadindo por sob o patamar de teira 
“cidade alta”. A partir do pata- 

ser surpreendido, pois
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operação inversa e complementar 
: se integram às outras duas, 

as quatro ações — mirar,

Infiltração subterrânea faz3 < 

àquela da invasão aérea. Juntas, elas 
transposição de nível e mirante. Todas 
transpor, invadir e infiltrar —, atuando simultaneamente, realizam 
a possibilidade de conciliação espacial entre os dois territórios cin
didos.

dali cava-se o “chão” do
metros de profundidade. 20 m abaíX’ “

surpreendentemente, a luz. É o chão de baixo. 6 n°V°’
de 35 metros de lado, como se fosse um desenvolvimento daquela 
antiga proposta de Rino Levi, agora sem o túnel e concentrando as 
três antigas torres numa única maior e mais alta. Marcello Fragelli 
foi o arquiteto que coordenou, pela PROMON, o desenvolvimento 
daquele projeto que, sem a torre de escritórios, foi construído com 
uma série de ajustes, mas sem perder a idéia original das praças 
em dois andares 5. Fábio Penteado, em 1997, realizou um estudo 
em que procurava integrar por sob o viaduto do Chá os espaços 
expositivos da Galeria Prestes Maia, junto ao Centro Velho, aos 
espaços do Corpo de Baile nos embasamentos do viaduto junto ao 
Centro Velho, e este por sua vez ao subsolo e embasamentos do 
próprio Teatro Municipal por sob o leito da rua Xavier de Toledo 
através de uma galeria que se abre como varanda para a Praça Ra
mos inclinada que desce até o Anhangabaú. Estes espaços, todos 
subterrâneos para as cotas da cidade alta eram completamente ab
ertos para os vazios do Anhangabaú, não eram subsolos. Embora se 
tratem de singelos esboços esses desenhos interessam porque reg
istram uma possibilidade que rompe com a limitação dos lotes, da 
divisão entre os espaços públicos e privados e desfrutam cavernas 
existentes que se associam com novas construções para compor um 
conjunto de caráter essencialmente urbano.
6. Um exemplo que ilustra de modo brilhante uma possível con
figuração da imagem da infiltração subterrânea é o projeto que 
representou os alunos da FAUUSP no concurso da IV BIA de São 
Paulo, 1999/2000 (Apoena Amaral e Almeida, Beatriz Bezerra Tone, 
Cristiane Lea Cortilio, Eduardo Rocha Ferroni, Guilherme Moreira 
Petrela, Moracy Amaral e Almeida e Pablo Herenu, com a colabo
ração de Carlos Ferrata e orientação de Edgar Dente.). Sua pro
posta era um Museu da Cidade, que se instalaria num túnel que 
se estendia deste a Colina Histórica, sob o Pátio do Colégio, até 
a Galeria Prestes Maia, nos embasamentos do Viaduto do Chá. 0 
túnel ligava, pelas cotas das várzeas dois vértices do "triângulo 
histórico"; Assim o triângulo, que se refere a implantação da ci
dade na platô elevado, poderia ter sua correspondência completa 
20 m abaixo dele. Ao longo desse túnel, três edifícios invertidos, 
de cabeça para baixo a partir da perspectiva da cidade alta, abrig
ariam o conjunto principal das funções deste museu. Este projeto 
foi publicado na Revista URBS, São Paulo, março abril de 2000.

O que, afinal, aqueles muros nos negam?

Para ser conciso, elas negam o desfrute.

As quatro imagens, juntas e simultâneas, amparam o desfrute 
estético das possibilidades arquitetônicas contidas, em potência, 
naquela espessura incomum que tem o chão no centio da cidade 
de São Paulo. Por isso, os muros deixam de ser percebidos quando 
as imagens explodem juntas e, por isso, os dois territórios cindidos 
podem ser espacialmente conciliados. Em tese, pelo menos, e ass.m 

que funciona.

E o que, afinal, as imagens sustentam ou amparam? Elas sus
tentam a travessia daqueles muros que inversão da razão constitui. 
Elas amparam as operações, a partir da noção de disposição espa
cial, cujo propósito é o desdobramento em projetos de arquitetura. 
Mas, ditas assim, essas respostas já não seriam necessárias. Então 
formulo a pergunta de outro modo.
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Um esboço, em seção transversal, pode ilustrar a situação 
geográfica e o conjunto arquitetônico que compõem parte daquele 
trecho percorrido no centro de São Paulo.

Estão apontadas nele, a partir da noção de disposições 
espaciais, quatro operações formuladas com o propósito de amparar 
os sentidos para possíveis projetos de arquitetura. Há um longo 
percurso entre essas operações e os projetos de arquitetura a serem 
realizados. Pois, conforme já vimos, “aqueles desenhos que se 
utilizam para construir os edifícios” vêm todos depois.

Considero que o caminho — saudável, por assim dizer — en
tre uma coisa e outra só pode ser trilhado a partir daquelas quatro 
(ou outras quaisquer diferentes) imagens poéticas formuladas. Pois, 
somente assim, o desenvolvimento dos projetos é sustentado tam
bém no campo da afetividade, que é o campo onde lhes é possível 
conferir um sentido propriamente humano.

Como operações, elas não se fecham. Ao contrário, elas se
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122 a imprecisão é apenas aparente porque elas são formas-abertas 
e, como tal, elas têm a mesma precisão alcançada pelas formula
ções lhes deram origem.

123 A nossa época parece marcada por mais essa oposição: abundân
cia de recursos (materiais) x escassez de sentidos. Tendo a crer 
mesmo que à medida que aumentam a disponibilidade dos recursos 
materiais tendemos a nos afastar dos sentidos das proposições, 
como se as duas coisas tomassem espaço do mesmo lugar e se 
expulsassem mutuamente.

esdobram para inúmeros projetos possíveis. As operações são 
respostas praticas, lançadas como formas abertas, à provocação 
constante do ambiente urbano ao imaginário arquitetônico. Elas 
correspondem, portanto, à (re) ação do imaginário — imaginação 
— do arquiteto à vivência da “cidade”.

Como ambiente ele não se delineia. Nele, os edifícios se apre
sentam dissolvidos. Pois, aqui, eles, todos ao mesmo tempo, já não 
se bastam, os seus sentidos não podem prescindir do conjunto em 
que se dissolveram. Essa indefinição de contornos marca a forma 
como o ambiente urbano se apresenta ao processo de percepção do 
arquiteto. Daí, a pertinência da aparente imprecisão122 que carac- 
teriza as operações para enfrentá-lo.

As imagens poéticas, que amparam as operações propostas, 
parecem deter duas propriedades contraditórias: elas são fugazes 
porque não se fixam e elas são permanentes porque não se esgotam 
(por isso elas não nos deixam). Daí, a pertinência de se recorrer a 
elas para superar a escassez de sentidos que marca a atividade da 
arquitetura nessa época de abundância de recursos123 (a despeito das 
contradições do sistema). E, principalmente, daí a pertinência de se 
recorrer a elas para sustentar os seus sentidos no tempo.

Aquelas duas propriedades contraditórias parecem herdadas 
pelas operações propostas a partir das imagens. Por isso, ao longo 
do desenvolvimento dos projetos, as operações formuladas têm a 
capacidade de coordenar às subordinações dos encadeamentos su
cessivos através dos quais se elabora um projeto de arquitetura, essa 
coordenação é feita pela permanência de sentidos sustentada pelas 

operações.
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As operações tendem às 
mas. Quais formas?

Um projeto, como o consideramos por aqui, tende à concisão. 
Produzido pelas ações encadeadas, ele ganha a integridade do todo 
ao final do processo. A melhor construção para representá-lo é o 
arco. A melhor idéia para descrevê-lo é a totalidade. Daí se poderia 
dizer que, como um arco, ele se fecha e se basta. Como totalidade, 
ele resulta maior do que a soma das partes que o compõem.

Que forma? Seria, então, a “forma-fechada”?

Em si, sim. Mas é preciso seguir.

Vimos também que os edifícios se dissolvem no ambiente 
urbano. Então, eles perderam interesse para a arquitetura? Visto 
assim em si, eles aparentemente o teriam perdido duplamente: 
porque são formas-fechadas e porque estão dissolvidos no ambiente. 
Mas é fácil perceber que não é assim que a coisa acontece. Por quê? 
Se abrirmos a abordagem, se juntarmos os dois “desinteresses” e 
imaginarmos que a dissolução se faça com tamanha energia que 
revire totalmente a sua “forma-fechada” pelo avesso. Então, o que 
acontece? Ora, revirada pelo avesso ela explode como “forma- 
aberta” e irradia a sua própria “ordem” para o ambiente, que agora 
já é outro porque transformado pela ação desse novo componente. 
Portanto, a dissolução do edifício, ao contrário do que se poderia 
supor inicialmente, multiplica o seu interesse arquitetônico e a sua 
potência discursiva porque ele agora “fala’ através de cada coisa que 
compõe o ambiente no qual se insere. Tudo o que se apresentava, por 
exemplo, em desordem pode passar a expressar a concisão intrínseca 
deste novo componente, se ele tiver sido formulado com a devida
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124 Tendo a acreditar que não poderia ser, aqui no nosso ambiente, 
desastrosamente desproporcional. Porque essa obra que expressa o 
desastre seria aquela que concorda com o que aqui já é hegemóni
co, para esta a dissolução equivale, apenas, à diluição.

Este estudo dedicou-se a esboçar, ao longo do seu desenvolvi
mento, respostds àquelas duas questões, cujas formulações expres
sam as duas supostas crises instauradas na formação e na atuação do 
arquiteto. Retomo-as a seguir:

Como propor projetos numa cidade que parece já ter perdido 
o sentido? Como elaborar o pensamento arquitetônico quando o 
abrigo fecundo das imagens poéticas, que antecedem o próprio 
pensamento, parecem já ter deixado de existir?

Aquele abrigo aparentemente já não existe ao olhar atento, 
àquele olhar que vê a inversão da razão operada pelos subsistemas 
manifestar-se em todos os cantos do planeta. Esse olhar é informado, 
ele investiga, ele vê expandir a sua consciência sobre o mundo à 
medida que reconhece, em cada pequena parte, que a ordem he
gemónica está cada vez mais presente. Por essas razões, esse olhar 
é lúcido. Porém, ao mesmo tempo, esse olhar se torna, também, o 
olhar vicioso: porque gira sobre todas as infinitas manifestações da 
inversão da razão e cada vez mais naufraga nelas; porque, em cada

nitidez. Por isso, é possível intervir num recorte urbano fazendo 
com que aquilo que ali já existia há muito tempo passe a expressar 
valores opostos, inclusive, àqueles que lhe originaram. Porque a nova 
proposição produz uma nova totalidade. Nesse contexto, o efeito de 
uma obra pode ser maravilhosamente desproporcional124 ao que foi 
empenhado, como recursos inclusive, na sua realização.
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Passei, portanto, aos entrelaçamentos das duas dimensões da 
existência, à noção de disposição espacial que colabora na formu
lação da dissolução dos edifícios no ambiente urbano e, também, 
aos entrelaçamentos entre língua e arquitetura e todos aqueles que 
decorrem daí. Mas isso nos traga e distancia-nos do lugar que é nos
so foco de interesse: o centro da cidade de São Paulo.

Então, fiz a quarta mudança de abordagem. O mergulho para 
o lugar nos trouxe de volta ao centro, que, como lugar, corresponde 
ao espaço de resistência possível, no qual podem subsistir os senti
dos propriamente humanos no mundo da vida e onde (lugar) ainda 
há, ao menos em teoria, um reduto possível para a existência da

fresta por onde pudesse ousar imaginar uma fuga, ele logo vê que ali 
outra violenta manifestação dessa inversão surge para sitiar, para ve
dar e selar; porque contra a menor chance de escape que se anuncia, 
ele vê erguer-se um muro intransponível que o aniquila.

Assim, o olhar vicioso desespera.

Por isso, eu mudei a abordagem para ver o ambiente urbano 
por dentro, vê-lo nos seus elementos constitutivos, em busca da 
substância que desmantela o arranjo da proposição que o originou. 
Dois elementos que fazem correspondência à maneira pela qual 
aprendemos a nos orientar no mundo: horizontal e vertical, chão e 
zénite, a extensão do planeta que nos fixa e a direção do espaço sideral 
para nos libertármos dele. As relações entre as coisas construídas e 
os homens, entre o dentro e o fora. Mas a limpidez dessa abordagem 
é também excessivamente esquemática e acaba por prejudicar a 
percépção da riqueza de nuances existentes nas sobreposições entre 
uma coisa e outra.
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Considero que as quatro imagens formuladas, por si, esboçam 
uma possível resposta contra aquelas duas questões iniciais. Pois 
elas demonstram que os abrigos fecundos das imagens poéticas 
não deixaram de existir por completo. A partir do vínculo com o 
lugar, com o mundo da vida, elas podem reconstituir um sentido de 
cidade.

Por isso, as imagens nos habilitam a atravessar aquelas pare
des que a violência como norma constitui no ambiente urbano. São 
paredes solidamente constituídas pela razão que se voltaram contra 
os propósitos a que deveriam servir, voltaram-se contra o homem.

Sei, que sustentados por essa manifestação essencial do sen
tido humano no mundo, podemos atravessar tais paredes.

• E, creio, é simples demonstrá-lo.

Basta voltarmos ao Mercado Municipal de São Paulo e, dali, 
refazermos o nosso percurso: várzea como partida das infiltiações, 
ladeira como transposição de nível, rua boa vista como mirante 
reconquistado, viaduto do chá como invasão aérea, enfim, basta

razão servindo aos propósitos do homem, a razão que emancipa. 
Daí, caminharmos a pé pelo centro de São Paulo.

Finalmente, a partir daquele percurso, passamos à abordagem 
seguinte, amparada pelas imagens poéticas que explodem nas lacu
nas do ambiente urbano, explodem naquilo que ele nos nega. Essas 
mesmas imagens recém descritas.
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refazermos o mesmo percurso até chegarmos à Praça da República. 
E, então, se ao longo daquele mesmo trajeto, com aquela mesmíssima 
geografia, exatamente as mesmas edificações, se durante esse nosso 
segundo percurso por aquele mesmo lugar imaginarmos configurações 
que não fizemos na primeira vez, então, eu digo convictamente:

Nós as atravessamos.
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