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RESUMO

Esta dissertação aborda a dimensão pública da arquitetura tendo como 
objeto de estudo dois projetos de edifícios culturais situados no Vale 
do Anhangabaú: a Praça das Artes, concebida pelo escritório Brasil 
Arquitetura em parceria com a Secretaria de Cultura do Município; e o 
Centro Cultural dos Correios, projetado pelo UNA arquitetos.

Centrada na análise de projetos, o intuito da presente pesquisa é 
identificar a contribuição desses equipamentos culturais ao complexo 
processo de transformação da área central da cidade, e a importância da 
intervenção arquitetônica no patrimônio histórico nesse processo.

O trabalho propõe uma sistematização e interpretação crítica dos 
princípios da prática arquitetônica do centro de São Paulo, e apresenta 
novos caminhos para o desenho de intervenções no patrimônio edificado 
que estejam comprometidas com a arquitetura de seu tempo.

Palavras-chave: projeto de arquitetura; patrimônio arquitetônico e urbano; 
Vale do Anhangabaú; Centro Cultural dos Correios; Praça das Artes.





ABSTRACT

This dissertation analyses the public dimension of architecture using 
two cultural buildings in the Vale of Anhangabaú as case studies: The 
Praça das Artes, conceived by the Brasil Arquitetura architecture firm in 
partnership with the São Paulo City Secretary of Culture, and the Centro 
Cultural dos Correios, designed by UNA Architects. 

Employing architectural project analysis, the goal of this research is to 
identify the contribution of such cultural edifices to the complex process 
of transformation of São Paulo’s city centre, as well as the relevance of 
architectural interventions in the city’s historical heritage.

This research offers a systematic review and a critical interpretation of the 
recent architectural practices in the São Paulo city centre. It also suggests 
new ways for designing interventions in heritage buildings, which are 
committed to the architecture of previous epochs.

Key words:  architecture project; architectural and urban heritage;  
Vale do Anhangabaú; Centro Cultural dos Correios; Praça das Artes.
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INTRODUÇÃO

Os projetos de intervenção em edifícios preexistentes são cada vez mais 
comuns no campo da arquitetura, reflexo de um momento histórico de 
valorização da convivência entre o presente e o passado. Projetos dessa 
natureza carregam em si não apenas a responsabilidade na transmissão a 
outras gerações do legado histórico, como também o compromisso com 
a criação do espaço contemporâneo.

Alguns deles, ao se tornarem centros culturais, ambicionam delinear 
através da arquitetura uma dimensão pública. O desenvolvimento 
desses projetos envolve a sensibilidade de interpretar os princípios de 
preservação e a avaliação histórica frente à preexistência e conciliar estas 
premissas com as demandas técnicas de tecnológicas para a adaptação 
do edifício ao seu novo uso, aliado a uma compreensão mais ampla do 
território onde se inserem.

Para estruturar a discussão entorno desse tema, foi definido como objeto 
empírico uma área da cidade São Paulo em que estas ações se mostram de 
maneira explícita e com diversos exemplares de projetos dessa natureza 
construídos, ou em processo de implementação: o Vale do Anhangabaú.

A pesquisa documenta, organiza graficamente e analisa dois projetos de 
edifícios culturais situados nesse Vale: a Praça das Artes, concebida pelo 
escritório Brasil Arquitetura em parceria com a Secretaria de Cultura 
do Município e o Centro Cultural dos Correios, projetado pelo UNA 
arquitetos.

A escolha destes dois projetos foi feita por algumas semelhanças e 
diferenças entre eles que se complementam num recorte geográfico e 
temporal das intervenções dentro do Vale do Anhangabaú. Enquanto 
o Centro Cultural dos Correios tem sua concepção datada de 1996, 
data do lançamento do concurso nacional de projetos destinado a este 
edifício, a Praça das Artes é elaborada a partir de 2006, marcando assim, 
uma década de diferença entre os projetos, na qual podemos identificar 
mudanças no olhar frente a proposta de centros culturais no centro da 
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cidade. O Fato dos dois projetos estarem implantados em esquinas de um 
mesmo cruzamento, avenida São João com a rua Formosa, e terem que 
atuar com a conservação e restauração de edifícios históricos tombados 
em seus lotes foram fatores preponderantes na escolhas destes edifícios 
como objeto de estudo, buscando apreender as diferentes relações que 
cada projeto apresenta em seu comprometimento com a coisa pública.

Com uma investigação centrada na análise de projetos, o intuito da 
pesquisa é identificar, dentro do complexo processo de transformação da 
área central da cidade e dos esforços públicos para a ressignificação da 
paisagem urbana, qual a contribuição desses equipamentos culturais na 
política pública e a relação prática da intervenção arquitetônica do lote 
urbano frente ao plano urbanístico e ao patrimônio edificado.

As análises decorrentes deste estudo pretendem construir uma melhor 
compreensão sobre o conjunto de projetos de intervenção em estruturas 
de interesse histórico e a relação do patrimônio edificado com a cidade 
na construção do lugar público. O trabalho parte de uma sistematização 
e interpretação crítica dos princípios teóricos e da prática da intervenção 
arquitetônica, a fim de apresentar caminhos para o desafio do desenho 
de intervenções concisas em relação ao patrimônio edificado e capaz de 
manter o compromisso com a arquitetura do seu tempo. 

No primeiro capítulo abordamos os fundamentos teóricos que irão 
permear a pesquisa, formando a base conceitual para a investigação 
proposta. Tendo como principais referências a formulação conceitual da 
geografia humana de Milton Santos (2017) e os conceitos de Eugênio 
Queiroga (2012) acerca das dimensões públicas do espaço contemporâneo

Destacamos a importância do patrimônio histórico dentro da discussão 
a respeito do lugar público e portanto fez-se necessário recorrer aos 
teóricos da conservação do patrimônio cultural, buscando situar as 
posturas e personagens relevantes neste campo, dando ênfase a condição 
contemporânea em que seu conceitos se apresentam de forma ampliada, 
a partir do restauro crítico de Cesare Brandi (1963) até a crítica 
contemporânea de Ignasi de Solà-Morales (2006). Portanto sob um 
olhar em que o patrimônio não é somente o monumento ou conjunto 
histórico tomado isoladamente, mas sim o próprio ambiente construído 
e humanizado da cidade, visando a forma em que é utilizado por seus 
habitantes para a realização de práticas culturais, manifestações sociais 
e as práticas ordinárias do cotidiano, pela qual se adquire relevância 
simbólica para a sociedade. 
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No segundo capítulo o foco é a leitura urbana o Vale do Anhangabaú, seus 
lugares públicos, as transformações e permanências físicas e simbólicas 
de seu território, tendo como principais bibliografias os trabalhos de 
Benedito de Toledo (1983, 1989), Pablo Hereñu (2007) e Beatriz Kara-José 
(2007, 2010). Através da sistematização dos mapas histórico, identificou-
se os sistema de espaço livres e o inventário de edifícios históricos da 
região. As referências utilizadas para a confecção dos mapas, vão desde o 
mapa de Roma feito por Giambattista Nolli em 1748, uma das principais 
influências para as teorias de Figura-Fundo produzidas por Colin Rowe, 
até o mapa de galerias públicas feito por Sabrina Costa (2015), no qual 
acrescentamos os edifícios Culturais.

A constatação da análise cartográfica acontece pelo registro fotográfico 
de um percurso proposto, onde se compreende os complexos culturais 
do Vale e se confirma o interesse específico na Praça das Artes e no 
Centro Cultural dos Correios. Como referencia bibliográfica utilizamos 
o Walkscape: el andar como pratica estética (2013) de Francesco Careri, 
e a metodologia apresentada por Angelo Bucci em seu livro São Paulo, 
razões de arquitetura (2010).

A terceiro capítulo é dedicado ao dois edifícios culturais objetos de 
análise e os  projetos arquitetônicos que lhes reconfiguraram. Toda 
a compreensão do contexto do lugar público compartilhado por estes 
dois projeto é o que embasa as análises contidas neste capítulo. Para a 
análise dos projetos, além da consulta aos projetos executivos de cada 
complexo, foi fundamental o contato com o inventário feito dos edifícios 
remanescentes lindeiros aos lotes das intervenções através de pesquisas 
nos órgãos de preservação do município e da tese de doutorado Rua São 
João: o Boulevard paulistano da primeira república (1889-1930) feito pro 
Regina Helena Vieira dos Santos.

A preocupação do projeto de arquitetura com a sua dimensão pública, o 
diálogo com a preexistência e a compreensão de que toda a arquitetura 
deve comprometer-se com seus desdobramentos e contribuições para a 
cidade aparecem nas considerações finais do trabalho. Estas retomam 
as discussões apresentadas nos três capítulos anteriores e conjugam 
as relações apreendidas entre a Praça das Artes, o Centro Cultural 
dos Correios e o Vale do Anhangabaú, as dificuldades de se implantar 
projetos desta escala e a zeladoria ao patrimônio cultural urbano na 
busca de promover uma cidade mais democrática.
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1.  A DIMENSÃO PÚBLICA DA  ARQUITETURA 

1.1  A CIDADE COMO rEs pUblica

A dimensão pública da arquitetura é a questão central que norteia esta 
dissertação. Os esforços aqui presentes buscam ver a arquitetura não 
como o objeto isolado, mas a sua fundamental participação na feição 
da cidade, sendo parte indissociável da res publica – coisa pública – e, 
portanto, entendendo a cidade, e sua complexa trama edificada, como 
manifestação de sua potência máxima.  

A cidade é compreendida como patrimônio coletivo, e consequentemente, 
um conjunto dinâmico em permanente mudança, um espaço para 
repensarmos a ciência e a técnica a serviço de nossa humanitas e como 
ferramenta de nossa liberdade e expansão de nosso ser (BRANDÃO, 
2006 p.26).

A polis grega pode ser compreendida a partir da distinção entre politikè e 
oikonomikè, respectivamente, entre política e economia. Já o termo latim 
urbs implica, ao contrário da polis, um fazer cidade sem bases políticas, 
ou seja, uma ideia de cidade que se justifica apenas na estrutura física, 
essencial à vida, que materializa no território. Partindo dessa lógica, toda 
a obra de arquitetura deve promover o coletivo, entender a cidade tanto 
como corpo político - polis - quanto corpo físico - urbs.

Francisco de Gracia em Construir en lo Construido (1992), afirma que 
a cidade tradicional é um lugar de produção, mas antes de tudo é um 
lugar de encontros,  e essa característica é o que daria a ela o caráter de 
civitas. Ao longo do século XX, a priorização, no âmbito do planejamento 
urbano, pela infraestrutura como fator determinante das formas 
urbanas, acirrou o divórcio entre urbs e civitas. O urbano estaria, cada 
vez mais, associando-se ao modelo metropolitano de construção integral 
do território – não importando seu resultado formal, mas atendendo à 
lógica de mercado – enquanto que o cívico, relacionado a lugares de 
encontro e troca entre indivíduos, passava a pertencer quase que única e 



20

exclusivamente à cidade histórica.

Tais referências possibilitam a ampliação do significado de público, que 
pode ser entendido não apenas pela sua atuação imediata, mas também 
compreende nossos antepassados e os que nos sucederão, aos quais a 
arquitetura também se dirige. Portanto, a permanência é uma questão 
abrangida pela dimensão pública.

Há um alargamento crescente no conceito de interesse público no que diz 
respeito ao valores patrimoniais e ambientais. O patrimônio histórico, as 
áreas livres e o impacto ambiental das atividades humanas são cada vez 
mais objeto da arquitetura e do urbanismo.

Na questão de delimitação do domínio público é preciso advertir sobre 
a polarização entre público e privado, pois esta dicotomia é o oposto ao 
que se pretende abordar nessa pesquisa. Hertzberger em suas Lições de 
arquitetura inicia suas considerações sobre o domínio público justamente 
criticando este embate: 

Esta oposição extrema entre o público e o privado – como a oposição 
entre coletivo e o individual – resultou num clichê, e é tão sem matizes 
e falso como a suposta oposição entre o geral e o específico, o objetivo e 
o subjetivo. Tais oposições são sintomas da desintegração das relações 
humanas básicas (HERTZBERGER, 1999 p.12). 

Portanto, é a possível convergência entre estes extremos, público e privado, 
o problema fundamental que se pretende abordar nesta dissertação.

A cidade não pode ser a simples soma das partes e dos interesses 
particulares imediatos, porque tem caráter perene e universal enquanto 
coisa pública. Vale lembrar Paulo Mendes da Rocha:

Nunca me interessaram os edifícios isolados, autorreferentes, porque não 
é assim que  funciona a vida. Os edifícios são instrumentos para a cidade 
da mesma maneira que as pedras o são para as catedrais (ROCHA, 2012 
p.88).

Se o edifício isolado não nos interessa, precisamos prestar atenção no 
espaço livre que “preenche” o vazio entre os edifícios na cidade, os 
elementos e as relações que organizam e estruturam o conjunto de todos 
os espaços. 

Em sua tese de livre docência, Eugênio Queiroga apresenta o conceito 
de Sistema de Espaços Livres (SEL), compreendendo que toda a 
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cidade possui um sistema de espaços livres, independentemente de seu 
desempenho social e ambiental, evitando a noção redutora de sistema 
de espaços livres enquanto sistema de áreas verdes. O autor propõe 
relacionar e distinguir espaço público de esfera pública ao propor uma 
categoria de entendimento do espaço intraurbano: o lugar público. 

Para ele: 

O SEL urbano contém todos os espaços livres existentes num determinado 
recorte escalar, independentemente de sua dimensão, de sua localização, 
qualificação estética, funcional e propriedade, sejam elas públicas ou 
privadas. A noção de SEL implica necessariamente relações de natureza 
funcional e socioambiental, tendo em vista que fisicamente nem todos os 

espaços livres estão conectados entre si ( QUEIROGA, 2012 p.75).

E se a questão social é inerente à dimensão pública da arquitetura, pode-se 
dizer sinteticamente que a cidade é o espaço do cidadão e da democracia. 
Vale lembrar a passagem de Milton Santos que vai ao encontro da ideia 
de convergência entre conceitos aparentemente opostos presentes aqui:

No Brasil e no terceiro mundo não se criou um cidadão, enquanto o 
primeiro mundo o preparou desde o iluminismo. O cidadão é a mistura 
do homem publico e do homem privado. Nos não temos nenhum dos dois 

(SANTOS, 2017 p.103).

Quer dizer que tanto a cidade –  entendida como coisa pública, quanto o 
cidadão – essa mistura do homem público e do homem privado, estão em 
permanente formação e em constante revisão; precisando ser cultivados 
continuamente. 

A maior parte das cidades são uma herança de um passado amargo 
que privou dos benefícios da cidade a maior parte dos indivíduos. Isso 
desemboca nas casas na periferia e em uma apreciação meramente 
técnica da arquitetura, quando o principal valor deveria ser o do lugar, o 
do espaço em que se encontram os edifícios. Para que as cidades tenham 
vida, as pessoas têm que viver nelas, não utilizá-las apenas por algumas 
horas. Os políticos deveriam compreender isso. Uma cidade é o que há de 
mais caro no mundo. É caríssimo construí-la, mas custa muito também 
fazê-la mal. Ao ter que escolher, é melhor fazer as cidades para todos os 
cidadãos. Só assim estes a levarão em conta e contribuirão para mantê-la 

(ROCHA, 2012 p.91).

Assim, as definições anunciadas para exemplificar a dimensão pública 
da arquitetura são modelos  balizadores de ações e valores cotidianos; 
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veículos de mensagens históricas éticas e culturais;  ponto de convergência 
dos esforços coletivos e simbólicos de uma comunidade para representar-
se, para afirmar-se para si e para os outros. Do ponto de vista público, 
ilustram essa acepção aquelas obras que se referem a valores cívicos que 
aspiram à gravidade do monumento. Tentar acessar a monumentalidade 
da arquitetura a partir da verdade do cotidiano e da funcionalidade, é o 
presente e o real da vida que a arquitetura deve fazer-nos encontrar.

Remete-se aqui ao conceito proposto por Milton Santos, principalmente 
no que se refere à compreensão de que o espaço é um conjunto 
indissociável entre os sistemas de objetos e o sistema de ações. Nas 
palavras do autor:

Preferimos partir da noção de espaço banal, espaço de todas as pessoas, 
de todas as empresas e de todas as instituições, capaz de ser descrito como 
um sistema de objetos animado por um sistema de ações. Nossa busca é a 
das categorias analíticas simples que deem conta da inseparabilidade do 

funcional e do territorial (SANTOS, 2017,p. 225).

Para  Santos o espaço se apresenta como o acúmulo desigual de tempos. 
Dentro dessa perspectiva o processo de humanização da paisagem natural 
e de transformação desta em recurso produtivo tem como resultado uma 
produção de formas espaciais diferenciadas, ou como pode-se dizer, 
a transformação do espaço natural em espaço geográfico que está em 
permanente mutação.

Seria impossível pensar em evolução do espaço se o tempo não tivesse 
existência no tempo histórico, (...) a sociedade evolui no tempo e no 
espaço. O espaço é o resultado dessa associação que se desfaz e se renova 
continuamente, entre uma sociedade em movimento permanente e uma 
paisagem em evolução permanente. (...) Somente a partir da unidade 
do espaço e do tempo, das formas e do seu conteúdo, é que se podem 
interpretar as diversas modalidades de organização espacial (SANTOS, 
1979, pp. 42-43).

É através dessa mutação do espaço geográfico que o homem transforma o 
ambiente em que vive, ao mesmo tempo em que estabelece as bases para 
criações futuras. O uso do material do passado é a essência da cultura e 
é aquilo que, por sua vez, transforma o material cultural em patrimônio 
(Durhan, 1984). Potencialmente, portanto, todos os produtos e espaços 
podem se tornar patrimônio, basta que sejam utilizados como fonte para 
novas produções (MOTTA,2000, p.259).
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Os sítios urbanos são objetos culturais, histórica e socialmente construídos, 
que acumulam vestígios e trazem neles as marcas dos processos de 
sua construção, das transformações e adaptações, apropriações e 
reapropriações sofridas ao longo do tempo. Eles representam as relações 
que ali se sucederam, e isto é evidenciado quando suas construções e 
áreas envoltórias são chanceladas como patrimônio histórico pelo 
poder público. Esta é uma das formas possíveis de apropriação dos 
sítios, pois assim, atribuímos a eles significados e valores especiais, 
distinguindo-os como representações simbólicas, como monumentos 
e como documentos. Selecionam-se áreas e prédios que devem ser 
tratados de maneira particular, que devem ganhar novo significado, que 
devem representar ou simbolizar o ponto de vista e os interesses de um 
determinado governo.
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1.2  SOBRE PATRIMÔNIO E MEMÓRIA

A palavra preservação possui um sentido que abarca diversas possíveis 
ações, tais como: inventários, registros, providências legais para a 
tutela, educação patrimonial e políticas públicas. Abrange também 
as intervenções nos bens, para que sejam transmitidos da melhor 
maneira possível ao futuro, que podem assumir a forma de manutenção, 
conservação, restauração, devendo o restauro ser entendido como ato de 
cultura e de memória (Kühl, 2008 p.59).

A memória depende diretamente da nossa capacidade de preservar nosso 
patrimônio cultural, e a preservação de um bem material, natural ou 
imóvel que tenha significado e importância artística, cultural, religiosa, 
documental ou estética é essencial para constituição de uma sociedade. 
Esse reconhecimento é fonte de pesquisa, onde nos espelhamos e nos 
reconhecemos.

Ao longo do tempo, foram constantes as tentativas de inventários 
sistemáticos, experimentações práticas, formulações teóricas, elaborações 
de medidas legais e o estabelecimento de órgãos de preservação. O 
conceito de patrimônio histórico moderno vem evoluindo e reuniões 
nacionais e internacionais produzem documentos que dão diretrizes 
para intervenções.

Durante a segunda metade século XIX ocorreu a formulação da noção 
do patrimônio histórico, com diversas ações sistemáticas ligadas à 
conservação dos testemunhos do passado. Houve intenso debate entre 
duas posições conflitantes e precursoras de metodologias nessa área: o 
restauro estilístico do francês Emanuel Viollet-le-Duc e a vertente anti-
intervencionista do inglês John Ruskin.

Essas experiências antagônicas foram analisadas e reformuladas por 
Camillo Boito no final do século XIX. Boito propõe uma via intermediária 
para a restauração, baseada em princípios como: dar ênfase ao valor 
documental da obra, preferenciando a menor intervenção possível; 
evitar acréscimos e renovações, que se necessários, devem ser de material 
diverso e forma simplificada; as obras de consolidação devem limitar-se 
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ao estritamente necessário, evitando perda dos elementos característicos; 
respeitar as várias fases do monumento; e sempre registar a obra, 
documentando todo o processo da intervenção, colocando uma lápide 
com inscrições apontando a data e as obras realizadas.

No inicio do século XX, Gustavo Giovannoni retoma as premissas de 
Boito, reinterpretando-as também para a escala urbana. Reitera o chamado 
“restauro filológico” destacando a máxima importância que ser deve ser 
dada às chamadas obras de manutenção e consolidação, classificando o 
restauro em três modalidades: consolidação, recomposição e libertação.

Giovannoni participou ativamente na elaboração da Carta do Restauro 
de 1931. Desde então, restaurar não é mais voltar ao estado primitivo 
da obra, nem a um estágio anterior qualquer; restaurar é respeitar 
plenamente qualquer obra reconhecida como bem a tutelar, em suas 
várias estratificações e em seu percurso ao longo do tempo, independente 
da maior ou menor apreciação pelo seu valor artístico, postura que foi 
reiterada na Carta de Veneza de 1964.

A Carta de Atenas, conhecida como Carta do Restauro, foi elaborada em 
1931 como resultado do Encontro Internacional realizado pelo Escritório 
Internacional de Museus, da Sociedade das Nações, em outubro de 1931, 
visando “a salvaguarda das obras primas nas quais a civilização se tenha 
expressado em seu nível mais alto e que se apresentem ameaçadas”. 

No Brasil, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 
SPHAN foi criado através da Lei 378 de 1936 e regulamentado em 1937. 
O SPHAN atuou em São Paulo tombando exemplares bandeiristas 
isolados, tratando-os como “monumentos” históricos. O primeiro 
bem tombado foi a Capela de São Miguel, em 1938. Em seguida foram 
tombados o Sítio Morrinhos, a Casa Grande de Tatuapé e o Sítio Mirim, 
respectivamente em 1948, 1951 e 1973, além do Mosteiro da Luz em 
1943. Naquela época, não havia  predefinição de raio de área envoltória, 
mas sim um tratamento caso a caso da chamada área de vizinhança.

Até então, inexistiam no Brasil experiências significativas de restauração, 
não havendo um conhecimento acumulado, tampouco um lugar 
apropriado para o seu exercício. Mas a restauração arquitetônica não era 
propriamente uma novidade para os arquitetos do SPHAN, que já haviam 
tido contato com as diferentes teorias a respeito e com as experiências 
que se realizavam na Europa, desde o século XIX, não somente em 
virtude da formação de grande parte deles, na Escola de Belas Artes do 
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Rio de Janeiro, mas principalmente em função da participação de Lucio 
Costa em Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna – CIAM, 
tendo se tornado, segundo ele próprio, o “arquiteto incumbido pelo 
CIAM de organizar o grupo do Rio”, depois de ter participado, em 1933, 
do IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. O documento 
produzido nesse encontro deveria ser um dos norteadores das decisões 
tomadas na ação de restauração do patrimônio arquitetônico no 
SPHAN. Nele se estabelecia que os valores arquitetônicos deveriam ser 
salvaguardados e seu princípio geral era a recusa ao emprego de estilos 
passados nas novas construções, prática considerada nefasta e intolerável, 
por se tratar, segundo o documento, de uma cópia servil que resultaria 
em uma falsificação histórica.

Lucio Costa foi um dos protagonistas na construção de uma identidade 
nacional, que seguia dois elementos fundamentais: a arquitetura colonial 
popular e a nova arquitetura moderna. Para Guilherme Winsnik, há 
uma analogia entre o anti-individualismo uniforme e estandartizado 
da arquitetura moderna e o caráter anônimo e coletivo da arte popular. 
Tal percepção, formulada por Mário de Andrade em 1928, serve de base 
para a equação “modernidade-patrimônio”, montada por Lucio Costa a 
partir do final dos anos 1930, conciliando a conservação das heranças 
culturais do passado e a modernização da nova arquitetura:

Nos textos de Lucio Costa, como dissemos, essa conexão entre 
modernidade e tradição se dará finalmente entre 1936 e 1938, com 
as publicações de “Razões da nova arquitetura” e de “Documentação 
necessária”. Porém, mais uma vez, essa relação não aparece de maneira 
explícita, mas apenas na leitura conjunta dos dois textos. No primeiro, 
Costa exalta a “impassível sobriedade e altivez” da nova arquitetura, 
definida pela disciplina da “pura geometria”. No segundo, sistematiza 
a eleição do patrimônio construído brasileiro sob olhar moderno, 
valorizando os exemplares de arquitetura popular em oposição à erudita 
(WISNIK, 2007 p.176).

A partir de meados do século XX , passa-se a encarar o restauro como 
ato histórico-crítico, considerando-se concomitantemente os aspectos 
materiais, formais e documentais da obra, devendo-se respeitar as várias 
fases pelas quais ela passou e preservando a pátina, ou seja, conservando 
as marcas de sua própria translação no tempo (KÜHL, 2008 p.65).

Esse novo momento supera a valorização do “monumento histórico 
como era entendido no século XIX, incorporando o valor documental da 
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arquitetura ordinária e da própria morfologia das cidades.  A conciliação 
entre o restauro e a invenção, é outro fenômeno que ocorre a partir da 
ampliação do corpo constituído como patrimônio a se preservar. Esse 
alargamento conceitual não estabelece diferenças significativas entre o 
bem cultural de valor inestimável e a comum preexistência (ALMEIDA, 
2010 p.74).

Dos autores filiados ao chamado “restauro crítico”, destacamos a obra 
de Cesare Brandi (1906-1988) e sua Teoria da Restauração de 1963. Os 
estudos de Brandi foram fundamentais para a consolidação do restauro 
como campo disciplinar, por meio da unidade metodológica e conceitual, 
afastando-o do empirismo e buscando filiá-lo ao pensamento crítico e às 
ciências. 

Brandi fez uma extensa releitura dos preceitos então em vigor, com 
ênfase nos aspectos documentais da obra, também em consequência dos 
problemas suscitados pelas destruições da Segunda Guerra Mundial, 
evidenciando os reduzidos meios teóricos, até então empregados, para se 
entender a realidade figurativa dos monumentos (KÜHL, 2007 p. 199).

Brandi desenvolve princípios práticos do restauro que articulam-se aos 
conceitos de distinguibilidade, mínima intervenção e reversibilidade. 
Princípios que visam garantir que o restauro seja realizado segundo um 
processo metodológico que permite a transmissão do bem cultural às 
futuras gerações sem suprimir ou alterar as marcas do tempo sobre o 
mesmo.

No Brasil, a partir da década de 1960 foram criados órgãos de preservação 
Estaduais, descentralizando as decisões frente ao patrimônio. O 
Conselho de Proteção do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico 
– Condephaat foi instituído pela constituição do Estado de São Paulo 
com a regulamentação pelo decreto estadual de 19/12/1969, definindo o 
Patrimônio Cultural como o conjunto de bens existentes em seu território 
pelo seu valor arqueológico, etnológico, histórico, artístico e paisagístico.

Embora ampliando seu escopo discursivo, a ação do Condephaat 
nas primeiras décadas de existência foi similar a do nível nacional: 
tombamento de “monumentos” bandeiristas, construídos em taipa de 
pilão e poucos recursos investidos de forma centralizada. Foi inovador, 
no entanto, na introdução de conjuntos urbanos, vilas operárias e a 
definição de áreas envoltórias com raio 300 metros em torno de cada 
monumento.
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A possível inspiração para a criação das áreas envoltórias baseia-se nas 
áreas de proteção a monumentos da França, que possuem, raio de 500 
metros. A partir daí formulou-se a ideia similar de uma área envolvendo 
o bem tombado para sua valorização, agora não só de monumentos, mas 
de conjuntos urbanos. Confirmando a tendência de que a consciência 
de conservação extrapola os bens de caráter excepcional, para incluir 
também a arquitetura do cotidiano, o traçado urbano, a fisionomia da 
cidade além dos bens ambientais.

O novo órgão estadual estabeleceu uma ação complementar e paralela 
ao órgão federal, salvaguardando os bens de interesse do Estado de São 
Paulo e tombando “ex officio” os exemplares arquitetônicos inscritos no 
Livro de Tombo Federal. Caberia então aos municípios o tombamento 
e a proteção referente à memória e história da cidade, fato que passou 
a ocorrer a partir de 1988, com o tombamento de um casarão na rua 
Brigadeiro Luiz Antônio (SOMEKH, 2015).

Atualmente, a preservação do patrimônio histórico é vista de forma mais 
ampla, interessando a todos por constituir um direito fundamental do 
cidadão e base para a construção de uma identidade cultural. Deve-se 
preservar o bem não só pelo valor estético arquitetônico ou histórico, 
mas pelo significado que tem para a comunidade em que está inserido, 
para formação de sua identidade cultural e para o exercício de cidadania 
e portanto, parte fundamental para nossa discussão sobre a dimensão 
pública da arquitetura.

A Carta de Veneza, documento do Icomos de maio de 1964, amplia a 
noção de monumento histórico, estendendo-a não só a grandes criações, 
mas também a “obras modestas que tenham adquirido significação 
cultural”. A criação em 1974 de um curso sobre restauração e conservação 
de monumentos arquitetônicos na FAU USP, em parceria com o Iphan 
e o Condephaat, possibilitou um debate consistente sobre o documento 
e pode ter referenciado a demanda municipal de proteção de conjuntos 
urbanos (KUHL, 2010). A carta de Veneza reafirma as recomendações da 
Carta de Restauro de 1931 quanto à conservação das sobreposições das 
diversas épocas, desde que não deturpem ou descaracterizem o objeto 
de intervenção.

Os princípios contemporâneos da conservação estão expostos de forma 
clara nesta citação da carta de Veneza: 
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Os monumentos históricos de gerações passadas permanecem no 
presente como testemunhas vivas das suas tradições antigas. As pessoas 
estão tornando-se mais conscientes sobre os valores humanos e tem os 
monumentos antigos como um patrimônio de todos. A responsabilidade 
de salvagardá-los para as próximas gerações é reconhecida como sendo 
de todos. É nosso dever cuidar deles com a inteira riqueza de sua 
autenticidade (ICOMOS, 1964)

As décadas de 1970 e 1980 caracterizaram-se pela intensificação 
do questionamento das relações de continuidade e ruptura entre a 
arquitetura tradicional e a nova arquitetura em todo o mundo. Foi o 
período marcado por grandes projetos de intervenção.

A proteção dos bens culturais em nível municipal ocorreu alguns anos 
após a criação do Condephaat, concretizando-se em 1974. Ocorreu 
por iniciativa da Coordenadoria Geral de Planejamento – Cogep da 
Prefeitura Municipal de São Paulo, quando Carlos Lemos e Benedito 
Lima de Toledo fizeram um levantamento dos bens de significado 
cultural a serem protegidos para o órgão. Note-se que a primeira ação de 
preservação do patrimônio cultural surgiu dentro do órgão municipal de 
planejamento urbano, dando origem às zonas especiais Z8-200, criadas 
pela Lei 83.285, de 1975.

Em 1974, sob a coordenação da Cogep, vinculada ao gabinete do então 
prefeito Miguel Colassuono, João Evangelista Leão encomendou uma 
série de projetos voltados à revitalização do Centro denominados 
“Projeto Centro: investigações preliminares”, em que, tratava de 
habitação, transporte, áreas verdes e bens culturais. Dentro desse quadro 
é feita uma encomenda aos arquitetos Benedito Lima de Toledo e Carlos 
Lemos, ambos professores do Departamento de História da FAU USP. 
Eles deveriam localizar conjuntos urbanos e organizar uma lista de 
edificações “dignas de tombamento”.

Esse primeiro inventário de bens culturais da cidade se transformou no 
documento Cogep-PR 025/75, “Edifícios de valor histórico e paisagístico”. 
O documento foi posteriormente incluído no quadro 8B da lei 83.285 
de 2 de dezembro de 1975, na lei 8759 de 7 de setembro de 1978 (que 
estabelece as zonas de uso Z8-200) e no programa de preservação de 
bens culturais arquitetônicos da área central de São Paulo. A listagem 
dos bens culturais é composta de dois tipos de classificação: uma voltada 
para edifícios isolados, e outra, a conjuntos urbanos denominados de 
“manchas” (SOMEKH, 2015). 
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O DPH foi criado no governo do prefeito Olavo Setúbal, dentro na nova 
Secretaria Municipal de Cultura. Quando Murilo Marx se tornou diretor, 
a relação com a questão urbana se manteve, levando à proteção não mais 
de monumentos, mas de conjuntos urbanos, como preconizavam as 
cartas patrimoniais.

O período da constituição do DPH e a criação do Conpresp em 1985 
representaram uma fragmentação com a questão urbana, uma vez 
que se baseou unicamente no instituto do tombamento, instrumento 
importante mas limitado em termos de proteção efetiva. É consenso entre 
especialistas que o tombamento é o primeiro passo para essa proteção, e 
que o que caracterizou a ação do DPH nesse período foi a identificação 
de bens a serem protegidos, abrindo processos de tombamento, porém 
sem chegar a uma efetiva salvaguarda.

Mais recentemente, a carta de Nara de 1994 aborda a questão de forma 
a abranger as consequências da globalização frente ao patrimônio, no 
intuito de sempre ampliar o conceito de patrimônio: 

Num mundo cada vez mais homogeneizado e onde a busca de uma 
identidade cultural é, algumas vezes, perseguida pela afirmação de um 
nacionalismo agressivo e a da supressão da cultura das minorias, a 
principal contribuição dada pela consideração do valor da autenticidade 
na prática da conservação é clarificar e iluminar a memória coletiva da 
humanidade (ICOMOS, 1994).

Solà-Morales é referência significativa da crítica contemporânea. Em seu 
livro Intervenciones, publicado em 2006, associa o conceito de intervenção 
arquitetônica aos projetos de arquitetura que lidam com preexistência 
no contexto da atualidade. Uma das primeiras questões levantadas pelo 
autor é a de que a relação existente entre a proposta nova e a arquitetura 
preexistente depende dos valores culturais e dos significados atribuídos 
tanto ao antigo como ao novo. Toda intervenção cria relações inevitáveis 
com a obra existente, além de elaborar uma interpretação do material 
histórico com que intervém. Adverte que seria um equívoco pensar em 
uma doutrina permanente, ou mesmo em uma definição científica para 
a intervenção arquitetônica.

Porém, quando Solà-Morales observa que diante da impossibilidade de se 
definir uma doutrina permanente, não resta outra possibilidade a não ser 
atuar caso a caso, convém destacar uma sutil distinção entre sua posição 
e a de Carbonara, referência do campo do restauro. Para Carbonara, o 
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exame do “caso a caso” está diretamente vinculado aos parâmetros dos 
postulados fundamentados no campo disciplinar do restauro e não ao 
exclusivo arbítrio do arquiteto projetista (ALMEIDA, 2009 p.78).

Na constituição dos lugares são fundamentais a continuidade e a 
transformação da tradição, isto é permitir a transmissão de valores 
através das gerações. São de interesse deste trabalho debates sobre o tema 
do patrimônio histórico envolvendo memória, invenção, preservação e 
intervenção, conservação e criação sobre um visão ampliada do conceito 
de patrimônio. Do ponto de vista público, ilustram essa definição aquelas 
obras que de algum modo colocam uma noção de indicação, e sua 
resposta pode dignificar a ampliação dos conhecimentos já consolidados 
sobre o tema.
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2.  O VALE DO ANHANGABAÚ

2.1  O VALE DO ANHANGABAÚ COMO LUGAR PÚBLICO

Durante seus três primeiros séculos de existência, São Paulo esteve contida 
ao seu sítio original, no chamado “triângulo histórico”, delimitado em 
seus vértices pelo Convento de São Francisco, o Convento do Carmo e o 
Mosteiro de São Bento, a leste do Vale do Anhangabaú. O ciclo cafeeiro 
rompeu esses limites herdados do período colonial e estimulou seu 
crescimento na direção do cinturão das chácaras, envoltória do núcleo 
tradicional. Entre essas chácaras pode-se citar a do Marechal Arouche, a 
do Barão de Itapetininga, a de Martinho da Silva Prado, a do Chá e a da 
Glória (GALVANESE e PINTO 2015, p.124).

A partir da expansão do sítio urbano na direção oeste nos últimos anos 
do século XVIII, o Vale do Anhangabaú que inicialmente desempenhava 
a função de proteção e defesa pela dificuldade de transpor seus 20 metros 
de desnível, tornou-se obstáculo a ser vencido. A eventual transposição 
passava a ser cada vez mais frequente e necessária. Os dois patamares 
viam-se de uma lado e outro exatamente em nível, mas separados pelo 
vazio do Anhangabaú, com seus 150 m de largura. 

A planta da cidade de São Paulo de Henry B. Joynerm referente ao ano de 
1881 já identificava a expansão da cidade por meio de novos loteamentos 
que configuravam novos bairros no vetor oeste e noroeste. A transposição 
do ribeirão Anhangabaú se dava pelo Largo da Memória e pela avenida 
São João.

Como disse Aziz Ab’Saber “a história de São Paulo é saltar de colina em 
colina”, e o caso exemplar é o Viaduto do Chá sobre o Anhangabaú. Jules 
Martin inaugura essa tradição ao desenhar o primeiro viaduto do chá em 
1892, quando finalmente foi possível a travessia em nível entre a colina 
histórica e a colina a oeste, onde hoje está a praça da República. A obra 
passou a simbolizar o ambiente empreendedor que se disseminava na 
capital paulista. Ela transpunha o Vale e conectava o núcleo original da 

<  Figs. 1 e 2

Mapa geomorfológico e 
seção A-B do centro de 
São Paulo. 

Fonte: AB’SABER, Aziz 
Nacib. Geomorfologia 
do sítio urbano de 
São Paulo. São Paulo: 
FFCLUSP, 1957.
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cidade, a partir do que viria a ser a Praça do Patriarca, a um de seus 
vetores de crescimento, o que facilitou a circulação entre a parte antiga e 
a nova cidade posteriormente chamada de Centro Novo. Esse primeiro 
viaduto do Chá tinha uma extensão de 240m, dos quais 180m eram de 
estrutura metálica (GALVANESE e PINTO 2015, p.127).

Quando se inaugurou o Chá de Jules Martin, as terras baixas do Vale 
não tinham uma qualificação urbana propriamente definida, eram como 
quintais da cidade. A sua construção, entretanto, é o marco inicial de uma 
sucessão energética de realizações que transformariam definitivamente o 
lugar.

Esse momento é marcado também pela tomada de posição do poder 
público face a suas responsabilidades sobre as questões urbanas, um 
debate que foi enriquecido a partir da fundação da Escola Politécnica. 
Em 1907, Augusto Carlos da Silva Telles, engenheiro e vereador, propôs 
a desapropriação de todas as edificações desde a rua Libero Badaró até 
a rua Formosa, para desafogar o Anhangabaú e proporcionar largas 
perspectivas, ação indispensável para dar visibilidade ao imponente e 
recém inaugurado Theatro Municipal. A partir disso, o debate que se 
sucedeu dividiu opiniões entre aqueles que propunham o Anhangabaú 
como um parque e aqueles que o queriam como uma grande avenida.

Inicialmente, triunfou a primeira posição, que ganhou corpo e autoridade 
no projeto do parque do Anhangabaú elaborado em 1911 pelo arquiteto 
francês Joseph Bouvard e inaugurado seis anos mais tarde. A criação de 
um espaço público numa área até então desvalorizada demonstrava o 
início do deslocamento da polaridade econômica da região central.

O processo de renovação urbana daquela época não se limitou à 
inauguração do viaduto, houve também a remodelação de várias 
praças da região central como a Praça do Patriarca, a praça Ramos 
de Azevedo, Santa Ifigênia, São Bento, Piques e Memória  (TOLEDO, 
1989). A inauguração da Praça do Patriarca, em 1926 proporcionou um 
alargamento do tecido urbano na cabeceira do Viaduto do Chá, que até 
então estava alinhado com a rua Direita.

O Plano de avenidas de Prestes Maia, desenvolvido entre 1926 e 1930, é 
o principal projeto responsável pela atual feição da cidade de São Paulo, 
não tanto por sua arquitetura, mas por sua lógica e avenidas. Através 
dele Prestes Maia impôs uma centralidade à cidade, uma centralidade 
que só encontrava justificativa nos esquemas teóricos que ele perseguia 

<  Fig. 3

Planta de São Paulo,  
Henry B. Joyner, 1881.

Fonte: DPH/PMSP.
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como modelos. Desenhou a cidade preso ao esquema rádio-concêntrico 
que lhe impôs uma estrutura de funcionamento formada por avenidas 
radiais e perimetrais.

O projeto propôs a criação de um sistema viário baseado em três anéis: o 
Perímetro de Irradiação, que desenvolveria a região central; “boulevares 
externos”, que seriam executados a partir da remoção das linhas férreas; 
e a “parkways” que ligaria as marginais do rio Pinheiros, e do Tiete com 
o Ipiranga e o Tamanduateí.

Foram várias as ações transformadoras do plano, enquanto para o 
triângulo tradicional propunha-se restringir o trânsito e limitar o 
gabarito das edificações, os incentivos à ocupação da região da Praça 
da República eram diversos. O Plano sugeriu a distribuição de prédios 
públicos, a execução de calçamentos e de iluminação, a imposição de 
linhas de transporte coletivo e a criação de acessos facilitados à área, 
reafirmando que o vetor de crescimento da cidade estava a oeste do Vale.

As radiais mais importantes do Plano são as atuais avenidas Tiradentes, 
9 de Julho e 23 de Maio. Elas se encontram no Anhangabaú e formam 
o chamado “sistema Y”.O primeiro perímetro de irradiação, que 
incorporava centro velho e centro novo como um novo centro expandido, 
tinha no seu núcleo o Anhangabaú.

O Vale, no Plano de Avenidas, consagrou-se como centro teórico e 
centro simbólico da cidade. Seu desenho apresentava os ideais estéticos 
para os espaços urbanos da cidade. A “sala de visita de São Paulo” teria 
um jardim desenhado com rótulas de circulação ao fundo e o grande 
viaduto marcando a paisagem.

Durante a primeira gestão de Prestes Maia, de 1938 a 1945, as 
transformações ocorreram de maneira mais efetiva. Foram executados 
o alargamento da avenida São João e das avenidas Ipiranga e São Luiz,  
além da abertura das avenidas Duque de Caxias e Vieira de Carvalho. 
Foram construídos também os viadutos Jacareí, Dona Paulina e Nove de 
Julho (COSTA, 2015 p.40).

Nesse contexto, o Centro Novo começou a se verticalizar, em 
um processo que se consolidou nas décadas de 1950 e 1960. 
Paralelamente, instalaram-se lojas, magazines, livrarias, salas de 
cinema e teatro, caracterizando o “Centro Novo” como região nobre, 
com apartamentos luxuosos, ofertas de comércio, cultura e lazer.  

<  Fig. 4

Planta de São Paulo por 
C. A. Bresser, 1918.

Fonte: DPH/PMSP.
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^ Fig. 5

Esquema teórico para 
São Paulo apresentado no 
Plano de Avenidas.

Fonte: MAIA, 1930.
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^ Figs. 6 e 7

Proposta de remodelagem 
do parque Anhangabaú 
presente no Plano de 
Avenidas.

Fonte: MAIA, 1930.
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Enquanto isso, do outro lado do Vale, no “Centro Velho”, lojas, restaurantes 
e cinemas se popularizaram, restando dos serviços anteriores apenas os 
bancos e atividades relacionadas ao Fórum e ao Palácio da Justiça.

A diminuição de investimentos no centro histórico justificou-se por 
sua alta densidade, saturação, congestionamentos, envelhecimento 
arquitetônico e tecnológico. Essa mudança de área de investimento gerou 
espaços ociosos e vagos, sem a devida manutenção. Os espaços públicos 
e edifícios do centro passaram a abrigar outros tipos de atividades 
econômicas, na maior parte populares.

Segundo RUPF e QUEIROGA (2015), diferentemente do discurso do 
senso comum, no centro de São Paulo não houve uma redução de sua 
vida pública, mas sim mudanças, adquirindo maior complexidade e 
transformando-se de uma maioria elitizada a uma maioria popular. 
Esse novo caráter não elimina o contato entre diferentes estratos 
socioeconômicos que convivem e compartilham , cotidianamente, 
variadas instâncias espaciais.

Nos anos 1970, o Centro Velho já estava plenamente identificado 
como o centro das camadas populares, e em 1975 foi lançado o Plano 
de Revitalização do Centro. As obras mais emblemáticas desse plano 
foram a restauração do Edifício Martinelli, a construção dos calçadões, 
as praças sobre as estações de metrô, além da restauração do viaduto do 
Chá e do Pátio do Colégio.

A implantação dos calçadões consistiu na proibição do tráfego de 
veículos, criando uma rede de ruas exclusivas para pedestres, tanto no 
Centro velho quanto no Centro Novo. O modelo é baseado em estratégias 
utilizadas nessa mesma época em cidades europeias e americanas 
para dinamizar e requalificar ruas comerciais dos centros urbanos. A 
implantação dos calçadões em São Paulo foi concomitante à implantação 
da rede metroviária, e assim, culminava a iniciativa de modernização 
do transporte público com a proposta de solucionar os conflitos entre 
a massa de pedestres e o tráfego de veículos privados. Apesar de ser 
amplamente respaldado e aprovado na época de sua implantação, 
atualmente os calçadões tem sido questionados pela segregação dos 
usos no espaço público, tendo como nova prática a execução de ruas 
compartilhadas, onde apesar da preferência dos pedestres, carros e 
bicicletas também podem trafegar, mantendo a pluralidade de usos da rua. 

<  Fig. 8

Planta geral dos 
melhoramentos centrais 
de 1945. O sistema “Y” 
claramente configurado.

Fonte: HEREÑU, 2007  
p.186.



42

Já a remodelação ou construção das praças sobre as novas estações de 
metrô tinha um caráter mais agressivo que as demais intervenções do 
Plano de Revitalização do Centro. Ao implantarem as novas praça da 
Sé, largo São Bento e praça da República, utilizou-se o termo “cirurgia 
urbana” pela EMURB e as realizações foram apresentadas como indutoras 
de revitalização do espaço urbano com uma perspectiva de revalorização 
fundiária e redirecionamento de usos e ocupação. No caso da praça da 
Sé e da praça Clóvis Bevilacqua, a construção do metrô resultou na 
demolição de várias quadras, unindo as duas praças e desconfigurando 
totalmente o contexto original. A “Nova Praça da Sé” foi muito criticada 
pela descaracterização da memória do local, a perda da escala humana, 
pela frieza e aridez (KARA-JOSÉ, 2007).

A expectativa criada em relação à tão aguardada linha de metrô era 
muito grande. A estações lindeiras ao Vale, a São Bento e a Anhangabaú, 
representavam a possibilidade de reestruturar toda a circulação de 
pedestres da área, porém a construção dessas estações não conseguiu 
responder plenamente às possibilidades de qualificação urbana que o 
Vale oferecia. Acanhadas, nenhuma delas conseguiu assumir o papel de 
“porta” do Anhangabaú como se imaginava anteriormente (HEREÑU, 
2007 p.239).

A Estação São Bento poderia ter criado ligações horizontais e verticais 
mais francas entre as duas várzeas que delimitam a colina histórica e entre 
os níveis da cidade. A versão original do projeto previa o prolongamento 
do corpo da estação até o alinhamento da avenida e a construção de uma 
torre de escritórios e serviços junto ao Vale. O projeto definitivo priorizou a 
relação entre a estação e o Largo São Bento, admitindo um papel secundário 
para a ligação com o Anhangabaú. A articulação vertical pública entre o 
vale e o largo é confusa e burocrática, através de uma sucessão de rampas e 
patamares que não chegam a configurar um percurso.

Na construção da Estação Anhangabaú, a grande chance perdida foi a 
de criar uma ligação pública, com desenho e escala adequados, entre a 
Praça da Bandeira, a estação de metrô e as duas margens do Vale. O 
estabelecimento dessas conexões teria evitado a profusão desastrosa 
de passarelas que tomou conta do espaço aéreo daquele setor do 
Anhangabaú.

O caso da implantação do metrô na praça da República evidenciou que o 
valor do patrimônio cultual foi um fator secundário nesee plano. Para a 
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execução das obras, foi decidida a demolição do edifício do Instituto de 
Educação Caetano de Campos. Uma campanha liderada por alunos e ex-
alunos do colégio conseguiu atrair o interesse da imprensa e mobilizar a 
opinião pública contra a ideia de demolição do edifício. Tal participação 
foi fundamental para decisão do tombamento do edifício pelos órgãos 
estadual e municipal.

O exemplo dessas estações revela a necessidade que se impõe de organizar 
de modo articulado o trabalho dos agentes públicos de planejamento e 
construção da cidade, sob a pena de se continuar desperdiçando preciosas 
oportunidades de qualificação do espaço público. 

Os conflitos provocados pela priorização do automóvel no espaço público, 
protagonizaram os grandes debates sobre as cidades a partir da segunda 
metade do século XX. Em São Paulo, um dos pontos mais destacados 
de expressão desses conflitos foi Anhangabaú, no cruzamento entre os 
fluxos viários Norte-sul e os fluxos peatonais Leste-oeste. A rotina de 
acidentes e atropelamentos levaria o poder público, através da Emurb, 
a formular ao longo de toda década de 1970 propostas de passarelas 
e passagens subterrâneas que, por clara ineficiência, jamais saíram do 
papel. Mesmo a proposta desenvolvida por Vilanova Artigas em 1974, a 
mais abrangente e integrada desse período, mostrava-se insuficiente para 
lidar com as complexas questões urbanas que estavam colocadas naquele 
momento.

A decisão de licitar a construção de seis passarelas cruzando o 
Anhangabaú, divulgada pela Emurb em 1980, provocaria uma forte 
oposição da opinião pública que levaria ao abandono da iniciativa e a 
realização de um concurso de projetos. Em fevereiro de 1981 foi lançado 
o edital do “Concurso Público Nacional para Elaboração de Plano de 
Reurbanização do Vale do Anhangabaú”, promovido pela prefeitura 
através da Emurb, em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil 
IAB-SP. O regulamento solicitava aos concorrentes a elaboração de uma 
proposta abrangente, envolvendo circulação viária e de pedestres, uso do 
solo e preservação de bens tombados. 

Como subsídio para a elaboração dos projetos, o IAB-SP realizou 
um ciclo de debates, dos quais foram elaborados relatório contendo 
opiniões e contribuições de representantes de diversos setores técnicos 
e sociais. Organizados em quatro grupos de trabalho: “Programa para 
o Vale do Anhangabaú”, “Fator Econômico”, “Consulta à Comunidade” 
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e “Urbanismo, planejamento e Intervenção Técnica” esse foi, segundo o 
presidente do IAB-SP, aquele seria o evento mais importante realizado 
pelo instituto desde o concurso de Brasília (HEREÑU, 2007 p. 311).

Benedito Lima de Toledo fora designado como consultor técnico,  e o 
júri composto pelos arquitetos Eduardo Corona, Edgard Graeff, Carlos 
Maximiliano Fayet, Jon Adoni Maitrejean e Fernando Chacel. Das 155 
equipes inscritas no concurso 93 foram entregues e submetidas ao júri, 
dessas, 34 foram selecionadas para uma segunda fase de apreciação, 
agrupadas em três categorias de acordo com os partidos de projeto: 
“soluções aéreas”, “soluções subterrâneas” e “outras soluções”.

Foram premiados os três primeiros lugares e concedidas cinco menções 
honrosas. Os projetos premiados apresentavam partidos semelhantes, 
todos do grupo das “soluções subterrâneas”, onde a segregação dos 
fluxos de veículos e pedestres se deu através do rebaixamento da 
avenida, configurando uma esplanada em sua cobertura. Era consensual 
que as travessias de pedestres elevadas não eram desejáveis e travessias 
subterrâneas necessitavam o remanejamento das instalações existentes. 
A solução obvia era associar a nova canalização do córrego Anhangabaú 
com a construção do túnel para automóveis. 

O projeto vencedor, elaborado por Jorge Wilheim e Rosa Klias, pretendia 
criar um espaço “novo”, exclusivo para os pedestres. Com o pretexto de 
recuperar o ambiente degradado pelos automóveis e devolver à cidade o 
seu parque perdido, fora concretada uma imensa laje sobre as pistas de 
automóvel sob a qual se fez o Novo Vale do Anhangabaú exclusivo para 
pedestres em sua superfície, enquanto os automóveis teriam sua livre 
passagem através de um túnel subterrâneo. Com sua inauguração em 
1992, este projeto é responsável pela atual feição do Vale.

No início dos anos 1990, uma série de fatores configuraram um quadro 
em que a área central de São Paulo voltaria a ser foco de políticas de 
revitalização urbana com a mesma, ou até mesmo com maior ênfase 
do que nos anos 1970. O Centro apresenta um contínuo processo 
de esvaziamento e redução de valores imobiliários. Segundo o IBGE 
entre 1980 e 1991 houve uma queda de mais de 100 mil habitantes na 
área central. As poucas intervenções realizadas pela administração 
pública não conseguiram reverter o quadro de degradação do espaço 
público. Se por um lado há a desvalorização imobiliária, por outro 
existe uma infraestrutura consolidada com altos índices de emprego e 

<  Fig. 9

Projeto vencedor do 
concurso de remodelagem 
do Vale. Prancha contendo 
implantação e resumo das 
propostas.

Fonte: HEREÑU, 2007 
p.312.
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disponibilidade de transporte público. Esse panorama agregou novos 
agentes e estratégias às iniciativas de requalificação da área central da 
cidade.

Nesse período, houve uma postura diferenciada em relação às formas 
até então predominantes de intervenção no Centro. Contrariando as 
experiências anteriores, o foco principal não foi a melhoria do sistema 
viário metropolitano, nem a atração de turistas, mas a melhoria na 
condição de vida da região. A Secretaria de Cultura trouxe uma nova 
proposta de interpretação da memória e da cultura nas políticas de 
desenvolvimento urbano. Fundada em 1991, a Associação Viva o 
Centro é uma associação de empresários localizados na região central, 
grande fomentadora da ideia de transformação da região. Capitaneada 
pelo Bank Boston, a associação estabeleceu uma vigorosa e contínua 
campanha publicitária, que foi capaz de exercer forte influencia com 
proposições e interações com as instituições públicas. Segundo Henrique 
Meirelles, então presidente do Bank Boston, a ideia da criação da 
Associação Viva o Centro teria surgido após conhecer a experiência 
ocorrida no Quincy Market, no centro de Boston, nos Estados Unidos. 
A região era completamente degradada, conhecida como combat zone 
devido ao domínio de traficantes e agentes do crime organizado. No 
início dos anos 1960, obras de renovação realizadas com participação 
de empresário locais em parceria com o poder público transformaram 
o local perigoso em uma área de lazer e turismo, mas também com a 
remoção da população de baixa renda que residia no local (KARA-JOSÉ, 
2007).

Parte importante nesse processo foi o retorno dos órgãos públicos para 
o centro da cidade. O primeiro passo nessa direção foi dado pela prefeita 
Luiza Erundina que mudou o gabinete do Parque do Ibirapuera para o 
Palácio das Indústrias, no Parque Dom Pedro II. Ao longo dos anos 1990, 
alguns órgãos se mudaram para o edifício Martinelli, na Rua São Bento. 
Essa transferência foi um dos componentes do Programa Ação Centro, 
de modo que parte dos custos relacionados à reabilitação do Martinelli 
faziam parte do fortalecimento institucional do Programa. 

A Operação Urbana Anhangabaú, sancionada pela lei 11.090/91, 
representou essa aproximação entre o poder público e a iniciativa privada. 
Diante da falta de recursos públicos suficientes para viabilizar o volume de 
obras previstas nos planos da prefeitura para o Centro, foi adotada como 
alternativa a implantação de um instrumento que se valesse da concessão 
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de benefícios urbanísticos em troca de contrapartidas financeiras. Para 
o perímetro nas redondezas do Vale foram previstos benefícios como a 
possibilidade de ultrapassar os limites construtivos determinados pelo 
zoneamento, a regularização de construções e reformas em desacordo 
com a legislação vigente, a transferência de potencial construtivo de 
edifícios históricos e a cessão onerosa de espaços públicos e subterrâneos 
para a criação de passagens e galerias. Os recursos obtidos com as 
concessões onerosas deveriam ser aplicados em programas de melhorias 
inscritos naquele mesmo perímetro, possibilitando, por exemplo, a 
conclusão das obras de reurbanização do Vale do Anhangabaú.

Apesar dos esforços, a Operação Urbana Anhangabaú não alcançou os 
resultados esperados e as obras do Vale acabaram sendo financiadas 
exclusivamente com verbas públicas. Apesar do insucesso da Operação 
Urbana, dada a baixa adesão dos empreendedores privados, a 
reformulação ocorrida no Vale do Anhangabaú com a finalização do 
projeto paisagístico deu impulso à politica de restauração do patrimônio 
histórico da área, levando a retomada de projetos engavetados há anos 
no DPH, entre eles a reforma do Theatro Municipal, da Biblioteca Mario 
de Andrade, da Casa n.1 do Solar da Marquesa de Santos, da Casa das 
Retortas entre outros (KARA-JOSÉ, 2007 p.89).

Em outubro de 1996, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
com o auxilio da associação Viva o Centro, lançou um concurso com 
a perspectiva de reciclagem da Agência Central, situada no vale do 
Anhangabaú, para o edifício projetado pelo escritório Ramos Azevedo 
sob responsabilidade do arquiteto Domiziano Rossi, inaugurado na 
segunda década do Século XX. O objetivo do concurso era a manutenção 
dos serviços dos Correios, porém, como uma agência da rede, e não mais 
como a central, ampliando os usos do edifício para um espaço voltado 
à cultura. Essa iniciativa foi a primeira de muitas na região que partiam 
da premissa de que grandes obras culturais servem como âncoras para 
o processo de renovação urbana. Essa intervenção será abordada no 
capítulo 3 deste trabalho, como um dos objetos de estudo analisados.

Em 1997, a prefeitura de São Paulo instaurou a Operação Urbana Centro 
(Lei n.12.349/97), nos mesmos moldes das extinta Operação Urbana 
Anhangabaú, mais uma vez na tentativa de atrair o capital privado como 
parceiro da requalificação do Centro. Dentre as obras e serviços realizados 
pelo poder público na área da OUC, com os recursos arrecadados estão 
o tratamento cromático do piso da praça D. José Gaspar, a implantação 
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do corredor cultural, as obras do quadrilátero piloto e a reurbanização 
da Praça do Patriarca. 

O projeto do Corredor Cultural corresponde a um plano de ações que 
visaram requalificar o sistema de espaços públicos conformado ao longo 
do percurso que começa na Biblioteca Mario de Andrade, segue pela rua 
Xavier de Toledo, pela praça Ramos de Azevedo em frente ao Theatro 
Municipal, pelo viaduto do Chá e praça do Patriarca, encerrando-se na 
rua da Quitanda em frente ao Centro Cultural Banco do Brasil.

Paralelamente à atuação na região do Vale, a OUC atuou também na região 
da Luz utilizando os recursos para a desapropriação de alguns imóveis, 
enquanto o governo estadual não media esforços para implantar nessa 
região um polo cultural. Um agente fundamental para o financiamentos 
desses projetos foi o Programa Monumenta. O Programa começou a 
ser formulado em 1995, quando o Ministério da Cultura e a direção do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento iniciaram entendimentos 
para viabilizar um programa de preservação do patrimônio cultural em 
todo o país. Financiado pelo BID e apoiado tecnicamente pela Unesco, o 
Programa foi instituído pelo MinC, no governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso (1995-2002). Em São Paulo, o foco concentrou-
se na região da Estação da Luz, onde a política de implementação de 
âncoras culturais com o objetivo de aquecer o mercado imobiliário, 
com os projetos da Pinacoteca do Estado, da Sala São Paulo, da Estação 
Pinacoteca e do Museu de Arte Sacra entre outras ações, tinha como 
finalidade transformar o bairro no Polo Cultural da Luz.

Em 2004, o gabinete Municipal mudou-se novamente, desta vez para o 
Edifício Matarazzo, na cabeceira do Viaduto do Chá. Além de órgãos 
que migraram para a região central, outros novos foram criados a partir 
da subdivisão de algumas secretarias, significando um aumento ainda 
maior dos órgãos públicos localizados na região a partir do ano 2001. 
Atualmente são 35 órgãos localizados na região do Anhangabaú, sendo 
que 28 deles se instalaram na região a partir de 2002 (KARA-JOSÉ, 2010 
p.83).

Na primeira década do século XXI diversas ações propostas na década 
anterior conseguem ser efetivadas, enquanto outras têm dificuldades de 
se concretizar. A transferência de diversas secretarias tanto do município 
quanto do governo do estado, a reforma da Biblioteca Mario de Andrade 
e a inauguração do Centro Cultural Banco do Brasil se apresentam como 
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algumas ações concretizadas na região do Anhangabaú. Iniciam-se nessa 
época as construções do SESC 24 de Maio, que teve suas obras iniciadas 
em 2002 e foi inaugurado em 2016, e da Praça das Artes, com início do 
projeto em 2006 e parcialmente inaugurada em 2012.

Apesar das tentativas de retomada de valorização imobiliária e da 
volta de atividades mais elitistas, o centro se apresenta cada vez mais 
popular. Nota-se nesta popularização do espaço público e as constantes 
transformações nas relações de trabalho e de lazer, que o significado 
do centro de São Paulo e as atividades cotidianas vêm mudando. No 
contexto atual, esta pesquisa propõe um olhar mais atento às atividades 
culturais propostas tanto no Sistema de Espaços Livres quanto nos novos 
edifícios e complexos culturais propostos para a região.

Um inédito protagonismo do espaço público vem se destacando 
recentemente na agenda urbana de São Paulo e configura um contexto 
amplamente favorável à construção de um novo sentido para o Vale, que 
dialogue com todas as suas escalas e dinâmicas e volte a desempenhar 
um papel urbano relevante, à altura de sua memória e de todo o esforço 
empreendido até aqui.

<  Fig. 10

Praça das Artes e Centro 
Cultural dos Correios vista 
a partir do edifício Altino 
Arantes. Nelson Kon, 2013.

Fonte:NOSEK, 2013 p.72.
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2.2  A REAPROPRIAÇÃO DO LUGAR: 
 NOVOS SIGNIFICADOS PARA O VALE

O esvaziamento residencial e as novas formas de trabalho contemporâneo 
culminam em uma crise de representação e significado dos centro das 
grandes cidades. Como vimos, a história do Vale do Anhangabaú não é 
diferente. Desde os anos 1990, diversas ações têm fortalecido esta busca 
por atividades e significados para o centro histórico e nossa relação com 
o patrimônio edificado.

Shows, passeatas, protestos, peças de teatro ao ar livre e feiras-livres têm 
sido alguns exemplos de atividades propostas a fim de trazer novos usos 
e significados para o espaço público das grandes cidades. A inauguração 
do parque do Anhangabaú, no início dos anos 1990, é um exemplo dos 
novos usos do centro urbano:

A inauguração do novo Anhangabaú foi marcada por uma grande festa, 
realizada em 25 de janeiro de 1992, dia do aniversario da cidade, e contou 
com a apresentação de Caetano Veloso para um público estimado de 50 
mil pessoas. Encerrada a festa, varrido os balões furados e os sacos de 
pipoca vazios, um grande silêncio invadiu o vale. Se o tempo do conflito 
havia sido superado, um novo significado para aquele espaço precisaria 
ser definido (HEREÑU, 2007 p.325).

Dentre as experiências que buscam um novo sentido para o Vale, destaca-
se o Arte/Cidade, um projeto de intervenções urbanas, que se realiza em 
São Paulo desde 1994. O projeto busca destacar áreas críticas da cidade 
diretamente relacionadas com processos de reestruturação e projetos de 
redesenvolvimento, visando identificar seus agentes e linhas de força e 
ativar sua dinâmica e diversidade.

Reunindo artistas e arquitetos internacionais e brasileiros voltados para 
situações urbanas complexas, o projeto visa desenvolver repertório 
técnico, estético e institucional para práticas artísticas e urbanísticas não 
convencionais. No momento em que se processa a inserção do Brasil no 
sistema econômico e cultural globalizado, Arte/Cidade pretende discutir 
os processos de reestruturação urbana e os dispositivos institucionais 

<  Fig. 11

Comício das diretas, João 
Bittar, 1984.

Fonte: HEREÑU, 2007 
p.369.
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da produção cultural. Trata-se de, no cenário vigente da administração 
das cidades e da cultura, dominado por operações corporativas e 
institucionais de grande poder econômico e político, criar novas práticas 
urbanas e artísticas.

Os projetos de Arte/Cidade indicam abordagens alternativas para 
a megacidade, baseadas na ativação dos espaços intersticiais, na 
diversificação do uso da infraestrutura, na dinamização sem concentração 
excludente e na heterogeneidade espacial e social. Propostas que buscam 
detectar o surgimento de novas condições urbanas, identificar suas 
linhas de força e instrumentalizar seus agentes para intervir em processos 
dinâmicos e complexos.

A segunda edição do Arte/Cidade tomou o Vale do Anhangabaú como 
o local de intervenções no ano de 1994. O evento cultural e midiático 
se propôs a atualizar as discussões sobre os problemas da cidade, em 
particular do centro histórico, propondo intervenções fora do circuito 
institucional das galerias e museus, adotando como ponto de partida a 
metrópole enquanto lugar público. 

O Arte/Cidade 2 teve como tema A cidade e seus fluxos e teve a 
coordenação e curadoria de Nelson Brissac Peixoto. A área demarcada 
para as intervenções foram três edifícios do entorno do viaduto do Chá: 
Edifício Guanabara, Banco do Brasil e Eletropaulo, onde atualmente 
funciona o shopping Light.  

 Uma via expressa construída sobre o rio, recoberta por um jardim. 
 O vale, os viadutos e os grandes edifícios vão acrescentando outras  
 camadas a este verdadeiro palimpsesto urbano. O movimento contínuo,  
 horizontal e vertical, dinamiza toda a área. As sucessivas mudanças  
 na paisagem vão criando esta falha geológica, esta grande rasura.  
 Extraordinária complexidade urbano-arquitetônica num recorte  
 da cidade.1

Das intervenções ocorridas, destacam-se os periscópios de Guto Lacaz 
construídos junto à fachada do prédio da Eletropaulo. Medindo 28 m de 
altura, têm espelhos de 2,40 m, permitindo àquele que passa pela rua ver 
a exposição no último andar do prédio. Inversamente, o visitante pode, 
lá de cima, observar o movimento no térreo.

Além das ações no topo dos edifícios, Rubens Mano propôs O Detector 
de ausências, que consistiu em dois grandes projetores instalados sobre 
torres ao lado do viaduto do Chá. Os dois feixes de luz cortavam a 
passarela no sentido do vale e ao atravessá-los, o passante tem sua 
silhueta instantaneamente recortada.

1. Texto de Nelson Brissac 
Peixoto disponível em: 
www.artecidade.org.br 
acessado em 28/11/2017.

<  Fig. 12

Arte/Cidade 2 
O Detetor de ausências 
Rubens Mano, 1994.

Fonte: https://www.
artecidadelinhametalica.
org/anteriores/ acessado 
em 15//02/2018.
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A Virada Cultural paulistana foi uma iniciativa do poder público quem 
também explora estes novas vivências do lugar público. Desde 2005 a 
virada proporciona ao cidadão paulistano 24 horas de centenas de 
atrações culturais espalhadas pelo centro da cidade. São Paulo baseou-
se na Nuit Blanche, evento de frequência anual criado pela Prefeitura 
de Paris que, desde 2002, propõe percursos noturnos que oferecem aos 
habitantes da cidade a possibilidade de experimentarem e contemplarem 
instalações artísticas em ruas e locais simbólicos da cidade, alguns deles 
em estado de abandono e pouco frequentados.

O caráter público da região central de São Paulo é exacerbado e 
potencializado de tal maneira que atinge zonas de transição de espaços 
públicos e  espaços privados, como as varandas dos edifícios, ou como 
ocorre no exemplo dos periscópios da obra de arte de Guto Lacaz, que 
se tornam superfícies de fricção entre essas esferas. As sacadas tornam-
se concomitantemente espaço privado e camarote, ao mesmo tempo em 
que o morador está no interior de sua propriedade ele também é parte de 
uma plateia, do público espectador do evento.

O evento tem o objetivo de convidar o cidadão a vivenciar a cidade 
através da arte e utilizar o espaço público urbano. A adesão da população 
ao evento-mostra é enorme, evidenciando o anseio de se vivenciar 
o espaço público e que tal vivência pode tomar diversas formas, nem 
sempre heterodoxas.

Em 2009, como parte da comemoração do ano da França no Brasil foi 
feito o grafite “o Estrangeiro, que une o trabalho dos irmãos Gustavo e 
Otávio Pandolfo, dupla conhecida como osgemeos, ao coletivo francês 
Plasticiens Volants, no antigo prédio do sindicato dos operários, que 
fora recém desapropriado para fazer parte do conjunto cultural da 
Praça das Artes. No espetáculo, viabilizado pelo Sesc-SP, osgemeos 
viram um personagem seu ganhar vida e sair das paredes e telas para, 
literalmente, passear entre as pessoas. Isso porque os irmãos pintaram 
um boneco inflável de mais de 20 metros feito pelo Plasticiens Volants. 
O personagem “O Estrangeiro”, idealizado conjuntamente entre a dupla 
brasileira e o coletivo de artistas franceses, circulou no meio de outros 
bonecos gigantes, como uma serpente, uma coruja, uma mosca e um 
balão representado pelo globo terrestre ao som de músicas.

Essas são alguns dos eventos efêmeros em que é possível deslumbrar 
novas ocupações para o espaço público. É como se toda a região durante 

< Fig. 13

Grafite “o Estrangeiro” , 
osgemeos. 2009.

Fonte: Trecho do filme 

“Cidade Cinza”(2012).

< Fig. 14

Performance “O 
Estrangeiro” (2009) 
Osgemeos e  
Plasticiens Volants.

Fonte: http://www.
osgemeos.com.br/pt/
projetos/o-estrangeiro-
colaboraao-de-osgemeos-e-
plasticiens-volants/ 
acessado em 15/02/2018.
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esses eventos, por força da ocupação popular e da excepcionalidade a 
qual o espaço é submetido, adquirisse um caráter que lhe confere uma 
outra identidade, ao invés da costumeira situação de abandono das horas 
em que os comércios e serviços não atuam, os eventos conferem uma 
efervescente característica funcional com grande força simbólica. Se 
por um lado os grandes eventos afirmam que é possível viver o espaço 
público por outras perspectivas, eles não trazer essas experiências para a 
vida cotidiana e corriqueira.

A Prefeitura de São Paulo propôs no ano de 2014 uma série de 
intervenções urbanas temporárias previstas pelo projeto Centro Aberto. 
A ações objetivaram incentivar o uso de espaços públicos ocioso na 
região central da cidade. O projeto, financiado pelo Banco Itaú, foi 
desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 
com participação do METRO Arquitetos e consultoria do escritório 
dinamarquês Gehl Architects.

Entre as transformações, feitas inicialmente nos Largos do Paissandu 
e São Francisco, estão gestos simples como a inclusão de novas faixas 
de pedestres, paraciclos, ciclovia, bicicletário e banheiros públicos. 
Os espaços serviram para interação social, descanso e lazer, onde 
também foram implantados bancos em muretas e canteiros, decks de 
madeira com guarda-sol e cadeiras de praia, equipamentos de ginástica 
e playground. A promoção de atividades como cinema ao ar livre são 
mostra do potencial de uso que o Sistema de Espaços Livres do centro da 
cidade proporcionam não apenas em eventos excepcionais, mas também 
no cotidiano da cidade.

Além dos elementos fixos, o Centro Aberto contou com uma programação 
cultural constante, com ações que apoiam o uso e a permanência na praça 
e incentivam atividades ao ar livre. Batalha de break, shows, rodas de 
samba e dança foram algumas das atividades que ocorreram no tablado 
circular. Outras tiveram lugar no deck e junto ao parquinho, como teatro 
de rua, atividades e oficinas para crianças. Ao longo de todo o período de 
implantação, o projeto contou com empréstimo e troca de livros para ler 
na praça, com ações de mediação de leitura de histórias.

A sensação de “reconquista” do espaço público do centro da capital 
paulista é propiciada por essas diversas ações, permitindo que, mesmo de 
modo transitório, tais lugares voltem a ser o que originalmente o espaço 
público representa: um lugar de lazer, manifestações da vida humana, 

<  Fig. 15

Centro Aberto Paissandu: 
implantação.

Fonte: PMSP/ Relatório 
Centro Aberto Novembro 
de 2017.
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de convívio democrático, e base fundamental de amparo para relações 
humanas e suas necessidades sociais. 

O sentimento de pertencimento entre o espaço público e o cidadão é 
incentivado, pois se cria um ambiente favorável ao habitante para que 
se sinta parte de um grupo simbolicamente vinculado a um espaço 
que faz parte de sua identidade; ainda que por eventos temporários e 
esporádicos.

O centro de São Paulo, com seus novos frequentadores e novas práticas 
espaciais, requerem políticas e projetos urbanos mais flexíveis e 
participativos, evitando ações de ordenamento espacial preconcebidas 
segundo padrões estéticos exógenos pouco atentos à realidade dos 
lugares públicos brasileiros. Com o aumento da população de renda 
médio-baixa no país, é desejável dar oportunidade para lugares públicos 
capazes de contribuir para que tais classes de renda não sejam apenas 
novos consumidores, mas protagonizem transformações qualitativas no 
avanço da cidadania brasileira. 

Nas áreas centrais efetivamente degradadas e abandonadas, há que se 
discutir propostas de reabilitação que não atendam apenas aos interesses 
do capital imobiliário. É necessário o envolvimento de representantes do 
maior número de agentes que produzirão e se apropriarão dos espaços 
no debate e na concepção de soluções para os problemas específicos 
de cada área central, de cada lugar público. A região central possui sua 
relevância histórica que deve ser discutida sob a tensão entre preservação 
e transformação do patrimônio que compõe o lugar e que integra o 
sistema de lugares públicos da cidade.

<  Fig. 16

Centro Aberto Paissandu: 
Batalha de Break no 
tablado Outubro, 2014.

Fonte: PMSP/ Relatório 
Centro Aberto Novembro 
de 2017.
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2.3  A SISTEMATIZAÇÃO DOS MAPAS HISTÓRICOS:
 COMPREENDENDO A ESPESSURA HISTÓRICA DO VALE 

Em 1748, na metade do século a que os historiadores se referem à época 
do Iluminismo, a Pianta Grande, ou grande mapa de Roma, foi publicada 
por Giambattista Nolli. O Mapa de Nolli, gravado em uma matriz de 
cobre media 42 por 70 centímetros e trazia com detalhes as plantas de 
igrejas teatros e palacetes públicos, contrastando estes edifícios públicos 
e semipúblicos,  com as demais construções que foram totalmente 
preenchidas em preto. Sua convenção de destacar espaços públicos e 
privados com cheios e vazios se tornou uma referência na qual utiliza-se 
o termo Mapa de Nolli para esse tipo de recurso.

Uma das teorias urbanas de maior influência do período pós-moderno, 
foi desenvolvida por Colin Rowe e Fred Koetter no livro Collage City, 
sofreu grande influência do trabalho de Nolli. O diagnóstico dos autores 
se baseou em uma pesquisa da universidade de Cornell em Roma, 
tendo uma profunda atenção ao Mapa de Nolli e no modo como ele 
caracterizava o urbanismo romano do século XVIII. Constatou-se que 
os desenhos de Nolli ressaltavam o papel dos espaços público e privado 
na determinação do caráter da cidade e a  principal descoberta do foi a 
de que a arquitetura moderna havia invertido a proporção entre espaços 
livres e espaço construído, produzindo um resultado desastroso no nível 
da rua, propondo então, um resgate da escala humana típica dos espaços 
públicos da Europa pré-moderna (NESBITT, 2006 p.293).

Uma das ferramentas proposta por Rowe e Koetter é o diagrama figura/
fundo. Nesse diagrama invertem-se o vazio e o sólido, em Referência 
ao mapa de Nolli, e visualizada em um desenho invertido em preto e 
branco, a ambivalência do solido e do vazio se destaca e a tensão criada 
pela equivalência de peso visual suscita questões antes não evidenciadas 
(SCHUMACHER, 1971).

A crítica construída pelos autores a partir da ferramenta dos mapas 
Figura/Fundo está na contraposição entre a cidade tradicional e a cidade 
moderna. Na cidade tradicional são evidentes os elementos primários 
como lote, quadra, ruas e praças, que se desenvolveram ao longo do 
tempo, e aquilo que se identifica ou se nomeia como figura é o espaço 
público; desenhado pelo conjunto dos edifícios. Na cidade moderna, 
segundo os autores, há uma subversão dessas hierarquias, onde a figura 
passa a ser o edifício, e por decorrência, tem-se a desvalorização ou a 

<  Fig. 17

Trecho do mapa de Roma 
por Giambattista Nolli, 
1748.

Fonte: http://www.lib.
berkeley.edu/EART/maps/
nolli.html 
acessado em 01/02/2018.
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descaracterização daquilo que se denomina como espaço público.

Ao confrontar, através dos mapas de figura e fundo, a cidade moderna 
e a tradicional, Rowe e Koetter procuram expor dificuldades de textura 
da cidade moderna que vão além das simples relações entre o sólido e 
o vazio. Apontam para uma nova dimensão do que é privado e do que 
é público. Na cidade tradicional, a massa das edificações promove de 
certa maneira a estabilidade pública, ao fazer figurar o vazio, dando-lhe 
forma: neste caso, tem-se a estabilidade pública por um lado e por outro 
a imprevisibilidade privada contida nos seus limites. A cidade moderna, 
ao figurar o objeto, expressa-se a partir de relações internas sinceras, 
programáticas ou técnicas, conferindo-lhe um status universal, promove 
a demolição da vida pública e do decoro, reduzindo o domínio público, 
o mundo tradicional do civismo visível a um resto amorfo.

A referência do Mapa de Nolli está presente também nas análises gráficas 
de Robert Venturi e Denise Scott Brown. Em Architecture as a Sign and 
Sistems for a Mannerist Time (2004), livro posterior às publicações 
Contradições e Complexidade (1966) e Aprendendo com Las Vegas 
(1974), os autores recorrem ao Mapa de Nolli como uma refêrencia 
que os acompanha por toda a sua obra, em seus diversos diagramas a 
respeito de padrões urbanos e sistemas recorrentes. Nas análises gráficas 
apresentadas para a strip de Las Vegas, foram elaborados Mapas de Nolli 
para compreender o que não há espaço publico na strip, que trazia antes, 
apenas espaços “proto-públicos” dos lobbys dos cassinos e os espaços 
de cerimônia, conformando uma estrutura semipública. Ao analisar o 
campus da Williams College, novamente os autores recorreram ao Mapa 
de Nolli para compreender o espaço publico do campus com a adição 
dos corredores e auditórios do térreo dos edifícios (VENTURI, SCOTT 
BROWN, 2004 p.148).

Baseando-se também no Mapa de Nolli elaborado por Sabrina Costa no 
livro derivado de sua tese de doutorado “Edifícios Modernos e o Traçado 
Urbano o Centro de São Paulo (1938-1960)”, onde está destacada a 
rede de espaços públicos composta pelo pavimento térreo das galerias 
comerciais do Centro Novo.

Algumas experiências isoladas de edifícios modernos na região central 
de São Paulo, na sua grande maioria realizadas na década de 1950, 
demonstram esse sentido ampliado de permanência, pois acabaram, 
numa visão de conjunto, constituindo um subsistema urbano, localizado 

<  Fig. 18

Imagen figura/fundo.

Fonte: ROWE, Colin; 
KOETTER, Fred. Collage 
City. Cambridge; Londres: 

The MIT Press, 1978.



66



67

no chamado Centro Novo, definido pela região que se situa entre o Vale 
do Anhangabaú, a Avenida São João, a Avenida Ipiranga, a Avenida 
Consolação, a Rua Xavier de Toledo e a Praça Ramos. Nesta região 
estão as principais permanências construídas no período virtuoso da 
economia cafeeira, dos fins do século XIX até os principais arranha-céus 
modernistas de meados do século XX.

O Centro Novo não foi apenas uma extensão do velho, mas um novo 
modelo de cidade que expressa um convite ao convívio próprio das ruas 
como espaço da vida social ativa, chamando a atenção para o momento 
do processo de metropolização de São Paulo mais atento ao seu peculiar 
sentido cosmopolita. Soluções que permanecem atuais ao se contraporem 
ao modelo de exclusão e segregação vigentes. As galeria modernas do 
Centro Novo aparecem como referência tipológica, na qual a cidade faz 
parte da edificação e a transição dos espaços livres e edificados são mais 
fluidas qualificando o espaço público.

Esta rede de galerias torna as quadras muito mais permeáveis pela 
presença de espaços vazios em  meio à alta concentração de edifícios da 
região. Estes espaços de circulação estabelecidos no térreo mudaram a 
densidade da malha urbana no nível da rua.

Novos percursos são criado dentre o da malha tradicional. Esta ligação 
entre os caminhos é fortalecida pelo próprio projeto das galerias e muitas 
vezes estabelece ou ressalta a presença de uma vizinha (COSTA 2010 
p.158).

A permanência dessas galeria do centro novo atuam como exemplos 
didáticos de como tivemos uma legislação e produção arquitetônica que 
valorizam a vida pública e a fruição dos pedestres pelo centro da cidade 
através de uma tipologia híbrida que deve ser resgatada nas futuras 
transformações da metrópole.

Aqui, iremos também recorrer às ferramentas gráficas para a análise e 
entendimento do contexto urbano do Vale do Anhangabaú e de seus 
edifícios culturais, objetos de estudo desta pesquisa. Retomando Milton 
Santos, a elaboração dos mapas em papel vegetal a seguir nos dá a 
percepção gráfica da sobreposição de camadas do tempo que resultam 
na atual configuração do sítio urbano foco deste estudo. 

O Vale do Anhangabaú é um espaço singular da cidade de São Paulo, um 
dos lugares mais representativos da metrópole com grande significado 
para a população. Atualmente configura-se como um espaço ambíguo 

<  Fig. 19

Mapa de Nolli da Strip e 
do campus da Williams 
College .

Fonte: VENTURI, SCOTT 
BROWN, 2004 p.148.
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que mescla a grandeza de seu passado, impressa no significativo acervo 
arquitetônico ali implantado, e as incertezas em relação a seus possíveis 
futuros.

Para os arquitetos e urbanistas paulistanos, o Vale desempenhou 
historicamente o papel de um grande laboratório, sendo objeto de 
diversos planos e projetos desde os primeiros momentos em que a cidade 
enxergou a expansão a oeste da colina primordial, como o seu vetor de 
crescimento fundamental (HEREÑU, 2007).

Se São Paulo foi construída e reconstruída três vezes em um século 
(TOLEDO, 1983), o Vale atual é um reflexo dessas sobreposições 
do tempo no espaço, podendo ser destacadas quatro configurações 
significativas:

• primeiramente sua topografia natural que posteriormente 
foi coberta pelas plantações de chá divididas pelo ribeirão 
Anhangabaú, e perdurando assim até o fim do século XIX, com 
pouca alteração em sua topografia original; 

• a segunda é o “Parque Anhangabaú” projetado por Bouvard no 
inicio do século XX, quando a cidade intensificou a expansão a 
oeste, marcada pela construção do primeiro Viaduto do Chá; 

• a terceira é a “Avenida Anhangabaú”, que, ocupando o fundo do 
Vale, foi o eixo estruturador da metrópole até o anos 1980; 

• e, por fim, sua configuração atual, na qual a praça e a avenida 
coexistem de forma sobreposta com o “Túnel Anhangabaú”, que 
permanece pelas últimas três décadas .

Os mapas a seguir pretendem construir um panorama atual do Vale do 
Anhangabaú através da somatória de mapas históricos e a relação entre 
o Sistema de Espaços Livres e o patrimônio edificado. Para tal, foram 
utilizados mapas históricos disponibilizados na Prefeitura Municipal de 
São Paulo, o “Guia de Bens Culturais da Cidade de São Paulo”, publicado 
pelo DPH em 2012, além das resoluções de tombamento emitidas pelo 
CONPRESP e pelo CONDEPHAAT.

O Vale do Anhangabaú é tombado pelo CONPRESP pela Resolução n° 
37/92 que diz:

<  Fig. 20

Mapa de galerias públicas 
do centro novo.

Fonte: COSTA, 2015 p.115.
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 O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 
Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo - 
CONPRESP, no uso de suas atribuições legais e nos termos da 
Lei no 10.032/85, com as alterações introduzidas pela Lei no 
10.236/86, e

 Considerando o valor histórico, social e urbanístico 
representado pelos vários modos de organização do espaço 
urbano que compõem a área central da cidade de São Paulo, 
destacando-se o Vale do Anhangabaú;

 Considerando o significado paisagístico e ambiental 
assumido pelo Vale do Anhangabaú ao longo da história da 
cidade de São Paulo; e 

 Considerando o valor histórico-arquitetônico, ambiental 
e afetivo de diversos imóveis localizados naárea do Vale do 
Anhangabaú e vizinhanças,

 RESOLVE:

 Artigo 1o

  - Ficam tombados, na área do VALE DO ANHANGABAÚ, 
definida pelo perímetro discriminado na Resolução CONPRESP 
06/91, os seguintes elementos constituidores do ambiente 
urbano:

 a) 293 edificações identificadas no Anexo I, que integra  
 esta Resolução;

 b) 9 logradouros públicos identificados no Anexo II,  
 que integra esta Resolução.

O Processo de tombamento dessa resolução apresenta diversos mapas 
com os estudos que levaram ao perímetro e edifícios tombados com 
informações referentes ao anos de construção e ao estilo arquitetônico 
das edificações. Assim sendo, essas informações também estão contidas 
nos mapas produzidos para a compreensão do recinto do Vale do 
Anhangabaú.

< Fig.22

Mapa com principais 
etapas de ocupação do 

Vale.

Fonte: Processo da 
resolução de tombamento 
37/92 - DPH.

< Fig.21

Mapa de imóveis a 
preservar e imóveis com 
controle de volumetria.

Fonte: Processo da 
resolução de tombamento 
37/92 - DPH.
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^ Fig.23

Mapa com estudo 
de imóveis a serem 
preservados.

Fonte: Processo da 
resolução de tombamento 
37/92 - DPH.
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LEGENDA 

1-Viaduto do Chá
Construção 1938
Projeto Elisário A. Da Cunha Bahiana
Calculo Estrutural Gustavo Gam
Proteção incidente Municipal| Estadual (2006)

2-Edifício Matarazzo
Construção 1939
Projeto Marcello Piacentini 
Proteção incidente Municipal| Estadual (2015)

3-Igreja de Santo Antonio
Construção c.1592
Projeto  - 
Proteção incidente Municipal | Estadual (1970)

4-Edifício Sampaio Moreira
Construção: 1920-24
Projeto Chistiano Stockller | Samuel das Neves
Proteção incidente Municipal (2004)

5-Edifício do Banco São Paulo
Construção 1935-36
Projeto Álvaro de Arruda Botelho
Proteção incidente Municipal | Estadual(2003)

6-Edifício do London & River Plate Bank
Construção 1912
Projeto Lindenberg, Alves & Assumpção
Proteção incidente Municipal 

7-Viaduto Santa Efigênia 
Proteção incidente Estadual
Projeto Julio Michelli
Construção 1910-1913

8-Largo São Bento (Igreja e Mosteiro São Bento)
Projeto Richard Berndl
Construção 1910-1922
Proteção Incidente Municipal

9-Edifício dos Correios e Telégrafos 
Construção 1922
Projeto Domiziano Rossi | Felisberto Ranzini
Proteção Incidente Municipal| Estadual

10-Edifício CBI-ESPLANADA
Construção 1941-51
Projeto E.A.C. Bahiana | Lucjan Korngold
Proteção Municipal

11-Theatro Municipal
Construção 1903-11
Projeto Cláudio Rossi
Proteção incidente Municipal|Estadual (1982)

12-Edifício Alexandre Mackenzie
Construção 1925-29|1939-41
Projeto William Proctor Preston
Proteção incidente Municipal | Estadual (1984)

13-Largo da Memória
Proteção incidente Municipal | Estadual

14-Edifício Altino Arantes
Construção 1939-46
Projeto Plínio B. do Amaral |Camargo & 
Mesquita
Proteção incidente Municipal(1992) | 
Estadual(2010)

15-Edifício Martinelli
Construção 1925-29
Projeto William Fillinger | Giuseppe Martinelli
Proteção incidente Municipal (1992)

16-Conservatório Dramático e Musical de São 
Paulo
Construção 1895-98
Projeto Guilherme Von Eÿe
Proteção incidente Municipal | Estadual (2014)

17-Hotéis Central e Britânia
Construção 1916 Central | 1918 Britânia
Projeto Ramos de Azevedo

18-Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos 
Homens Pretos
Construção 1904-06
Projeto – 
Proteção incidente Municipal | Estadual
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2.4 PERCURSO DE APROXIMAÇÃO 

 AO ENCONTRO DO LUGAR

Os jogos dos passos moldam espaços. Tecem lugares. Sob esse ponto de 
vista as motricidades dos pedestres formam um desses ‘sistemas reais cuja 
existência faz efetivamente a cidade’, mas ‘não tem nenhum receptáculo 
físico (CERTEAU, 2003 p.176).

Se os mapas apresentados foram uma forma de apreender o espaço 
utilizando ferramentas próprias do fazer arquitetônico, eles, no entanto, 
não substituem outra ferramenta indispensável e complementar à 
compreensão da arquitetura e da cidade: o ato de caminhar.

Em Walkscape: el andar como pratica estética (2013), Francesco Careri 
propõe que deveríamos percorrer os espaços públicos da cidade para 
investigá-los e torná-los visíveis, uma vez que é através do andar que 
o homem estabelece as mais importantes relações com o território. 
Para Carreri, foi através do andar que as categorias que usamos para 
interpretar a paisagem foram formadas e a ação de andar é a primeira 
ferramenta de transformação do território da humanidade.

Además de ser una acción, el andar es también un signo, una forma que 
puede superponerse simultáneamente a las demás formas preexistentes en 
la realidad y en el plano. El mundo se convierte entonces en un inmenso 
territorio estético, una enorme tela sobre la que se dibuja mientras se 
anda, un suporte que no es una hoja en blanco, sino un intrincado dibujo 
de sedimentos históricos y geológicos a los que, simplemente, se añade 
una más (CARERI,2013 p.126).

Para Milton Santos, a mobilidade também se apresenta como ação 
produtora, mas para o geógrafo estamos em um momento em que o 
foco está no movimento em detrimento do lugar. Estamos diante de uma 
sociedade e uma cultura em perpétua agitação, de tal forma que a cultura 
do movimento é apontada como o dado essencial da desagregação e da 
anomia:

< Fig.34

Gravura rupestre, 
Bedolina, Val Camonica, 
Italia, 10.000a.c.

Fonte: CARERI, 2013 p.35.
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Hoje, a mobilidade se tornou praticamente uma regra. O movimento 
se sobrepõe ao repouso. A circulação é mais criadora que a produção. 
Os homens mudam de lugar, como turistas ou como imigrantes. Mas 
também os produtos, as mercadorias, as imagens, as ideias. Tudo voa. Daí 
a ideia de desterritorialização. Desterritorialização é, frequentemente, 
uma outra palavra para significar estranhamento, que é, também, 
desculturização (SANTOS, 2017 p.327).

Angelo Bucci em seu livro São Paulo, razões de arquitetura (2010) , 
observa que o centro histórico de São Paulo, embora fundado há cinco 
séculos, precisa ser reconstruído em seu sentido. Isso se faz necessário 
porque, remetendo novamente a Milton Santos, “os eventos apagam o 
saber já constituído, exigindo novos saberes”( SANTOS, 2017 p.329) e 
portanto a memória do lugar perdeu sua nitidez significativa. 

Bucci busca, então, através do caminhar pela metrópole, resgatar esta 
nitidez, e estabelece que a cidade detém “todos os elementos que se 
mobilizam na elaboração dos projetos de arquitetura”, buscando na 
vivência da cidade os processos de imaginação do espaço arquitetônico. 
Ao “transpor”, “infiltrar”, “invadir” e “mirar” o centro de São Paulo, são as 
quatro operações como fundamentais para o ato projetual.

No Centro Histórico, a escala humana se confronta com a verticalidade 
e a monumentalidade de construções que são símbolos da memória 
paulistana; suas espacialidades são, muitas vezes, inóspitas e carentes de 
qualidade ambiental, mas também repletas de gratas surpresas.

A complexidade da vida pública no centro de São Paulo se dá por sua 
história social, política e econômica, por seu significado simbólico e 
funcional para a cidade. Deve-se, também, à diversidade de espacialidades 
encontrada em seus lugares públicos. Esses lugares públicos do centro 
se adaptaram às mudanças da cidade e de sua esfera de vida pública. 
Abrigam novas práticas, que ocorrem não apenas nos espaços de 
propriedade pública, mas também nos espaços complementares, de 
propriedade privada.

Com extensos calçadões de pedestres e restrições de circulação 
de veículos que tornam em parte inacessível o uso do automóvel, 
priorizando o transporte público, o centro impõe o caminhar. Para 
deslocar-se no Centro Histórico, em maiores ou menores distâncias, não 
restam muitas alternativas: é necessário utilizar o tatear dos passos por 
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seus lugares públicos. Uma caminhada pelo centro, mesmo que imposta 
por necessidade, revela a experiência do urbano e nos expõe ao contato 
com o diferentes, as desigualdades e os conflitos.

Com o objetivo de contribuir para as aproximações sucessivas rumo a 
análise dos dois projetos de edifícios culturais abordados no próximo 
capítulo, a documentação das diversas visitas e percursos traçados se 
fez oportuna e necessária. O que se segue é uma proposta de circuito 
que liga de forma contínua os diversos edifícios culturais inseridos no 
contexto do Vale do Anhangabaú.
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UM PERCURSO PELO VALE

Nosso percurso se inicia na rua Coronel Xavier de Toledo, ali onde ela se 
encontra com a Praça Ramos de Azevedo e com a cabeceira do Viaduto 
do Chá. A praça ainda mantém sua função de esplanada do Theatro 
Municipal (fotos 1 e 2), uma vez que sua composição paisagística se 
dá em consonância com as linhas arquitetônicas do edifício; ambos 
constituem um conjunto urbanístico indissociável que se estende suave e 
sinuosamente rumo ao Parque Anhangabaú.

De um lado desta esquina temos o edifício Alexander Mackenzie (foto 3), 
construído na década de 1920 ao custo da demolição do Teatro São José e 
para ser sede da The São Paulo Tramway Light & Power Co., empresa de 
fornecimento de energia e do transporte de bondes da cidade e onde desde 
1999 funciona o Shopping Light, depois do restauro e da adequação de 
uso, feitos sob coordenação do arquiteto Carlos Augusto Mattei Faggin. 

Na esquina diametralmente oposta ao prédio da Light, temos o Theatro 
Municipal de São Paulo (1911), um dos marcos da expansão da cidade a 

Foto 1: Theatro Municipal.

01
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oeste do Vale, um ícone do movimento civilizatório do inicio do século 
passado. À altura das pretensões da elite paulistana das primeiras décadas 
do século XX, pode-se dizer que o Theatro é o edifício que inaugura a 
transformação urbana através da implantação de edifícios culturais. 

O Theatro Municipal consegue estabelecer um diálogo específico com 
a cidade através de cada uma das suas quatro fachadas. A frente para o 
Anhangabaú expõe o volume majestoso de suas instalações ao recinto 
do Vale, permitindo a leitura de suas partes e criando um pano de 
fundo para a travessia do Viaduto do Chá. Seu Passeio lateral cria um 
terraço mirante, que se transforma em jardim inclinado até atingir a Rua 
Formosa no fundo do Vale. A frente para a Praça Ramos de Azevedo 
qualifica  a praça, valorizando o eixo do viaduto e da rua Barão de 
Itapetininga além de ser o acesso principal, aberto ao público em geral. 
A frente da rua Conselheiro Crispiniano cria um alargamento lateral 
interessante para o comércio localizado em frente além de arrematar de 
modo inusitado o eixo da rua 24 de Maio. E, por fim, a fachada oposta à 
Praça Ramos de Azevedo estabelece o acesso técnico de funcionários e 
artistas ao Theatro.

02 03

04 05

Foto 2: Theatro Municipal.

Foto 3: Edifício Alexander 
Mackenzie.

Foto 4: Viaduto do Chá.

Foto 5: Praça do Patriarca.
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Seguimos caminhando sobre o Vale do Anhangabaú, em direção à 
colina primordial, em um caminho percorrido diariamente por cerca de 
1,5 milhão de pessoas todos os dias. O percurso aéreo proporcionado 
pelos 250m do Viaduto do Chá (foto 4) é um trajeto histórico, de muito 
significado para a cidade, já que esta travessia em nível entre as duas 
colinas foi uma conquista fundamental para a expansão da cidade a oeste 
do Anhangabaú. Daqui, se pode perceber o vazio deixado pelo Viaduto 
do Chá original, que era perfeitamente implantado no alinhamento 
definido pelo eixo da rua Barão de Itapetininga e da rua Direita. O 
viaduto atual, escolhido por um concurso público vencido pelo arquiteto 
Elisário Bahiana em 1934, foi construído ao lado do viaduto anterior, que 
não deixou de funcionar durante toda a construção do seu substituto, 
e foi demolido logo após sua inauguração em 1938. Para fazer ajustes 
de implantação nas cabeceiras do novo viaduto as Praças do Patriarca e 
Ramos de Azevedo também sofreram reformas de ampliações (BUCCI, 
2010 p.105).

Ao fim do viaduto, nos deparamos com o Edifício Matarazzo, antiga sede 
do Banespa e atualmente sede do executivo da prefeitura do município. 
O prédio chama atenção por seu porte pesado, como um cubo maciço 

Foto 6: Praça do Patriarca.

06
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implantado no chão acidentado do limite da colina, possuindo além disso, 
uma curiosa vegetação em sua cobertura. Construído na década de 1930 
para abrigar a sede das Indústrias Reunidas Matarazzo, cujos patriarca 
e indústria têm presença marcante na história da industrialização e 
economia de São Paulo e de  autoria do arquiteto Marcelo Piacentini, o 
edifício é um exemplo de manifestação no Brasil da arquitetura italiana 
que se caracterizou por associar monumentalidade através da revisão da 
arquitetura clássica, associada ao período de Mussolini no comando da 
Itália. O Banespinha, como é conhecido, faz as vezes de uma baliza na 
cabeceira do Viaduto do Chá e juntamente com o edifício Mackenzie na 
margem oposta emolduram o vazio do Anhangabaú.

A Praça do Patriarca (fotos 5 ) funciona, neste nosso percurso, como 
a porta de entrada do Centro Velho. As visuais do nosso percurso irão 
mudar de escala a partir de agora, se até então tínhamos a noção do vazio 
geográfico com visuais abertas, experiênciada pela travessia aérea sobre 
o Vale, a perspectiva a partir de agora será fechada, com ruas estreitas e 
edifícios relativamente altos formando uma parede contínua, que baliza 
os calçadões exclusivo para pedestres.

Foto 7: Rua da Quitanda.

Foto 8: Centro Cultural do 
Banco do Brasil.

Foto 9: Av. São João.

Foto 10: Vale do 
Anhangabaú.

07 08

09 10
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O grande pórtico, inaugurado em 2002, projetado por Paulo Mendes da 
Rocha demarca algo como um pórtico para essa nova dimensão mais 
densa e sinuosa do Triangulo Histórico. A grande cobertura metálica foi 
uma encomenda feita pela associação Viva Centro e doada a cidade em 
um dos inúmeros atos que visaram à valorização imobiliária da região 
juntamente com a implantação da sede do MASP na galeria Prestes 
Maia. Não podemos esquecer da controversa e debates públicos sobre 
a suposta obstrução à vista da Igreja de Santo Antônio (foto 6) que a 
cobertura causa.

Seguimos nosso caminho pela tradicional rua da Quitanda por 130m 
em direção ao Centro Cultural Banco do Brasil (fotos 7 e 8) na esquina 
com a rua Álvares Penteado. O Centro Cultural foi inaugurado em 21 
de abril de 2001 com projeto de restauro do arquiteto Luiz Telles. O 
edifício construído em 1901, foi comprado em 1923 pelo Banco do Brasil 
e tornando-se o primeiro prédio próprio do banco em São Paulo. Coube 
ao engenheiro-arquiteto Hippolyto Gustavo Pujol Junior transformá-lo 
em agência bancária, que funcionou de 1927 até 1996. Os elementos da 
arquitetura original foram restaurados, mantendo assim as linhas que 
o tornam um dos mais significativos exemplos da arquitetura do início 

Foto 11: Centro Cultural 
dos Correios, porta 
de acesso pelo Vale do 
Anhangabaú.

Foto 12: Avenida São João 
entre o Anhangabaú e o 
Largo do Paissandu.

Foto 13 e 14: Sala de 
exposições do Centro 
Cultural dos Correios.

14

11 12

13
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do século desta cidade. O edifício é tombado pelo Conpresp e pelo 
Condephaat e foi um dos primeiros edifícios culturais a ser inaugurado 
na lógica dos projetos do final dos anos 1990.

Pela rua Álvares Penteado seguimos até o seu final, por cerca de 150m 
chegando então ao Largo do Café. O Largo tem esse nome, porque na 
época dos barões do café o Largo era o ponto de encontro para compra e 
venda do produto, havia lá a Bolsa do Café, que mais tarde incorporada 
pela Bolsa Mercantil e de Futuros. De formato triangular, o Largo tem sua 
pequena dimensão reforçada pelas paredes dos edifícios que o delimitam 
e acentuam suas arestas, suas faces são tomadas em seus térreos por 
restaurantes e bares que utilizam sua área com mesas e toldos. Estamos 
no ponto médio da Rua São Bento que é um dos vértices do chamado 
triangulo histórico, ligando as três ordens religiosas que marcavam o 
perímetro da antiga vila. 

Mais adiante, encontra-se o local onde nasce o eixo da avenida São João 
na direção oeste, neste ponto, estamos sobre o que seria a cabeceira do 
túnel que Prestes Maia projetou, mas não realizou, para uma ligação 
leste-oeste sob a colina histórica. Aqui, também estamos diante de 

Foto 15: Praça das Artes 
vista de dentro do Centro 
Cultural dos Correios.

Foto 16: Praça das Artes, 
fachada da Avenida São 
João.

Foto 17: Acesso para a 
Praça das Artes, pela av. 
São João.

Foto 18: Centro Cultural 
dos Correios, fachada da 
Av. São João.

17
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um particular, projetado em 1922 e inaugurado em 1929, o Edifício 
Martinelli. 

A avenida São João começa na Praça Antônio Prado, espaço arborizado 
de forma retangular que abriga o edifício da bolsa de valores e o 
emblemático edifício Altino Arantes. A praça e também ocupada por 
um conjunto de quiosques com coreto, engraxataria, telefone público 
e uma banca de revistas. É por esse eixo que atravessamos o Vale do 
Anhangabaú (fotos 9 ). 

O cruzamento Vale do Anhangabaú, na margem a oeste, temos a rua 
Formosa e a avenida São João, é o lugar de maior interesse do nosso 
percurso. Aqui se encontram frente a frente os dois edifícios culturais, 
objetos de estudo dos próximos capítulos: o Centro Cultural dos Correios 
e o complexo da Praça das Artes (foto 11).

Pela avenida São João é possível entrar na sala de exposições dos 
Correios e logo se percebe que a ausência do acesso para a Praça do 
Piolin, apresentada no projeto original e não executada. Além da porta 
principal para a rua Formosa fechada nos dias em que a agência dos 
correios não está aberta, rompem com o possível eixo de ligação entre o 

Foto 19 e 20: Feira no vão 
livre da Praça das Artes.

Foto 21 e 22: Praça de 
acesso do conjunto pela rua 
Conselheiro Crispiniano.

19 20
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Vale e o Largo do Paissandu por dentro do edifício (fotos 13 a 15).

Obrigados a voltar pela mesma porta em que entramos no prédio dos 
Correios, vamos buscar o acesso à Praça das Artes, onde ocorre uma 
feira ao ar livre. Apesar da Praça das Artes também estar inconclusa e a 
ligação direta com o Vale vetada por tapumes de obra, é possível chegar 
na rua Conselheiro Crispiniano pela Praça inclinada (fotos 16 a 24).

Pela Conselheiro Crispiniano caminhamos em direção aos fundos 
do Theatro Municipal (foto 25). Esse é o trajeto feito pelo público que 
estaciona o automóvel na garagem subterrânea da Praça das Artes, e 
que será feito pelos músicos do Municipal assim que a sede dos corpos 
artísticos estiver finalizada no complexo da Praça das Artes.

Por fim, caminhamos pela rua 24 de maio em direção ao recém 
inaugurado SESC 24 de Maio (fotos 27 a 30). A primeira amostra 
escolhida para inaugurar o espaço é a oportuna exposição “São Paulo 
não é uma cidade”, que apresenta uma possibilidade de leitura do centro 
de São Paulo a partir dos conceitos de cidade e dos contextos da história, 
da arte, da arquitetura, do urbanismo, da indústria, do comércio e dos 
lugares emblemáticos, assim como sobre pessoas, ofícios, saberes e 

Foto 23 e 24: Tapumes da 
obra do futuro acesso à 
Praça das Artes pelo Vale 
do Anhangabaú.

Foto 25: Fundos do Theatro 
Municipal.

Foto 26: Rua 24 de Maio.

25 26

23 24
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30

28
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27
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cotidianos dessa composição urbana complexa e diversa.

Pelas rampas é possível subir até o topo do edifício, onde há o simpático 
café da piscina, por onde temos uma perspectiva da cidade bem 
interessante. Recuperação da tradição das galerias comerciais que se 
apresenta de forma tão explícita nesta esquina e que se desdobra nos 
projetos da Praça das Artes e do Centro Cultural dos Correios.

Este percurso traz o panorama atual em que se encontra a região do 
Vale do Anhangabaú. Percorremos os diversos equipamentos culturais 
implantados na região, desde o Theatro Municipal, de forte presença na 
borda do Vale, até o CCBB, primeiro dos equipamentos inaugurados 
na lógica implementada na virada do século XXI em que a cultura e o 
patrimônio teriam papel chave na “revitalização” da região. Passando 
pelo nossos objetos de estudo, a Praça das Artes e o Centro Cultural 
dos Correios, na potente esquina entre a rua Formosa e a avenida São 
João, finalmente chegamos ao SESC 24 de Maio , que, apesar de ser uma 
proposta diferente dos demais edifícios culturais aqui apresentados, 
tem sua pertinência no percurso e na contextualização das atividades 
culturais da região do Anhangabaú. As travessias por dentro dos espaços 
públicos dos edifícios culturais da região potencializam a porosidade 
urbana, mostrando-se mais do que meros monumentos isolados.

Evidentemente, não se trata de um território linear sem contradições e 
conflitos. A segregação continua presente, criando espaços de exclusão, 
tensionando, mas não diminuindo o viver em público, base para a esfera 
pública. Nesse sentido, as espacialidades da esfera pública, sobretudo os 
sistemas de espaços livres e o “lugares públicos”, necessitam ser melhor 
compreendidas e qualificadas, pois se constituem em condição potencial 
para a “esfera pública geral” – vida em público – e, a partir desta, para a 
“esfera pública política”.

Foto 27: Acesso ao Sesc 24 
de Maio.

Foto 28: Rampas internas 
do Sesc.

Foto 29: Fila para a 
comedoria, que de tão 
grande invade a rampa.

Foto 30: Café da piscina.
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3  OS EDIFÍCIOS CULTURAIS  

Durante as primeiras décadas do século XX, houve um processo de 
desenvolvimento e transformação do recinto do Vale do Anhangabaú, 
que passou por reformas urbanas complementadas com a construção de 
edifícios públicos monumentais.

A combinação da prosperidade econômica das elites com o desejo de 
superação do passado colonial e a forte influência cultural da Europa 
ditou o ritmo das construções dessa época, e o Anhangabaú passou a 
ocupar uma posição central em relação ao conjunto da cidade.

A inauguração do Theatro Municipal em 1911 e a construção do 
edifício central dos Correios e Telégrafos, em 1922 são alguns exemplos 
dos projetos feitos nessa época representando os anseios da sociedade 
cosmopolita e civilizada que São Paulo almejava.

Já no final do século XX, o contexto socioeconômico da região do 
Anhangabaú se mostra bem diferente do imaginado cem anos antes. Um 
lugar consolidado e denso, com uma infraestrutura bem estabelecida, 
porém esquecido pela elite econômica e com edifícios vazios.

A aposta para promover uma nova dinâmica para a região foi a criação 
de centros culturais em edifícios de interesse histórico, como polos 
catalizadores que atrairiam investimentos e habitantes para o centro da 
cidade.

Este capítulo busca documentar, organizar graficamente e analisar dois 
projetos de edifícios culturais situados nesta região: a Praça das Artes, 
concebida pelo escritório Brasil Arquitetura em parceria com a Secretaria 
de Cultura do Município e o Centro Cultural dos Correios, projetado 
pelo UNA arquitetos.

Com uma investigação centrada na análise de projetos, o intuito da 
pesquisa é identificar, dentro do complexo processo de transformação da 
área central da cidade e dos esforços públicos para a ressignificação da 
paisagem urbana, qual o papel desses equipamentos culturais na politica 
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pública e a relação prática da intervenção arquitetônica do lote urbano 
frente ao plano urbanístico e ao patrimônio edificado.

Como base da pesquisa foram estudados os projetos executivos 
produzido pelos escritórios Una arquitetos e Brasil Arquitetura, os 
documentos existentes no Departamento do Patrimônio Histórico do 
município de São Paulo- DPH e do Arquivo Histórico de São Paulo, além 
do inventário produzido por Regina Helena Vieira Santos no doutorado 
Rua São João: o Boulevard paulistano da Primeira República (1889-1930) 
defendido em 2017.

A reabilitação do patrimônio edificado das cidades é um tema que vem 
adquirindo cada vez mais importância na prática arquitetônica, não só 
em âmbito nacional, mas em cidades do mundo todo, tendo em vista 
o crescente reconhecimento de seu valor cultural e econômico para a 
dinâmica urbana.

O debate atual sobre o papel e as funções específicas que desempenha 
a área central da cidade de São Paulo se insere em um contexto amplo 
de redefinição dos papéis exercidos pelo Estado, pelo capital e pelos 
diferentes agrupamentos sociais na produção e apropriação do espaço 
urbano.

Para BENEVOLO, boa parte da produção arquitetônica atual é 
influenciada pelo patrimônio edificado: 

os artefatos antigos – os tecidos edificados, os monumentos, as obras de 
arte- determinam majoritariamente a qualidade e a identificação das 
cidades e dos territórios (BENEVOLO, 2007 p.31).

Apesar de se referir principalmente ao contexto europeu, onde a 
densidade e o acúmulo de bens patrimoniais edificados é muitas vezes 
superior ao encontrado no Brasil, o entendimento é valido também para 
nossa realidade, na qual, com muita dificuldade, os últimos exemplares 
do patrimônio urbano e edificado resiste às frequentes e intensas pressões 
do mercado imobiliário.

Os projetos da Praça das Artes e do Centro Cultural dos Correios se 
inserem no rol destas ações de requalificação e dinamização econômica e 
social da região do Vale do Anhangabaú. A gama de atividades inseridas 
nesses novos espaços de cultura, lazer e encontro no centro da cidade 
tem levado, diariamente, milhares de pessoas a esse ponto da cidade, 
configurando-se, assim, como um fator relevante de transformação 
urbana.
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 CENTRO CULTURAL DOS CORREIOS

3.1  O EDIFÍCIO CENTRAL DOS CORREIOS E TELéGRAFOS  

 E EDIFÍCIOS ADJACENTES

Na esquina entre a rua Formosa e o boulevard da avenida São João, no 
importante ano de 1922, foi inaugurado o Edifício Central dos Correios e 
Telégrafos.  O imponente edifício-sede dos Correios e Telégrafos integra 
o conjunto de melhorias e investimentos feito na região do Vale do 
Anhangabaú nas primeiras décadas do século XX, além de responder à 
necessidade de expansão desse serviço público que, desde o século XIX, 
funcionava próximo ao Pátio do Colégio.

O edifício era motivo de admiração, como se percebe em reportagem do 
jornal O Estado de São Paulo do dia da inauguração:

A inauguração do majestoso edifício que hoje se ergue na avenida S. João, 
à esquina da rua Formosa, assinala um acontecimento relevante na vida 
da cidade. Obra de arte arquitetônica das mais grandiosas que se têm 
realizado nesta capital ultimamente, destinado a servir às repartições 
dos correios e telégrafos, o novo prédio virá resolver um dos problemas 
cuja solução com maior e mais justificada insistência era reclamado pelo 
público.1

O edifício foi projetado por Domiziano Rossi2 e Felisberto Ranzini e 
a obra foi executada pelo Escritório Ramos de Azevedo. A linguagem 
neoclássica, de influência renascentista, caracterizou a produção do 
Escritório Técnico de Ramos de Azevedo para edifícios públicos por 
ele construído no período, sobretudo nos projetos que contaram 
com a participação de Domiziano Rossi. Essa arquitetura, distinta da 
linguagem eclética utilizada pelo Escritório em projetos residenciais e 
outros programas, pode ser observada nos edifícios administrativos do 
Pátio do Colégio e na antiga Escola Politécnica, na região da Luz.

Esse repertório clássico fica evidente em elementos como pilastras e 
frontões que ganham realce na discreta ornamentação das fachadas. 
O edifício tem três andares, térreo e mezanino; os corpos laterais são 
levemente avançados. A platibanda com balaustrada acentua as intenções 

1. Trecho da  
reportagem do jornal  
O Estado de São Paulo, 20 
de Outubro de 1922, p. 4.

2. O arquiteto italiano 
Domiziano Rossi, 
nascido em 1895 em 
Gênova, foi responsável 
por praticamente todos 
os projetos do escritório 
de Ramos de Azevedo 
do Theatro Municipal 
até o ano de 1920, 
quando faleceu. Rossi foi 
convidado por Ramos para 
lecionar tanto na Escola 
Politécnica quanto no 
Liceu de Artes e Ofícios.

< Fig.66

Cartão postal da Praça dos 
correios com o monumento 
a Giuseppe Verdi, década 
de 1920.

Fonte: Sampa Histórica.
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classicizantes, completadas com frontões intercalados e decorados (DPH, 
2012, p73).

A diferença na topografia do terreno permite que o térreo se volte para 
o Vale do Anhangabaú e que o mezanino se volte para o acesso pela 
Avenida São João. A fachada principal é voltada para o Vale, no local 
onde era a Praça Pedro Lessa, que, após a construção do edifício, ficou 
conhecida como Praça dos Correios.

A maior parte das envasaduras é arrematada com arco pleno, e no 
elemento da pedra-chave, aparece o adorno em estuque; as demais 
envasaduras estão alinhadas num corpo de três janelas, as vergas são 
retas e estão localizadas nas extremidades do edifício. Tais aberturas 
determinam o ritmo de cheios e vazios dessa grande edificação.

No corpo central, as janelas são de vergas retas no primeiro e segundo 
pavimentos; as que compõem os corpos das extremidades possuem 
contravergas. Pilastras decorativas aparecem entre as janelas, e são 
interrompidas horizontalmente pelo entablamento entre o segundo e 
terceiro pisos. No terceiro pavimento, todas as janelas possuem vergas 
em arco pleno intercaladas com falsas pilastras que possuem caneluras 
no fuste e adorno nos capitéis.

O coroamento é feito por um entablamento contínuo e por uma 
platibanda balaustrada. Possui seis elementos com frontões 
independentes, sendo quatro nos arremates laterais e dois ao centro 
de cada fachada. Para a avenida São João, em baixo-relevo encontra-
se escrito “TELEGRAFO”, enquanto o frontão central para a Praça do 
Correio possui um relógio.

A sede dos Correios não é o único edifício construído pelo escritório de 
Ramos de Azevedo no neste quarteirão. Concluído em 1918, o Edifício 
“Hotel Central”, endereçado à avenida São João número 28 , atual 284, teve 
projeto e execução da obra sob autoria e responsabilidade do Escritório 
Ramos de Azevedo, para o cliente Sr. Antônio de Pádua Sallese e também 
elaborado por Domiziano Rossi. O prédio com fachada eclética, ao gosto 
da época, possui térreo, mais três pavimentos e ático. O edifício faz frente 
secundária à viela sem saída aos fundos, a rua Abelardo Pinto.

Construído em concreto armado e alvenaria de tijolos, é inteiro revestido 
com argamassa raspada. As esquadrias, exceto as do térreo são venezianas 
de madeira, com folhas internas de vidro emoldurado. No térreo, a porta 
principal é decorada e feita de ferro, e forma o acesso aos demais pavimentos. 

< Fig. 67-69

Plantas do térreo, 
mezanino e primeiro 
andar do Edifíciio Central 
dos Correios.

Fonte: AHSP Fundo 
Severo & Villares in 
SANTOS, R. 2017 p.281.
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Figs. 70-71

Corte transversal e 
longitudinal do Edifíciio 

Central dos Correios.

Fonte: AHSP Fundo 
Severo & Villares in 

SANTOS, R. 2017 p.282.
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Figs. 72-73

Elevações Av. são João e Vale 
do Anhangabaú do Edifíciio 
Central dos Correios.

Fonte: AHSP Fundo 
Severo & Villares in 
SANTOS, R. 2017 p.281.
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As outras envasaduras são para estabelecimento comerciais, sendo portas 
balcão largas com adorno em ferro na parte superior, em sintonia com o 
acesso principal ao edifício.

A composição do acesso principal determina o eixo central do edifício. O 
acesso possui envasadura da porta emoldurada em verga de arco pleno, 
apoiada sobre as ombreiras decoradas na argamassa e sobreposição de 
ornatos em estuque. Nos três pavimentos superiores, as envasaduras 
estão alinhadas e ambas possuem sacada, com consolo e guarda-corpo 
adornados.

Simetricamente, dois alinhamentos de envasaduras compõem o corpo 
central, com todas as vergas retas; as do terceiro pavimento todas 
possuem sacada e coroando o edifício emergem as mansardas. O prédio 
encontra-se caracterizado, porém em mal estado de conservação.

Para o mesmo cliente, o Sr. Antônio de Pádua Salles, o Escritório Ramos 
de Azevedo projetou e executou a obra, terminada em 1920, do Edifício 
“Hotel Britânia”, à Avenida São João número 30, atual 300, vizinho do 
Edifício “Hotel Central”, com quem compõe unidade de vizinhança e 
harmonia na paisagem visual.

Com duas fachadas ecléticas, sendo a secundária para a Rua Abelardo 
Pinto e a principal com térreo, sobreloja, mais dois pavimentos e ático, 
para a recém alargada Avenida São João.

A fachada foi elaborada seguindo o ritmo da fachada do edifício vizinho, 
o “Hotel Central”, por ter frente menor, o acesso é lateral também com 
porta de ferro adornada, arrematada com verga em arco pleno. Nesse 
alinhamento, destaca-se o corpo central e a mansarda, e, na lateral para 
quem olha o edifício, há mais dois alinhamentos de envasaduras com 
vergas todas retas. É deste modo, o “Hotel Britânia” complementa a 
fachada do conjunto. 

Em 1928, o lote vizinho aos Hotel Britânia foi ocupado com a construção 
do “Prédio Oscar Rodrigues”. Endereçado Avenida São João, número 
32, atual 314, o edifício foi construído com térreo, sobreloja, mais sete 
pavimentos e ático, pela empresa Monteiro, Heinsfurter & Rabinovitch. 

O edifício é composto por dois blocos paralelos à Avenida, organizados 
pela circulação vertical, escadas e dois elevadores, além de dois poços 
de ventilação, resultando o famoso desenho da planta em “H”. Possui 
duas fachadas, sendo a secundária para a Rua Abelardo Pinto. A fachada 

< Figs. 74-77

Elevação e plantas do 
Hotel Central.

Fonte: AHSP , caixa S7, 
1920. in SANTOS, 2017 
p.252.
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principal, para a Avenida São João, possui no embasamento as lojas 
comerciais do térreo e as sobrelojas, além do acesso social para os 
pavimentos superiores. No alinhamento da porta social, está o eixo de 
simetria do ritmo da fachada. Tendo para cada lado mais dois conjuntos 
de envasaduras salientes do alinhamento e outros dois conjuntos no 
alinhamento. 

No embasamento, está o pavimento térreo com lojas comerciais e as 
sobrelojas. A porta de acesso para os pavimentos superiores é ornada 
feita de ferro com serralheria artesanal. A janela da sobreloja no mesmo 
alinhamento é um arco pleno, que simula uma bandeira. Sobreposto há 
ornatos delicados com temas de folhagens e frutos. 

No corpo central, o primeiro pavimento recebe um entablamento com 
guarda-corpo balaustrado que o separa dos demais quatro pavimentos 
tipos. Entre o quinto e o sexto pavimento há cimalha contínua, 
estabelecendo o coroamento. O sétimo pavimento possui envasaduras 
diferenciadas e, nos dois volumes salientes, possui bossagem adornada. 
O ático é encapsulado pela cobertura e as aberturas são mansardas. 

Nota-se que, por ser um projeto tardio em relação aos demais do quarteirão, 
possui mais pavimentos. Entretanto, não se furtou à construção em 
concreto armado e alvenaria de tijolos, esquadrias venezianas em madeira 
e folhas internas com vidro emoldurado na madeira.

No lote da esquina da Rua São João com o Largo Paissandu, em 1898, 
Guilherme Ratham fez solicitação à municipalidade para “construir uma 
casa”, há desenhos do projeto. A solicitação foi deferida. Anos depois este 
lote encontrava-se na listagem a ser desapropriados, para a abertura da 
Avenida São João. E a esquina passou a abrigar o prédio “Cotonifício 
Paulista”.

O Edifício “Cotonifício Paulista”, situado à avenida São João número 36, 
atual 340, na esquina com o Largo Paissandu, foi construído entre 1915 e 
1916. O terreno era de propriedade da Sociedade Previdência de Pensões 
e Pecúlios. O projeto está assinado pelo engenheiro Giulio Michelli e 
provavelmente a construção também foi feita sob sua responsabilidade. 
O prédio possui térreo, mais três pavimentos, e ático. No projeto original 
constava um térreo comercial e os três pavimentos para apartamentos 
residenciais. Quando o prédio já estava em construção, foi encontrado 
um projeto modificativo para a cobertura, que solicitava a inclusão de 
mansarda, datado de 1916. Consta a descrição da estrutura a ser adotada 

< Figs. 78-83

Elevação, cortes e plantas 
do Hotel Britânia.

Fonte: AHSP , caixa S7, 
1920. in SANTOS, R. 2017 
p.255-258.
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no último pavimento, de acordo com o qual onde as vigas mestras “I” em 
aço seriam apoiadas em pilares de concreto armado. Posteriormente, o 
edifício passou a ser de propriedade da Sociedade Anônima Cotonifício 
Paulista, cuja inscrição está em relevo na fachada. É sabido que por um 
período aí funcionou o Hotel Municipal.

Edifício eclético, revestido em argamassa raspada, possui duas fachadas 
uma para o Largo Paissandu e outra, para a avenida São João; é arrematado 
com chanfro na esquina. O térreo é ainda utilizado para pequenos 
estabelecimentos comerciais, inclusive danificando as características 
originais do edifício, quebrando a harmonia do conjunto. O acesso aos 
pavimentos superiores é feito pelo centro do edifício, na fachada voltada 
para a Avenida São João. Tal acesso conduz às escadas e ao elevador, ou 
seja, o espaço de distribuição dos apartamentos nos três andares tipos 
superiores.

O acesso enfatiza o centro da fachada, com uma composição de três 
envasaduras com vergas retas em ambos os pavimentos. No primeiro 
piso há um entablamento com arco pleno ao centro, como se estivesse 
coroando a porta principal à distância. São quatro alinhamentos de 
envasaduras a cada lado com respectivas mansardas. O chanfro possui 
uma decoração também no primeiro piso, a janela em verga reta possui 
uma contra verga em arco abatido com duas volutas ao centro, e a base é 
interrompida no local em que aparece escrito em relevo “PROPRIEDADE 
DO COTONIFÍCIO PAULISTA SA”. Para o Largo Paissandu, a fachada 
apresenta três alinhamentos de envasaduras com vergas retas. Todas as 
esquadrias são de veneziana de madeira, e possuem folha interna de 
vidraça emoldurada com madeira. As janelas-balcões possuem guarda-
corpos de ferro.

Esses exemplares das primeiras décadas do século XX, fazem deste 
quarteirão da avenida São João um importante testemunho da arquitetura 
eclética praticada em São Paulo até os anos 1920, configurando uma 
excepcional situação de permanêcia urbana que já possui cem anos de 
existência.O térreo dos hotéis foi adaptado atualmente para o uso de 
comércio, enquanto os quartos do Hotel Britânia foram transformados 
em habitações, os outros dois hotéis estão ocupados por movimentos 
sociais de luta por moradia. 

O Edifício Central dos Correios e Telégrafos é o assunto central que 
abordaremos neste capítulo, junto com sua tentativa de transformação 
como centro cultural e polo transformador da região.

< Figs. 84-85

Elevação e plantas do 
Prédio Oscar Rodrigues.

Fonte: inventário DPH/
FAU/2012. in SANTOS, R. 
2017 p.324.

< Figs. 86-87

Plantas do edifício 
Cotonifício Paulista.

Fonte: AHSP , caixa 416, 
1915. in SANTOS, R. 2017 
p.248.
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3.2 O CONCURSO DE RECICLAGEM

O Edifício Central dos Correios e Telégrafos se mostra um monumento 
público não apenas por sua representação arquitetônica, mas também por 
sua condição urbana. Atento a este fato, e alinhado com as expectativas 
em torno do centro da cidade, a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT) lançou em outubro de 1996 o Concurso Nacional de 
Arquitetura para Reciclagem do prédio da Agência Central dos Correios, 
com o objetivo da preservação do patrimônio, atualização tecnológica e 
a criação de um espaço cultural. A transformação física do edifício e de 
seus significados não se daria apenas a partir do valor histórico, mas a 
partir de uma situação urbana articulada pelo edifício. 

O concurso propõe que o objeto isolado passaria, através do projeto, a ser 
parte vital de um território de maior abrangência pela introdução de um 
novo espaço público, que multiplicaria e potencializaria as possibilidades 
de uso.

O edital deixava clara a participação do projeto na revitalização do 
centro de São Paulo e colocava a especificidade de um edifício histórico, 
tombado e referencial, com importante papel na transformação do 
centro da cidade.

Com valor estimado em R$12 milhões para as obras e17.000m2 de área 
construída, o  programa previa uma agência de correios, um centro 
filatélico, centro de convenções e espaço para atividades culturais, com 
sala de exposições, teatro, cinema, auditório, livraria, café e restaurante.

Coordenado pelo arquiteto Cesar Bergström Lourenço, a comissão 
julgadora foi composta pelos arquitetos Abrahão Sanovicz, Antonio 
Carlos Sant’anna, Carlos Lemos, Paulo Bastos, Pedro Paulo de Melo 
Saraiva, além dos representantes da Empresa dos Correios Maria 
Aparecida Segre (ECT) e Antônio Luiz Winter (ECT). 

O concurso foi proposto em duas fases, a de Estudo Preliminar com 
entrega datada para 14 de janeiro de 1997, e a de Anteprojeto com data 
final em 24 de fevereiro de 1997. A apresentação em sessão pública 
escolheu a proposta mais adequada e premiou outras quatro equipes 
dentre as 172 propostas entregues.
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5° LUGAR: MARIA DO CARMO VILARIñO

Equipe: Maria do Carmo Vilariño (inscrita), Fábio Mariz Gonçalves e 
Luís Mauro Freire

A proposta que ficou em quinto lugar implantou a agência dos correios 
no antigo edifício, com acesso principal pela avenida São João, enquanto 
o centro cultural teria seu acesso pelo Vale do Anhangabaú. O projeto 
organiza-se ao redor de um grande espaço central iluminado por ampla 
cobertura em shed, para os fundos; um grande caixilho possibilita a 
abertura de dois terços do vão para a praça do interna. No térreo ficaria 
o acesso à agência dos Correios, as lojas e uma parte das exposições. 
Uma escadaria larga ligaria o térreo ao mezanino, onde ficaria o teatro e 
biblioteca, recinto de onde seria possível avistar todos os programas do 
centro cultural. Pelo mezanino teria a continuidade à praça descoberta 
e este pátio também seria a extensão do foyer e do teatro. O projeto 
arremata o beco do Piolin com um pátio de distribuição e acolhida que 
da acesso direto a agencia e ,através de uma passarela, ao centro cultural. 
Mantêm-se os espaços do edifício existente que servem a outras funções. 
Uma intervenção clara e radical transformaria um edifício marcado 
por sua compartimentalização burocrática em um ambiente amplo, 
iluminado e integrador, que articula os novos usos propostos às varias 
possibilidades de acessos e relações urbanas.

4° LUGAR: HECTOR VIGLIECCA

Equipe: arquitetos Hector Vigliecca (inscrito), Luciene Quel, Rita 
Meireles, Beatriz P. Correa e Ricardo Dourado (estudante)

No projeto laureado com o quarto lugar, a variação altimétrica entre o 
Largo do Paissandu e o Vale do Anhangabaú possibilitou a inserção do 
teatro em uma caixa resultante dessa diferença de nível, projetado para 
ter flexibilidade que permitisse combinações variadas de palco e plateia. 
Esse teatro viabilizaria os mais diferentes usos, sem acrescentar “nova 
arquitetura” ao edifício, já de destaque, dos Correios. O edifício não é a 
figura de um fundo urbano, mas ambos se articulam e interdependem; 
o projeto se apresenta como desdobramento das análises do lugar e do 
drama dado pela vivência. Como marcos da história de transformação 
do edifício dos Correios, o edital já dava destaque aos anos 1950 e 1970, 
momentos em que reformas foram feitas adaptando-se às mudanças 
de uso e às novas necessidades, descaracterizando alguns espaços 
internos. O espaço mais significativo e central, considerando acessos, 

<  Figs. 89-90

5o colocado 
Plantas mezanino e  
1o pavimento.

Fonte: Revista Projeto 207 
abril de 1997 p.63.

<  Figs. 91-92

4o colocado 
Plantas mezanino e  
1o pavimento.

Fonte: Revista Projeto 207 
abril de 1997 p.62.
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área e sistema estrutural, foi destinado à grande praça, articulada ao 
Beco do Piolin. Ligados a esta praça estão os auditórios, a praça do nível 
Anhangabaú – com área de cinema ao ar livre -, o teatro flexível e a 
própria agência, agora reduzida a uma área menor, junto à Av. São João. 
As transformações e inserções propostas, considerando as adaptações 
programáticas, foram pensadas a partir de elementos mínimos e neutros, 
com valorização discreta de detalhes originais. As fachadas frontais foram 
mantidas ao longo do tempo, com algumas alterações. As posteriores, 
em compensação, foram totalmente alteradas. Sua “desmaterialização”, 
sugerida pela proposta, permitiria uma recomposição considerando 
novos programas e acessos urbanos: assim foram pensados o vazio da 
praça interna, o teatro, o espaço resultante da diferença de cotas e os 
planos verticais (fachadas posteriores), agora transparentes, alterando a 
percepção do volume total.

3° LUGAR: JOSé FRANCISCO X. DE MAGALHÃES

Equipe: arquitetos José Francisco X. de Magalhães (inscrito), José 
Magalhães Jr. E Mário Figueroa

A proposta valoriza a integração do edifício com o seu entorno. Além 
da importância dada aos acessos diretos através dos calçadões do 
Anhangabaú e da avenida São João, foi enfatizado o acesso pelo Beco 
do Piolin, ligando o prédio ao Largo do Paissandu. A instalação de um 
novo conjunto de escadas rolantes que unem o mezanino ao primeiro 
pavimento permitira a permeabilidade do percurso interior do edifício, 
desde o beco até o Anhangabaú. A possibilidade de construção da 
garagem subterrânea sob o Largo do Paissandu, projetada pela EMURB, 
supriria a necessidade de estacionamento para o local, contribuindo 
também para a melhoria desse novo eixo de circulação de pedestres. Os 
arquitetos procuraram ordenar os espaços internos estabelecendo uma 
sequência de espaços interrelacionados que se abrem para o exterior, 
explorando a transparência e a luminosidade, valorizando os ornamentos 
da construção original. O novo auditório situado na área dos fundos, 
assim como as novas circulações verticais, feitas por elevadores e escadas 
rolantes, expressam uma linguagem contemporânea dentro do edifício 
eclético.

2° LUGAR: MARIA CRISTINA WOLFF DE CARVALHO

Equipe: arquitetos Maria Cristina Wolff de Carvalho ( inscrita), Fábio 
Penteado, Marcos Carrilho, Teru Tamaki e César Sampedro

<  Figs. 93-94

3o colocado 
Plantas mezanino e  
1o pavimento.

Fonte: Revista Projeto 207 
abril de 1997 p.61.

<  Figs. 95-96

2o colocado 
Plantas mezanino e  
1o pavimento.

Fonte: Revista Projeto 207 
abril de 1997 p.60.
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O projeto classificado em segundo lugar baseia-se em duas grandes linhas 
estruturadoras: promover a interligação do Vale do Anhangabaú com o 
largo do Paissandu, através do Beco do Piolin, e abrir um grande vazio 
no interior do edifício para facilitar a circulação e integrar visualmente 
todos os ambientes. A associação desses dois elementos permite trazer o 
espaço público para dentro do prédio. A rua interna resultante confere ao 
interior uma dimensão urbana, a abertura desse grande espaço interno 
é uma reinterpretação de alguns dos elementos pertencentes à antiga 
estrutura. A claraboia existente foi ampliada, as fachadas voltadas para o 
poço de ventilação e para o pátio interno passam a constituir os elementos 
formadores no novo cenário. São, portanto, as formas do próprio edifício 
que retomadas e valorizadas ganham novo sentido e função. 

1° LUGAR: CATHERINE OTONDO 

Equipe: arquitetos Catherine Otondo (inscrita), Ana Paula Pontes, 
Cristiane Muniz, Fernanda Bárbara, Fernando Viegas, Fábio Valentim e 
Gustavo Moura (estudante)

O trabalho da equipe vencedora valoriza a permeabilidade do edifício 
ao estender o espaço público ao seu interior. Sua posição geográfica, 
numa vertente do Vale definiu a localização dos três acessos em cotas 
distintas: O Vale do Anhangabaú, a avenida São João e o Beco do Piolin. 
As qualidades específicas do edifício nortearam as intervenções, tanto 
das construções quanto das demolições. A qualificação interna do 
prédio e a interligação dos acessos levaram a equipe a propor um grande 
vazio central configurado pelas galerias conexas por uma cobertura 
transparente, inaugurando uma nova dinâmica no espaço interno. Nesse 
grande vazio, insere-se o sistema de circulação, interligando os diversos 
níveis com escadas rolantes. Serão restaurados o saguão principal e 
as fachadas externas. A construção de um novo prédio, com salas de 
espetáculos, espaço cultural e uma praça elevada completam o partido, 
requalificando funcionalmente o edifício original.

A repercussão do Concurso na mídia especializada enfatiza a confiança 
que se tinha no final do anos 1990, de que os projetos pautados no 
patrimônio histórico e na promoção da cultura como principal atividade 
iriam fomentar novas relações da população com o centro da cidade e 
portanto haveria uma natural valorização do centro da cidade.

A revista Urbs, idealizada pela Associação Viva o Centro, em sua edição 
de janeiro de 1998, publica um extenso artigo sobre o desenvolvimento 

Fig. 97 >

1o colocado 
Perspectiva eletrônica  

do conjunto.

Fonte: UNA arquitetos.
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do projeto do Centro Cultural dos Correios. A Associação Viva o Centro 
foi uma das apoiadoras do concurso entre outras ações para acelerar o 
processo de valorização dos imóveis na região central.

“Da água para o vinho” foi como o projeto foi anunciado na revista 
arquitetura e construção de abril de 1997, como se por um milagre 
o projeto fosse transformar completamente a região, mas os 
desdobramentos do projeto não foram exatamente o que se esperava.
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3.3  soBre o Projeto

Em 1996, ano de lançamento do concurso de reciclagem do edifício dos 
Correios, o escritório UNA arquitetos acabava de ser fundado por seis 
colegas recém-formados pela FAU USP. Cristiane Muniz, Fábio Valentim, 
Fernanda Barbara, Fernando Viégas, Ana Paula Pontes e Catherine 
Otondo iniciaram a parceria ainda como estudantes, quando faziam a 
revista “Caramelo”, que surgiu em 1990, nome dado em homenagem o 
vão central do edifício da FAU, conhecido como salão Caramelo, o lugar 
dos eventos cívicos e culturais da Faculdade.

Desde a sua formação o UNA desenvolve projetos em diversas escalas 
e diversos programas como equipamentos para transporte público e 
projetos urbanos, espaços culturais, escolas, edifícios residenciais e 
comerciais. Trabalha associado a empresas de engenharia e consultorias, 
buscando uma reflexão abrangente e multidisciplinar das questões da 
arquitetura e do urbanismo.

A conquista do primeiro lugar no concurso para o projeto de reciclagem 
do edifício Central dos Correios deu visibilidade ao escritório no cenário 
nacional e foi um dos primeiros passos para a consolidação como uma 
das referencias entre os jovens arquitetos dos anos 1990. Parte do projeto 
rendeu ao grupo a medalha de ouro da Quadrienal de Praga, em 1998. 
O prêmio foi concedido para o projeto do teatro previsto para o centro 
cultual.

sUBtrAÇÕes

O projeto de reciclagem para o Edifício dos Correios foi estruturado 
através da criação de um grande vazio central, que assim como o salão 
Caramelo amplamente vivenciado pelos autores do projeto, articula 
todos os espaços. Esse grande vazio foi originado da ampliação de 
vazios preexistentes: uma claraboia e uma área externa de ventilação. 
A junção dos pequenos vazios existentes em um grande vão se deu 
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graças a uma série de operações de demolições ou “apagamentos” 
propostas que conduz toda a intervenção, na qual o patrimônio 
histórico é protagonista do cenário pretendido. A ação de demolição na 
tarefa de evidenciar o que realmente deve ser lembrado das edificações 
preexistentes, é oportuna e necessária em nome do reconhecimento 
patrimônio histórico, e é o elemento chave na conquista do primeiro 
lugar no concurso de projetos.

O grande vão criado, protegido por cobertura transparente, é 
entendido como elemento de fundamental relevância para a necessária 
reestruturação do edifício, em função de sua nova destinação, a de unir 
agência de correios, agência filatélica e centro cultural. Esse grande 
vazio permite uma maior fluidez dos espaços, facilitando a sua leitura 
e imprimindo uma nova dinâmica à edificação, possibilitando, ainda, a 
apreensão da complexidade da topografia do conjunto, que dá lugar a 
distintos acessos em três níveis diferentes.

A criação desse vazio, elemento central da proposta, implica a 
supressão de parte da estrutura, mas a significativa parte remanescente 
é preservada em sua integridade. Essa ossatura que sustenta o edifício 
foi uma das pioneiras na utilização do concreto armado na cidade, 
sendo importante testemunho da história da técnica e da engenharia 
nacional. É uma estrutura ainda “hesitante”, apresentando aspectos de 
extrema racionalidade e outros que, parecem ser um compromisso, uma 
acomodação a certas situações não bem resolvidas.

Elemento também importante no projeto é a recuperação da área aberta 
que existia entre o prédio principal e o bloco secundário de menor 
altura, havendo a mudança de gabarito para harmonicamente efetivar 
a transição com os edifícios vizinhos, hoje desaparecidos. Entre as 
duas edificações, situava-se a passagem de veículos que transportavam 
as cargas em direção a um pátio interno, sendo esse espaço dotado de 
trilhos para os bondes, trilhos estes ainda hoje existentes. A união entre 
os blocos se fazia por meio de passadiços no nível do mezanino e do 
primeiro andar. Esse elemento da construção original foi retomado 
por ser um importante elemento de composição da edificação e por 
constituir fonte de iluminação e ventilação relevante para os dois blocos. 
Outro motivo a ser apontado é o seu fechamento ter constituído uma 
“desqualificação” do espaço original.

Intervenção significativa foi ainda a demolição dos anexos na parte 
posterior do complexo, um intrincado conjunto de construções que se 
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somaram ao longo do tempo para atender às necessidades do momento, 
sem uma necessária coerência ou qualidade de projeto que justifique 
a sua preservação. Também na parte posterior, uma parte original 
do edifício, destinada primitivamente aos arquivos, almoxarifado e 
contadoria será removida em função do novo programa de utilização. 
Apesar dessa construção fazer parte da concepção original do projeto, 
apresenta uma descontinuidade estrutural e de níveis de piso em relação 
ao bloco principal, indicando ter sido concebida como um elemento à 
parte. O espaço resultante destas diversas demolições no fundo do lote é 
destinado à nova edificação, que abrigará teatro e cinemas e criada uma 
praça no nível do Beco do Piolin.

AdIÇÕes 

A construção de um novo prédio, que contém as salas de espetáculo, 
os equipamentos e uma praça elevada, requalifica funcionalmente o 
edifício original. A demolição dos acréscimos no fundo do lote permitiu 
dotar o Espaço Cultural dos Correios de salas de espetáculo inteiramente 
adequadas e modernas e solucionar aspectos técnicos, fundamentais 
para os padrões de conforto e segurança pretendidos. Uma garagem 
e um pátio de serviço no subsolo; uma praça coberta e outra elevada, 
ao nível do Beco do Piolin, ambas interpretadas como extensões do 
teatro e da circulação do edifício e, ao mesmo tempo, lugar de estar e 
de práticas culturais, como exposições, sessões abertas de cinema ou, 
quem sabe, reuniões públicas com recursos telemáticos; dois cinemas 
flexíveis, uma vez que podem abrigar reuniões ou conferências; e, por 
fim, um andar técnico, que abriga, entre outros, os equipamentos de 
ar-condicionado e as caixas d’água. Um aspecto a ser ressaltado é que 
esse novo edifício integra-se perfeitamente ao conjunto existente, uma 
vez que os seus acessos correspondem ao novo sistema de circulação 
proposto, comunicando-se em cada nível.

PerMeABIlIdAde

A permeabilidade do edifício é outra característica potente da proposta. 
Esse partido manifesta o desejo de estender o espaço público ao interior 
do conjunto, apropriando-se da pluralidade original de acessos em 
diferentes cotas de nível.
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São três as situações que se oferecem ao pedestre: a entrada principal 
pelo Vale do Anhangabaú, a entrada lateral pela avenida São João e, por 
fim, a entrada pelo Beco do Piolin, completamente revalorizada, além do 
acesso de veículos pela Praça dos Correios.

Historicamente, a própria posição geográfica do edifício, situado numa 
vertente do vale, definiu que esses acessos se fariam por três cotas 
distintas. A acomodação do edifício a essa topografia é o que sugere 
fortemente que os acessos devem oferecer ao passante a continuidade 
do percurso.

As dIFICUldAdes de eXeCUÇÃo

O entusiasmo inicial da grande transformação do Vale a partir desse 
grande complexo cultural ao poucos foi sendo tomado pela frustração 
dos entraves financeiros, políticos e burocráticos que minaram a 
execução plena do projeto. A expectativa inicial era fazer a obra em 18 
meses ao custo de 12 milhões de reais financiados pelo BID, iniciado em 
1998. Porém de 1996 a 2000 foram gastos cerca de 3 milhões de reais com 
o projeto, reformas de manutenção e o aluguel de uma sede provisória 
para a agência dos correios na rua Libero Badaró sem efetivamente o 
inicio das obras do centro cultural. 

Em julho 2000 o então presidente do IAB-SP, o arquiteto Gilberto Belleza, 
enviou uma carta ao presidente Fernando Henrique Cardoso cobrando 
providências a respeito da obra de reciclagem do prédio. Como até então 
as obras não haviam iniciado, a perspectiva de inauguração do Centro 
Cultual dos Correios em 2002 parecia cada vez mais distantes. Uma 
exposição com fotografias de Cristiano Mascaro e Zeca Linhares para a 
inauguração chegou a ter convites distribuídos, porém foi cancelada “por 
motivos políticos”.1

Nessa época o projeto estava orçado em 20 milhões de reais e a 
alternativa para o projeto sair do papel era os Correios conseguirem 
parcerias na iniciativa privada. Com a falta de interesse de empresas 
parceiras cogitou-se abandonar o projeto de centro cultural e instalar lá 
a sede do Governo do Estado, já que o movimento de instalar secretarias 
municipais e estaduais na região apresentava-se como uma boa estratégia 
para a reorganização da área central.2

1. Reportagem  
“Entidade envia carta 
ao presidente para 
cobrar novo espaço 
cultural” do jornal 
Folha de São Paulo 
30/03/2000.

2. Reportagem 
“Monumento ao 
desperdício” de  
Gilberto Dimenstein 
reportagem do jornal 
Folha de São Paulo de 
01/11/2000.
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Em 2002, quatro anos após o edifício ser fechado para as reformas, 
finalmente as obras iniciaram. Porém a perspectiva de executar a obra por 
completo ainda estava distante, o novo orçamento da obra contabilizava 
em 40 milhões de reais para todo o conjunto e a verba destinada era 
de apenas 10 milhões, portanto foi focado no restauro do térreo e do 
mezanino com acesso à avenida São João, e seguiram com a busca por 
parceiros na iniciativa privada para o restante da obra.3 

Em 24 de novembro de 2002, com a presença do presidente da república 
Fernando Henrique Cardoso e da alta cúpula do PSDB, foi inaugurado 
o Centro Cultural Ministro Sergio Motta, em memória do ministro das 
comunicações falecido em 1998. A inauguração abrigou uma semana de 
eventos promovida pelo Instituto Sergio Motta com seminários aberto ao 
público. Essa inauguração parcial do espaço expositivo não durou muito 
tempo, já que em 2003 o contrato com a construtora Triunfo responsável 
pelas obras até então foi rescindido e novamente as obras interrompidas.4

Os trabalhos recomeçaram em novembro de 2004, agora com orçamento 
de 16 milhões de reais e com o escopo que confere a sua configuração 
atual, o grande átrio centra, a “agência de correios mais moderna do 
país” no nível do Anhangabaú e uma das salas de exposição localizada 
no andar do nível da avenida São João.

Em 2005 as obras foram paralisadas novamente, desta vez porque o 
projeto não foi submetido ao DPH para aprovação. Após a analise  
aprovação a obra prosseguiu e a primeira agência dos correios de São 
Paulo foi reinaugurada em 25 de julho de 2006.5

As dificuldades financeiras e politicas fizeram com que uma pequena 
parte do projeto fosse executada e o grande potencial urbano que a 
ligação da praça do Piolin com o Vale do Anhangabaú não tenha previsão 
para acontecer. A agencia dos correios funciona e a pequena sala de 
exposições atrai um pequeno numero de visitante, bem diferente do que 
se imaginava no final do século XX. É possível constatar que os cortes do 
terreno onde o prédio novo com teatro e cinemas seria implantando, mas 
não há perspectiva de reinício das obras.

3. Reportagem “Após 
4 anos, começa a 
reforma dos Correios” 
por Serio Duran para 
Folha de São Paulo 
em 08/06/2002.

4. Reportagem “FHC 
inaugura centro 
Sérgio Motta em 
SP”publicada na 
Folha de São Paulo 
em 24/11/2002.

5. Reportagem “Após 
8 anos, Correios rea-
brem sua 1ª agência” 
de Ricardo Gallo para 
Folha de São Paulo 
em 24/03/2006.
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 A PrAÇA dAs Artes

3.4  A CoNCePÇÃo dA PrAÇA dAs Artes

Foi durante a gestão de Carlos Augusto Calil, entre os anos de 2005 
e 2012, frente à Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo que a 
Praça das Artes foi concebida e inaugurada. Foi uma gestão que atuou 
norteada por atos de forte caráter urbano, entendendo a arquitetura e 
o urbanismo como parte significativa da cultura, promovendo diversas 
ações nesse sentido como a já comentada Virada Cultural, o restauro e 
modernização do Theatro Municipal e da Biblioteca Mário de Andrade, 
além da desapropriação de diversos cinemas da região central, com a 
intenção de recriar a antiga Cinelândia paulistana na região da República.

Dentre todas as ações dessa administração, destacamos construção da 
Praça das Artes como uma das mais significativas. Um complexo de 
edifícios satélite às atividades do Theatro Municipal, com uma sede nova 
aos corpos artísticos, as escolas municipais de dança e música dentre 
outros programas que orbitam as atividades do Municipal.

O conjunto da Praça das Artes se instala em um miolo de quadra 
consolidado do centro histórico da cidade. A área do terreno era 
sobretudo uma estreita somatória de lotes, pequenas desapropriações 
muito próximas de grandes edifícios vizinhos, como o Cine Marrocos e 
o edifício comercial CBI-Esplanada.

A escolha do terreno de implantação foi tomada de forma criteriosa e 
assertiva, o quarteirão em que se insere o complexo é vizinho ao Theatro 
Municipal e cadastrado pela municipalidade como quadra 27. Situado 
entre a avenida São João, a Conselheiro  e entre os diversos terrenos 
utilizados para esse projeto está o prédio do Conservatório Dramático 
Musical de São Paulo.

É um prédio com uma história única em São Paulo. Ali, Oswald conheceu 
Mario de Andrade. Ali, nasceram o próprio Municipal, a Sociedade de 
Cultura Artística. Unimos a cultura à questão urbanística, o que aliás 

< Fig. 123

Croqui do viaduto do Chá 
e Theatro Municipal feito 
pelo arquiteto Marcos 
Cartum durante os estudos 
iniciais da Praça das 
Artes., 2006.

Fonte: Acervo Casa 
De Arquitectura de 
Matosinhos, Portugal.

< Fig. 124

Croqui do estudo inical da 
Praça das Artes. 
Marcos Cartum, 2006.

Fonte: Acervo Casa 
De Arquitectura de 
Matosinhos, Portugal.
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se tornou uma grande oportunidade para nós. Sempre que fizemos uma 
obra, a reforma de uma biblioteca, de um teatro, cuidamos também do 
entorno. É preciso valorizar o espaço onde se dá a cultura.1

O Conservatório Dramático e Musical, é um edifício histórico tombado 
pela municipalidade através da resolução 37/CONPRESP/1992. 
A resolução é referente ao tombamento de toda a área do Vale do 
Anhangabaú, atribuindo diferentes escalas de proteção para os edifícios 
do entorno do Vale. O Conservatório Dramático e Musical foi tombado 
com Nível de Proteção 1 (NP-1) que corresponde a “bens de excepcional 
interesse histórico, arquitetônico e paisagístico, determinando sua 
preservação integral”. O edifício se destaca na historiografia da avenida 
São João por ser o único edifício remanescente construído no século 
XIX. Em 25 de novembro de 2000, o Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo 
- CONDEPHAAT, deliberou a abertura do processo SC 40.366/00, 
para estudo de tombamento do edifício. O processo foi aprovado em 
2014, justificando-se pela significação no panorama cultural da cidade 
de São Paulo, pela relevância das atividades desenvolvidas no edifício, 
pela importância arquitetônica nas características ligadas ao estilo 
neoclássico, além da existência da sala de espetáculos no andar superior.

Em 1895, um empreendedor chamado Frederico Joachim dá entrada 
na intendência municipal a um pedido de aprovação do projeto para a 
construção de um edifício na Avenida São João. O projeto foi assinado 
pelo arquiteto Guilherme Von Eÿe e pelo empreiteiro João Grass e 
contava com três pavimentos: porão, térreo e o primeiro andar onde 
se encontrava uma sala de espetáculos. Três anos mais tarde o projeto 
recebeu um modificativo que adaptava o edifício, destinado inicialmente 
a espetáculos, transformando-o em um hotel. E assim este edifício 
funcionou por vários anos até se converter na sede do Conservatório 
Dramático e Musical de São Paulo, em 1908. 

A fachada eclética desse edifício faz referência à arquitetura neoclássica, 
observada a simetria na composição dos elementos artísticos, assim 
como das envasaduras. Quando construído, década de 1890, o Código de 
Posturas já determinava o afastamento do solo por razões de salubridade 
e, deste modo, há a presença do porão, que permite observar a inclinação 
da rua nas diferentes alturas das envasaduras.

No pavimento térreo, o acesso é feito por uma escada central para 
a porta principal recuada, criando um pequeno alpendre, que nos 

1. Entrevista de Carlos 
Augusto Calil para o jornal 
O Estado de S. Paulo em 
15 de dezembro de 2012.
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remete à galilé ou nartex das igrejas. No alinhamento da rua aparece o 
conjunto balaustrado de guarda corpo do alpendre e duas janelas, uma 
em cada lateral do corpo central, arrematadas em arco pleno. Para o 
alpendre há a porta central e outras duas janelas. Todas as envasaduras 
do térreo são alinhadas com as do piso superior, composto por três 
portas centrais para o balcão e duas janelas uma a cada lateral. Todas 
as vergas no superior são em arco pleno com sobrevergas decoradas no 
centro. O balcão central possui guarda corpo balaustrado similar ao do 
piso inferior. As cinco envasaduras no superior são espaçadas com seis 
falsas colunas com capitel decorado compondo uma arquitrave decorada 
na argamassa. O friso possui um simples adorno nas métopas, e seis 
“tríglifos” respectivamente sobre os capitéis fingindo sustentar a cornija.

A platibanda oculta o telhado com calha coletora das águas pluviais e 
possui pouca decoração; em seu centro uma escritura em algarismos 
romanos indica o ano 1886, sobreposta a ela, no eixo central, estão três 
elementos escultóricos remetentes à música.

Frederico Joachim era representante dos pianos Rudolph Ibach Sohn 
desde 1891, e,  posteriormente da Steinway. O edifício foi construído 
para abrigar o seu estabelecimento comercial, tendo no térreo a loja para 
exposição e venda dos pianos e no primeiro andar o auditório, que foi 
batizado como “Salão Steinway”, com a realização de muitos concertos.

Três anos mais tarde, em 1898, o mesmo Sr. Joachim apresenta projeto 
para transformar em hotel o edifício na rua São João. Possui planta baixa 
da adega no piso inferior, pavimento térreo, com o acesso central e duas 
salas laterais e a construir os quartos nos fundos; primeiro andar, com 
o “salão e orchestra” e mais quartos aos fundos, e um segundo andar 
com mais quartos. A área dos quartos é um volume anexo aos fundos do 
edifício existente, voltada para um pátio central, para onde as janelas se 
abrem, e a circulação era feita pela divisa do lote. 

O luxuoso hotel chamava-se “Joachim’s”, com um terraço no último 
pavimento que permitia uma vista panorâmica da cidade. Ao vender o 
edifício, o hotel foi renomeado “Panorama”, entretanto a sala de concertos 
sempre esteve ativa.

São Paulo na virada do século XIX para o XX efervescia, a presença da São 
Paulo Light & Power, o bonde elétrico, a economia em ascensão, a política 
“republicana”, a cultura com novos teatros, uma fase de empreendimentos. 
Nessa dinâmica deu-se a iniciativa de promover ensino para futuros 

< Figs. 126-127

Fotos históricas da 
fachada do Conservatório 
Dramático Musical.

Fonte: Relatório 
de restauro. Brasil 
arquitetura, 2007.

< Fig. 128

Fotos históricas do “Salão 
Steinway”.

Fonte: Relatório 
de restauro. Brasil 
arquitetura, 2007.
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artistas, surge então em fevereiro de 1906, o Conservatório Dramático 
e Musical de São Paulo, idealizado por João Gomes de Araújo e Pedro 
Augusto Gomes Cardim, inspirado no Conservatório Francês. 

Para começar as atividades foi alugada a antiga casa da Marquesa 
de Santos à rua Brigadeiro Tobias, esquina com a rua Santa Ifigênia. 
Em 1909 houve a mudança da sede, para o edifício da Rua São João, 
construído pelo Sr. Frederico Joachim. A diretoria conseguiu uma verba 
junto ao governo de 100 contos de réis apesar de haver recursos próprios 
(SANTOS, 2017 p.142-151).

O edifício em questão, foi escolhido para sediar a instituição porque 
suas instalações eram muito convenientes ao novo uso, afinal o edifício 
já possuía desde sua origem o salão de concertos e o palco, além de 
ser muito próximo ao Theatro Municipal, que estava em fase final de 
construção. O edifício do hotel, contudo, passou por uma adaptação para 
abrigar seu novo uso, e a reforma ficou a cargo da Serraria e Carpintaria 
Mechanica B. Morelli, Escriptorio Técnico, Construções. 

Na década de 1980, o edifício do CDMSP estava completamente 
deteriorado e foi feita uma intervenção para recuperá-lo. O Estudo 
Preliminar de Revitalização feito pela equipe de técnicos da Divisão de 
Preservação do Departamento do Patrimônio Histórico da Secretaria 
Municipal de Cultura, determinou a reforma do prédio da Av. São João, 
restaurando o corpo principal, substituindo os anexos existentes por 
outros mais adequados e interligando com a área do Recanto Infantil 
Monteiro Lobato, que em 1984 foi desativado e se tornou a Praça 
Monteiro Lobato. O projeto executado foi desenhado pela EMURB com 
assessoria do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT. Entre as reformas 
que foram executadas, foi feita a demolição do anexo do conservatório 
existente nos fundos do edifício para construção um novo com circulação 
vertical, salas de aula e a consolidação e reconstituição da alvenaria de 
tijolos do prédio (Relatórios EMURB, Volume 1549, p.26).

Na área tombada, foram feitas pinturas decorativas nas paredes e no forro 
do salão térreo. O conjunto escultórico da platibanda foi higienizado e 
devidamente restaurado ( Relatórios EMURB, Volume 1583, p.35).

Foram criados quatro andares para conservar uma biblioteca com 12 
mil volumes e centenas de partituras. Um convênio entre a Fundação 
do CDMSP e a Secretaria Municipal de Cultura, além do contrato com 
a EMURB, foram feitos para viabilizar a obra, que resultou no prédio 

< Figs. 129-130

Fotos históricas do “Salão 
Steinway”.

Fonte: Relatório 
de restauro. Brasil 
arquitetura, 2007.
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novo com área de 1.565,00 m², que passou a abrigar a escola de música. 
Em 1984, porém, as obras de restauração do prédio principal que tinham 
sido apenas iniciadas foram interrompidas por falta de verba. 

Segundo o relatório de restauro elaborado pelo escritório Brasil 
Arquitetura em 2007, o edifício era usado precariamente pelo 
Conservatório Dramático e Musical, sendo seu uso restrito apenas ao 
edifício do anexo, ficando o edifício histórico abandonado. O pavimento 
do porão funcionava como depósito de entulhos e materiais: seu piso 
possui diversas partes rompidas e diretamente em contato com a terra. 
O pavimento térreo está com grande parte do piso bastante degradado, 
apesar de ter sido totalmente trocado na restauração da década de 1980. 
A deterioração avançada do edifício se apresenta devido a infiltrações 
provenientes do telhado. Os forros também estavam bastante degradados 
e as paredes possuem sucessivas camadas de tinta e carregam ainda as 
marcas de uma antiga escada. O pavimento do auditório, o mais nobre de 
todos, encontrava-se em gravíssimo estado de conservação e necessitava 
de grandes intervenções para ser recuperado e equipado para seu novo 
uso como veremos no projeto executivo de restauro.

Outra edificação contida no perímetro de intervenção da Praça das Artes 
é o antigo Cine Cairo. O edifício situado na rua Formosa também está 
inserido no perímetro do projeto da Praça das Artes. Localizado no 
Vale do Anhangabaú, Rua Formosa, 401, o Cine Cairo foi inaugurado 
no ano de 1949, entre os anos 1950 e 1960 foi o local onde se exibia 
westerns, os conhecidos filmes de faroeste. O prédio pertencia à Casa 
A.E. Carvalho, que cedeu para abrigar o cinema. Durante 50 anos, viveu 
seu apogeu e decadência, e assim como os demais cinemas da região, teve 
que se sujeitar a exibir filmes pornográficos para estender a sobrevida do 
estabelecimento até ser desapropriado pela prefeitura em 2004.

Ao lado do Cine Cairo, existia o edifício do Sindicato dos Operários, 
prédio de oito andares da década de 1980, que seria incorporado ao 
projeto, mas durante as obras constatou-se que sua estrutura estava 
condenada e então fora demolido, liberando uma das fachadas laterais 
do Cine Cairo, por onde se dará o acesso à Praça desde o Vale do 
Anhangabaú. Antes da demolição, houve a intervenção artística de 
osgêmeos já comentada no capítulo 1.

Dos edifícios da quadra 27 que não estão contidos no lote de intervenção 
do complexo cultural da Praça das Artes, destacam-se três edifícios 

< Figs. 131-132

Situação em que 
se encontrava o 
Conservatório Dramático e 
Musical antes do restauro.

Sala de concertos e saguão 
principal.

Fonte: Relatório 
de restauro. Brasil 
arquitetura, 2007.
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tombados pelo Conpresp : o cine Marrocos, lindeiro à entrada da Praça 
pela rua conselheiro Crispiniano; e aos fundos do Theatro Municipal o 
antigo Hotel Esplanada, atual Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, e seu vizinho Edifício CBI-Esplanada.

Implantado em destacada posição no Valo do Anhangabaú, o Edifício 
CBI-Esplanada, com seu porte notável e linhas modernas, segue 
impressionando o observador até hoje seis décadas após o término de 
sua construção em 1951. No final da década de 1930, os proprietários, 
os mesmos do vizinho Hotel Esplanada, propuseram-se a romper o 
padrão então vigente para o local cujo indicador de altura máxima de 
novas construções era o Edifício Alexandre Mackenzie. Assim, em 1942, 
obtiveram da administração municipal permissão excepcional para sua 
construção, em razão de sua localização em uma das perspectivais visuais 
mais marcantes da cidade e, também, do interesse pela instalação de um 
grande hotel, complemento do Hotel Esplanada, associado a escritórios.

As obras, porém, foram paralisadas nas fundações e retomadas anos depois 
por um conglomerado de investidores, parte deles imigrantes acostumados 
a empreendimentos de vulto, que contrataram o arquiteto polonês Lucjan 
Korngold. O uso foi redirecionado para escritórios e lojas e, mais que isso, 
reorganizado como um exemplo de grande torre moderna, habilmente 
resolvido na sua funcionalidade e em seus aspectos formais. Na sua 
execução foram experimentados os mais avançados recursos disponíveis 
na época, especialmente no cálculo do concreto armado de sua estrutura e 
da grelha exibida nas fachadas.  (DPH, 2012, p73).

O interesse por intervir na quadra 27 não surgiu apenas na execução da 
Praça das Artes. Em 1992, o arquiteto Fábio Penteado elaborou, a pedido 
de Luís Antônio Pompéia, então presidente da Embraesp, a proposta da 
“Torre do Anhangabaú”. Esta “proposta-provocação” foi uma resposta 
e uma sugestão ao plano da prefeitura na época de elevar o potencial 
construtivo da região para alavancar o processo de renovação.

O projeto reúne em um só edifício os 150.000 metros quadrados de 
construção, que era o coeficiente de aproveitamento máximo permitido 
por quadra pelo plano proposto, o que resultaria em um empreendimento 
imobiliário de grande impacto e proporções para o centro da cidade.

A proposta se vale da necessidade de transformação radical da região 
central e do elemento construtivo de sua paisagem e de sua história, para 
construir um novo difusor de sentido no centro e na metrópole. 

< Figs. 133

Fachada do Cine Cairo, 
1977.

Fonte: Acervo/Estadão.
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O programa reúne um centro comercial, um hotel e bloco de escritórios, 
todos em grande capacidade, contidos em uma torre de 68 andares de 
altura, com fechamentos em formas ondulantes e sugestivas, conectada 
através do subsolo de estacionamentos a diversas pontes importantes da 
região central. Se, por um lado, a extensão do programa de necessidades 
praticamente conduz à solução vertical, por outro lado Fábio Penteado 
assume a verticalidade de maneira radical e eloquente, encontrando nela 
o sentido das torres preexistentes do entorno. O projeto foi premiado 
pela VII Trienal Mundial de Arquitetura de Sófia, em 1994 (GIROTO, 
2010).

O projeto de Fábio Penteado foi uma espécie de resposta à Operação 
Urbana Anhangabaú, lançada durante a gestão da prefeita Luiza 
Erundina (1989-1993) na qual foi implantada a remodelagem do Vale do 
Anhangabaú, com projeto elegido através do concurso nacional, vencido 
pela equipe de Jorge Wilhem, Rosa Kliass e Jamil Kfouri. 

< Figs. 134-135

Torre Anhangabaú, croquis 
e maquete. 

Fonte: Revista Projeto 
n.313.
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3.5  o deseNVolVIMeNto  

A Praça das Artes é um anexo técnico do Theatro Municipal, ou pelo 
menos esta foi a diretriz inicial que proporcionou a constrição desse 
importante complexo cultural. Após a escolha do terreno, os primeiros 
estudos foram desenvolvidos dentro da Secretaria Municipal de Cultura 
de São Paulo, sob coordenação do arquiteto Marcos Cartum. 

Desde o início, já se previa o nome de Praça das Artes para o conjunto, 
porém os estudos iniciais apresentavam área construída menores, já 
que previa-se menos desapropriações. Apesar de uma estrutura mais 
modesta, as premissa que da nome ao complexo, a Praça, já se apresentava 
de forma bem próxima ao projeto implantado, e a medida em que outras 
desapropriações  foram acontecendo se propôs o aumento de área do 
programa inicial.

Para o desenvolvimento do projeto executivo, em 2006,  firmou-se um 
contrato entre a Secretaria Municipal de Cultura e o escritório paulista 
Brasil Arquitetura. No cenário nacional, o escritório encabeçado pelos 
arquitetos Marcelo Ferraz e Francisco Fanucci apresentam uma densa 
produção arquitetônica voltada especialmente para intervenções junto 
a contextos urbanos de valor histórico o que respalda a contratação 
fundamentada na notória especialização do escritório. Dentre os 
diversos edifícios assinados pelos arquitetos, destacam-se os projetos 
para o Teatro Polytheama (1993); o Conjunto KKK e Parque Beira Rio 
em Registro/SP (1996); o Museu Rodin em Salvador/BA (2002); o Teatro 
do Engenho em Piracicaba (2009); o projeto para o Mercado Público 
Municipal de Jaguarão/RS (2009); o Museu Cais do Sertão Luiz Gonzaga 
mo bairro do antigo Recife/PE (2010); além do projeto para o Complexo 
Cultural do Sítio de São Miguel Arcanjo, no Rio Grande do Sul (2014).

A Praça das Artes entra para essa gama de projetos de intervenções em 
patrimônio edificado, porém sobressai-se por explorar da forma mais 
completa a relação entre a nova intervenção em um contexto urbano 
consolidado e complexo da zona central de São Paulo, criando uma 
arquitetura de conjunto.

< Figs. 136-137

Croquis iniciais da Praça 
das Artes.  
Marcos Cartum, 2005.

Fonte: Acervo Casa 
De Arquitectura de 
Matosinhos, Portugal.
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Figs. 138-139

Croquis iniciais da Praça 
das Artes.  

Marcos Cartum, 2006.

Fonte: Acervo Casa 
De Arquitectura de 

Matosinhos, Portugal.
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Figs. 140-141

Estudos para a ocupação 
da frente para o Vale do 
Anhangabaú . Cogitou-se 
ocupar a esquina da Av. 
São João com uma torre 
para abrigar secretarias 
municipais. 
Marcos Cartum, 2011.

Fonte: Acervo Casa 
De Arquitectura de 
Matosinhos, Portugal.
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A excepcionalidade do projeto da Praça das Artes é reconhecida pelo 
recebimento de prêmios nacionais e internacionais como o APCA 2012 
na categoria “Obra de Arquitetura”; o Icon Awards 2013, categoria 
“Edifício do ano”; além do  Mies Crown Hall Americas Prize de 2014.

A Associação Paulista de Críticos de Arte premia com o Troféu APCA 
nas categorias: Arquitetura, Artes Visuais, Cinema, Dança, Literatura, 
Música Erudita, Moda, Música Popular, Rádio, Teatro, Teatro Infantil 
e Televisão. No ano de 2012, o projeto da Praça das Artes foi laureado 
com o prêmio na categoria “Obra de Arquitetura”. Em 2013, a revista 
britânica Icon contemplou a Praça das Artes com o prêmio Building of 
the year (Edifício do ano), em disputa com outros importantes edifícios 
de renome internacional como a estação de pesquisas na antártica Halley 
VI do escritório inglês Hugh Broughton; o Museu de arte de Lens, na 
França, do escritório japonês Sanaa; o Parrish Art Museum, em Nova 
Iorque, do escritório suíço Harzog & de Meuron; The Sharp, arranha-
céu em Londres do escritório italiano Renzo Piano. Por fim, o projeto 
também recebeu o Mies Crown Hall Americas Prize, um prêmio conferido 
pela faculdade de arquitetura do Illinois Institute Of Technology– IIT, 
para os melhores projetos executado nas Américas.

Entre a proposta inicialmente concebia e os projetos que estão sendo 
executado atualmente, diversas mudanças ocorreram, desde o acréscimo 
de lotes, à medida em que a prefeitura conseguia verba e acordos para 
as desapropriações, até imprevistos como edifícios existentes que seriam 
apenas reformados e acabaram por ser demolidos devido à deterioração 
estrutural apresentada. Conforme as desapropriações e demolições foram 
acontecendo, tanto as áreas livres quanto os blocos de edifícios foram 
aumentando sua área, dando cada vez mais complexidade ao conjunto.

O programa dado aos arquitetos era trivial, eminentemente de apoio 
ao Theatro Municipal: salas de ensino de música e dança, auditórios e 
instalações sofisticadas e amplas para abrigar profissionais. O quarteirão 
escolhido não foi fortuito: é onde está o casarão do Conservatório de 
Música de São Paulo. A área do terreno era sobretudo uma estreita 
somatória de lotes, pequenas desapropriações muito próximas de 
grandes edifícios vizinhos, como o Cine Marrocos e o edifício comercial 
CBI-Esplanada.

A distribuição de espaços se aproveita das linhas livres deixadas pelos 
lotes. O térreo é completamente livre, podendo-se circular pelo miolo 

< Figs. 142-144

Maquete de estudos com 
o anteprojeto concluído. 
Os volumes translúcidos 
representam estudos de 
futuras desapropriações 
e possíveis edifícios que 
poderão ser acrescentados 
ao complexo.  
Brasil Arquitetura, 2007.

Fonte: Acervo Casa 
De Arquitectura de 
Matosinhos, Portugal.
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< Figs.145

Foto da obra, empena da 
escola da música.

<Fig. 146

Gráficos de estudo das 
tensões decorrentes das 
aberturas nas paredes 
estruturais.

< Fig. 147

Foto da obra, contenção 
dos lotes vizinhos para 
execução dos subsolo.

Fonte: NOSEK, 2013 p.63.

da quadra como se fosse uma grande praça. No primeiro andar, ao 
centro da intervenção, tem-se um núcleo que serve como sala geral de 
recepção, com um grande restaurante-café que distribui alunos, músicos 
e dançarinos pelos edifícios.

As mudanças ocorridas pelo caminho foram sentidas tanto na elaboração 
do anteprojeto e projeto executivo quanto nas etapas previstas para as 
obras do conjunto. Um fator determinante no resultado final foram as 
idas e vindas das desapropriações feitas pelo município. O projeto teve 
vários acréscimos devido à abertura de novos lotes: a cada território 
novo conquistado se previa um volume novo quer integraria a estrutura 
do conjunto. Dessa maneira, o projeto foi surgindo aos poucos no 
quarteirão e a versão final não era previsível nem para seus autores. O 
térreo livre sempre se manteve, bem como a lógica de criar faces para 
os perímetros do quarteirão e a de contrastar o peso das empenas de 
concreto com as praças livres.

Esse assentamento no solo, esse novo térreo, pode ser confundido como 
uma obra de engenharia corriqueira - mas está longe disso, nas condições 
enfrentadas pelos projetistas. Abrir espaços vazios no meio de um tecido 
consolidado por grandiosas intervenções vizinhas é um desafio do ponto 
de vista estrutural: foram necessários muros de arrimo com estruturas 
reforçando todos os lados para que a terra não cedesse para dentro da 
Praça.

Escavar um projeto inteiro no miolo da quadra à beira do Vale do 
Anhangabaú foi um desafio interdisciplinar para a construção. Teve-
se de lidar com um solo ruim, o lençol freático raso e as fundações 
delicadas dos vizinhos. O lençol freático insistia em forçar para cima as 
lajes do estacionamento subterrâneo. Houve o desafio de vencer o piso do 
conjunto, que só ficou fixo com uma fundação semelhante às utilizadas 
para conter terremotos: estacas de até 15 m de profundidade perfuram o 
solo, ancorando o prédio em rochas sólidas profundas, impedindo que a 
água desloque horizontalmente o prédio. Além disso, a escavação direta 
do solo colocaria em risco as sapatas das construções limítrofes.

O sistema consiste em estacas colocadas no perímetro antes da escavação, 
arrematadas com uma parede de concreto. Feita essa proteção, começa-
se, pouco a pouco, a escavar o terreno, perfurando em certas alturas a 
parede com tirantes metálicos, reforçando a resistência da parede ao 
solo.
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Figs. 148-151 

Croquis da Praça das Artes 
já em versão próxima ao 
projeto que foi executado. 
Marcos Cartum, 2008.

Fonte: Acervo Casa 
De Arquitectura de 
Matosinhos, Portugal.
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A configuração final do projeto foi estruturada em três módulos:

1- Corpos artísticos é o edifício junto à rua Formosa, interagindo 
com a fachada do antigo Cine. Neste bloco acontecerão as atividades 
profissionais: sede da Orquestra Sinfônicas Municipal, Orquestra 
Experimental de Repertorio, Coral Lírico, Coral Paulistano, Bale da 
Cidade e Quarteto de Cordas. Este bloco conta com 6.782,12m2;

2- Estacionamento com acesso pela rua Conselheiro Crispiniano, para 
atender também ao público do Theatro Municipal, com dois subsolos;

3- Escolas e o centro de documentação: edificações elevadas do térreo 
da avenida São João compondo com o antigo Conservatório Dramático 
Musical os espaços para as atividades educativas: Escola de música, 
Escola de Bailado, restaurante, área de convivência; além do espaço para 
o acervo de documentação artística e áreas administrativas;

O bloco administrativo foi pensado inicialmente em ocupar um edifício 
existente que havia atrás do Conservatório Dramático Musical, tanto que 
as cotas de nível de seus pavimentos foram parâmetro para determinar 
as cotas de níveis de todos os edifícios do conjunto. Durante o processo, 
constatou-se que tal edifício estava com sua estrutura condenada e teve 
que ser projetado um edifício novo.

< Fig. 152

Croquis de estudo para 
implantação de palco 
na esquina da av. São 
João com o Vale do 
Anhangabaú. 
Marcos Cartum, 2011.

Fonte: Acervo Casa 
De Arquitectura de 
Matosinhos, Portugal.

< Fig.153

Isométrica esquemática 
indicando os blocos 
previstos na versão final do 
projeto.

Fonte: NOSEK, 2013 p.28.
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3.6 soBre o Projeto

A esPessUrA e As VeredAs

O projeto da Praça das Artes apresenta nos seus aspectos simbólicos e 
formais o desejo de convivência entre as diferentes épocas retratadas 
neste pequeno recorte do centro histórico de São Paulo. A arquitetura 
criada a partir dessa inserção traduz no seu programa, na criação de 
espaços públicos, na relação que mantém com a vizinhança e com as 
edificações históricas que engloba, a intenção conciliadora que é relatada 
no discurso dos arquitetos. A Praça tem como princípio a “costura”, a 
conexão entre espaços, do interior para o exterior. O projeto convida ao 
encontro e ao mesmo tempo que se destaca como intervenção particular, 
evidencia também a cidade que está a seu redor. Os espaços interiores, 
o vão central que dá acesso à praça, as janelas e abertura, tudo parece 
minimamente pensado como uma homenagem ao centro da cidade, 
descortinando-o a cada momento. 

Ao escrever “sobre a espessura e as veredas das artes do projeto”, Luís 
Antônio Jorge diz que a implantação do projeto se dá por intermédio de 
uma estratégia de “ataque por três bordas”. As três fronteiras são o Vale 
do Anhangabaú, a rua Conselheiro Crispiniano e a avenida São João.; e o 
novo território da Praça das Artes foi engendrado, ou “conquistado”, por 
“edifícios-fronteiras, de pouca testada e farta profundidade”. “Costura” 
e “espessura” são outros dois termos utilizados por Luís Antônio para 
definir a implantação do conjunto:

A palavra costura oferece a melhor metáfora da dimensão urbana da 
arquitetura da Praça das Artes: ela fura o tecido urbano para passar a 
agulha; a agulha penetra fundo e arrasta a linha que preenche o furo, 
com a diferença de que esta linha é, por sua vez, oca e, por isso ao revestir 
o furo, deixa vazar novamente o que parecia querer tampar: novas 
veredas para o cotidiano virar extraordinário no coração da cidade. 
Porém,  a palavra costura é tênue demais para retratar a espessura e a 
massa de uma arquitetura feita por paredes, densos planos de concreto 
aparente(...) (JORGE, 2013 p.69).

< Fig. 181

Projeto de reurbanização 
do Anhangabaú,  
Lina Bo Bardi, 1981.

Fonte: Acervo Instituto 
Lina Bo e Pietro Maria 
Bardi, in Monolito 18, p.62.
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Costura pela dimensão urbana, sobretudo pela rearticulação e pelo 
reordenamento urbanístico que o conjunto propões, para toda a região, 
espessura pela linguagem, pela massa composta por densos planos de 
concreto aparentes, ocres ou vermelhos .

O termo espessura poderia ser alargado, incorporando à compreensão 
do lugar, em termos físicos e históricos, além da sua enorme dimensão 
social. Sobre a dimensão social do centro da cidade, do qual a camada 
mais pobre da cidade não foi totalmente excluída, mas, ao contrário, 
segue predominante no cotidiano. Vale lembrar uma passagem de Milton 
Santos que corrobora essa espessura: 

A cidade atrai e guarda pessoas com os mais diferentes níveis 
de renda, e a modernidade não é extensível a todas. Os pobres 
são guardiões da cultura exatamente porque não tem acesso 
à modernidade, às modas; eles são muito ligados ao que há de 
profundo, o que surge da relação intima com o território.

Percebe-se a relação direta entre cultura e território, e pelas palavras 
de Milton Santos, intermediada pelos pobres. A Praça das Artes traz a 
espessura como marca da condição humana.
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PAtrIMÔNIo e MeMÓrIA

O arquiteto Marcelo Ferraz, em sua crônica intitulada “Sonhos não 
envelhecem”, publicada no anuário de 2013 da revista Monolito, recorda 
o projeto apresentado por Lina Bo Bardi para o concurso de renovação 
do Anhangabaú no final dos anos 1980, em que ele e Francisco Fanucci 
participaram, que, apesar de não se classificarem entre os finalistas 
e sequer lembrados com uma menção honrosa, tendo, ao contrário 
“tomado como uma piada”, deixou conceitos que estão refletidas no 
projeto da Praça das Artes:

E o que era o nosso projeto para o Anhangabaú? Tirar os automóveis 
do chão e coloca-los num estreito elevado de estrutura metálica que 
cortasse o vale como uma fita, lá nas alturas. Nada de túneis ou buracos 
de enchentes. Qual era o objetivo principal? Liberar espaço para as 
pessoas, para o caminhante; criar um parque, um jardim ou uma grande 
praça para todos os que vivem ou passam por São Paulo. Conquistar o 
território e torna-lo público (FERRAZ, 2013 p.60).

Na ideia do autor, ao conseguirem executar a Praça das Artes 30 
anos depois dos debates sobre o Vale do Anhangabaú, resgata-se essa 
preocupação para além de sua destinação específica, visando a uma 
função urbanística regeneradora e criadora do tecido urbano dedicado 
ao pedestre e à convivência.

Outro assunto abordado por Marcelo Ferraz em seu texto, é a relação 
do projeto da Praça das Artes com o patrimônio edificado. Ele faz 
críticas, opondo-se às duas posturas antagônicas e “predominantes” 
que se tem sobre o centros das cidade:  a dos “preservacionistas, que 
fazer questão de colocar o patrimônio num pedestal ou vitrine”, quanto 
a dos “desenvolvimentistas ou demolidores que, em nome do avanço da 
técnica e dos modos de vida urbana, lutam para destruí-lo, aniquilá-lo”. 
Nas palavras do autor:

No caso dos primeiros [preservacionistas], a proteção é tamanha que, 
ao criar o isolamento, acabam por contrariar o próprio valor que um 
dia justificou a proteção ou o tombamento, ou seja, o uso pleno em 
consonância com a técnica e a estética. Aquilo que ao seu tempo foi 
exemplar ou vanguarda já não pode viver, tem que se resignar a mero 
documento, muitas vezes de segunda linha, enquanto documento. Com 
essa extrema proteção, decreta-se seu anacronismo em questão a chance 
de uma nova vida.
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< Figs. 182-183

Pintura mural encontrada 
na Sala de Exposições. 
Antes e depois do restauro.

Fonte: Relatório 
de restauro. Brasil 
arquitetura, 2007.e 
SANTOS, R., 2013.

Mas não se trata, em realidade, de uma dicotomia entre conservadores 
e demolidores; não há um debate, não se percebe esta questão na ordem 
do dia, não há o antagonismo necessário e saudável na construção 
da cidade atual. Há, sim, o vazio; um grande vazio no qual o dito 
patrimônio, incluindo aqui as áreas centrais, desaparecem como sal em 
água (FERRAZ, 2013 p.62). 

A ênfase que Marcelo Ferraz traz em seu texto para a questão patrimonial, 
muito provavelmente seja enfatizada pelas dissonâncias entre os 
arquitetos projetistas e o órgão municipal de patrimônio histórico, e que 
merece ser trazido à reflexão: a pintura totalmente branca das fachadas 
do Conservatório Musical e do Cine Teatro Cairo.

Na visão dos preservacionistas dos órgãos municipais, segundo declaração 
dada pelos autores do projeto (em palestra apresentada na própria Praça 
das Artes em 18/08/2016) , o tratamento cromático dado às fachadas 
deveria ter seguido a composição das obras originais, com a tradicional 
policromia da arquitetura eclética, diferenciando paredes, requadros, 
esquadrias e demais elementos decorativos. Para os arquitetos autores 
da obra, a escolha da cor branca é um dos elementos indissociáveis do 
projeto e representa, para as edificações históricas, a marca de um tempo.

Para reforçar seu argumento, fazem alusão à passagem ocorrida com o 
arquiteto português Eduardo Souto de Moura, quando decidiu completar 
uma parte faltante do convento das Bernardas, na região do Algarve, em 
Portugal : “por que que eu tenho que fazer parecido com o que era e não 
com o que vai ser?”.
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CoNsIderAÇÕes FINAIs

A vida pública se dá por sua história social, política e econômica que 
somadas resultam em seu significado simbólico e funcional para a 
cidade. Deve-se também às diversidades das espacialidades encontradas 
em seus lugares públicos e suas diferentes funções que proporcionam 
múltiplas apropriações dos espaços.

É na complexidade de atores e ações que reside a qualidade da vida 
pública. Através das tensões e conflitos urbanos que é possível a 
construção de uma cidade mais democrática, em oposição às imagens 
criadas pelo marketing urbano que pregam uma pacificação consensual 
e segregadora da cidade.

No caso específico das novas arquitetura inseridas em meio a um 
contexto urbano de valor patrimonial, a relação estabelecida entre 
o novo e o preexistente deve ter como prerrogativa a prevalência dos 
valores ambientais e estético presentes no conjunto protegido, mas 
atento aos conflitos e coexistências da região, com o intuito de preservar 
e potencializar as multiplicidades dos lugares públicos, reconhecendo-as 
como práticas democráticas. 

Desse modo o desenho se apresenta para garantir suporte às ações 
diversas que já acontecem e propiciar novas apropriações que possam 
surgir. Vale retomar as ideias de Solà Morales (2006), que qualquer 
intervenção de arquitetura, seja na escala urbana ou do edifício, é uma 
maneira singularizada de interpretação de um determinado contexto, 
carregada de significados e simbolismos, estabelecendo um diálogo 
único com o local em que se insere no tempo e no espaço. 

Na escala das intervenções urbanas, o desenho de Jorge Wilheim, 
Rosa Kliass e Jamil Kfouri teve suporte em palestras e debates que 
acrescentaram muito à compreensão do que se espera do Vale do 
Anhangabaú. Entretanto, mais de duas décadas após a inauguração do 
Parque Anhangabaú de 1992, nenhum tipo de apropriação conseguiu 
imprimir um novo caráter ao Vale. Constata-se que depois de tanto 
esforço e investimento, os principais problemas listados pela equipe 

< Fig.184

Centro Cultural do 
Correios visto a partir da 
sala de dança da Praça das 
Artes, 2017.

Fonte : Autor.
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de arquitetos como justificativa da solução proposta, permaneceram 
após sua implantação. As afirmações retiradas do memorial descritivo 
elaborado para o concurso, caberias numa descrição do Anhangabaú 
atual:

“(...) o problema básico, o único a justificar uma intervenção 
profunda, é o empobrecimento funcional e desperdício do Vale 
como espaço urbano desfrutável: apesar de sua acessibilidade 
urbana (...), não tem função de ponto de encontro; apesar de 
seu potencial e valores paisagístico-culturais, não há como nem 
por que nele permanecer e gozar; apesar de sua localização 
ensejar encontros de solidariedade, não tem hoje o menor teor de 
urbanidade.”

As deficiências do Anhangabaú atual vêm sendo debatidas publicamente 
através de planos e projetos de reorganização desde 1996. O mais recente 
deles, realizado pelos profissionais da prefeitura contou com a consultoria 
do arquiteto dinamarquês Jan Gehl (2015).  O novo projeto tem suas 
intenções e estratégias claramente definidas: melhorar os acessos e 
fluxos, resgatando o eixo da avenida São João e das ruas Formosa e 
Anhangabaú; tornar o Vale mais humano e menos monumental com a 
criação de boulevares arborizados e pequenos comércios e quiosques 
junto às perimetrais do conjunto; conciliar o uso de grandes eventos e 
as atividades cotidianas; a utilização de diversos espelhos d’água, cujo 
funcionamento determinará as áreas ocupáveis da maior parte do Vale; 
tornar ativa as fachadas do vale e de seus eixos de travessia. Se mantêm 
como projeto, sem previsão de quando será implantado.

A reconfiguração do espaço sobre a laje é uma solução inevitável, mas 
uma nova solução só terá chance de ser bem sucedida se articulada a 
uma estratégia prévia de construção de sentido. As experiências que 
vem sendo realizadas em espaços de menor escala através do programa 
Centro Aberto (2014), com instalação de estruturas temporárias que 
permitem ensaiar diferentes apropriações, indicam um caminho nesse 
sentido. Ajustar essas experiências à escala do vale constitui um desafio. 

Essa dinâmica pode acontecer no Vale do Anhangabaú. A demanda 
existe, a diversidade de usos também. O que falta é a qualidade do 
espaço entre edifícios que costure esse vínculo entre comércio, serviços 
e habitação e convide as pessoas a este convívio público. Só a conjuntura 
genuína de diversidade econômica e social, com em atividades em 
diferentes horários que resultam no uso em período integral, faz sentido 
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para o espaço público.

No âmbito das intervenções na escala do lote, o patrimônio edificado 
tem papel fundamental na ressignificação do espaço público no Vale do 
Anhangabaú. O legado deixado pela produção da arquitetura moderna, 
construída entre as décadas de 1930 e 1960, vinculou-se diretamente 
ao traçado urbano estabelecendo novas funções para seus pavimentos 
térreo e garantindo uma intensa relação entre os edifícios e o espaço 
urbano através de sua rede de galerias comerciais (COSTA, 2015 p.230). 
Entre os diversos usos desses edifícios modernos, pode-se destacar as 

salas de cinema que conferiram à região uma agitada vida cultural. No 
Centro Novo também estavam o Theatro Municipal e a Biblioteca Mário 
de Andrade, o Colégio Caetano de Campos, o Museu de Arte de São 
Paulo, teatros, bares, restaurantes, confeitarias, leiterias, livrarias, hotéis, 
estúdios das principais emissoras de rádio da cidade e redações de jornais. 

A recuperação desses edifícios, seja na sua função original ou em 
novos usos, como no caso dos edifícios culturais, é agente central 
nessa discussão. As intervenções, a partir do confronto de fragmentos 
autônomos , contrastam estruturas antigas e novas, descobrindo o fundo 
e a forma em que o passado e o presente se reconhecem reciprocamente.

As dificuldade de executar esses projetos são evidentes, dado ao alto 
custo de suas implantações, divergências políticas e falta de continuidade 
administrativa que acarretam em recorrentes paralizações dos projetos. 
As intervenções em edifícios históricos com o intuito de transforma-
los em complexos culturais não podem ser pensados como uma ação 
isolada, mas estar inserido num processo complexo de planejamento 
participativo, urbano, social, econômico e cultural, em que se objetive 
uma reabilitação integral do patrimônio. 

O Centro Cultural do Banco do Brasil, inserido na primeira agência do 
banco na capital paulista, é a terceira instituição cultural mais visitada do 
país (de acordo com o ranking da publicação inglesa The Art Newspaper 
de abril de2017) e suas longas filas mostram a demanda que esse tipo de 
atração tem em uma cidade do porte de São Paulo.

Já a obra do prédio do antigo Magazine Mesbla para adaptação do SESC 
24 de Maio durou mais de uma década e sua inauguração foi muito 
comemorada pela sociedade em geral. Paulo Mendes da rocha afirma 
que sua arquitetura é “amparo à imprevisibilidade da vida”, como se 
comemorasse o fato das crianças entrarem, nos dias de calor, no espelho 
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d’água no nível do café da piscina, ação não planejada que obrigou o 
SESC a colocar guarda-corpos móveis dentro do espelho d’água. Talvez a 
monumentalidade do SESC 24 de maio esteja mesmo na sua capacidade 
de abrigar funções que ainda não foram pensadas.

Quanto ao Centro Cultural dos Correios e da Praça das Artes, os projetos 
originais não foram construídos completamente, porém, vale a pena 
mostrar como se estruturou as propostas originais e analisar os dilemas 
das intervenções realizadas, visto que elas apontam para uma proposta 
significativa do Vale do Anhangabaú e servem como referências para 
refletir sobre o tema.

Ao confrontar os cortes transversais, de ambos os projetos, há uma clara 
intenção da transposição da cota do Vale para a colina do Centro Novo 
que retoma a porosidade das galerias comerciais da região da Praça da 
República. Retomar essa tipologia aparece como um ponto explicito 
do compromisso desses projetos com sua dimensão pública. Luciano 
Margotto (2016) diz que “o assunto mais importante da Praça das Artes 
é o seu térreo, rés do chão, pavimento de diferentes níveis e de múltiplas 
conexões, livre desimpedido enquanto cidade, simultaneamente convite, 
passagem e permanência. Coisa aberta à fruição pública.”

A Praça das Artes recebe em seu complexo cerca de 1.500 alunos 
cotidianamente. A noite espetáculos e ensaios abertos ocorrem no palco 
do antigo “salão steiway”. A praça em sí recebe feiras-livres ao sábados 
e performance de artistas alternativos que despertam a curiosidade dos 
transeuntes. A etapa de obras iniciada em 2016 promete entregar a frente 
ao Vale com um restaurante e o edifício sede dos corpos artísticos que 
potencializar os espaços de permanência e as irradiações do conjunto. 

Fig.185

Corte transversal do Vale 
do Anhangabaú e Centro 

Cultural dos Correios. 

Fonte: Una Arquitetos.
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O Centro Cultural dos Correios, ao manter a agência central dos correios 
junto com as salas de exposição, convida o público pelas atividades 
cotidianas. O grande saguão central valoriza o patrimônio existente e 
organiza o espaço com clareza. A praça do Piolin teria a ligação entre a 
Praça dos Correios e o Largo do Paissandu por dentro do prédio também 
promovem a “coisa aberta à fruição pública” e a ausência desta ligação 
prejudica muito o potencial de transformação do projeto na região.

O objetivo dessas iniciativas é a transgressão da atual ordem em que ainda 
prevalece a interiorização da vida ociosa e coletiva e o esvaziamento 
dos espaços públicos. É ativar a percepção de um individuo para 
participar deste espaço e do que ele oferece. Em outras palavras, seria 
usar a arquitetura e o ambiente em geral para induzir à participação, 
para contribuir nessa revolução da vida cotidiana contra a alienação e a 
passividade da sociedade.

Fig.186

 Corte transversal do Vale 
do Anhangabaú e Praça 
das Artes. 

Fonte: Brasil Arquitetura.
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