
“ Quando eu morrer quero ficar, 

Não contem aos meus inimigos,

Sepultado em minha cidade, 

Saudade. 

Meus pés enterrem na rua Aurora, 

No Paissandu deixem meu sexo, 

Na Lopes Chaves a cabeça 

Esqueçam. 

No Pátio do Colégio afundem

O meu coração paulistano: 

Um coração vivo e um defunto 

Bem juntos.

Escondam no Correio o ouvido 

Direito, o esquerdo nos Telégrafos, 

Quero saber da vida alheia, 

Sereia.

O nariz guardem nos rosais,

A língua no alto do Ipiranga

Para cantar a liberdade. 

Saudade...

Os olhos lá no Jaraguá

Assistirão ao que há de vir,

O joelho na Universidade,

Saudade...

As mãos atirem por aí,

Que desvivam como viveram,

As tripas atirem pro Diabo,

Que o espírito será de Deus.

Adeus.”

Mario de Andrade, 

1942: Lira Paulistana.

250m

projeto de um edifício em explosão

EM BUSCA DE MÁRIO DE ANDRADE

A partilha de Mário de Andrade pela cidade é o ponto de 
partida para o projeto. No poema-testamento publicado 
em seu livro derradeiro, o poeta descreve a forma como 
gostaria que seu corpo, depois de sua morte, fosse 
desmembrado pela cidade de São Paulo de acordo com 
suas experiências em vida e seu afeto pelos espaços da 
cidade. As ruas e edifícios ganham humanidade a partir da 
associação com os pedaços do corpo do poeta: os pés são a 
rua Aurora, o coração paulistano é o Pátio do Colégio.

Em busca de Mário de Andrade, delimita-se um percurso 
que tem início na rua Aurora, passa pelo Paissandu 
e encontra o Pátio do Colégio. Com extensão de 2,5 
quilômetros, o percurso é o sítio do projeto. A partilha do 
corpo vira a partilha do edifício, explodido ao longo de sete 
vazios, distantes 500 metros entre si. As caminhadas de 
cinco minutos pela cidade são circulação horizontal, edifício 
e rua se confundem para constituírem cidade. 

Volto meu olhar para o centro da cidade como forma 
de conduzir o trabalho final do curso de Arquitetura e 
Urbanismo. Rememoro esses espaços que me serviram de 
fonte ao longo dos anos e que me instigaram a questionar, 
criticar e propor. A postura desse projeto é utópica. Acredito 
que se desprender das limitações da realidade e projetar 
tendo em vista um futuro possível é uma forma saudável e 
lúcida de repensar o real e suas possibilidades. Aproveito 
assim para me despedir da graduação na universidade, 
espaço que respeito imensamente, que me ensinou a ler o 
real e me permitiu imaginar.

O EDIFÍCIO EM EXPLOSÃO

O projeto sugere a hipótese de que é possível que exista 
um edifício em explosão, ou seja, um edifício cujas partes 
ocupam espaços dispersos na cidade. A circulação entre 
esses diferentes fragmentos do edifício não pode ser feita 
por passarelas ou pontes. A distância entre eles determina 
que não haja circulação diferente do que a própria rua. 
Desta forma, a cidade ganha papel fundamental na vivência 
do edifício pois é através dela que se desloca entre suas 
partes, é a cidade que cria a amarração entre as diferentes 
funções desse edifício explodido.

Se não há nada mais do que a cidade conectando essas 
diferentes funções, como conservar a ideia de que esses 
edifícios são parcelas de um todo comum e uno?

USOS E FUNÇÕES

Há duas respostas para essa questão. A primeira delas 
é dada pelo uso. O edifício são pequenas extensões do 
morar. Espaços dispersos pela cidade que colaboram para 
a imagem da cidade como casa. São programas simples 
que guardam seu interesse no cotidiano: salas de aula, 
de ensaio, jardim,estúdio, ateliê, refeitório e biblioteca. 
Espaços de encontro e pausa que tem seu interesse no 
cotidiano. Todos os programas repousam sobre a cidade 
existente de maneira suave, buscando oportunidades em 
pequenos vazios e espaços residuais.

As diferentes funções do edifício foram concebidas lado 
a lado, de forma que a vivência de uma única função não 
seja completa em si e que seja preciso deslocar-se por 
entre os edifícios para vivenciá-lo de fato. Um aluno pode 
frequentar as salas de aula na rua Aurora de manhã, 
almoçar no Largo da Misericórdia e fazer sua pesquisa 

na biblioteca do beco Luis Teixeira ao longo da tarde. Um 
grupo de teatro que ensaia na Avenida Ipiranga, tem seus 
figurinos confeccionados nas oficinas da rua Líbero Badaró 
e se apresenta ao ar livre no jardim do Paissanduv. Os 
artistas residentes da Conselheiro Crispiniano também 
se utilizam das oficinas da Líbero Badaró e expõem 
suas obras no terraço da copa, no Largo da Misericórdia. 
Assim, os edifícios são conectados pelo fluxo de pessoas 
que os frequentam e que experimentam uma versão 
pessoal e singular do que é esse edifício uno. É essa 
rede de narrativas que extrapola o percurso estabelecido 
inicialmente de forma a ocupar todos esses espaços 
públicos e estimular a vida urbana da cidade que os 
conecta.

FORMA E MATERIALIDADE

A outra evidência da unidade deste edifício se dá pela 
sua forma e materialidade. Todos os vazios escolhidos 
possuem escala próxima e morfologia semelhante: todos 
são canyons, entre empenas de gigantes e todos possuem 
fachada estreita, não maior do que 10 metros. Além 
disso, a materialidade dos projetos se mantém, ainda 
que reinterpretada a cada momento. A estrutura é muito 
simples, com paredes estruturais de concreto nas empenas 
e lajes maciças também em concreto. Nos locais onde 
não é possível a criação da empena, esta é substituída por 
pilares redondos sempre de mesma dimensão. 

Além disso há, por todos os projetos, uma estrutura 
metálica que transpassa os diferentes usos e propõe uma 
circulação livre, pública e expectadora. Essa circulação é 
hora usada para alcançar os livros da estante, hora para 
conectar dois setores diferentes do edifício e outras vezes é 
plateia para assistir uma aula ou uma apresentação teatral. 
A constância de escala permite ao usuário rememorar os 
diferentes contextos e espaços nos quais foi empregada. 
Sua materialidade uniforme traz a um único edifício a 
intimidade com os outros, integrando à vivência de um 
único espaço a experiência do edifício em sua totalidade.

Os ambientes que compõem este edifício buscam ser o 
mais secos e livres possível. É interesse do projeto que, em 
situações futuras, o edifício possa se adaptar a novos usos 
e novas apropriações. Para a escolha dos terrenos, buscou-
se criar um ritmo através da equidistância entre os projetos 
onde cada vazio surg e como uma pausa a cada cinco 
minutos de caminhada pelo percurso. Quanto à área do 
programa, a soma do potencial construtivo dos terrenos é 
de aproximadamente 16 mil metros quadrados, equivalente 
à área do SESC Guarulhos. Apesar da somatória das áreas 
ser grande, é a pequena escala que torna esses espaços 
públicos acolhedores e reconfortantes. São espaços 
habituais que criam pretextos de encontro e potenciais de 
pausa ao mesmo tempo em que realçam o percurso pela 
cidade que está entre uma casa e outra.

Me pergunto que cidade é essa a que Mário de Andrade se 
refere no poema. Qual é essa rua Aurora de largar os pés 
e que Pátio do Colégio é esse de deixar o coração? Será 
possível rememorar estes lugares tão queridos ao nosso 
poeta na São Paulo de hoje? De fato, no Telégrafo não 
soam mais os burburinhos da vida alheia, nem mesmo sei 
que rosais são esses em que se vale a pena deixar o nariz. 
Mas há algo de nosso no tempo do poeta. Esse coração 
paulistano vivo e morto ainda pulsa no Pátio do Colégio. 
Talvez seja só esse o fio condutor e talvez seja o bastante. 

MOTE

01  SALAS DE AULA

03  QUINTAL

05  OFICINAS

06  REFEITÓRIO

02 SALAS DE ENSAIO

04 ATELIÊS

07 ESTANTE

CASA E 
UNIVERSO

ESTRATÉGIA 
DISPERSA

o edifício é feito 
de usos rotineiros, 
espaços cotidianos 
que vibram entre o 
público e o privado, o 
lar e rua.

ao explodir os usos do 
edifício por diversos 
sítios, o uso da rua 
passa a ser essencial 
para a vivência desse 
edifício.

os espaços são 
definidos como pausas 
a cada cinco minutos 
de caminhada pelo 
centro de São Paulo.

todos os vazios são 
canyons urbanos de 
até 10m de largura, 
formados pela 
proximidade entre 
duas empenas cegas.

a resposta estrutural 
para os canyons é a 
mesma. a constância 
de materiais traz a um 
espaço a memória dos 
outros.

MATERIALIDADE 
CONSTANTE

DISTÂNCIAS 
CAMINHÁVEIS

IDENTIDADE 
FORMAL
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Na rua Aurora encontra-se o ponto de partida do 
percurso. As salas de aula abrigam cursos livres 
de literatura, cinema, fotografia… Podem inclusive 
servir de encontro para grupos de estudo dos mais 
variados tópicos. Algo como o Espaço Haroldo de 
Campos, na Casa das Rosas, onde são ministrados 
ao mesmo tempo cursos de trovadorismo e história 
em quadrinho em salas adjacentes. 

Os pequenos nichos de salas se voltam para dentro 
do edifício, onde se encontra um vazio central que 
permite a iluminação natural e a experiência coletiva 
dos espaços. A variação de pé direito e dimensão, 
traz a cada sala um caráter singular ao mesmo 
tempo em que propicia variadas conexões visuais 
entre elas. A circulação contínua ao longo da empena 
permite assistir às aulas ao caminhar pelo edifício. As 
divisões no sentido oposto são lousas e seu constante 
redesenho dá ao edifício um caráter mutante.

dimensões: 8,5m x 50m
área construída: 403m2

gabarito: T+9
cota: 747
uso: salas de aulas para cursos livres

salas de aula

RUA AURORA, 872
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101 5

101 5

101 5

101 5

nono pavimento
+774

sexto pavimento
+765

pavimento térreo
+747

corte longitudinal

1.

1.

1. 1.3. 2.

1.

1.

2.

2.

2.

2.2.2.2.

3.

3.

1. circulação
2. salas de aula
3. varanda

1. circulação
2. salas de aula
3. varanda

1. acesso
2. rampa/auditório
3. bicicletário

posição do 
observador



Na Praça da República, o pequeno canyon dará 
lugar a um edifício de lajes inclinadas que 
mimetizam a essência do espaço de espetáculo. O 
edifício se preenche de burburinhos e ansiedade 
como a coxia no dia de apresentação. Um espaço 
de ensaio para artistas. O lugar antes do palco 
onde dançarinos e atores praticam, decoram e 
repetem. Uma circulação pública acompanha 
os pavimentos sem compromisso, o ensaio vira 
espetáculo e o público vê graça na imperfeição. 

As salas de tamanhos variados tem caráter 
próprio e trazem diferentes estímulos para cada 
dia de ensaio. Umas se abrem como varandas 
para a praça, outras possuem apenas feixes de 
luz e outras até revelam as entranhas da quadra 
se abrindo para dentro do lote. Os ocasionais 
espelhos que ocupam as salas de dança 
desconstroem a geometria do canyon duplicando 
sua largura. O térreo livre se abre para a praça e 
convida os usuários. No topo, uma platéia mirante 
assiste a cidade em pulso.

dimensões: 8m x 20m + 8m x 18m
área construída: 301m2

gabarito: T+11
cota: 748
uso: salas de ensaio para dança e teatro

PRAÇA DA REPÚBLICA, 148

salas de ensaio
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101 5

101 5

101 5

101 5

pavimento térreo
+747

corte longitudinal

1.

2. 1.

1.

2.

3.

3.

3.2.

posição do 
observador

1. acesso
2. bicicletário

subsolo
+744

1. vestiário
2. depósito
3. sala de ensaio

pavimento tipo 1. circulação
2. salas de ensaio
3. mezanino

2. 1.



O edifício quintal busca recuperar um espaço na 
memória. É a brincadeira de mangueira no dia 
ensolarado, o canto dos passarinhos atraídos pelas 
frutas e a expectativa da chegada do beija-flor. O 
edifício é geografia, as lajes exploram a topografia 
tal como espaços livres, avançam para os vizinhos 
oferecendo como troca a paisagem mais verde e o 
espaço de descanso no fim do expediente. Localizado 
no Largo do Paissandu, este canyon avança por entre 
a Galeria do Rock e a Galeria Olido. 

As colunas espessas suspendem plantas, árvores, 
terra e água. O sol permeia as diferentes lajes a 
partir de recortes e deslocamentos planejados. O 
posicionamento da vegetação segue a estrutura do 
edifício: as árvores alinham-se com as colunas e as 
pequenas forrações estendem-se pelos balanços. 
A circulação do edifício se dá de duas maneiras: um 
passeio por entre as copas em uma escadaria externa 
ou a rapidez da torre de circulação tradicional. Nessa 
torre, espaços de descanso se alternam com áreas 
técnicas e de depósito para manutenção do jardim. 

dimensões: 9,3m x 50m
área construída: 496m3
gabarito: T+6 e T+10
cota: 742 - 744
uso: jardins e espaços para descanso

quintal

AV. SÃO JOÃO, 472
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corte longitudinal

3.

3.

1.

1.

2.

2.

2.1. 3.

pavimento térreo
+747

1. acesso
2. bicicletário
3. pilotis

quintal 03
+777

1. circulação externa
2. jardim
3. espaço de descanso

quintal 02
+765

1. circulação externa
2. jardim
3. espaço de descanso 101 5

101 5

101 5

101 5
posição do 
observador



Na esquina do Teatro Municipal, o canto vazio é 
um canyon. Suas empenas formam um ângulo, 
como uma extrusão de esquina. O gabarito alto de 
seus vizinhos ressalta ainda mais sua geometria 
peculiar. Ao passar pelo sítio é impossível não 
imaginar a vista singular que este edifício possuirá: 
no primeiro plano, o teatro e, ao fundo, o Viaduto do 
Chá e o Vale do Anhangabaú. 

Este vazio abrigará um edifício partido em dois: 
de um lado artistas ocupam uma torre de ateliês 
sobrepostos e do outro, uma empena-museu expõe 
suas criações para todos que desejarem explorá-
la. As áreas técnicas e a circulação do edifício se 
misturam com o entorno, deixando expostas apenas 
as lajes livres dos espaços de ateliê. A leveza e 
transparência do edifício permite ver através dos 
ateliês e assim enxergar produção e produto ao 
mesmo tempo.

dimensões: 10m x 24m
área construída: 173m2

gabarito: T+11
cota: 744
uso: ateliês e empena-museu

ateliês

RUA CONC. CRISPINIANO, 157 
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corte longitudinal

1.

1.

3. 2.1.

3.

3.

2.

2.

pavimento térreo
+747

1. acesso público
2. acesso restrito
3. bicicletário

ateliê tipo 01 1. parede museu
2. ateliês
3. mirante viaduto do chá 

ateliê tipo 02 1. parede museu
2. ateliês
3. mirante viaduto do chá 

101 5

101 5

101 5

101 5

posição do 
observador



Na rua Líbero Badaró, o canyon abrigará oficinas 
de trabalhos manuais. Oficinas de marcenaria, 
serralheria, cerâmica, gravura, fotografia e costura. 
Nelas, profissionais realizam suas atividades e, 
em troca disso, dão aulas de suas especialidades 
para crianças de escolas da região ou interessados 
no geral. Além das grandes salas que comportam 
os maquinários, o edifício possui pequenos 
escritórios individuais que encubam as iniciativas, 
destes profissionais e de outros, relacionadas aos 
trabalhos manuais. 

A peculiaridade deste canyon é a beleza da empena 
do edifício adjacente. Para mantê-la a mostra, o 
edifício é estruturado de um modo diferente dos 
outros: com uma fileira de colunas de um lado e 
uma parede estrutural do outro. Assim, as oficinas 
olham a empena antiga e sua beleza é conservada, 
tornando-se parede de um novo edifício.

dimensões: 11m x 30m
área construída: 343m2

gabarito: T+11
cota: 744
uso: oficinas de trabalhos manuais

oficinas

RUA LÍBERO BADARÓ, 348
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corte longitudinal

1.

1.

1.

2.

2.

3.

2.

3.

3.

2.

posição do 
observador

pavimento térreo
+744

1. acesso
2. vestiário
3. bicicletário

ateliê tipo 01 1. circulação
2. salas individuais
3. salão de equipamentos

mezanino 1. circulação
2. salas individuais
3. mezanino da sala101 5

101 5

101 5

101 5



A copa ocupa o espaço vazio no topo do predinho 
antigo, entre gigantes. O Largo da Misericórdia, 
marcado pelo imponente edifício Ouro para 
o Bem de São Paulo, ganha nova vida com o 
surgimento deste edifício parasita, onde todos 
jantam juntos. A copa é o cotidiano da casa, onde 
o almoço de domingo é requentado nos dias 
corridos da semana. No edifício ocorrem oficinas 
de culinária, algumas refeições preparadas por 
chefs para promover restaurantes da região 
e, cotidianamente, nichos de preparo são 
disponibilizados para o uso coletivo. 

O acesso ao edifício é feito por uma torre de 
elevadores instalada no pátio central do prédio 
existente. As mesas se distribuem por espaços 
internos, terraços cobertos para dias de chuva e 
terraços na cobertura para os dias ensolarados. 
No edifício, as mesas contínuas colocam lado a 
lado funcionários que trabalham em edifícios de 
lados opostos da rua. Estes passam a conversar 
depois de tanto se ver pela janela.

dimensões: 6,6m x 30m
área construída: 240m2

gabarito: T+14
cota: 748 - 749
uso: refeitório e oficina culinária

refeitório

LARGO DA MISERICÓRDIA, 36
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corte longitudinal

1.

1.

1.

2.

2.

3.

2.

pavimento térreo
+744

1. acesso
2. salão de refeição

ateliê tipo 01 1. circulação
2. sanitários e armários

mezanino 1. circulação
2. salão de refeição
3. área de preparo

101 5

101 5

101 5

101 5

posição do 
observador



Uma só estante ocupa cada empena cega dos 
edifícios vizinhos ao beco. Nela, livros doados, 
devolvidos, retirados. O jornal de ontem e a 
revista da última semana. Notícias envelhecidas 
que guardam seu interesse. A rua Luís Teixeira, 
extensão formal do Beco do Pinto, se abre 
novamente como conexão das cotas da cidade. O 
edifício estante conecta tais níveis a partir de sua 
circulação própria. A escada é redesenhada como 
arquibancada e os elevadores permitem que a 
travessia seja feita por todos. 

A circulação contínua entre as empenas são 
mirantes que avistam o Parque Dom Pedro II. 
Nichos de estudo afloram por entre os edifícios 
alargando a passarela estreita e convidando os 
usuários que precisam de espaço e tempo.

dimensões: 6m x 60m
área: 294m2

gabarito: T+4 e T+13
cota: 729-735
uso: biblioteca pública

estante

BECO LUÍS TEIXEIRA
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vista frontal

1.

1.

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

3.

pavimento térreo
+744

1. acesso
2. escadaria/arquibancada

pavimento tipo 
superior

1. circulação
2. estantes de livros
3. área de leitura

pavimento tipo 
inferior

1. circulação
2. estantes de livros

101 5

101 5

101 5

101 5

posição do 
observador




