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 RESUMO: 

O presente trabalho estuda os impactos regionais produzidos pela implantação de 

diferentes equipamentos culturais, motivando distintas manifestações. A base 

argumentativa para o desenvolvimento do tema se dá pela análise de bibliografia 

referente à área de arquitetura e urbanismo, mas também dos interesses 

econômicos e sociais que estão em jogo na construção desses espaços. Ao mesmo 

tempo, intenta avaliar como o programa de necessidades reflete esses interesses e 

como impacta nas transformações urbanísticas da Região da Luz, comprando-os 

com outros exemplos em escala global. 

 INTRODUÇÃO: 

É sabido, que para tornar possível a execução de um projeto escolhe-se uma 

concepção arquitetônica ou urbanística levando em conta conceitos e exclui-se 

outros tantos. Consequentemente, para garantir maior fidelidade histórica é 

essencial uma múltipla análise que mostre os porquês dessas escolhas.  

O presente trabalho pretende pontuar quais são os elementos considerados na 

edificação de marcos, principalmente, dos equipamentos culturais, no centro 

histórico da cidade de São Paulo. Estudando, entre outros, o partido arquitetônico, a 

tecnologia dos materiais, as paisagens e os novos fluxos no entorno imediato do 

marco arquitetônico. E, também, a proposição de deslocamentos de determinados 

grupos populacionais para periferias, a desconsideração do contexto arquitetônico, 

ou a escolha de uma função distante das necessidades da própria cidade. Tal 

análise, deverá, então, confirmar ou não quais elementos são de fato levados em 

conta e caracterizá-los, contribuindo para elucidar questões sobre a 

responsabilidade dos projetos arquitetônicos e urbanísticos na inclusão social. 

 OBJETIVOS: 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar criticamente o desenvolvimento do 

projeto, da obra e do pós-obra, de espaços culturais, de maneira a evidenciar se 

estes proporcionam ou não uma inclusão social da população próxima ao marco 

arquitetônico.  

O trabalho tem como objetivos específicos o levantamento cartográfico e fotográfico, 

documentos e publicações, bem como digitalizar e catalogar a iconografia dos 

espaços que serão estudados; e o uso dos estudos no auxílio para interpretar qual o 



grau de inclusão que cada espaço cultural cria, pontuando as questões que 

necessitam de uma avaliação criativa mais divergente das soluções explicitadas 

para sua resolução. 

 METODOLOGIA:  

Trabalhando de maneira descritiva, interpretativa, comparativa e analítica, a 

presente pesquisa irá se firmar sobre: 

Documentos Originais; Textos e Publicações; Mapas (Gegran, Sara Brasil, Emplasa, 

DWG atuais, Institucionais);  

Levantamento fotográfico das áreas estudadas;  

Iconografia Histórica e atual, de acervos públicos e privados;  

Dados estatísticos históricos e atuais (IBGE – Censos, Datafolha, publicações);  

Entrevistas a professores da área e ao público frequentador dos espaços;  

Interpretação e comparação da implantação dos espaços e do panorama 

arquitetônico e urbanístico das regiões;  

Produção de textos críticos. 

 DESENVOLVIMENTO: 

Segundo Marco Antonio Ramos de Almeida, presidente da diretoria executiva da 

associação Viva o Centro, em discurso referente ao Seminário Internacional Centro 

XXI, realizado em 1995, com apoio da FAUUSP e da Agência Habitat da ONU e que 

se constituiu no Encontro Preparatório ao Habitat II: “O centro está se tornando o 

maior polo de atividades culturais da região de São Paulo, e seu patrimônio histórico 

e arquitetônico está em processo de recuperação: Complexo Cultural Estação Júlio 

Prestes, Centro Cultural Banco do Brasil, Pinacoteca do Estado, Museu de Arte 

Sacra, Teatro São Pedro, Teatro Abril, Masp-Centro” (de Almeida, 2001: 09). Uma 

tendência inserida no contexto de globalização, que motiva o processo de 

gentrificação, em síntese, o reencontro glamuroso entre Capital e Cultura. (Arantes, 

2000: 14) 

Assim os equipamentos culturais passam a ser um meio não só de renovação do 

centro, mas, também, um modo de atingir o status de cidade global, mesmo que 

este ocasione um processo de gentrificação. Por isso, está programada para os 

próximos anos a inauguração de grandes centros culturais, em paralelo à retirada de 



moradias e de comércio mais populares da região, que colocarão São Paulo entre 

as cidades com mais espaços destinados à cultura no mundo. Alguns exemplos são 

a Praça das Artes, na região do Anhangabaú e o Teatro da Dança, na região da 

estação Júlio Prestes. 

Enfim, o tema carece de investigação e exame específico de como esses espaços 

de arte interveem na transformação da cidade, e como a população local se apropria 

desses. Certamente, estudar o contexto que envolve esse assunto poderá contribuir 

com novas questões referentes à implantação de novos edifícios culturais. 

 RESULTADOS PRELIMINARES: 

Os estudos iniciais já realizados permitiram a constatação de alterações nos perfis 

dos espaços onde foram instalados grandes espaços de cultura. Mudanças que vão 

desde melhorias na infraestrutura local, até indícios de processo de “gentrificação”. 

O levantamento e análise de alguns casos de implantação desses equipamentos, na 

cidade de São Paulo, possibilitou a avaliação de uma relativa variação da integração 

populacional da região com os mesmos. (talvez caiba aqui a citação do embargo das 

obras da Cidade da Música – deu branco: o nome é este mesmo?)  
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