
Ref. Realização de WORKSHOP_SP_2017 (FAU-USP) 

Entre renovação e ocupação:  
morar e reproduzir espaços comuns no centro da metrópole 

 

Contexto e Relevância da proposta 

O evento aqui apresentado insere-se no escopo do trabalho colaborativo entre as universidades 

BTU Cottbus (Alemanha), TU Graz (Austria) e FAU-USP que teve seu início oficializado em 2015 

com a realização do workshop sediado em Cottbus “Self-made City in international comparison. The 

multitude of possible solutions for housing provision”. Este primeiro evento procurou discutir 

alternativas à produção de habitação considerando a participação ativa dos moradores, 

referenciando-se nos debates e experiências vivenciados no momento presente na cidade de 

Berlim. 

 
Fotos atelier Cottbus 

A excelente avaliação do workshop por parte dos alunos e professores das três instituições motivou 

o comprometimento para a realização de outros dois workshops, sendo o segundo realizado em 

Graz (julho de 2016).  



   
Fotos atelier Graz (Austria)  

No sentido de continuação dessa iniciativa de intercambio e internacionalização, o desafio que se 

coloca no presente momento é a organização do terceiro Workshop em São Paulo (julho de 2017), 

para o qual apresentamos uma proposta de realização. Aproximando-se do ideal da estrutura da 

graduação pautada no tripé Ensino-Pesquisa-Extensão, a edição sediada em São Paulo está 

associada ao Projeto de fomento à extensão “Desafios da habitação e possibilidades de coprodução 

na cidade contemporânea” (contemplado com a auxílio Fomento Usp 2016), articulando-se também 

com o Projeto de pesquisa "Incorporação e Metropolização" financiado pela FAPESP, com o Projeto 

de Iniciação Científica " As ocupações de moradia no centro como produção do comum? Reflexões a 

partir da Ocupação Prestes Maia" e com a disciplina optativa "Estruturação do Espaço Urbano: 

produção imobiliária contemporânea" que será ministrada por mim e a professora Luciana Royer 

no primeiro semestre de 2016. 

A construção do Workshop de São Paulo será articulada com as instituições internacionais já 

mencionadas, buscando ainda a articulação com grupos profissionais que atuam na discussão de 

políticas tradicionais no centro de São Paulo, destacando Assessoria Técnica Peabiru TCA e o 

Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. Esses parceiros locais são parte do projeto de fomento 

já mencionado.  

Visando o apoio para realização do evento, apresentamos a seguir sua proposta juntamente com a 

programação e orçamentos preliminares. 

Proposta do Workshop São Paulo 

"Entre renovação e ocupação: morar e reproduzir espaços comuns no centro da metrópole" 

(Between renovation and occupation: Living and reproducing common spaces in the center of 

metropolis) 

A edição de 2017 apresentará aos estudantes o desafio de se trabalhar a questão da habitação no 

centro da cidade de São Paulo, propondo a reflexão acerca da articulação entre as escalas de bairro 

e de metrópole, suas diferentes camadas, dinâmicas que se tangenciam e usos do espaço por vezes 

concorrentes. 

Parte-se do pressuposto que o centro da cidade vêm passando por importantes mudanças nos 

últimos anos, representadas tanto pelo retorno da produção imobiliária de grandes 

empreendimentos como pela popularização do centro pressionando a ocupação de prédios vazios, 

principalmente por movimentos de moradia que reivindicam o direito à cidade.  

Neste contexto que o centro passa a ser disputados entre diferentes projetos, ao mesmo tempo em 

que permanece como centro pulsante da metrópole concentrando empregos, comércios e serviço e 

sendo espaço de circulação de milhares de moradores da metrópole. O centro que se destaca pela 

concentração de importantes espaços públicos, também se caracteriza como um dos espaços mais 

densamente construído. A grande maioria de seus espaços públicos tem caráter metropolitano 

articulando-se com grandes infraestruturas de mobilidade, sendo também palco de importantes 

eventos da cidade - das manifestações políticas a realização da virada cultural.  



É dentro deste contexto que são postas as questões para o desenvolvimento das reflexões dos 

alunos: A inserção de novas moradias pode representar a reprodução de novos espaços comuns? 

Que tipos de espaços comuns podem promover maior urbanidade e criação de melhores condições 

de desenvolvimento das atividades cotidianas relacionados ao morar? É possível pensar transições 

de qualidade entre o morar e a centralidade metropolitana? É possível visualizar o centro como 

espaço mais inclusivo para a moradia e para produção do comum? 

Como subsídio as reflexões dos alunos serão apresentadas o conjunto de iniciativas que vêm sendo 

implementadas e propostas no centro da metrópole, mostrando quem são seus agentes, como são 

financeiramente viabilizadas, a que público são direcionadas, de que maneira articulam a relação 

entre os espaços públicos e privados e que formas espaciais resultam. O trabalho de atelier se 

baseia no desenvolvimento de propostas conceituais que articulam as escalas da arquitetura e do 

urbanismo, partindo da seleção de espaços do centro pré-escolhidos. As propostas dos alunos serão 

produzidas a partir de intensas trocas entre alunos com formação do campo da arquitetura e do 

urbanismo tendo com referência em suas formações contextos bastante diferenciados. A essa 

interlocução soma-se a supervisão dos professores das três instituições promovendo um debate 

que procura subsidiar um intenso intercambio cultural. 

Programação (23 a 29 de julho) 

 Manhã  Tarde  Noite 

22.07 Chegada individual dos alunos 

23.07 Visita à metrópole: Do centro dos negócios às periferias (ônibus fretado) Documentário 

24.07 Apresentação do tema do 
workshop 

Visita ao Centro  

25.07 Atelier Atelier/Contribuição dos professores 

participantes 

 

26.07 Atelier Atelier Apresentação preliminar/ Commom 

Dinner 

27.07 Atelier Atelier/Contribuição dos alunos  

28.07 Atelier Atelier  

29.07 Apresentação com participação 

de convidados 

Almoço final de 

confraternização/Final do atelier 

 

Professores Supervisores: 

FAU-USP: 

Prof. Beatriz Rufino, Universidade de São Paulo (coord.) 
Prof. Karina Leitão, Universidade de São Paulo 
Prof. Caio Santo Amore, Universidade de São Paulo 
Prof. Luciana Oliveira Royer 
BTUCottbus 

Visiting Prof. J. Miller Stevens, LS Stadtplanung und Raumgestaltung, BTU Cottbus - Senftenberg 

Stephan Schwarz, LS Stadtplanung und Raumgestaltung, BTU Cottbus - Senftenberg 

TUGraz: 

Prof. Andreas Lichtblau, Institut für Wohnbau, TU Graz 

Dr. Sigrid Verhovsek, Institut für Wohnbau, TU Graz 


