
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

FACULDADE DE ARQUITETURA 

TIPOLOGIAS COMERCIAIS EM PORTO ALEGRE: DA RUA COMERCIAL 

AO SHOPPING CENTER 

CLÁUDIA PIANTÁ COSTA CABRAL 

Dissertação de mestrado apresentada 
como requisito parcial para a obtenção 
do título de Mestre em Arquitetura. 

Orientador: Prof. Edson da Cunha Mahfuz, PhD 

Porto Alegre, junho de 1996 



Para Pedro Paulo, Lúcia e Antônio 



AGRADECIMENTOS 

Ao meu orientador, Prof. Edson da Cunha Mahfuz. 

Ao meu marido Pedro Paulo. 

Aos amigos Teófilo Barreto Vianna Meditsh, Bettina Gertum Becker, Maria Paula 

Recena e Valério Curtis. 

Aos funcionários do Arquivo Público Municipal e da Secretaria do Planejamento 

Municipal, especialmente ao Sr. Alcebíades Correa Neto. 



SUMÁRIO 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 	 6 
LISTA DE DESENHOS E FOTOGRAFIAS 	 13 
LISTA DE TABELAS E DIAGRAMAS 	 23 
LISTA DE MAPAS 	 94  
RESUMO 	  
ABSTRACT 	 96  

1. INTRODUÇÃO 	  
2. HISTÓRIA DAS TIPOLOGIAS COMERCIAIS 	 33 
2.1. Introdução 	 33 
2.2. A rua comercial 	 44 
2.2.1. Conceito e condições de surgimento 	 44 
2.2.2. Características morfológicas 	 49 
2.3. A galeria comercial 	 60 
2.3.1. Conceito e condições de surgimento 	 60 
2.3.2. Características morfológicas 	 63 
2.4. A loja de departamentos 	 85 
2.4.1. Conceito e condições de surgimento 	 85 
2.4.2. Características morfológicas 	 87 
2.5. O shopping center 	 108 
2.5.1. Conceito e condições de surgimento 	 108 
2.5.2. Características morfológicas 	 115 
3. REVISÃO CONCEITUAL 	 128 
3.1. O conceito de tipo arquitetônico 	 128 
3.2. Tipologia arquitetônica e morfologia urbana 	 130 
3.3. Definição de critérios analíticos 	 132 
3.3.1. Problemas de classificação 	 132 
3.3.2. Constantes tipológicas e variáveis morfológicas 	 135 
4. ESTUDO DE CASO: TIPOS COMERCIAIS EM PORTO ALEGRE 	138 
4.1. Introdução 	 138 
4.2. Tipologias comerciais em Porto Alegre 	 138 
4.2.1. Identificando as classes tipológicas 	 138 
4.2.2. A rua comercial 	 140 
4.2.2.1. A loja como unidade básica 	 142 
4.2.2.2. A rua comercial vista em corte 	 144 
4.2.2.3. A rua comercial vista em fachada 	 146 
4.2.2.4. A rua comercial em três dimensões 	 149 
4.2.3. A galeria comercial 	 150 
4.2.3.1. A galeria comercial e o sistema de ruas e quarteirões 	 151 
4.2.3.2. Esquemas distributivos e tipos espaciais 	 152 
4.2.3.3. Volumetria da galeria comercial 	 155 



4 

4.2.3.4. Fachadas e sistemas de iluminação 	 157 
4.2.4. A loja de departamentos 	 158 
4.2.4.1. Inserção urbana e volumetria 	 160 
4.2.4.2. Esquemas distributivos 	 161 
4.2.4.3. Fachadas 	 162 
4.2.5. O shopping center 	 163 
4.2.5.1. Inserção urbana e volumetria 	 164 
4.2.5.2. Esquemas distributivos e tipos espaciais 	 166 
4.2.5.3. Fachadas e sistemas de iluminação 	 168 
4.3. Análise comparativa 	 170 
4.3.1. Os tipos comerciais e o sistema de ruas e quarteirões 	 170 
4.3.2. Esquemas distributivos 	 172 
4.3.3. O papel da fachada 	 173 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 	 176 
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 	 180 

ANEXOS 
ANEXO 1: O contexto 	  188 
A1.1. A evolução dos usos comerciais em Porto Alegre 	  188 
A1.2. Os planos diretores de Porto Alegre e o uso comercial 	 192 
A1.3. Os códigos de obras de Porto Alegre e o uso comercial 	 193 
ANEXO 2: Rua comercial 	  195 
Tabela 2 	  196 
A2.1. Edificio Sulacap 	  197 
A2.2. Edificio Consórcio 	  198 
A2.3. Edificio Reunidos 	  198 
A2.4. Edifício Fonnac 	  199 
A2.5. Edificio Brasília 	  199 
A2.6. Edificio Jaguaribe 	  900 
A2.7. Edificio Santa Terezinha 	  '00 
A2.8. Edificio Comendador Azevedo 	  901 
A2.9. Edificio Presidente Antônio Carlos 	  e)02 
A2.10. Edificio Comendador Thadeu Nedeff 	  902 
A2.11. Edificio Paglioli 	  903 
A2.12. Edificio Esplanada 	  '03 
A2.13. Edificio Tannhauser 	  904 
A2.14. Edificio Armênia 	  905 
A2.15. Edificio Annes Dias 	  206 
A2.16. Edificio IAB 	  206 
A2.17. Edificio Uarumã 	  '07 
ANEXO 3: Galeria comercial 	  208 
Tabela 3 	  909 
A3.1. Mercado Público 	  210 
A3.2. Galeria Chaves 	  912 
A3.3. Galeria do Rosário 	  213 
A3.4. Galeria 7 de Setembro 	  214 
A3.5. Andradas Center 	  215 
A3.6. Galeria Malcon 	  216 
A3.7. Galeria Di Primio Beck 	  217 
A3.8. Galeria Livraria do Globo 	  ,18 
A3.9. Galeria Edith 	  218 



5 

A3.10. Shopping Masson 	 219 
A3.11. Galeria Lusa 	 920 
A3.12. Shopping Rua da Praia 	 221 
A3.13. Galeria Nação 	 223 
A3.14. Mini-shopping Independência 	 '24 
A3.15. Centro Comercial Independência 	 924 
A3.16. Galeria Moinhos de Vento 	 996  
A3.17. Galeria Monza 	 227  
A3.18. Galeria Algarves 	 '97  
A3.19. 5' Avenida Center 	 928 
A3.20. Central Park 	 230 
A3.21. Galeria Plaza Goethe 	 230 
A3.22. Galeria Bond Street 	 931 
A3.23. Galeria Champs Elysées 	 931 
A3.24. Galeria Dr. Florêncio Ygartua 	 '32 
A3.25. Esplanada Center 	 933 
A3.26. Galeria 24 de Outubro 	 934 
A3.27. Centro Empresarial 24 de Outubro 	 '34 
A3.28. Galeria Augusta 	 935 
A3.29. Galeria Azenha 	 235 
A3.30. Centro Comercial Nova Olaria 	 936  
Diagrama 1 	 937 
Diagrama 	 938 
Diagrama 3 	 939 
ANEXO 4: Loja de departamentos 	 '40 
Tabela 4 	 941 
A4.1. Mesbla Voluntários da Pátria 	 942 
A4.2. Renner 	 944 
A4.3. Mesbla Dr. Flores 	 944 
A4.4. Imcosul 	 945 
A4.5. Ferramentas Gerais 	 '")  4 6 
A4.6. Hipermercado Bourbon 	 947 
ANEXO 5: Shopping center 	 249 
Tabela 5 	 950 
A5.1. Centro Comercial João Pessoa 	 251 
A5.2. Shopping Center Iguatemi 	 952 
A5.3. Shopping Center Praia de Belas 	 955 
A5.4. Strip Center Assis Brasil 	 258 
A5.5. Bela Vista Plaza 	 961 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

CAPÍTULO 2: HISTÓRIA DAS TIPOLOGIAS COMERCIAIS 
1. Ágora de Atenas. 

Fonte: Paul Zucker. Town and square: from the agora to the village green. MIT Press, 1959, p. 
42. 

2. Ágora de Priene. 
Fonte: Paul Zucker. Town and square: from the agora to the village green. MIT Press, 1959, p. 
10. 

3. Mercado de Mileto. 
Fonte: Paul Zucker. Town and square: from the agora to the village green. MIT Press, 1959, p. 
38. 

4. Tabuleta de loja (Óstia, Museu Arqueológico). 
Fonte: Paul Veyne (org.). História da Vida Privada, 1: Do Império Romano ao Ano Mil. São 
Paulo, Companhia das Letras, 1990, p. 128. 

5. Óstia, insulae, planta e reconstrução. 
Fonte: Leonardo Benevolo. Diseão de la Ciudad. Barcelona, Gustavo Gilli, 1982, v. 2, p. 203. 

6. Roma, Forum Imperial. 
Fonte: Paul Zucker. Town and square: from the agora to the village green. MIT Press, 1959, p. 
57. 

7. Roma, Mercado de Trajano, axonometria. 
Fonte: Leonardo Benevolo. Diseão de la Ciudad. Barcelona, Gustavo Gilli, 1982, v. 2, p. 172. 

8. Domus romana. Volubilis, casa dos trabalhos de Hércules. 17 a 24: lojas independentes. 
Fonte: Paul Veyne (org.). História da Vida Privada, 1: Do Império Romano ao Ano Mil. São 
Paulo, Companhia das Letras, 1990, p. 366. 

9. Roma, edificio de aluguel do século II, com lojas e oficinas no térreo. Maquete de Gismondi. 
Fonte: Paul Veyne (org.). História da Vida Privada, 1: Do Império Romano ao Ano Mil. São 
Paulo, Companhia das Letras, 1990, p. 130. 

10. Domus romana. Cuicul, casa de Europa. 27 e 28: lojas independentes. 
Fonte: Paul Veyne (org.). História da Vida Privada, 1: Do Império Romano ao Ano Mil. São 
Paulo, Compania das Letras, 1990, p. 349. 

11. Casa do artesão. Moradia e comércio sob o mesmo teto (Teto de Pocceti, Florença, Uffizi). 
Fonte: Philippe Ariés e Roger Chartier (orgs.). História da Vida Privada, 3: Da Renascença ao 
Século das Luzes. São Paulo, Companhia das Letras, 1991, p. 478. 

12. Comércio na renascença: lojas completamente abertas para a rua (gravura, Bettman Archive). 
Fonte: Louis Parnes. Planning stores that pay: organic design and layout for efficient 
merchandising. F.W. Dodge Corp., Architectural Record, 1948, p. 158. 

13. A loja como parte da rua (Paris, Biblioteca Nacional). 
Fonte: Philippe Ariés e Roger Chartier (orgs.). História da Vida Privada, 3: Da Renascença ao 
Século das Luzes. São Paulo, Companhia das Letras, 1991, p. 588. 

14. Gravuras de Jost Amman para De Omnibus attibus, 1574: o comerciante de óculos e o fabricante de 
couraças (Paris, Biblioteca Nacional). 
Fonte: Georges Duby (org.). História da Vida Privada, 2: Da Europa Feudal à Renascença. São 
Paulo, Companhia das Letras, 1990, p. 562. 

15. Casa de Reims, século XV. Oficina no piso térreo. 
Fonte: Georges Duby (org.). História da Vida Privada, 2: Da Europa Feudal à Renascença. São 
Paulo, Companhia das Letras, 1990, p. 457. 

16. A internalização do balcão. Mercador de objetos de marfim (Veneza, Museu Correr). 



Fonte: Philippe Ariés e Roger Chartier (orgs.). História da Vida Privada, 3: Da Renascença ao 
Século das Luzes. São Paulo, Companhia das Letras, 1991, página não numerada. 

17. Livraria e loja de gravuras do século XVII: local de passeio e encontro (S. de Bray, Amsterdam, 
Rikjsmuseum). 
Fonte: Philippe Ariés e Roger Chartier (orgs.). História da Vida Privada, 3: Da Renascença ao 
Século das Luzes. São Paulo, Companhia das Letras, 1991, p. 458. 

18. Roma, casa de Rafael, Bramante, 1514. 
Fonte: Nikolaus Pevsner. Historia de las Tipologias Arquitectonicas. 2a edição, Barcelona, 
Gustavo Gilli, 1980, p. 311. 

19. The Bakery Shop, de Job Berckheyde (Ohio, Allen Memorial Art). 
Fonte: Nikolaus Pevsner. Historia de las Tipologias Arquitectonicas. 2a edição, Barcelona, 
Gustavo Gilli, 1980, p. 311. 

20. Londres, Asprey, na rua Old Bond, em torno de 1860. 
Fonte: Nikolaus Pevsner. Historia de las Tipologias Arquitectonicas. 2a edição, Barcelona, 

Gustavo Gilli, 1980, p. 311. 
21. Londres, vitrine de loja (Whittock, On the Construction and Decoration of the Shops Fronts of 

London, 1840). 
Fonte: Nikolaus Pevsner. Historia de las Tipologias Arquitectonicas. Barcelona, Gustavo Gilli, 
1980, p.311. 

22. São Francisco, Morris Store, Frank Lloyd Wright. 
Fonte: Robert Venturi. Complexity and Contradiction in Architecture. 2a  edição, New York, 
MOMA, 1957, p. 84. 

23. Roma, Plano Nolli, 1748. 
Fonte: Stanford Anderson (org.). On Streets. 2' edição, Cambridge, MIT Press, 1978, p. 116. 

24. Turim. 
Fonte: Stanford Anderson (org.). On Streets. 2' edição, Cambridge, MIT Press, 1978, p. 115. 

25. New York City, Manhatan. 
Fonte: Stanford Anderson (org.). On Streets. 2a  edição, Cambridge, MIT Press, 1978, p. 121. 

26. Madison Avenue, New York. 
Fonte: Stanford Anderson (org.). On Streets. 2' edição, Cambridge, MIT Press, 1978, p. 139. 

27. O sistema rua/quarteirão. 
Fonte: Stanford Anderson (org.). On Streets. 2' edição, Cambridge, MIT Press, 1978, p. 134. 

28. Paris. 
Fonte: Stanford Anderson (org.). On Streets. 2' edição, Cambridge, MIT Press, 1978, p. 137. 

29. Buenos Aires, New York, Paris e a rua corredor, Le Corbusier. 
Fonte: Leonardo Benevolo, Disello de la Ciudad. Barcelona, Gustavo Gilli, 1982, v. 5, p. 36. 

30. "La Ville Verte", Le Corbusier, 1930. 
Fonte: Stanford Anderson (org.). On Streets. 2' edição, Cambridge, MIT Press, 1978, p. 119. 

31. Desenho de Le Corbusier: uma cidade sem ruas. 
Fonte: Leonardo Benevolo. Disca() de la Ciudad. Barcelona, Gustavo Gilli, 1982, v. 5, p. 125. 

32. Ville Radieuse, corte de um edifício, Le Corbusier. 
Fonte: Leonardo Benevolo. Diseilo de la Ciudad. Barcelona, Gustavo Gilli, 1982, p. 124. 

33. Nemours, Le Corbusier, 1934. 
Fonte: Leonardo Benevolo. Diserto de la Ciudad. Barcelona, Gustavo Gilli, 1982, v. 5, p. 144. 

34. Boulevard Richard Lenoir (Alphand, Promenades de Paris, 1867-1873). 
Fonte: Stanford Anderson (org.). On Streets. 2' edição, Cambridge, MIT Press, 1978, p. 93. 

35. Fachada da nova Avenue de 1'Opéra, completada após o término da administração de Haussmann, 
(Joanne, Paris Illustré). 
Fonte: Stanford Anderson (org.). On Streets. 2' edição, Cambridge, MIT Press, 1978, p. 91. 

36. Boulevard Saint Michel, 1853-1860 (Joanne, Paris Illustré). 
Fonte: Stanford Anderson (org.). On Streets. 2' edição, Cambridge, MIT Press, 1978, p. 94. 

37. Fachada de Boulevard des Italiens e Montmartre, lado norte, 1852 (Texier, Tableau). 
Fonte: Stanford Anderson (org.). On Streets. 2' edição, Cambridge, MIT Press, 1978, p. 90. 

38. N. Raguenet, Place de Gréve e Rue de la Mortellerie, 1751 (Paris, Museu Carnavalet). A rua típica 
até meados do século XIX: ausência de calçadas e sobreposição entre rotas pedestres e veiculares. 
Fonte: Philippe Ariés e Roger Chartier (orgs.). História da Vida Privada, 3: Da Renascença ao 
Século das luzes. São Paulo, Companhia das Letras, 1991, página não numerada. 

39. A rua típica do século XX: diferenciação clara entre caixa de rolagem e calçadas. 
Fonte: Stanford Anderson (org.). On Streets. r edição, Cambridge, MIT Press, 1978, p. 139. 

7 



8 

40. Rua de uso exclusivamente pedestre. 
Fonte: Stanford Anderson (org.). On Streets. 2' edição, Cambridge, MIT Press, 1978, p. 136. 

41. Rua aporticada atribuída a Bramante. 
Fonte: Stanford Anderson (org.). On Streets. 2' edição, Cambridge, MIT Press, 1978, p. 22. 

42. Faenza, Piazza della Liberta.. Perspectiva e corte. 
Fonte: Stanford Anderson (org.). On Streets. 2' edição, Cambridge MIT Press, 1978, p. 144. 

43. Paris, Rue de Rivoli, Percier e Fontaine. Perspectiva e elevação. 
Fonte: Leonardo Benevolo. Diseno de la Ciudad. Barcelona, Gustavo Gilli, 1982, p. 14. 

44. Gênova, Strada Nuova: rua pavilhonar. 
Fonte: Stanford Anderson (org.). On Streets. 2' edição, Cambridge, MIT Press, 1978, p. 127. 

45. New York, Park Avenue: rua pavilhonar. 
Fonte: Stanford Anderson (org.). On Streets. 2' edição, Cambridge, MIT Press, 1978, p. 127. 

46. A rua corredor. 
Fonte: Leonardo Benevolo. Diseilo de la Ciudad. Barcelona, Gustavo Gilli, 1982, p. 217. 

47. A rua corredor. 
Fonte: Centro de compras ou shopping center? Arquitetura, n. 37, julho, 1965. 

48. Paris, Palais Royal, Galeries de Bois, 1786-1788. Demolida em 1828. 
Fonte: Johan F. Geist. Arcades: The History of a Building Type. Cambridge, MIT Press, 1985, p. 
455. 

49. Palais Royal, galerias. Projeto de Louis, 1784. 
Fonte: Johan F. Geist. Arcades: The History of a Building Type. Cambridge, MIT Press, 1985, p. 
454. 

50. Palais Royal, Galerie de Bois, 1828. 
Fonte: Johan F. Geist. Árcades: The History of a Building Type. Cambridge, MIT Press, 1985, p. 
455. 

51. Paris, Passage de l'Opéra, 1822-1823. 
Fonte: Johan F. Geist. Arcades: The History of a Building Type. Cambridge, MIT Press, 1985, p. 
484. 

52. Paris, Galerie Colbert e Galerie '/ivienne. 
Fonte: Johan F. Geist. Arcades: The History of a Building Type. Cambridge, MIT Press, 1985, p. 
491, 500, 501. 

53. Paris, Galerie d'Orléans, interior. 
Fonte: Johan F. Geist. Arcades: The History of a Building Type. Cambridge, MIT Press, 1985, p. 
527. 

54. Leipzig, Mãdler Passage, 1912-1914. Domo de con ereto. 
Fonte: Johan F. Geist. Arcades: The History of a Building Type. Cambridge, MIT Press, 1985, p. 
305. 

55. Newcastle, Royal Árcade. 
Fonte: Johan F. Geist. Arcades: The History of a Building Type. Cambridge, MIT Press, 1985, p. 
438-439. 

56. Londres, Lowther Árcade. 
Fonte: Johan F. Geist. Arcades: The History of a Building Type. Cambridge, MIT Press, 1985, p. 
332-333. 

57. Diagrama de tipos espaciais. 
Fonte: Johan F. Geist. Arcades: The History of a Building Type. Cambridge, MIT Press, 1985, p. 
93 

58. Birmingham, Great Western Árcade e North Western Árcade, 1889. 
Fonte: Johan F. Geist. Árcades: The History of a Building Type. Cambridge, MIT Press, 1985, p. 
177. 

59. Bruxelas, Galerie du Commerce, Passage du Nord e Passage des Postes, 1894. 
Fonte: Johan F. Geist. Árcades: The History of a Building Type. Cambridge, MIT Press, 1985, p. 
226. 

60. Bradford, Swan Árcade, 1877-1881. 
Fonte: Johan F. Geist. Arcades: The History of a Building Type. Cambridge, MIT Press, 1985, p. 
190. 

61. Berlim, Lindengalerie, 1909. 
Fonte: Johan F. Geist. Árcades: The History of a Building Type. Cambridge, MIT Press, 1985, p. 
163. 

62. Paris, Passage des Panoramas, Passage Jouffroy e Passage Verdeau, 1950. 



9 

Fonte: Johan F. Geist. Arcades: The History of a Building Type. Cambridge, MIT Press, 1985, 
530. 

63. Colônia, Konigin Augusta. 
Fonte: Johan F. Geist. Arcades: The History of a Building Type. Cambridge, MIT Press, 1985, 
246. 

64. Bruxelas, Galerie St. Hubert. 
Fonte: Johan F. Geist. Arcades: The History of a Building Type. Cambridge, MIT Press, 1985, 
202-203. 

65. Haia, Arcade. 
Fonte: Johan F. Geist. 
p.262-263. 

66. Londres, Exeter Arcad e. 
Fonte: Johan F. Geist. Arcades: The History of a Building Type. Cambridge, MIT Press, 1985, p. 
338. 

67. Berlim, Kaisergalerie. 
Fonte: Johan F. Geist. Arcades: The History of a Building Type. Cambridge, MIT Press, 1985, p. 
150-151. 

68. Trieste, El Tergesteo. 
Fonte: Johan F. Geist. Arcades: The History of a Building Type. Cambridge, MIT Press, 1985, p. 
557. 

69. Moscou, GUM. 
Fonte: Peter Blake. Shopping streets under roofs of glass. Architectural Forum, v. 124, jan./fev. 
1966, p. 74. 

70. Roma, Galleria Colonna. 
Fonte: Johan F. Geist. Arcades: The History of a Building Type. Cambridge, MIT Press, 1985, p. 
545. 

71. Paris, Les Halles. 
Fontes: Peter Blake. Shopping streets under roofs of glass. Architectural Forum, v. 124, jan./fev. 
1966, p. 70. 
Arthur Dreder (ed.). The Architecture of the Ecole des Beaux-Arts. Cambridge, MIT Press, 
MOMA, 1977, p. 421, 422. 

72. Milão, Galleria Vittorio Emanuele II. 
Fonte: Johan F. Geist. Arcades: The History of a Building Type. Cambridge, MIT Press, 1985, 
p. 372, 378, 387. 

73. Autun, Arcade. 
Fonte: Johan F. Geist. Arcades: The History of a Building Type. Cambridge, MIT Press, 1985, p. 
135 

74. Florença, Piazza degli Uffizi. 
Fonte: Edmund Bacon. Design of Cities. 5' edição, New York, Penguin Books, 1980, p. 110-113. 

75. Toronto, BCE Place, Santiago Calatrava. 
Fonte: Cecilia Rodrigues dos Santos. Santiago Calatrava: Reinventando a galeria. AU, 52, 
fev./mar., 1994, p. 52-55. 

76. Paris, Bon Marché, de Eiffel e Boileau, 1876. 
Fonte: Sigfried Giedion. Espacio, Tiempo y Arquitectura. Barcelona, Cientifico-Médica, 1968, p. 
245. 

77. Paris, Bon Marché, de Eiffel e Boileau, planta baixa, 1876. 
Fonte: Sigfried Giedion. Espacio, Tiempo y Arquitectura. Barcelona, Cientifico-Médica, 1968, p. 
245. 

78. Paris, Bon Marché, portal Rue de Sévres, de M.A. Laplache, 1869-187 2. 
Fonte: Nikolaus Pevsner. Historia de las Tipologias Arquitectonicas. 2a edição, Barcelona, 
Gustavo Gilli, 1980, p. 320. 

79. Paris, Bon Marché, corte na escada, 1876, de Boileau. 
Fonte: Nikolaus Pevsner. Historia de las Tipologias Arquitectonicas. r edição, Barcelona, 
Gustavo Gilli, 1980, p. 321. 

80. Zurich, Jelmoli, de Stadler & Usteri. 
2a edição, Barcelona, Fonte: Nikolaus Pevsner. Historia de las Tipologias Arquitectonicas. 

Gustavo Gilli, 1980, p. 325. 
81. Londres, Selfridge's, de Atkinson & Burnham. 

P. 

P. 

P. 

Arcades: The History of a Building Type. Cambridge, MIT Press, 1985, 



10 

Fonte: Nikolaus Pevsner. Historia de las Tipologias Arquitectonicas. 2a edição, Barcelona, 
Gustavo Gilli, 1980, p. 323. 

82. Düsseldorf, Leonard Tietz, de J.M. Olbrich. 
Fonte: Nikolaus Pevsner. Historia de las Tipologias Arquitectonicas. 2' edição, Barcelona, 
Gustavo Gilli, 1980, p. 324. 

83. Bruxelas, Innovation, de Victor Horta. 
Fonte: Nikolaus Pevsner. Historia de las Tipologias Arquitectonicas. 2a edição, Barcelona, 
Gustavo Gilli, 1980, p. 325. 

84. New York, A.T. Stewart Store (depois John Wanamaker's), de John Kellum. 
Fonte: Talbot Hamlin. Forms and Functions of Twentieth-Century Architecture. New York, 
Columbia, University Press, 1952, v. 4, p. 38. 

85. Bruxelas, Grand Bazar, de Victor Horta. 
Fonte: Klaus-Jürgen Sembach. Arte Nova. Mn, Tashen, 1993, p. 50. 

86. Düsseldorf, Leonard Tietz, interior, de J.M. Olbrich. 
Fonte: Klaus-Jürgen Sembach. Arte Nova. Mn, Tashen, 1993, p. 169. 

87. Paris, Belle Jardinière, de Blondel. 
Fonte: Nikolaus Pevsner. Historia de las Tipologias Arquitectonicas. 2°  edição, Barcelona, 
Gustavo Gilli, 1980, p. 323. 

88. Berlim, Hermann Tietz, de Sehring & Lachmann 
Fonte: Nikolaus Pevsner. Historia de las Tipologias Arquitectonicas. 2°  edição, Barcelona, 
Gustavo Gilli, 1980, p. 324. 

89. Paris, Printemps, interiores de Paul Binet. 
Fonte: Talbot Hamlin. Forms and Functions of Twentieth-Century Architecture. New York, 
Columbia, University Press, 1942, v. 4, p. 40. 

90. Paris, Printemps, corte e fachada, de Paul Sédille. 
Fonte: Nikolaus Pevsner. Historia de las Tipologias Arquitectonicas. 2a edição, Barcelona, 
Gustavo Gilli, 1980, p. 322. 

91. New York, Harper & Brothers, de James Bogardus. 
Fonte: Sigfried Giedior . Espacio, Tiempo y Arquitectura. Barcelona, Cientifico-Medica, 1968, p. 
201 

92. Palácio de Cristal, de Paxton. 
Fonte: Sigfried Giedion. Espacio, Tiempo y Arquitectura. Barcelona, Cientifico-Médica, 1968, p. 
258. 

93. Berlim, Wethein, planta, interior e perspectiva externa. 
Alfred Messel. 
Fontes: Talbot Hamlin. Forms and Functions of Twentieth-Century Architecture. New York, 
Columbia, University Press, 1952, v. 4., p. 41. 
Bruno Zevi. Storia dell'architettura moderna. 2' edição, Turim, Einaudi, 1953, p. 107. 

94. Chicago, Rothschild, Adler & Sullivan. 
Fonte: Albert Bush-Brown. Louis Sullivan. Barcelona, Editorial Bruguera, 1964, p. 36. 

95. Chicago, Cold Storage Exchange, de Adler & Sullivan. 
Fonte: Albert Bush-Brown. Louis Sullivan. Barcelona, Editorial Bruguera, 1964, p. 46. 

96. Chicago, Carson, Pirie, Scott, de Adler & Sullivan. 
Fonte: Albert Bush-Brown. Louis Sullivan. Barcelona, Editorial Bruguera, 1964, p. 79, 81. 

97. Clinton, Van Allen, de Sullivan. 
Fonte: Albert Bush-Brown. Louis Sullivan. Barcelona, Editorial Bruguera, 1964, p. 102. 

98. Stuttgart, Schocken, de Mendelsohn. Fachadas, plantas e croquis perspectivos. 
Fonte: Bruno Zevi. Eric Mendelsohn. Barcelona, Gustavo Gilli, 1980, p. 90-93. 

99. Nüremberg, Schocken, de Mendelsohn. Fachadas, plantas e croquis. 
Fonte: Bruno Zevi. Eric Mendelsohn. Barcelona, Gustavo Gilli, 1980, p. 

100. Duisburg, Cohen-Epstein, de Mendelsohn. Fachadas. 
Fonte: Bruno Zevi. Eric Mendelsohn. Barcelona, Gustavo Gilli, 1980, p.86-87. 

101. Chemnitz, Schocken, de Mendelsohn. Planta e fachada. 
Fontes: Amold Whittick. Eric Mendelsohn. 2a edição, New York, F.W.Dodge Corporation, 1956, 
p. 82. 
Bruno Zevi. Eric Mendelsohn. Barcelona, Gustavo Gilli, 1980, p. 107. 

102. Berlim, Deukon Haus, de Mendelsohn. Planta, fachada e croquis. 
Fonte: Bruno Zevi. Eric Mendelsohn. Barcelona, Gustavo Gilli, 1980, p. 82, 84. 

103. Berlim, C.A. Herpich, de Mendelsohn. Fachada e croquis. 



11 

Fonte: Bruno Zevi. Eric Mendelsohn. Barcelona, Gustavo Gilli, 1980, p. 
104. Breslau, PetersdorfX de Mendelsohn. Fachada, planta e detalhe da esquina. 

Fonte: Bruno Zevi. Eric Mendelsohn. Barcelona, Gustavo Gilli, 1980, p. 112-113. 
105. Rotterdam, Bijendorf Store, de M. Dudok. Plantas, vista exterior e interior. 

Fonte: Talbot Hamlin. Forms and Functions of Twentieth-Century Architecture. New York, 
Columbia, University Press, 1952, v. 4, p. 46-47. 

106. Rotterdam, De Klerk & Zn, Bakema e Van den Broek. 
Fonte: Leonardo Benevolo. Historia da Arquitetura Moderna. São Paulo, Perspectiva, 1981, p. 
702. 

107. Chicago, plano de Hilberseimer para área comercial. 
Fonte: L. Hilberseimer. The Nature of Cities. Chicago, Paul Theobald & Co., 1955, p. 248. 

108. São Paulo, Loja Forma, de Paulo Mendes da Rocha. 
Fonte: Cecília Rodrigues dos Santos. Caixa de Surpresas. AU, 49, ago./set. 1993, p. 52. 

109. Los Angeles, Lojas de departamentos Sears, 1948. 
Fonte: Geoffrey Baker e Bruno Funaro. Shopping Centers: Design and Operation. Reinhold 
Publishing Corporation, 1951, p. 42. 

110. O shopping segue o exemplo das lojas de departamentos ao procurar sítios suburbanos, que 
permitam acomodar amplos estacionamentos. 
Fontes: Geoffrey Baker e Bruno Funaro. Shopping Centers: Design and Operation. Reinhold 
Publishing Corporation, 1951, p. 28. 
Architectural Record, v. 147, n. 3, mar. 1970, p. 129. 

111. Omaha, Shopping Center The Center, 1953. 
Fonte: Architectural Record, v. 114, n. 4, out. 1953, p. 183. 

112. O shopping responde a demanda gerada pela criação de novos subúrbios, carentes de equipamentos 
comerciais. 
Fonte: Architectural Record, v. 106, n. 2, ago. 1949, p. 113. 

113. Como alternativa à rua comercial tradicional, considerada ancrônica pelo urbanismo modernista, o 
shopping center procura reproduzir em seu interior as funções urbanas assumidas normalmente 
pelos espaços públicos. 
Fontes: Centro de Compras ou Shopping Center? Arquitetura, n. 37, julho, 1965, p. 45 (rua 
comercial). 
Architectural Record, v. 147, n. 3, mar. 1970, p. 122, 129. 

114. O impacto causado pela generalização do uso do automóvel sobre as tipologias comerciais altera as 
relações entre comércio e espaço público: como edificio isolado em meio a um parque de 
estacionamento, acessível por autopistas, o shopping center diferencia-se das galerias comerciais, 
que são parte integrante de um sistema de circulação veicular e pedestre. 
Fontes: Ambiente, n. 41, maio 1984, p. 58. 
Architectural Record, v. 127, n. 3, mar. 1960, p. 196 (galerias), 212, 213. 
Progressive Architecture, jan. 1952, p. 74 (croquis). 

115. A distribuição interna eficaz deve aproveitar as grandes lojas (âncoras) como elementos geradores 
de movimento e otimizar as áreas de circulação. 
Fontes: Architectural Record, v. 147, n. 3, mar. 1970, p. 123. 
Architectural Record, v. 153, n. 3, mar. 1973, p. 141 (perspectiva). 

116. O layout deve minimizar as más localizações, tanto no estacionamento quanto na área de lojas, 
onde as circulações precisam estar sempre animadas. 
Fonte: Architectural Record, v. 147, n. 3, mar. 1970, p. 126. 

117. Modificação da relação entre área de estacionamento, circulação pedestre e frente de loja: a) 
fachadas das lojas dando para a calçada, estacionamento à frente ou aos fundos (o strip); 
Fonte: Architectural Record, v. 114, m. 4, out. 1953, p. 190 

118. b) duplicação do strip em torno de uma rua exclusivamente pedestre, para a qual voltam-se as 
vitrines, com estacionamento ao fundo das lojas (o mall); 
Fonte: Architectural Record, v. 106, n. 2, ago. 1949, p. 114. 

119. c) concentração dos acessos e interiorização dos espaços de circulação: a "caixa" cercada por 
estacionamentos. 
Fonte: Progressive Architecture, out. 1958, p. 143. 

120. O strip. 
Fontes: Architectural Record, v. 106, n. 2, ago. 1949, p. 114, 116. 
Architectural Record, v. 114, n. 4, out. 1953, p. 191 (Bellefontaine). 
Progressive Architecture, jan. 1952, p. 91, 95. 



121. O mall. 
Fontes: Architectural Record, v. 114, n. 4, out. 1953, p. 188 (San Mateo). 
Architectural Record, v. 153, n. 3, mar. 1973, p. 140 ( Le Chesnay). 
Progressive Architecture, jan. 1952, p. 91. 

122. Cotia. 
Fontes: Architectural Record, v. 106, n. 2, ago. 1949, p. 114. 
Architectural Record, v. 114, n. 4, out. 1953, p. 185 (The Hub). 
Progressive Architecture, jan. 1952, p. 91, 92. 

123. Ring. 
Fontes: Geoffrey Baker e Bruno Funaro. Shopping Centers: Design and Operation. Reinhold 
Publishing Corporation, 1951, p. 30. 
Progressive Architecture, jan. 1952, p. 91. 

124. Cluster. 
Fontes: Architectural Record, v. 114, n. 4, out. 1953, p. 201. 
Architectural Record, v. 127, n. 3, mar. 1960, p. 198. 
Architectural Record, v. 143, n. 4, abr. 1968, p. 178. 
Progressive Architecture, jan. 1952, p. 91. 

12 



LISTA DE MAPAS 

MG. Mapa geral de localização da amostra. 
Fonte: Porto Alegre, Lista Telefônica, Endereços/Classificados 96/96, Tomo 2. 

Ml. Centro. Escala 1:2000.. 
Fonte: PMPA (Prefeitura Municipal de Porto Alegre). Mapa cadastral, escala 1:1000. 

M2. Centro. Escala 1:2000. 
Fonte: PMPA. Mapa cadastral, escala 1:1000. 

M3. Centro. Escala 1:2000. 
Fonte: PMPA. Mapa cadastral, escala 1:1000. 

M4. Centro. Escala 1:2000. 
Fonte: PMPA. Mapa cadastral, escala 1:1000. 

M5. Centro. Escala 1:2000. 
Fonte: PMPA. Mapa cadastral, escala 1:1000. 

M6. Centro. Escala 1:2000. 
Fonte: PMPA. Mapa cadastral, escala 1:1000. 

M7. Centro. Escala 1:2000. 
Fonte: PMPA. Mapa cadastral, escala :1000. 

M8. Centro / Bairro Independência. Escala 1:2000. 
Fonte: PMPA. Mapa cadastral, escala 1:1000. 

M9. Bairro Independência. Escala 1:2000. 
Fonte: PMPA. Mapa cadastral, escala 1:1000. 

M10. Bairro Independência. Escala 1:2000. 
Fonte: PMPA. Mapa cadastral, escala 1:1000. 

M11. Bairro Moinhos de Vento. Escala 1:2000. 
Fonte: PMPA. Mapa cadastral, escala 1:2000. 

M12. Bairro Moinhos de Vento. Escala 1:1000. 
Fonte: PMPA. Mapa cadastral, escala 1:1000. 

M13. Bairro Auxiliadora. Escala 1:2000. 
Fonte: PMPA. Mapa cadastral, escala 1:1000. 

M14. Bairro Floresta. Escala 1:2000. 
Fonte: PMPA. Mapa cadastral, escala 1:1000. 

M15. Bairro Cidade Baixa. Escala 1:2000. 
Fonte: PMPA. Mapa cadastral, escala 1:1000. 

M16. Bairro Navegantes. Escala 1:2000. 
Fonte: PMPA. Mapa cadastral, escala 1:1000. 

M17. Bairro Azenha. Escala 1:2000. 
Fonte: PMPA. Mapa cadastral, escala 1:1000. 

M18. Bairro Azenha. Escala 1:2000. 
Fonte: PMPA. Mapa cadastral, escala 1:1000. 

M19. Bairro Praia de Belas. Escala 1:2000. 
Fonte: PMPA. Mapa cadastral, escala 1:1000. 

M20. Bairro São João. Escala 1:2000. 
Fonte: PMPA. Mapa cadastral, escala 1:1000. 

M21. Bairro Bela Vista. Escala 1:2000. 
Fonte: PMPA. Mapa cadastral, escala 1:1000. 

M22. Bairro Boa Vista. Escala 1:2000. 
Fonte: PMPA. Mapa cadastral, escala 1:1000. 

M23. Bairro Cristo Redentor. Escala 1:2000. 
Fonte: PMPA. Mapa cadastral, escala 1:1000. 



-1 	I 11 	1 
Escala 1/2000 

J 

	 _ C,  

TIPOLOGIAS COMERCIAIS EM PORTO ALEGRE: DA RUA 
COMERCIAL AO SHOPPING CENTER 

Cláudia Piantá Costa Cabral 

eiit."" 	 A,etZat104' 



LISTA DE DESENHOS E FOTOGRAFIAS 

ANEXO 2: RUA COMERCIAL 
A2.1.a. Edificio Sulacap. Pavimento tipo. 

Fonte: Alberto Xavier e Ivan Mizoguchi. Arquitetura Moderna em Porto Alegre. São 
Paulo, Pini, 1987, p. 49. 

A2.1.b. Ed. Sulacap. Vista geral. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 48. 
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Fonte: foto da autora. 

A2.1.d. Ed. Sulacap. Esquina Av. Borges de Medeiros com Av. Sen. Salgado Filho. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 49. 
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Fonte: Xavier, op. cit., p. 48. 
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Fonte: foto da autora. 
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Fonte: Xavier, op. cit., p. 133. 
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Fonte: ibidem. 
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Fonte: Xavier, op. cit., p. 51. 
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Fonte: ibidem. 
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Fonte: ibidem. 
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Fonte: Xavier, op. cit., p. 96. 

A2.4.b. Ed. Formac. Piso térreo. 
Fonte: ibidem. 

A2.4.c. Ed. Formac. Vista da esquina. 
Fonte: ibidem. 

A2.4.d. Ed. Formac. Último piso. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 97. 

A2.4.e. Ed. Formac. Pavimento tipo. 
Fonte: ibidem. 
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Fonte: Xavier, op. cit., p. 58. 

A2.5.b. Ed. Brasília. Fachada Rua Siqueira Campos. 
Fonte: ibidem. 

A2.5.c. Ed. Brasília. Pavimento tipo. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 59. 

A2.5.d. Ed. Brasília. Piso térreo. 
Fonte: foto da autora. 

A2.6.a. Ed. Jaguaribe. Pavimento tipo. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 83. 

A2.6.b. Ed. Jaguaribe. Pavimento térreo. 
Fonte: ibidem. 



A2.6.c. Ed. Jaguaribe. Vista de esquina. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 82. 

A2.7.a. Ed. Santa Terezinha. Pavimento tipo. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 67. 

A2.7.b. Ed. Santa Terezinha. Mezanino pavimento térreo. 
Fonte: ibidem. 

A2.7.c. Ed. Santa Terezinha. Fachada Av. Sen. Salgado Filho. 
Fonte: ibidem. 
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Fonte: Xavier, op. cit., p. 85. 
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Fonte: ibidem. 
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Fonte: Xavier, op. cit., p. 84. 
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Fonte: ibidem. 
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Fonte: Xavier, op. cit., p. 91. 
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Fonte: Xavier, op. cit., p. 90. 

A2.9.c. Ed. Presidente Antônio Carlos. Piso térreo. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 91. 

A2.10.a. Ed. Comendador Thadeu Nedeff. Pavimento tipo. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 291. 

A2.10.b. Ed. Comendador Thadeu Nedeff. Vista da esquina. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 290. 

A2.10.c. Ed. Comendador Thadeu Nedeff. Piso térreo. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 291. 

A2.11.a. Ed. Paglioli. Vista da esquina. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 142. 

A2.11.b. Ed. Paglioli. Pavimento tipo. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 143. 

A2.12.a. Ed. Esplanada. Esquina vista da Praça Júlio de Castilhos. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 92. 

A2.12.b. Ed. Esplanada. Piso térreo. 
Fonte: foto da autora. 

A2.12.c. Ed. Esplanada. Fachada Rua Ramiro Barcelos. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 92. 

A2.12.d. Ed. Esplanada. Pavimento tipo. Bloco D. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 93. 

A2.13.a. Ed. Tannhauser. Pavimento tipo. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 111. 

A2.13.6. Ed. Tannhauser. Pavimento térreo. 
Fonte: ibidem. 

A2.13.c. Ed. Tannhauser. Fachada Praça Rui Barbosa. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 110. 

A2.13.d. Ed. Tannhauser. Piso térreo. 
Fonte: foto da autora. 

A2.14.a. Ed. Armênia. Pavimento tipo. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 127. 

A2.14.b. Ed. Armênia. Fachada Praça Júlio de Castilhos. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 126. 

A2.14.c. Ed. Armênia. Fachada Praça Júlio de Castilhos, piso térreo. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 127. 

A2.14.d. Ed. Armênia. Esquina vista da Av. Mostardeiro. 
Fonte: ibidem. 

A2.15.a. Ed. Armes Dias. Pavimento tipo. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 131. 

A2.15.b. Ed. Annes Dias. Vista parcial da fachada Rua Prof. Annes Dias. 
Fonte: ibidem. 
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A2.15.c. Ed. Annes Dias. Fachada Prof. Annes Dias. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 130. 

A2.15.d. Ed. Annes Dias. Esquina Rua Prof. Annes Dias com Rua Gen. Vitorino. 
Fonte: ibidem. 

A2.16.a. Ed. IAB. Pavimento tipo. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 161. 

A2.16.b. Ed. IAB. Pavimento térreo. 
Fonte: ibidem. 

A2.16.c. Ed. IAB. Fachada. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 160. 

A2.16.d. Ed. IAB. Fachada. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 161. 

A2.17.a. Ed. Uarumã. Pavimento tipo. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 233. 

A2.17.b. Ed. Uarumã. Fachada Rua Pinto Bandeira. 
Fonte: ibidem. 

A2.17.c. Ed. Uarumã. Vista geral. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 232. 

ANEXO 3: GALERIA COMERCIAL 
A3.1.a. Mercado Público. Vista geral. 

Fonte: Cadastro do Mercado Público / PMPA (Prefeitura Municipal de Porto Alegre). 
A3.1.b. Mercado Público. Fachada Largo Glênio Peres. 

Fonte: Cadastro do Mercado Público / PMPA. 
A3.1.c. Mercado Público. Fachada. 

Fonte: Cadastro do Mercado Público / PMPA. 
A3.1.d. Mercado Público. Pavimento térreo. 

Fonte: Cadastro do Me .cado Público / PMPA. 
A3.1.e. Mercado Público. Segundo pavimento. 

Fonte: Cadastro do Mercado Público / PMPA. 
A3.2.a. Galeria Chaves. Domo central. 

Fonte: foto da autora. 
A3.2.b. Galeria Chaves. Pavimento tipo. 

Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 
A3.2.c. Galeria Chaves. Pavimento térreo. 

Fonte: Arquivo Municipal ? PMPA. 
A3.2.d. Galeria Chaves. Interior. 

Fonte: foto da autora. 
A3.2.e. Galeria Chaves. Corte longitudinal. 

Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 
A3.2.f. Galeria Chaves. Fachada Rua José Montauri. 

Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 
A3.2.g. Galeria Chaves. Fachada Rua dos Andradas. 

Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 
A3.2.h. Galeria Chaves. Fachada Rua José Montauri. 

Fonte: foto da autora. 
A3.2.i. Galeria Chaves. Fachada Rua dos Andradas. 

Fonte: foto da autora. 
A3.2.j. Galeria Chaves. Acesso Rua dos Andradas. 

Fonte: foto da autora. 
A3.3.a. Galeria do Rosário. Pavimento térreo. 

Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 
A3.3.b. Galeria do Rosário. Pavimento tipo. 

Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 
A3.3.c. Galeria do Rosário. Acesso Av. Otávio Rocha. 

Fonte: foto da autora. 
A3.3.d. Galeria do Rosário. Acesso Rua Vigário José Inácio. 

Fonte: foto da autora. 
A3.3.e. Galeria do Rosário. Acesso Rua Mal. Florimo Peixoto. 
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Fonte: foto da autora. 
A3.3.f. Galeria do Rosário. Interior. 

Fonte: foto da autora. 
A3.3.g. Galeria do Rosário. Fachada Rua Mal. Floriano Peixoto. 

Fonte: foto da autora. 
A3.4.a. Galeria 7 de Setembro. Fachada Rua Siqueira Campos. 

Fonte: foto da autora. 
A3.4.b. Galeria 7 de Setembro. Fachada Rua Siqueira Campos. 

Fonte: foto da autora. 
A3.4.c. Galeria 7 de Setembro. Fachada Rua Sete de Setembro. 

Fonte: foto da autora. 
A3.4.d. Galeria 7 de Setembro. Interior. 

Fonte: foto da autora. 
A3.4.e. Galeria 7 de Setembro. Pavimento térreo. 

Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 
A3.4.f. Galeria 7 de Setembro. Pavimento tipo. 

Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 
A3.5.a. Andradas Center. Fachada. 

Fonte: foto da autora. 
A3.5.b. Andradas Center. Vista geral da Rua dos Andradas. 

Fonte: foto da autora. 
A3.5.c. Andradas Center. Acesso único pela Rua dos Andradas. 

Fonte: foto da autora. 
A3.6.a. Galeria Malcon. Acesso Rua dos Andradas. 

Fonte: foto da autora. 
A3.6.b. Galeria Malcon. Subsolo. 

Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 
A3.6.c. Galeria Malcon. Pavimento térreo. 

Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 
A3.6.d. Galeria Malcon. Pavimento tipo (9° ao 16°). 

Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 
A3.6.e. Galeria Malcon. Acesso Rua Vigário José Inácio. 

Fonte: foto da autora. 
A3.7.a. Galeria Di Primio Beck. Vista da Rua dos Andradas com a Galeria Di Primio Beck em 

primeiro plano. 
Fonte: Xavier, op. cit., p. 310. 

A3.7.b. Galeria Di Primio Beck. Fachada Rua dos Andradas. 
Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 

A3.7.c. Galeria Di Primio Beck. Pavimento térreo. 
Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 

A3.7.d. Galeria Di Primio Beck. Sobreloja. 
Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 

A3.7.e. Galeria Di Primio Beck. Pavimento tipo (2° ao 9°). 
Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 

A3.7.f. Galeria Di Primio Beck. Pavimento tipo (10° ao 14°). 
Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 

A3.8.a. Galeria Livraria do Globo. Acesso Rua dos Andradas. 
Fonte: foto da autora. 

A3.8.b. Galeria Livraria do Globo. Fachada Rua dos Andradas. 
Fonte: Capa de calendário da Livraria do Globo. 

A3.9.a. Galeria Edith. Pavimento tipo (4° ao 16°). 
Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 

A3.9.b. Galeria Edith. Pavimento térreo. 
Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 

A3.9.c. Galeria Edith. Primeiro subsolo. 
Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 

A3.9.d. Galeria Edith. Segundo subsolo. 
Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 

A3.9.e. Galeria Edith. Fachada Rua Andrade Neves. 
Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 
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A3.9.f. Galeria Edith. Fachada Rua dos Andradas. 
Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 

A3.9.g. Galeria Edith. Acesso Rua dos Andradas. 
Fonte: foto da autora. 

A3.10.a. Shopping Masson. Fachada Rua dos Andradas. 
Fonte: foto da autora. 

A3.10.b. Shopping Masson. Subsolo. 
Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 

A3.10.c. Shopping Masson. Pavimento térreo. 
Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 

A3.10.d. Shopping Masson. Segundo pavimento. 
Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 

A3.10.e. Shopping Masson. Terceiro pavimento. 
Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 

A3.10.f. Shopping Masson. Fachada Rua dos Andradas. 
Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 

A3.10.g. Shopping Masson. Corte. 
Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 

A3.10.h. Shopping Masson. Acesso Rua dos Andradas. 
Fonte: foto da autora. 

A3.11.a. Galeria Lusa. Subsolo. 
Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 

A3.11.b. Galeria Lusa. Pavimento térreo. 
Fonte: Arquivo Municipal / PMPA. 

A3.11.c. Galeria Lusa. Segundo pavimento. 
Fonte: Arquivo Público / PMPA. 
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ABSTRACT 

This is a typological study of architecture of the present retail commerce of the 

city of Porto Alegre. The proposed theme defines the researched field according to a 

same functional connection. However, this field can be divided into specific 

programmatic, organizational and formal varieties, which interact in many ways with the 

existing urban morphology. This dissertation aims at surveying the main alternatives 

adopted by commercial architecture in Porto Alegre, as well as to systemize and to 

analyse it through typological criteria. The typological analysis is used as an instrument 

to specifically survey a series of architectural events - the retail commercial buildings -, 

and how they relate to urban morphology. This analysis allows us to see and to study the 
city as a physical artifact. 

This study includes a view of the emergence and development of different 

architectural typologies aimed at retail commerce in international architecture, 

establishing precedents for a typological classification in Porto Alegre. The 

methodological criteria employed in survey, classification and analysis of examples are 

described, and, fmally, the identified types are analysed and compared. 



RESUMO 

Este trabalho constitui um estudo tipológico da arquitetura destinada ao 

comércio varejista existente atualmente na cidade de Porto Alegre. A delimitação 

temática proposta define o universo pesquisado conforme unia mesma conexão 

funcional. Entretanto, este pode ser desdobrado em determinadas variedades 

programáticas, organizacionais e formais, que interagem de maneiras diversas com a 

morfologia urbana existente. Esta dissertação tem como objetivo principal o 

levantamento das principais alternativas adotadas pela arquitetura comercial em Porto 

Alegre, bem como a sistematização e análise da mesma através de critérios tipológicos. 

Neste sentido, a análise tipológica é utilizada como instrumento de investigação de uma 

série de eventos arquitetônicos em particular - aqueles edifícios destinados à atividade 

comercial varejista - e sua relação com a morfologia urbana, permitindo ver e estudar a 

cidade existente como artefato fisico. 

O desenvolvimento do trabalho inclui inicialmente um panorama das 

condições de surgimento e evolução das diferentes tipologias arquitetônicas destinadas 

ao comércio varejista no quadro da arquitetura internacional, estabelecendo precedentes 

para uma classificação tipológica em Porto Alegre. A seguir, são explicitados os 

critérios metodológicos a serem empregados no levantamento de exemplos, classificação 

e análise dos mesmos; e, por fim, os tipos identificados são analisados e comparados. 



1. INTRODUÇÃO 

Dentro da evolução histórica da arquitetura comercial em Porto Alegre, 

observa-se, ao longo do século XX, unia tendência à diversificação do repertório de 

soluções arquitetônicas viáveis para o programa da loja comercial. Partindo do princípio 

que a esta função - comércio varejista - podem corresponder várias formas 

arquitetônicas, propõe-se agrupá-las conforme classes de configurações análogas, 

mediante a identificação de características estruturais, formais ou organizacionais 

constantes, a fim de facilitar a ordenação deste vasto conjunto de eventos arquitetônicos 

e permitir uma análise comparativa. 

Desta forma, é possível reduzis a totalidade dos edificios pesquisados a 

um determinado número de tipos arquitetônicos. Conforme Argan, o conceito de tipo 

em arquitetura pode ser definido como uma estrutura formal básica, deduzida a partir de 

uma série de eventos observados, que, sem corresponder exatamente a nenhum deles, é 

entretanto comum a todos.' Também para Arís a identificação de um tipo arquitetônico 

depende da possibilidade de isolar aspectos formais invariantes, de ordem estrutural, em 

uma série de exemplos distintos. O tipo não corresponde portanto a uma forma 

arquitetônica em particular, mas antes a um conceito capaz de descrever a estrutura 

formal subjacente a esta forma arquitetõnica.' 

A idéia de tipo é, neste sentido, uma construção intelectual de caráter 

instrumental, que permite uma aproximação a conteúdos arquitetônicos genéricos a 

partir de situações particulares. Como descrição econômica de um dado conjunto de 

eventos arquitetônicos, o tipo coloca-se como intermediação possível entre a 

singularidade de cada um destes eventos e um conhecimento arquitetônico universal. 

Conforme Arís "o caráter descritível da própria arquitetura é condição necessária para 

Giulio Carlo Argan, Tipologia, Summarios, n.79, jul. 1983, p. 4. 
2 Carlos Martí Arís, Las Variaciones de la identidad: Ensayo sobre el tipo en arquitectura, 
Barcelona, Ediciones del Serbal, 1993, p. 16. 
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seu conhecimento sistemático. Uma arquitetura indescritível não pode ser objeto de 

conhecimento geral."3  

Atualmente, os edificios destinados ao comércio varejista existentes em 

Porto Alegre podem ser classificados conforme quatro configurações espaciais básicas, 

que admitem subdivisões posteriores: 

a) rua comercial; 

b) galeria comercial; 

c) loja de departamentos; 

d) shopping center. 

Estas configurações constituem tipos arquitetônicos definidos conforme 

precedentes encontrados na história da arquitetura ocidental, a serem levantados durante 

esta pesquisa. 

Embora os tipos arquitetônicos possuam um caráter de certa forma 

transcendente com relação ao tempo, uma vez que podem continuar a reproduzir-se 

independentemente da permanência das circunstâncias materiais e culturais que os 

originaram, é possível situá-los desde uma perspectiva histórica relacionando-os aos 

paradigmas arquitetônicos e urbanísticos vigentes durante o processo de geração e 

amadurecimento dos mesmos.4  Portanto, esta relativa atemporalidade do tipo não 

implica em neutralidade, ao contrário, as configurações acima estão vinculadas a 

conceitos de cidade. 

Por outro lado, a inserção de um tipo arquitetônico em uma situação 

urbana real implica interação entre ambos, isto é, existe uma relação de interdependência 

entre tipologia arquitetônica e morfologia urbana. Conforme Quaroni: 

"A projetação e a sucessiva construção de um edificio colocam uma 
concreta tipologia construtiva no interior de uma morfologia 
urbana existente ou prevista nas grandes escalas da própria 
projetação. A relação entre as duas estruturas, a grande que contem 
(cidade ou bairro, quer dizer, aspecto morfológico) e a pequena, 
contida (edificio, quer dizer, aspecto tipológico) é uma relação 
recíproca, no sentido de que a repetição e a disposição de uni tipo 
determina praticamente certos aspectos morfológicos, e a seu 
devido tempo o aspecto morfológico resulta compatível com certos 
aspectos tipológicos e não com outros".5  

3  Arís, op. cit., p. 32. 
4 Emprega-se aqui o conceito de paradigma arquitetônico e urbanístico no sentido proposto por Carlos 
Eduardo Dias Comas, em Cidade Funcional, Cidade Figurativa: dois paradigmas em conflito, UFRGS, 
Faculdade de Arquitetura, PROPAR, 1992, texto datilografado, p. 1. 
5  Ludovico Quaroni, Proyectar un edificio: ocho lecciones de arquitectura, Madrid, Xarait, 1987, p. 
63. 
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A idéia de cidade como algo que é construído através do tempo, por 

meio justamente desta interação entre tipologia arquitetônica e morfologia urbana, leva à 

compreensão da mesma como criação coletiva. Neste sentido Rossi define a cidade como 

"... a memória coletiva dos povos; e como a memória está ligada a fatos e a lugares, a 

cidade é o locus da memória coletiva."6  

Rossi denomina "elementos primários"' àqueles fatos urbanos que por 

sua própria natureza mostram-se capazes de encerrar significados coletivos, atuando 

como elementos estruturadores da totalidade urbana. À setorização funcional proposta 

pela Carta de Atenas8  para a cidade ideal - habitar, trabalhar, recrear e circular -, 

necessariamente correspondente a uma divisão territorial, Rossi contrapõe uma 

constituição funcional não identificada com uma subdivisão territorial excludente, e 

retirada da cidade real. O espaço urbano pode ser analiticamente subdividido em áreas 

residenciais, atividades fixas e circulação. As atividades fixas incluem edifícios públicos, 

monumentos, universidades, escolas, serviços em geral e também edificios comerciais e 

lojas. Conforme Rossi, esta polaridade entre residência, definida como elemento 

repetitivo e temático, e elementos primários, como singulares e estruturais, corresponde 

à separação entre domínio público e domínio privado, entendidos como constitutivos do 

caráter urbano das cidades: 
"Por outro lado, a relação entre estes elementos primários e as áreas-
residência corresponde, em sentido arquitetônico, à distinção 
realizada pelos sociólogos entre esfera pública e esfera privada como 
elementos característicos da formação da cidade. A definição feita por 
Hans Paul Bahrdt em seus Apuntes de sociologia urbana pode 
ilustrar melhor o significado dos elementos primários: 'Nossa tese diz 
assim: uma cidade é um sistema no qual toda a vida, portanto 
também a cotidiana, mostra a tendência a polarizar-se, a desenvolver-
se, pois, nos termos de agregado social público ou privado. Se 
desenvolvem uma esfera pública e uma privada que estão em estreita 
relação sem que a polarização resulte perdida. Os setores da vida que 
não podem ser caracterizados nem como públicos, nem como 
privados, perdem em troca significado. Quanto mais fortemente se 
exerce a polarização e quanto mais estreita é a relação de intercâmbio 
entre a esfera pública e a privada, tanto mais urbana, desde o ponto 
de vista da sociologia, é a vida de um agregado. Em caso contrário, 
um agregado desenvolverá em menor medida o caráter de cidade. "'9  

6  Aldo Rossi, La Arquitectura de la Ciudad, Barcelona, Gustavo Gilli, 1976, p.191. 
'Rossi, op. cit., p. 130. 
8 Carta de Planejamento Urbano aprovada pelo IV CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura 
Moderna, Atenas, 1933). 
9 Rossi, op. cit., p. 131. 
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As edificações comerciais, objeto desta dissertação, não são monumentos 

nem edificios públicos, mas conforme os conceitos de atividade fixa e elemento primário, 

equiparam-se a estes nos termos do que Rossi chama "valor de posição".1°  As condições 

de acessibilidade exigidas pelos usos comerciais e sua importância para as áreas 

residenciais sugere tomá-los como fatos urbanos passíveis de ser considerados como 

elementos geradores de fluxos e, portanto, com potencial para conferir animação, 

ordenação formal e legibilidade ao espaço público. 

Partindo destas considerações, pretende-se sustentar como hipótese 

principal desta dissertação que: 

a) o conjunto da arquitetura comercial existente em Porto Alegre pode ser 

reduzido a quatro configurações espaciais básicas - rua comercial, galeria comercial, loja 

de departamentos, shopping center -, e estas estão vinculadas a determinados conceitos 

de cidade e tendem a produzir morfologias urbanas compatíveis com estes conceitos; 

b) estes tipos, além de intrinsecamente diferentes entre si, propõe também 

diferentes relações entre espaço público e privado, supondo-se que algumas sejam mais 

urbanas que outras. Por exemplo, as galerias favorecem a estruturação do espaço público 

através da criação de tramas pedestres que possibilitam composições com o sistema de 

ruas existente, assim como geram espaços de uso público no interior de quarteirões 

privados. O shopping center, ao contrário, procura recriar a condição de rua dentro de 

um espaço interior privado e dissociado fisicamente do sistema de ruas, buscando 

autonomizar-se com relação à trama urbana. 

Como questão secundária, torna-se a observar que, ao materializar-se 

como edificio, o tipo necessariamente interage com traçado viário e parcelamento 

existentes. É possível, portanto, inverter a hipótese principal investigando: 

a) em que medida a situação urbana existente, supostamente também 

referenciada em paradigmas arquitetônicos e urbanísticos identificáveis e não 

necessariamente compatíveis com o paradigma que sustenta o tipo, pode exercer algum 

controle sobre o processo de diversificação tipológica, tanto à escala da cidade quanto à 

escala do edificio; 

b) em que medida as normas urbanísticas vigentes, supostamente também 

referenciadas em paradigmas arquitetônicos e urbanísticos identificáveis e não 

necessariamente compatíveis com o paradigma que sustenta o tipo, podem exercer algum 

1°  Rossi, ibidem. 
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controle sobre o processo de diversificação tipológica tanto à escala da cidade quanto à 

escala do edificio.11  

A hipótese será demonstrada através de uma análise comparativa entre os 

tipos, visando identificar: 

a) estruturação interna e relação com a cidade, justificando os critérios de 

classificação tipológica; 

b) relação entre os tipos identificados e o pensamento arquitetônico e 

urbanístico, relacionando a dimensão teórica à dimensão prática da arquitetura e 

possibilitando situar historicamente o objeto de estudo; 

c) a influência da estrutura urbana existente e das normas urbanísticas 

sobre o processo de diversificação tipológica. 

A delimitação temática proposta envolve uma quantidade construída de 

qualidade variável: a maior parte da produção arquitetônica destinada ao comércio 

varejista existente em Porto Alegre não é significativa como obra de arquitetura. 

Entretanto, para o presente trabalho, o estudo desta produção interessa como 

oportunidade para investigação das relações entre arquitetura e cidade através da 

determinação das implicações entre seleção tipológica e morfologia urbana resultante. 

Portanto o levantamento proposto não é do tipo extensivo, mas sim demonstrativo: a 

amostra pesquisada está dimensionada não de forma a percorrer um grande número de 

exemplos, mas sim de permitir o registro e a caracterização de cada uma das classes 

tipológicas propostas. 

A partir destas considerações, ficam definidos como objetivos principais 

deste trabalho: 

a) registro, através de documentação gráfica e descritiva, das tipologias 

comerciais encontradas hoje em Porto Alegre, que possa consistir material de consulta e 

subsídios para formação de repertório de projeto; 

b) demonstrar as relações existentes entre tipologia arquitetônica e 

morfologia urbana, entendida como relação constitutiva da cidade, somando-se a um 

debate mais amplo sobre a relação entre a arquitetura e o espaço urbano; 

" Sobre o conceito de paradigma, ver Comas, op. cit.; sobre a influência do traçado urbano existente no 
processo de substituição tipológica ver: José Rosas Vera, Santiago: centro fundacional en el siglo XX, 
ARQ, n. 12, maio 1987, p. 1-15. 
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c) a partir da demonstração da influência das opções tipológicas sobre o 

espaço da cidade, fornecer subsídios para decisões projetuais conscientes das 

conseqüências morfológicas adjacentes à adoção de determinados tipos arquitetônicos. 

O capítulo seguinte identifica a origem e a evolução dos tipos comerciais  

no contexto da história da arquitetura, bem como sua relação com as teorias 

arquitetônicas e urbanísticas, estabelecendo precedentes para uma classificação 

tipológica em Porto Alegre através da seleção e análise de alguns exemplos 

paradigmáticos. O terceiro capítulo interpreta os conceitos teóricos a serem utilizados 

na montagem e análise das classes tipológicas. No último capítulo, os tipos comerciais 

encontrados em Porto Alegre são descritos e analisados quanto à configuração 

arquitetônica e interação com a morfologia urbana, estabelecendo subsídios para uma 

análise comparativa entre as classes tipológicas, a fim de testar as hipóteses centrais do 

trabalho. 



•"" 

2. HISTÓRIA DAS TIPOLOGIAS COMERCIAIS 

2.1. INTRODUÇÃO 

"Da integração urbana original entre santuário, cidadela, aldeia, 
oficina e mercado, todas as formas posteriores da cidade, até certo 
ponto, tomaram sua estrutura física e seus modelos institucionais."' 

Este capítulo apresenta um panorama da evolução das tipologias 

comerciais no quadro da arquitetura ocidental, buscando relacionar o processo de 

diversificação destas tipologias à evolução da cidade ocidental e às transformações pelas 

quais passou o pensamento arquitetônico e urbanístico internacional desde os primórdios 

da civilização industrial aos nossos dias. Para cada tipologia identificada serão 

selecionados e analisados aqueles exemplos considerados paradigmáticos, estabelecendo 

precedentes para uma classificação tipológica em Porto Alegre, a ser desenvolvida no 

quarto capítulo, conforme metodologia exposta no terceiro capítulo. 

A origem da cidade no mundo antigo está diretamente ligada à atividade 

comercial. Há mais ou menos cinco mil anos atrás, nas planícies do Oriente Próximo, a 

produção agrícola começou a gerar um excedente suficiente para sustentar uma parte da 

população fora do campo, em assentamentos mais complexos - as cidades -, dedicando-

se não mais a atividades primárias como o cultivo da terra, mas a atividades secundárias 

como a indústria (neste momento artesanal) e terciárias como comércio e prestação de 
serviço s.2  

A existência da atividade comercial é sem dúvida um dos traços 

distintivos da cidade. Max Weber considera o mercado como fenômeno determinante do 

caráter urbano, definindo as cidades como aglomerados humanos onde "a população 

radicada satisfaz uma parte economicamente importante de suas necessidades diárias no 

'Lewis Mumford, A Cidade na História: suas Origens, Transformações e Perspectivas, 2a ed., São Paulo, Martins Fontes, 1982, p. 261. 
2  Leonardo Benevolo, Diseilo de Ia Ciudad, Barcelona, Gustavo Gilli, 1982, v. 2, p. 18. 
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mercado local, em grande medida com produtos que a população local e dos arredores 

fabrica ou adquire para oferecê-la no mercado".3  

Weber caracteriza o fenômeno social mercado como uma modalidade 

precoce de vida pública, uma vez que os que permutam atuam como sujeitos 

econômicos, ou seja, são pelo menos até certo ponto donos de suas decisões.4  

O comércio esteve desde o início profundamente vinculado à vida pública 

das cidades. Na ágora grega, centro social e politico da pólis, a stoa era a edificação 

destinada a abrigar a função comercial (figs.1, 2 e 3). A stoa consistia em volume 

alongado, de estrutura aporticada, localizado em um ou mais lados da ágora, que 

permitia dotar uma linha insignificante de lojas de uma fachada monumental.' 

Se na pólis o espaço público dividia-se entre profano (ágora) e sagrado 

(acrópole), nas cidades do Império Romano estas funções podiam ocorrer sobrepostas 

no espaço do forum (fig. 6). O elemento arquitetônico que possibilitava harmonizar 

edificios heterogêneos como templos, basílicas, mercados e lojas era o pórtico. Como 

estruturas contínuas e ritmadas, os pórticos conferiam forma regular ao espaço aberto, 

escondendo as descontinuidades geradas pela própria complexidade programática do 

forum. Cidades grandes como Roma e Óstia chegaram a possuir diversos fora 

conectados por ruas e organizados conforme um sistema de especialização. Entre estes, 

os fora venalia eram destinados particularmente a atividades comerciais, e denominados 

conforme o produto que vendiam: forum bovarium (mercado de carne), forum 

piscatorium (mercado de peixe) e forum olitorium (mercado de vegetais).6  

Entre os romanos, o comércio ocorria também combinado à residência e 

com acesso direto pela rua. Tanto as insulae - habitações populares de vários pisos - 

possuíam freqüentemente lojas no piso térreo (fig. 5), quanto existem exemplos de 

domus romanas (figs. 8 e 9) - casas patrícias - com espaços destinados a lojas.' 

O local característico da atividade comercial na Idade Média era a praça 

de mercado. Esta podia localizar-se próxima ao portão da cidade, em área central ou 

junto à igreja, ou podia ser ainda uma expansão lateral ou alargamento da rua principal. 

3  Hans Paul Bahrdt, La Moderna Metropoli: Reflexiones sociologicas sobre la construcción en las 
ciudades, Buenos Aires, EUDEBA, 1970, p. 47. 
4  Bahrdt, op. cit., p. 49. 
5  Paul Zucker, Town and square: from the agora to the village green, MIT Press, 1959, p. 31-34. 
6  Zucker, op. cit., p. 50-53. 
7  Ver: Paul Veyne, O Império Romano, in: Paul Veyne (org.), História da Vida Privada I: Do Império 
Romano ao Ano Mil, São Paulo, Companhia das Letras, 1990, p. 130; Yvon Thébert, Vida privada e 
arquitetura doméstica na África Romana, in: Paul Veyne (org.), op. cit., p. 348. 
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Em substituição aos pórticos surgiram as arcadas, circundando as praças de mercado e 

oferecendo local protegido contra o clima para disposição de artigos. 

Como estrutura coberta, o mercado coincidiu primeiramente com o térreo 

do paço municipal; depois separou-se deste constituindo prédio isolado usado 

comunitariamente por uma série de lojas ou bancas.' 

Outro espaço de comércio era a casa do artesão, onde local de moradia, 

trabalho e troca se organizavam sob o mesmo teto. O fato de que o artesão só vendia o 

produto de seu trabalho, ou seja, aquilo que uma pessoa podia produzir, explica a 

pequena escala e a simplicidade destes espaços de troca vinculados à residência.9  

Ligadas ou não a casa, muito poucas modificações sofreram as lojas antes 

do desenvolvimento da civilização industria1.1°  Como observa Pevsner, pouca diferença 

há entre urna loja na Roma Imperial e aquelas que se vêem na casa de Rafael, projetada 

por Bramante em 1514 (fig. 18)11 . 

Todavia, podemos apontar como fatos significativos a invenção da vitrine 

e a internalização do balcão de vendas. Até fins do século XVII as lojas eram 

completamente abertas para a rua (figs. 12, 13 e 14), quando surgiram então as primeiras 

vitrines, executadas com caixilhos e pequenos vidros; os painéis de vidro só serão 

comuns na Europa após 1850.12  As vitrines permitiram a exibição permanente de 

produtos, a fim de atrair a atenção dos passantes mesmo após o fechamento da loja, e 

sem que os artigos ficassem expostos à intempérie. A individualização da vitrine e a 

internalização da área de venda tornaram necessários os anúncios e letreiros, unia vez 

8  Nikolaus Pevsner, Historia de las Tipologias Arquitectonicas, 2' ed., Barcelona, Gustavo Gilli, 1980, p. 284. 
9  Cf. comentário de Contamine sobre a casa urbana européia nos séculos XIV e XV: "...os homens de 
oficio habitavam normalmente, eles e os seus, casas individuais, que ocupavam na totalidade ou em sua 
maior parte e que lhes serviam conjuntamente de residência privada, de oficina de produção e de local 
de venda de produtos que fabricavam ou que transformavam. A maioria das 3700 casas de Reims, das 
2400 casas de Arras (...), das 6000 casas de Lille correspondia, pode-se pensar, a essa destinação." 
Pierre Contamine, Os arranjos do espaço privado: séculos XIV-XV, in: Georges Duby (org.), História 
da Vida Privada 2: Da Europa Feudal à Renascença, São Paulo, Companhia das Letras, 1990, p. 458. 1°  Trata-se aqui de modificações de ordem tipológica. Em termos quantitativos e organizacionais 
observam-se modificações significativas nas atividades comerciais antes do amadurecimento da 
civilização industrial, ou seja, por volta já do início do século XVIII, e antes do surgimento de novas 
configurações arquitetônicas para a atividade comercial. A expansão do mercado substituiu a competição 
pelo monopólio de uma mercadoria pela competição no interior da área de negócio desta mercadoria. 
Em Paris, grandes feiras comerciais como Foire de Saint-Laurent e Foire de Saint-Germain, incharam e 
tornaram-se permanentes por volta de 1750, justamente pela possibilidade de comparar preços oferecida 
pela expansão capitalista e pela abolição do sistema corporativo medieval. Cf. Richard Sennet, O Declínio do Homem Público: As Tiranias da Intimidade, São Paulo, Companhia das Letras, 1988, p. 80. 

Pevsner, op. cit., p. 309-310. 
12  Pevsner, op. cit., p. 312. 
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que o vendedor já não estava mais em contato permanente com os possíveis 

consumidores.13  

Embora a rua comercial existisse desde sempre, foi a expansão capitalista 

que a fez prosperar. A partir de meados do século XVIII, a revolução industrial 

provocou uma série de transformações de natureza econômica e urbana: mudanças nos 

modos de produção que geraram mudanças nos modos de organização de vendas, e um 

surto de crescimento populacional nas cidades que criou um aumento inédito na 

demanda por objetos de consumo, e até mesmo por equipamentos urbanos e espaços de 

sociabilidade. Surgiram então novos tipos comerciais: as galerias - como expansões 

horizontais da rua comercial, com o intento de multiplicar o perímetro de fachada e 

utilizar o interior do quarteirão proporcionando o conforto da passagem coberta -, e as 

lojas de departamentos , como expansões verticais da rua comercial. 

E, após a 2a  Guerra Mundial, a partir do modelo americano, 

popularizaram-se os novos espaços de consumo característicos do século XX: os 

shopping centers, concebidos como grandes construções dotadas de amplos parques de 

estacionamento e vinculadas não mais à rua, mas à estrada. 

Conclui-se que, do século XIX ao século XX, não só as formas de venda 

a varejo sofreram modificações, como também ampliou-se o repertório de soluções 

arquitetônicas destinadas ao comérci varejista, ocorrendo um processo de diversificação 

tipológica desde a tradicional rua comercial ao moderno shopping center. Usando os 

termos de Rosas Vera, passa-se de "edificios standard" a "edificios cidade",14  ou seja, 

de edificações que tem principalmente função de recheio - completam um padrão urbano 

existente - a edificações que se permitem romper planimétrica e volumetricamente com a 

trama urbana onde se inserem. 

13  John Friedrich Geist, Arcades: The History of a Building Type, Cambridge, MIT Press, 1985, p. 
36. 
14  José Rosas Vera, Santiago: centro fundacional en el siglo XX. ARQ, n. 12, maio, 1987, p. 5. 
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figura 3 
Mercado de Mileto. 

figura 1 
Ágora de Atenas. 

figura 2 
Ágora de Priene. 



figura 4 
Tabuleta de Loja 
(Ostia, Museu Arqueológico). 
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figura 5 
Ostia, insulae, planta e reconstrução. 
A entrada 
B lojas 
C pátio 
F cloacas 
M mitreo 
S quartos 
T tablinum f... Pra.. 

figura 6 
Roma, Forum Imperial. 
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Roma, Mercado de Trajano, axonometria. 
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• figura 8 
Domus romana.Volubilis, casa dos trabalhos 
de Hércules. 17 a 24: lojas independentes. 
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figura 9 
Roma, edificio de aluguel do século II, com lojas e 
oficinas no térreo. Maquete de Gismondi. 
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figura 10 
Domus romana. Cuicul, casa de Europa. 27 e 28: lojas independentes. 
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figura 11 
Casa do artesão. Moradia e comércio sob o mesmo teto (Teto de Poccetti, Florença, Uffizi). 
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figura 15 
Casa de Reims, séc. XV. 
Oficina no piso térreo. 

figura 12 
Comércio na renascença: lojas completamente abertas para a rua (grau ura, Bettman Archive). 

figura 13 
A loja como parte da rua (Paris, Biblioteca Nacional). 

figura 14 
Gravuras de Jost Amman para De omnibus attibus, 1574: 
o comerciante de óculos e o fabricante de couraças. 
(Paris, Biblioteca Nacional) 



figura 16 
A internalização do balcão. 
Mercador de objetos de marfim 
(Veneza, Museu Correr). 

figura 17 
Livraria e loja de gravuras do 
séc. XVII: local de passeio e 
encontro (S. de Bray, 
Amsterdam, Rijksmuseum). 



figura 18 
Roma, casa de Rafael, Bramante, 1514. 

figura 19 
The Bakery Shop, de Job Berckheyde 
(Ohio, Allen Memorial Art). 
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figura 21 
Londres, vitrine de loja (Whittock, On the 
Construction and Decoration of the Shops 
Fronts of London, 1840). 
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figura 22 
São Francisco, Morris Store, Frank Lloyd Wright. 

figura 20 
Londres, Asprey, na rua Old Bond, em 
torno de 1860. 



2.2. A RUA COMERCIAL 

"Tal ambigüidade precisa ser considerada na própria definição do 
espaço da rua, o qual no contexto deste estudo é considerado como 
sendo todo espaço de domínio público, interior e exterior, ao qual o 
pedestre tem acesso sem permissão ou convite."15  

2.2.1. Conceito e condições de surgimento 

A palavra rua vem do latim ruga, posteriormente "sulco, caminho".16  O 

significado em português inclui tanto este sentido de caminho quanto o sentido de 

espaço público: "via pública para circulação urbana, total ou parcialmente ladeada de 

casas"; e, por extensão, qualquer lugar de uso público "que não seja casa de residência, 

local de trabalho, etc.: 'Foi para a rua cedo e ainda não voltou'"17  ; expressão onde se vê 

que a palavra rua pode ser empregada como sinônimo de espaço público. 

Conforme Rykwert, a rua tomada no sentido de rota ou caminho, como 

padrão de movimento humano socialmente institucionalizado, provavelmente precedeu a 

cidade: 

"A transmissão de certos artigos precisamente localizados - por 
exemplo, âmbar, pedras obsidianas ou conchas - sugere rotas 
estendendo-se por milhares de milhas no Velho e Novo Mundo 
milênios antes do aparecimento de qualquer forma permanente de 
edificação ao longo delas. O amadurecimento da rua conceituai para 
a rua como uma superfície, e depois como um objeto, particularmente 
dentro de um assentamento explícito e permanente, foi um processo 
milenar."18 .  

Entretanto, a forma muito mais complexa da rua como "objeto", isto é, 

espaço tridimensionalmente definido, que além de sistema de movimento e conexão é 

essencialmente parte de um sistema de espaços públicos, só pode existir na vigência da 

cidade. E, não obstante variações de forma e traçado, é possível afirmar que a rua tem 

sido uma marca fundamental da cidade ocidental desde a Antigüidade. 

Através do conceito de paradigma como solução genérica, não 

identificável necessariamente com uma forma específica, mas servindo de referência a 

várias realizações, Comas reduz as várias formas assumidas pela cidade ocidental até 

15  Thomas Schumacher, Buildings and Streets: Notes on Configuration and Use, in: Stanford Anderson 
(ed.), On Streets, 2' ed., Cambridge, MIT Press, 1978, p. 145. 
16 Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 2' ed., São 
Paulo, Nova Fronteira, 1986, p. 1225. 
17 Ibidem. 
18 Joseph Rykwert, The Street: The Use of its History, in: Stanford Anderson (ed.), On Streets, 
Cambridge, MIT Press, 1978, p. 22. 
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meados do século XX a um esquema morfológico básico, demonstrativo da persistência 

da rua tridimensional: a cidade estruturada mediante um sistema de ruas e quarteirões, 

em que a estes corresponde o domínio privado, enquanto àquelas o domínio público, 

sendo o limite entre ambos dado por uma linha de fachada via de regra contínua.19  

E porque os componentes desta cidade se definem a partir de 

"características de configuração despojadas de indicações funcionais precisas", ela pode 

ser chamada de "cidade figurativa"20  (figs. 23 a 29). A rua da cidade figurativa é por 

definição polifuncional, e o comércio é uma entre as várias atividades que nela tem lugar 

ou a ela estão vinculadas: 

"Canal aberto flanqueado por edificações, a rua materializava 
trajetos, mas era também terminal, ponto de encontro, confronto, 
comércio e recreação."21  

Do ponto de vista do uso comercial, a matriz rua/quarteirão foi flexível o 

bastante para acomodar desde as primeiras formas de venda, em que o vendedor dispõe 

seus produtos diretamente no espaço da rua, passando pela loja combinada à oficina da 

casa medieval, até a separação entre loja e local de residência.22  

Podemos então conceituar a rua comercial como uma rua delimitada total 

ou parcialmente por uma sucessão de lojas que coincidem com o alinhamento, cada uma 

delas acessível diretamente da calçada, estando ou não localizadas sob edificações 

destinadas a outros fins quaisquer. Por definição a rua comercial inclui o espaço público: 

as lojas necessariamente limitam com este, quer seja resolvido como espaço unicamente 

pedestre, quer como espaço destinado a pedestres e veículos. E, também por definição, 

não exclui outros usos, inclusive os residenciais, uma vez que o nível térreo ocupado por 

lojas é tipologicamente compatível com vários outros programas arquitetônicos. 

A validade da rua como solução genérica para o comércio varejista dentro 

da cidade passou a ser questionada no momento em que a cidade figurativa e a rua 

plurifuncional já não constituíam o único paradigma de projeto para o espaço urbano. 

Este questionamento teve suas raízes nas transformações sofridas pelo 

ambiente urbano a partir da revolução industrial. O impacto do capitalismo industrial 

sobre as cidades do século XIX provocou um aumento populacional sem precedentes, 

19 Carlos Eduardo Dias Comas, Cidade Funcional, Cidade Figurativa: dois paradigmas em conflito. 
UFRGS, Faculdade de Arquitetura, PROPAR, 1992, texto datilografado, p. 2. 
20 ibidem.  

21  Ibidem. 
22  Ver item 2.1 deste trabalho. 
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que gerou tanto um descontrolado crescimento em termos de superfície urbana 

construída quanto uma excessiva densificação das partes já consolidadas das cidades. 

A rua comercial enfrentou então uma série de dificuldades, identificadas 

principalmente como problemas de congestionamento de veículos, falta de espaç 

adequado para circulação de pedestres, freqüentes situações de conflito entre flux 

pedestre e fluxo veicular, más condições de higiene pela escassez de vegetação, luz 

ventilação. 

Entre as tentativas de resolver estes problemas, encontramos tanto 

soluções do tipo regenerativo, que permanecem dentro do paradigma vigente, quanto 

soluções revolucionárias, que propõe a supressão da rua, e por conseguinte, a 

substituição da cidade tradicional por um novo modelo de assentamento urbano. 

Um exemplo de solução regenerativa para o problema da rua comercial é 

o boulevard haussmanniano23  (figs. 34 a 37). O boulevard adapta o conceito de rua à 

escala da sociedade industrial, permitindo arejar a velha estrutura urbana e conferindo a 

Paris uma feição de modernidade adequada ao padrão burguês. A nova seção da rua 

inclui uma série de melhorias na infra-estrutura urbana, como canalização de esgotos 

cloacais e pluviais, pavimentação de vias e calçadas,24  além da alocação de arborização e 

monumentos, enquanto o novo traçado, amplo e retilíneo, permite solucionar os 

problemas de acessibilidade. 

As propostas urbanas de Le Corbusier, Ville Contemporaine (1922) e 

Ville Radieuse (1930), são exemplos de soluções que se propõe como revolucionárias, 

isto é, contrárias à cidade tradicional. Estas posições, posteriormente teorizadas na Carta 

de Atenas, configuram um segundo paradigma de projeto urbano, denominado por 

Comas paradigma funcionalista, onde a cidade é a espacialização de quatro funções 

distintas - habitar, trabalhar, circular e recrear - que não se articulam entre si; e onde, 

suprimida a rua, o espaço público se reduz a parque e vias de circulação expressa. Este 

paradigma mostrou-se bastante influente através de projetos de renovação urbana e 

23  Grandes avenidas abertas em Paris durante a administração do Barão Haussmann (1853-1869). Com 
base na lei de expropriação de 1840 e na lei sanitária de 1850 o poder público efetuou uma série de 
desapropriações que viabilizaram uma grande reformulação urbanística, com a execução de 95 km de 
novas ruas cortando em várias direções a trama medieval, que até fins do século XVIII não compreendia 
mais de 300 km de ruas. Cf. Leonardo Benevolo, História da Arquitetura Moderna, São Paulo, 
Perspectiva, 1981, p. 92. 
24  Antes da administração de Haussmann somente algumas ruas parisienses possuíam calçadas, e estas 
haviam sido executadas pela iniciativa privada. Cf. Geist, op. cit., p. 62-64. 
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planos diretores, e também de forma completa em iniciativas ex-novo, como demonstra 

Comas referindo-se a Brasília: 

"A rua dava lugar à via de circulação bi-dimensional, especializada 
por capacidade e tipo de tráfego. Ao invés do quarteirão, 
preconizava-se como norma uma superquadra indivisa, tratada como 
tapete verde coletivizado sem barreiras e puntuada preferencialmente 
por torres ou barras elevadas sobre pilotis; o parque não está mais na 
cidade, mas a cidade no parque."25  

Na cidade funcionalista desaparece o conceito de rua tridimensional e se 

rompe a continuidade do espaço construído, dado necessário para provocar o fluxo 

pedestre indispensável à rua comercial. O equipamento comercial adequado ao 

paradigma funcionalista não é a loja na rua, mas o shopping center.26  

Berman compara o modelo funcionalista à cidade tradicional, e faz uma 

defesa do boulevard como a mais bem sucedida invenção urbana do século XIX, 

mostrando como as ruas podem exceder em muito a função de circular. Ainda que a 

intenção primeira do boulevard, ao ampliar o grão do tecido tradicional, fosse permitir a 

passagem do exército para esmagar levantes populares, este na realidade acabou 

justamente por afirmar-se como espaço político: 

"Os bulevares, abrindo formidáveis buracos nos bairros pobres, 
permitiram aos pobres caminhar através desses mesmos buracos, 
afastando-se de suas vizinhanças arruinadas, para descobrir, pela 
primeira vez em suas vidas, como era o resto da cidade e como era a 
outra espécie de vida que ali existia." 27  

O urbanismo moderno, em especial na visão de Le Corbusier, embora 

partindo de constatações reais sobre o espaço da rua - incompatibilidade entre excesso 

de trânsito veicular e circulação de pedestres, congestionamento, decadência fisica 

adotou uma solução extrema: já que o espaço público, pela multiplicidade de funções 

que abarca, apresenta contradições, suprime-se o espaço público e engendra-se um 

urbanismo em cujo centro não está mais o homem, mas o "homem dentro do carro".28  

25  Comas, op. cit., p. 3. 
26No caso de Brasília, a tipologia construtiva prevista no Plano Piloto para os setores comerciais é o 
edificio isolado: barras paralelas ligadas pelo piso térreo. O setor de diversões previsto sobre a 
plataforma rodoviária, que deveria exercer a função de centro urbano - a escala gregária, conforme Lúcio 
Costa -, nunca vingou e foi substituído por dois shoppings, um a cada lado do cruzamento dos eixos 
rodoviários. 
27  Marshall Berman, Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade, São Paulo, 
Companhia das Letras, 1986, p. 149. 
28 Berman, op. cit., p. 161. 
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"Nas ruas da cidade pós-haussmanniana as contradições sociais e 
psíquicas fundamentais da vida moderna continuam atuantes, em 
permanente ameaça de erupção. Contudo, se essas ruas puderem 
simplesmente ser riscadas do mapa - Le Corbusier o disse, bastante 
claro, em 1929: 'Precisamos matar a rua!' - talvez estas contradições 
nunca venham a nos molestar. Assim a arquitetura e o planejamento 
modernistas criaram uma versão modernizada da pastoral: um mundo 
espacialmente e socialmente segmentado - pessoas aqui, trágego ali; 
trabalho aqui, moradias acolá; ricos aqui, pobres lá adiante; no meio, 
barreiras de grama e concreto..." 29  

E, embora a rua comercial não tenha desaparecido, ela caiu em descrédito 

dentro da própria cultura arquitetônica e urbanística: a polifuncionalidade da rua 

comercial tradicional é considerada inaceitável para o planejamento modernista." "A rua 

moderna é ou uma rua de tráfego ou uma rua de compras"31  diz um manual de 

planejamento de lojas de fins dos anos quarenta. 

A tendência à simplificação característica do planejamento modernista é 

potencialmente oposta à complexidade funcional inerente à rua comercial tradicional, 

cuja formalização arquitetônica deve necessariamente integrar usos e sistemas de 

movimentos diversos mas simultâneos. Conforme Venturi, a simplificação acontece por 

meio de um processo de exclusão, de certa forma como extensão do paradpxo miesiano 

"menos é mais": 

"A doutrina do 'menos é mais' deplora a complexidade e justifica a 
exclusão por razões expressivas. De fato, permite ao arquiteto ser 
`altamente seletivo na determinação de quais problemas quer 
resolver' ." 32  

Sendo assim, na via de circulação que substitui a rua no modelo 

funcionalista apenas a questão da circulação veicular é contemplada, enquanto os demais 

aspectos do programa da rua tradicional são ignorados. 

Por volta dos anos sessenta observa-se um ressurgimento do interesse 

pela rua tridimensional e plurifuncional, especialmente através das idéias e projetos do 

29  Berman, op. cit., p. 162. 
3°  Entende-se por planejamento modernista aquelas iniciativas baseadas na Carta de Atenas que propõe 
um zoneamento funcional excludente. 
31  Louis Parnes, Planning Stores that Pay: organic design and layout for efficient merchandising, 
F.W. Dodge Corp., Architectural Record, 1948, p. 13. 
32  Robert Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture, 28  ed., New York, MOMA, 1977, p. 
17. Venturi cita Paul Rudolph em Perspecta 7, The Yale Architectural Journal, New Haven, 1961, p. 
51. 
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Team X e da defesa da diversidade da rua tradicional feita por Jane Jacobs em The 

Death and Life of Great American Cities.33  

2.2.2. Características morfológicas 

"A passagem não mediada entre privado e público, que é um traço 
tão comum da rua do século vinte, parece violar a condição primária 
do intercurso social no meio urbano, a qual era previamente 
assegurada por algumas formas de áreas intermediárias entre privado 
e público: pórtico, portão, pátio, colunata."34  

A partir de uma configuração básica, com lojas alinhadas ao longo de uma 

calçada pública que lhes serve de acesso, a rua comercial admite infinitas variações em 

termos de traçado, escala, composição de fachadas, vocação de uso, tipo e intensidade 

de trânsito pedestre e veicular. 

Como componentes básicos da rua comercial, que podem ser encontrados 

pelo menos em parte em todas as suas formalizações, temos: 

a) as lojas, circunscritas ao perímetro do quarteirão, portanto dentro de 

espaço pril 'ado; 

b) a rua propriamente dita, correspondendo ao espaço público, onde se 

pode distinguir entre espaço destinado preferencialmente a pedestres - a calçada -, e 

espaço destinado preferencialmente a veículos - caixa de rolagem;35  

c) elementos de comunicação como anúncios e letreiros, sobrepostos à 

arquitetura ou não. 

E como elemento arquitetônico que pertence ao mesmo tempo à loja e à 

rua, temos a linha de fachada, cuja configuração pode se dar em duas dimensões -

fachada simples - ou em três dimensões, constituindo então um espaço de transição 

como no caso dos pórticos e das arcadas (figs. 41 a 43). 

Bacon define a forma arquitetônica como "o ponto de contato entre 

massa e espaço".36  O espaço da rua é definido justamente pelos elementos arquitetônicos 

que constituem o limite das lojas, quer sejam estes planos de fachada, quer sejam 

33  Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, New York, Randon House, 1961. Sobre 
o "reviva!" da rua ver Robert Gutman, The Street Generation, in: Stanford Anderson (ed.), On Streets, 
2' ed., Cambridge, MIT Press, 1978, p. 249-264. 
34  Rykwert, op. cit., p. 16. 
35  A individualização da calçada com relação à caixa de rolagem, característica da cidade atual, não se 
tomou regra antes do século XIX. Até então não havia distinção clara entre partes destinadas a pedestres 
e partes destinadas a animais e carruagens. Cf. Gutman, op. cit., p. 249. 
36  Edmund Bacon, Design of Cities, 5' ed., New York, Penguin Books, 1980, p. 16. 
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elementos capazes de configurar um espaço intermediário, ou ainda elementos apostos 

como anúncios e letreiros. 

Quanto à forma de agregação das edificações, El1is37  identifica dois 

sistemas, que correspondem a duas imagens básicas de rua: a) a rua de fachada contínua, 

cujo espaço resultante é positivo, ou seja, é uma figura intencional, enquanto a edificação 

é o espaço negativo (figs. 46 e 47); b) e a rua como urna sucessão de pavilhões 

isolados,38  onde a descontinuidade do plano de fachada faz com que os edificios sejam 

percebidos como objetos sobre um fundo negativo, e onde as fachadas pertencem mais 

aos edifícios do que à rua" (figs. 44 e 45). 

No caso da rua comercial, a continuidade espacial e a proximidade entre 

as lojas é sempre benéfica porque induz o fluxo pedestre; o bom funcionamento da rua 

pavilhonar para o uso comercial depende de uma relação equilibrada entre o poder de 

atração das lojas e o afastamento entre as edificações, que deve estar a uma escala 

compatível com o pedestre. A versão prototípica do comércio pavilhonar pode ser 

encontrada na stoa grega, enquanto os pórticos do forum romano seriam o precedente 

último para a rua comercial de fachada contínua, 

Se no caso do edifico isolado o volume exterior pode ser um resultado 

direto da configuração interna, no caso da rua de fachada contínua a arquitetura 

responde ao mesmo tempo a pressões internas e externas: eventualmente, ou o edificio 

se deforma a fim de acomodar-se ao alinhamento fixado, ou existe um elemento 

compositivo que faz a transição, como os já referidos pórticos e arcadas. Venturi 

considera a possibilidade latente de contradição e contraste como uma característica 

essencial da arquitetura urbana: 
"Projetar de fora para dentro, assim como de dentro para fora, cria 

tensões necessárias, o que ajuda a fazer arquitetura. Uma vez que o 

3' William Ellis, The Spatial Structure of Streets, in: Stanford Anderson (ed.), On Streets, 2' ed., 
Cambridge, MIT Press, 1978, p. 126. 
38 Embora possuindo afinidade com o paradigma funcionalista (concentração de área edificada e 
liberação do solo), a rua pavilhonar não é imcompatível com o sistema rua/quarteirão. 
39 No primeiro caso o espaço da rua é concebido, no segundo é resultante. Esta mudança de ênfase pode 
ser reportada aos conceitos de espaço e anti-espaço estabelecidos por Peterson: "O espaço é concebido 
como um volume diferenciado, identificável em sua configuração como forma, descontínuo em 
princípio, fechado e estático. É serial na composição. O anti-espaço é o oposto: é indiferenciado, 
idealmente desprovido de forma, em princípio continuo, aberto e fluente. Pode ser controlado, dirigido 
ou temporariamente capturado, mas nunca composto. Enquanto que perceptivamente a aparição real, 
visual, quer seja do espaço ou do anti-espaço, se produz somente pela presença de coisas fisicas, a ilusão 
do que é visto entre estas coisas fisicas - ou seja o espaço - é em cada um destes casos diferente. O anti-
espaço aparece como indefinido; é percebido como a tensão e a direção entre as coisas. O espaço é, em 
câmbio, específico. É percebido como a forma intermediária entre as coisas mesmas." Steven Peterson, 
Espacio y anti-espacio, Ideas en Arte y Tecnologia, Buenos Aires, n. 2/3, 1984, p. 15. 
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interior é diferente do exterior, a parede - o ponto de encontro - torna-
se um evento arquitetônico. A arquitetura ocorre no encontro entre 
forças interiores e exteriores de uso e espaço. Estas forças internas e 
ambientais são ao mesmo tempo gerais e particulares, genéricas e 
circunstanciais. A arquitetura como a parede entre o interior e o 
exterior torna-se a marca espacial desta resolução e seu drama. E 
reconhecendo a diferença entre o interior e o exterior, a arquitetura 
abre mais uma vez a porta para um ponto de vista urbanístico."'" 

Normalmente a fachada da rua comercial se compõe a partir da 

justaposição no tempo e no espaço de várias iniciativas individuais, reguladas ou não por 

normas urbanísticas. Esta relativa espontaneidade tem aspectos positivos porque admite 

a variedade e a surpresa, mas igualmente pode levar a resultados caóticos. Embora a 

coincidência quanto ao alinhamento seja regra, inclusive porque de acordo com os 

interesses do mercado imobiliário ao permitir máximo aproveitamento do terreno, a 

adoção de elementos arquitetônicos como pórticos e arcadas como solução genérica 

para resolver o problema não só da transição interior/exterior como também da 

passagem de um edificio a outro é de certa forma circunstancial. A garantia da 

continuidade destes espaços só é possível por iniciativa pública, por exigência normativa, 

ou quando as várias iniciativa: individuais são relativamente concomitantes e existe 

consenso sobre a vantagem da solução arquitetônica em arcada ou pórtico. Como 

exemplo de exigência normativa temos a fachada da Rue de Rivoli, projetada por Percier 

e Fontaine41  (fig. 43), dada como elemento de projeto prévio aos investidores privados 

que ali se estabeleceram; como solução consensual, o caso das ruas de Bolonha. 

Os principais problemas enfrentados pela rua comercial hoje em dia 

referem-se: à necessidade de espaço de estacionamento gerada pela popularização do 

uso do automóvel, difícil de obter em traçados consolidados (daí a concorrência do 

shopping center); ao fato de que a rua, como espaço público, depende fundamentalmente 

de investimentos públicos para manter-se em bom estado;42  e, em termos morfológicos, 

à dificuldade de estabelecer um limite entre variedade formal e caos urbano. 

Venturi, op. cit., p. 86. 
41  Cf. Leonardo Benevolo, Diseilo de la Ciudad, Barcelona, Gustavo Gilli, 1982, p. 14. 
42 0 problema da conservação dos espaços públicos diz respeito à questão mais ampla da captação e 
gerenciamento dos recursos públicos. Christopher Lasch relaciona a decadência em que se encontram os 
espaços públicos atualmente ao fato de que, num modelo econômico concentrador, dificilmente as 
classes dominantes aceitam pagar pelo que não usam: "A um grau alarmante, as classes privilegiadas - 
num definição ampla, os 20% do topo - tornaram-se independentes não só das fragmentadas cidades 
industriais como também dos serviços públicos em geral". Segundo Lasch a nova classe dominante 
"conserva os vícios da aristocracia, sem nenhuma de suas virtudes": "Embora estejam cheios de 
`compaixão' pelos pobres, não se pode dizer que aderem à teoria da 'cortesia da nobreza', que implicaria 
a disposição de fazer uma contribuição direta e pessoal ao bem público." Cristopher Lasch, A Rebelião 
das Elites, Folha de São Paulo, 8 jan. 1995, Caderno Mais!, p. 6. 
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A reabilitação plena da rua comercial como opção tipológica ainda viável 

para o uso comercial nas cidades modernas depende de uma leitura positiva da cidade 

existente, da aceitação tanto de um certo grau de desordem pelo bem da diversidade, 

como do desafio de buscar antes o "todo dificil" de Venturi do que a ordem redutora da 

cidade funcionalista: 

"Essa não é a unidade óbvia e fácil derivada de um nexo dominante, 
ou de uma ordem reguladora como nas composições mais simples e 
menos contraditórias, mas aquela derivada da complexa e ilusória 
ordem do todo dificil. Essa é a composição tensa, que contem 
relações contrapostas, combinações iguais, fragmentos inflexionados 
e que aceita as dualidades. É a unidade que 'mantem, mas apenas 
mantem, um controle sobre os conflitantes elementos que a compõem. 
O caos está muito próximo, e esta proximidade, e não sua elusão, traz 
... força.'43  No edificio ou na paisagem urbana validamente 
complexo, o olho não quer ser muito facilmente ou muito 
rapidamente satisfeito na sua busca por unidade no conjunto." 

43  Venturi cita August Heckscher, The Public Hapiness, Atheneum Publishers, New York, 1962, p.289. 
44  Venturi, op. cit., p. 104. 
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figura 29 
Buenos Aires, New York, Paris e a rua corredor, Le Corbusier. 



A cidade funcional. 

figura 31 
Desenho de Le Corbusier: uma 
cidade sem ruas. 

figura 30 
"La Vile Verte", Le Corbusier, 1930. 

figura 32 
Ville Radieuse, corte de um 
edificio, Le Corbusier. 

figura 33 
Nemours, Le Corbusier, 1934. 



gora 37 
rachada de Boulevard des Italiens e Montmartre, lado norte, 1852 (Texier, Tableau). 

—gura 34 
mlevard Richard Lenoir (Alphand, Promenades de Paris, 

1867-1873). 

figura 35 
Fachada da nova Avenue de l'Opéra, completada após o término 
da administração de Haussmann (Joanne, Paris ilustre'). 
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jura 36 
uoulevard Saint Michel, 1853-1860 (Joanne, 

anis ilustre). 



figura 38 
N. Raguenet, Place de Gréve e Rue de la Mortellerie, 1751 (Paris, Museu Carnavalet). 
A rua típica até meados do século XIX: ausência de calçadas e sobreposição entre rotas pedestres e 
veiculares. 

figura 39 
A rua típica do século XX: diferenciação 
clara entre caixa de rolagem e calçadas. 

figura 40 
Rua de uso exclusivamente pedestre. 
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figura 42 
Faenza, Piazza della Liberta. Perspectiva e corte. 
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Paris, Rue de Rivoli, Percier e Fontaine. Perspectiva e elevação. 
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figura 44 
Gênova, Strada Nuova: rua pavilhonar. 
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figura 45 
New York, Park Avenue: rua pavilhonar. 



figura 46 
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2.3. A GALERIA COMERCIAL 

"As galerias, que são ao mesmo tempo casa e estrelas ..." 

2.3.1. Conceito e condições de surgimento 

O tipo arquitetônico galeria comercial pode ser definido a partir do 

conceito de rua comercial (linha de lojas acessível por circulação contínua, conforme 

demonstrado no item anterior) e, por extensão, daquele modelo de cidade em que o 

sistema de ruas, como espaço público, define as áreas edificáveis, que coincidem com o 

espaço privado.46  

Definida genericamente, a galeria comercial é um prolongamento da rua 

comercial como meio de acesso ao interior do quarteirão privado; e um rebatimento 

desta conforme um virtual eixo de simetria, suprimida a parte veicular. Como passagem e 

meio de conexão entre dois ou mais lados de um quarteirão, só tem sentido se integrada 

a um sistema de ruas. A galeria, como arquitetura urbana, pertence a esta cidade que 

Comas denominou "cidade figurativa".47  

Como estratégia, a galeria é potencialmente sistematizável: é possível 

imaginar uma trama de galerias como espelho da trama de ruas. As galerias produzem 

uma subdivisão da massa edificada do quarteirão, assim como as ruas cortam a massa 

edificada da cidade como um todo. 

Entretanto, aqueles aspectos da galeria que a diferenciam com relaçao à 

rua - a cobertura, as fachadas simétricas e a exclusividade pedestre -, permitem vê-la 

também como tentativa de superação desta cidade tradicional. O caráter de certa forma 

artificial da galeria com relação à rua, como ambiente projetado e controlado, onde se 

tem abrigo contra o clima e onde as fachadas não são resultado da soma de inúmeras 

intervenções, mas do desenho dos limites de um recinto, agrega um valor de utopia 

arquitetônica ao tema da galeria." Walter Benjamin foi o primeiro a enxergar por este 

ângulo as galerias do século XIX , e reproduziu em seu texto um extrato de um guia 

turístico da época mostrando o fascínio exercido por esses lugares, esses interiores 

45  Walter Benjamin, Paris, die Hauptstadt des XIX Jahrhunderts, in: Walter Benjamin, Illuminationen. 
Ausgewãhlte Schriften, Frankfurt, Suhrkamp Tascenbuch, 1977, p. 180. 
46  Cf Comas, op. cit., p. 1. 
47  Ibidem. 
48  Sobre a relação entre galeria e utopia ver Anthony Vidler, The Scenes of the Street: Transformation in 
Ideal and Reality, 1750-1871, in: Stanford Anderson (ed.), On Streets, 2' ed., cambridge, MIT Press, 
1978, p. 29-112. 
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tomados públicos, pequenos "mundos em miniatura" que não são criação da natureza, 

mas do engenho do homem: 

"Estas galerias, uma recente invenção da indústria do luxo, são 
passagens com tetos de cristal e paredes de mármore, atravessando 
quarteirões inteiros de casas cujos donos associaram-se na 
especulação. De ambos os lados destas passagens, que são iluminadas 
desde cima, correm as mais elegantes lojas, de maneira que uma 
galeria deste tipo é de fato uma cidade, um mundo em miniatura."'" 

O protótipo da galeria comercial surgiu no Palais Royal, na Paris de fins 

do século XVIII. Construído entre 1624 e 1639 pelo Cardeal Richelieu, o Palais Royal 

passou posteriormente às mãos da família real, por ordem de quem foi reformulado de 

1781 a 1786, conforme projeto de Victor Louis (fig. 49). O Palais Royal transformou-se 

então em um grande complexo arquitetônico, formal e funcionalmente autônomo, onde 

haviam apartamentos, lojas, cafés e restaurantes, conectados por pórticos que 

configuravam dois grandes espaços: Cour d'Honner e Jardin. Entre estes, Louis 

projetou uma colunata dupla, cuja construção foi suspensa nas fundações por falta de 

recursos financeiros.50  Provisoriamente, foi levantada no local uma construção de 

madeira, a Galerie des Bois (figs. 48 e 50), que veio a ser a primeira galeria parisiense: 

três linhas de lojas ao longo de duas passagens estreitas, iluminadas por janelas altas.51  

Autores como Geist e Vidler salientam a importância do Palais Royal na 

vida pública parisiense, antes e depois da Revolução Francesa, como recinto urbano 

polifuncional: ao mesmo tempo que um interior, a galeria era também um espaço 

público; assim como forum político,52  também espaço de lazer e consumo; se era local 

de preferência de nobres e burgueses para suas compras, também não excluía as camadas 

populares. As citações abaixo referem-se às formas de utilização do Palais por parte do 

público da época: 

"Esse edificio de múltiplos usos, esse quarteirão urbano, essa cidade 
dentro da cidade, tornou-se possível somente com a revolução, a 
emancipação da burguesia, e o intercâmbio fisico de vários estratos 
sociais: nobreza, burguesia, capitalistas, flâneurs, estrangeiros, o 

49  Benjamin, op. cit., p. 170. 
5°  A família real alugava as lojas a terceiros, como forma de melhorar suas rendas; a crise do sistema 
monárquico, que culminaria nos acontecimentos da Revolução Francesa, já se fazia sentir. Para uma 
história completa do Palais Royal ver Geist, op. cit., p. 448-460. 
51  Geist, op. cit., p. 452-453. 
52  Geist enfatiza especialmente o papel do Palais Royal durante a Revolução Francesa: "Nesses 
confrontos historicamente longos, o público, sob a forma de opinião pública, criticismo, e pressão das 
ruas, desempenhou um papel cada vez maior, e que é difícil medir. Essa bem articulada opinião pública 
criou centros de atividade em incontáveis salões, círculos, sociedades secretas, clubes políticos e 
literários, e cafés dentro e ao redor do Palais Royal." Geist, op. cit., p. 59. 
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demi-monde, o grupo da moda, o submundo - todos representaram 
seu papel aqui..." " 

"... assim a Galerie des Bois serviu de palco para tudo - as faces do 
comércio, da luxúria, da pobreza, da respeitabilidade, da política, 
dinheiro e corrupção, da pornografia e depravação, do exotismo e da 
criminalidade. (...) Como todo o espaço era aberto, com as lojas 
dispostas como as bancas de uma feira, a cena inteira podia ser 
apreciada numa única vista, de uma ponta a outra. Damas da moda 
podiam passear, atores podiam posar, janotas literatos exibir-se, e, 
`de todos os cantos de Paris viria uma prostituta para fazer o 
Ralais'," 54  

Na esteira do sucesso comercial alcançado pela Galerie de Bois, surgiram 

em Paris muitas outras galerias, dispostas primeiramente nas imediações do Palais Royal, 

e depois mais afastadas. Aquelas localizadas a oeste, como por exemplo Passage des 

Panoramas (1800), Passage de 1'Opera (1822, fig. 51) e Passage Choiseil (1825) 

eram mais luxuosas e vendiam artigos de moda e decoração; as galerias a leste, como por 

exemplo Passage du Caire ( 1798) e Passage du Ponceau (1826), possuíam menor raio 

de influência e abrigavam lojas de artesãos, artistas e pequenos comerciantes.55  

Geist considera como período de geração do tipo galeria comercial os 

anos que vão da construção da Galerie de B cois até 1820, seguindo-se então períodos de 

difusão e exportação do tipo para outras grandes cidades na Europa e América.56  

A proliferação da galeria no século XIX, como tipologia comercial, se 

deve a uma conjunção de fatores, tanto de ordem social, quanto de ordem econômica e 

urbana. 

Como causas econômico-sociais temos: 

a) a expansão capitalista e a necessidade de buscar novos mercados para 

a indústria de artigos de luxo (especialmente têxtil) que resulta do sistema liberal; 

b) a demanda por novos espaços de sociabilidade gerada por um público 

em formação, que conforme as citações acima, reunia vários extratos sociais, desde a 

burguesia em ascensão à nobreza decadente; 

c) a lucratividade da galeria como negócio imobiliário: o proprietário 

locava as lojas a terceiros, a altos custos.57  

Como causas urbanas, aponta-se especialmente: 

53  Geist, op. cit., p. 458. 
54  Vidler, op. cit., p. 80. Vidler cita aqui uma expressão usada por Balzac em Illusions Perdues. 
55  Geist, op. cit., p. 445 e p. 449. 
56  Para uma história completa de cada galeria do século XIX ver Geist, op. cit., p. 124-569. 
57  Geist, op. cit., p. 62. 
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a) situação precária das ruas, uma vez que quase não existiam calçadas;" 

b) a presença de terras disponíveis em localizações centrais, oriundas de 

desapropriações feitas pela revolução de terrenos da nobreza e do clero;59  

c) a ausência de regulamentos que incidissem sobre a propriedade privada; 

as normas urbanísticas legislavam somente sobre as fachadas urbanas. Como edificações 

sobre parcela privada, as galerias estavam livres de regulamentação, e serviam 

perfeitamente às razões da especulação imobiliária.6°  

2.3.2. Características morfológicas 

"Por volta de 1830 a galeria estava completa; todas as suas partes 
estavam plenamente desenvolvidas. Espaço longitudinal, fachadas 
internas e externas, abóbada de vidro contínua, e domo de vidro 
estavam estabelecidos como características de um tipo construtivo que 
tornou-se por si mesmo indispensável como espaço público. 
Aparecendo também em outras cidades além de Londres e Paris, a 
galeria tornou-se um símbolo de modernidade cultural. Já não era 
mais uma parte da esfera privada da especulação, mas estava 
integrada nos mais amplos interesses da vida urbana."61  

O conceito arquitetônico da galeria, tal ( orno foi disseminado pelas 

grandes capitais européias e americanas a partir da segunda década do século XIX, veio 

a consolidar-se com a introdução das coberturas de ferro e vidro, já que os primeiros 

modelos, como por exemplo Galerie de Bois e Passage des Panoramas, possuíam tetos 

de madeira. 

São exemplos importantes desta segunda fase: Galerie Vivienne (1826) e 

Galerie Colbert (1828, fig. 52), vizinhas ao Palais Royal e construídas, respectivamente, 

pelos arquitetos F.J.Delannoy e J.Billaud;62  Passage Choiseul (1825-1827), cujo 

arquiteto foi Tavernier e que era uma das mais longas de Paris;63  Galerie d'Orléans 

(1829), construída por Fontaine como parte da restauração do Palais Royal iniciada em 

1814, sobre o local onde antes erguia-se a Galerie de Bois (demolida em 1828). A 

58 Embora usuais entre os romanos, as calçadas praticamente desapareceram na cidade medieval. Em 
meados do século XVIII podemos encontrá-las em Paris somente em algumas ruas especiais: Rue de 
l'Odeon, Rue Lafayette, Chaussée d'Antin e Rue de Tournon, onde foram executadas por iniciativa 
privada. Somente em meados do século XIX, durante a administração de Haussmann, será criado um 
sistema de calçadas. Cf. Geist, op. cit., p. 64. Ver também Gutman, op. cit., p. 249. 
59  Por exemplo, Passage du Caire, construída sobre terras do Convento Filles-Dieu. Cf. Geist, op. cit., p. 
464. 

Geist, op. cit., p. 63. 
61  Geist, op. cit., p. 70. 
62  Geist, op. cit., p. 489-503. 
63  Geist, op. cit., p. 510-516. 
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Gateie d'Orléans (fig. 53) foi a primeira cuja cobertura possuía seção em arco pleno, e 

era excepcionalmente ampla com relação às demais, nos seus 65 metros de comprimento 

por 8,5 metros de largura." 

A utilização do ferro na construção era conhecida desde a Antigüidade,65  

mas só adquiriu importância a partir de meados do século XVIII, quando, em 

Coalbrookdale, Abraham Darby usou pela primeira vez o coque (carvão mineral) para 

converter ferro bruto em material apto para a forja, tornando possível a produção em 

massa do ferro.66  

O ferro passou a ser muito empregado em coberturas, substituindo as 

armações de madeira, que incendiavam-se facilmente. Uma primeira aplicação em Paris 

ocorreu em 1786, quando Victor Louis cobriu o Teatro Francês com uma estrutura de 

ferro forjado.67  Como se vê, as coberturas das galerias não são originais como sistema 

construtivo, e também não trouxeram contribuições especiais do ponto de vista 

estrutural. Como sistemas bi-apoiados, vencendo vãos usualmente pequenos - entre 3 e 

15 metros68  -, não colocavam nenhum problema estrutural que exigisse soluções 

originais. As soluções técnicas eram portanto derivadas de outros programas, que 

obrigatoriamente tivessem que lidar com maiores vãos: mercados, estações ferroviárias, 

invernadouros. 

O traço original da galeria consiste no emprego do vidro aliado ao ferro, 

de forma a configurar uma superficie envidraçada contínua ao longo da circulação.69  

Eventualmente, estas zenitais lineares combinavam-se a uma ou mais cúpulas, que 

coincidiam com alargamentos espaciais em posição central ou indicando mudança de 

direção. Duas exceções interessantes foram a Lowther Arcade (1829), em Londres (fig. 

56), e a Royal Arcade (1831), em Newcastle" (fig. 55). Nestes casos a iluminação 

zenital era feita mediante uma sucessão de domos envidraçados de base quadrada, de 

" Geist, op. cit., p. 523-529. 
65  0 conhecimento do ferro remonta à idade pré-histórica, mas foi pouco empregado na Antigüidade 
como material de construção: os gregos e os romanos preferiam o bronze, por resistir melhor às 
mudanças atmosféricas. Antes da idade industrial o ferro foi empregado quase que unicamente como 
elemento de travação em estruturas de alvenaria e cantaria. Cf. Sigfried Giedion, Espacio, Tiempo y 
Arquitectura, Barcelona, Cientifico-Médica, 1968, p. 169. 
66  Giedion, op. cit., p. 171. 
67  Giedion, op. cit., p. 177. 
68  Geist, op. cit., p. 97. 
69  M soluções usuais para o problema da iluminação zenital eram mais pontuais e centrais do que 
lineares e continuas: a cúpula, o lanternim, a clarabóia, etc. 
70  Demolidas respectivamente em 1902 e 1966, cf. Geist, op. cit., p. 126-127. 



65 

forma que a continuidade espacial era enfatizada não por um elemento arquitetônico 

linear e contínuo, mas pela repetição de um módulo. 

No início do século XX, em casos isolados, empregaram-se coberturas de 

concreto e vidro em galerias, como por exemplo na Mãdler Passage (1914, fig. 54), em 

Leipzig.7' 

Atualmente, entre as galerias que ainda estão em pé, poucas são as 

coberturas que encontram-se conforme seu estado original. Isto se deve ao problema da 

infiltração de água, que não era perfeitamente solucionável com a tecnologia do século 

XIX.72  

Do ponto de vista programático, a referência básica continuou sendo o 

Palais Royal: era fundamental oferecer ao visitante uma gama diversificada de atrações 

além das lojas. Estas variavam desde cafés, cervejarias, restaurantes, tavernas, salas de 

leitura, a casas de espetáculo como teatros, salas de concerto, cabarés, panoramas e 

dioramas, e mais tarde cinemas. 

O número de pisos dependia da inclusão ou não de outros programas no 

edificio da galeria, como apartamentos, hotéis e escritórios. Tirante estes pisos 

superiores, cuja configuração variava se comerciais ou residenciais, a formulação 

arquitetônica do programa apresentava pouca variação em torno do tema da circulação 

linear que organiza duas fileiras simétricas de lojas. Esta circulação tinha como 

características básicas: 

a) em termos urbanos, conectar duas ou mais ruas, ou uma rua e um 

edificio importante; 

b) do ponto de vista compositivo, prover um espaço regular e ordenado 

dentro de uma parcela nem sempre regular: a circulação da galeria é um recinto urbano 

projetado, para ser observado como um todo, daí o cuidado no desenho dos elementos 

de arquitetura (fachadas simétricas e cobertura) como definidores deste espaço; 

c) do ponto de vista funcional, prover um espaço de transição entre rua e 

loja que, mantendo um caráter de rua pública, ofereça o conforto dos espaços interiores. 

Como espaço simétrico e como elemento de conexão a galeria tem como 

precedente o tema da ponte. A Ponte Rialto, sobre o Grand Canal de Veneza, possuía 

lojas dos dois lados, da mesma forma que a Ponte Vecchio, em Florença. Assim como 

71  Geist, op. cit., p. 305. 
72  Geist cita um artigo da época (Iron and Glass in Building Construction, The Builder, maio, 1856), 
onde o autor alegava que o teto de vidro do Palácio de Cristal de Paxton, em Londres, vazava tanto que 
enormes poças se formavam no piso durante a exposição em dias de chuva. Cf. Geist, op. cit., p. 99. 
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as galerias, estas pontes exploravam a passagem com a finalidade de vender 

mercadorias.73  

Sendo fundamental para o sucesso da galeria comercial a capacidade de 

atrair movimento de pedestres, é importante que ela conecte ruas movimentadas, que 

possam gerar um fluxo circulatório forte o suficiente para fazer da galeria um trajeto 

alternativo. O diagrama de tipos espaciais organizado por Geist aqui reproduzido (fig. 

57) mostra as diversas formas de subdivisão do quarteirão efetuadas pelas galerias. Com  

exceção das duas primeiras colunas, em que a galeria é como um cul-de-sac, todos os 

outros esquemas são potencialmente generativos de um sistema de espaços públicos 

acessíveis somente a pedestres, tão extensível quanto o próprio xadrez gerador do tecido 

rua/quarteirão. A seqüência formada por Passage des Panoramas (1800), Passage 

Jouffroy (1845) e Passage Verdau (1846),74  em Paris, exemplifica a configuração de 

um trajeto pedestre alternativo, totalmente coberto, formado pela repetição do tipo 

galeria (fig. 62). 

Já a Passage de L'Opéra (1822-1825) ilustra aquela variação em cul-

de-sac, onde a galeria não liga duas ruas, mas uma rua a um edificio importante, neste 

caso a Academie Royale de Musique.75  A Passage de L'Opéra (fig. 51) é diferente 

também por ser uma galeria dupla, possuindo quatro linhas paralelas de lojas, 

organizadas ao longo de dois corredores de circulação conectados em dois momentos. 

No que concerne às galerias do século XIX, o corredor de circulação, 

quer disposto em ala única, quer desdobrado, é sempre o elemento central da 

composição. Se a parcela onde se inscreve a galeria possui limites irregulares, estas 

diferenças serão absorvidas na faixa de lojas, de modo que a circulação sempre apareça 

como espaço composto, regular e equilibrado, cujos limites são claramente fixados pelas 

fachadas das lojas, simetricamente rebatidas. A montagem desta seqüência espacial 

ordenada envolve o manuseio de estratégias projetuais que visam acomodar todas as 

discrepâncias formais fora dos limites do espaço principal, de forma a torná-las 

73  Quanto aos precedentes da galeria comercial, Geist observa que existem várias estruturas urbanas que 
estão relacionadas à galeria, sem contudo constituírem estágios dentro da sua evolução. Não sendo 
possível identificar um predecessor imediato, Geist investiga os precedentes tipológicos para cada uma 
das principais características da galeria. Cf. Geist, op. cit., p. 20. 
74  Somadas, as três perfazem 350 metros que correm paralelos ao Boulevard Montmartre. A Passage 
Jouffroy e a Passage Verdeau foram construídas pelos arquitetos Hyppolite Destailleur e seu genro 
Romain de Bourge. Cf. Geist, op. cit., p. 529-534. 
75  A Passage de L'Opéra foi construída por François Debret, mesmo arquiteto da Académie Royale de 
Musique. Foi demolida em 1924 por causa da extensão do Boulevard Haussmann. Cf. Geist, op. cit., p. 
529-534. 
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figura 52 
Paris, Galerie Colbert e Galerie Vivienne. 

Galerie Vivienne, 
interior. 

Planta de situação em 1966. 

Galerie Colbert, interior em litografia de Billaud, 1828. 



figura 53 
Paris, 
Galerie d'Orléans, 
interior. 

figura 54 
Leipzig, 
Mãdler Passage,. 
1912-1914. 
Domo de concreto. 



figura 55 
Newcastle, Royal Árcade. 
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figura 56 
Londres, Lowther Árcade. 
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figura 58 
Birmingham, Great Western 
Árcade e North Western 
Árcade, 1889. 
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figura 59 
Bruxelas, Galerie du 
Commerce, Passage du Nord 
e Passage des Postes, 1894. 
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figura 62 
Paris, Passage des 
Panoramas, Passage Jouffroy 
e Passage Verdeau, 1950. 
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figura 57 
Diagrama de tipos espaciais. Johan F. Geist, Árcades: The History of a Building Type. Mit Press, 1985, p. 93. 

figura 60 
	

figura 61 
Bradford, Swan Árcade, 	Berlim, Lindengalerie, 1909. 
1877-1881. 
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figura 67 
Berlim, Kaisergalerie. 
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figura 65 
Haia, Árcade. 
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1966. 

Haia, Árcade, situação 
antes de 1900. 

figura 66 
Londres, Exeter Árcade. 
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imperceptíveis. Retomando a terminologia Beaux-Arts, Corona Martínez identifica estas 

estratégias como poché de planta.76  No caso das galerias o poché está justamente na 

banda de lojas: se a parcela é irregular, estas é que variam dimensional e formalmente 

para fazer os necessários ajustes, como ocorre nas Galeries St. Hubert (1846-1847), 

em Bruxelas (fig. 64), na Kõnigin Augusta Halle (1862), em Colônia (fig. 63), e na 

Arcade (1883-1885), em Haia (fig. 65).77  

Corona Martínez faz unia descrição do modo de composição acadêmico 

que ajusta-se perfeitamente às galerias do século XIX: 

"Que cada espaço está composto significa que tem seus eixos, uma 
forma particular de ornamento, e é autosuficiente; fechadas as portas 
que o comunicam com outros espaços principais, cada salão é um 
equilibrado lugar de permanência, que não requer outros. Idealmente 
é completo; e as grandes seqüências se formam por espaços 
compostos, mesmo as galerias que servem primordialmente de 
circulação, que se compõe como seqüências de tramos equilibrados, 
com suas laterais desenhadas ritmicamente, como se se tratasse de 
alinhar edificios ao longo de uma rua. A marche se desenvolve pelos 
eixos dos espaços principais, tratando de produzir a sensação de um 
avanço retilíneo; se for o caso, há uma técnica que permite variar a 
direção dos eixos empregando vestíbulos circulares, ovais ou 
poligonais, que permite m o giro e a multiplicação de direções."78  

A Kaisergalerie (1871-1873), em Berlim (fig. 67), bem como as já 

citadas Galerie Colbert (fig. 52), Kõnigin Augusta (fig. 63) e Arcade (fig. 65), 

demonstram o uso do elemento compositivo circular ou poligonal como rótula que 

absorve uma mudança de direção. Na Galeria Vittorio Emanuele II (1865-1877), em 

Milão, a intersecção entre as alas é marcada pela grande cúpula e por esquinas 

chanfradas (fig. 72). Na Exeter Arcade (1842-1843), em Londres, um vestíbulo 

poligonal absorve o ângulo agudo formado entre galeria e rua (fig. 66).79  

Existem casos entretanto em que a galeria não necessita acomodar-se ao 

parcelamento existente porque ela mesma, como edificio, coincide com um quarteirão 

inteiro. São exemplos deste grupo El tergesteo (1840-1842), em Trieste (fig. 68), a 

76  Alfonso Corona Martínez, Ensayo sobre el Proyecto, Buenos Aires, CP67, 1990, p. 205. 

77  As Galeries St. Hubert são obra de Jean Pierre Cluysenaar; a Kõnigin Augusta foi projetada por Johan 
Peter Weyer, e destruída por um bombardeio em 1944; a Árcade é de autoria de Van Wijk. Cf. Geist, op. 
cit., p. 198. p. 246-247, p. 261-268. 
78  Martínez, op. cit., p. 200-201. 
79  A Kaisergalerie foi projetada por Kyllmann e Heyden, destruída por bombardeio em 1944; a Vittorio 
Emanuele é obra de Giuseppe Mengoni; a Exeter Árcade foi construída por Sydney Smirke, e demolida 
em 1862 por não haver alcançado sucesso comercial. Cf. Geist, op. cit., p. 142-162; p. 338; p. 372-387. 



Galleria Collona, em Roma (fig. 70) e o GUM (1888-1893) de Moscou (fig. 69).80  Os 

já demolidos Les Halles (1853) de Paris, embora fossem um mercado, também poderiam 

estar aqui incluídos, uma vez que o conjunto da edificação estrutura-se mediante galerias 

(fig. 71).81  

Geist aponta como uma das diferenças fundamentais entre a galeria e a 

rua, além da cobertura, a simetria das fachadas,82  e como principal precedente para tal 

característica os Uffizi de Florença (fig. 74).83  

Normalmente, a largura da loja fornece a dimensão do módulo de geração 

da fachada interna. Este módulo, que, portanto, ou corresponde exatamente à fachada da 

loja ou é submúltiplo desta, é definido por elementos de arquitetura tais como arcos e 

pilastras, combinados, conforme o tema clássico do Coliseo, ou separados. Muitas 

galerias possuem fachadas desenhadas conforme as arcadas urbanas, só que ao invés de 

vazados, os arcos são preenchidos por vidros. A fachada interior da Galeria Colbert 

(fig. 52), por exemplo, lembra o pórtico do Hospital dos Inocentes." O arco pode 

aparecer também marcando a progressão longitudinal, como na Lowther Arcade (1829) 

em Londres (fig. 56), embora a solução mais freqüente seja aquela da Galerie 

d'Orléans, em que o plano de cobertura é independente das fachadas (fig. 53). 

No final do século XIX as galerias entram num processo de gigantismo. 

Exemplos desta fase monumental, além daquelas galerias que ocupam integralmente o 

quarteirão, são a Vittorio Emanuele em Milão (fig. 72) e a Galeria Umberto I (1887-

1891) em Nápoles. Se as primeiras galerias construídas em Paris e Londres foram fruto 

da especulação privada, estas últimas são geralmente resultado de uma combinação entre 

capitais públicos e privados, inclusive sendo até objetos de concurso." 

Na América do Sul, a galeria foi muito bem aceita especialmente em 

países de colonização espanhola - Buenos Aires, Montevidéo e Santiago do Chile, por 

80  0 GUM foi projetado por Alexander Nikanorovitch Pomerantsez. Cf. Peter Blake, Shopping streets 
under roofs of glass. Architectural Forum, v. 124, jan./fev. 1966, p. 74. A Galleria Colonna foi 
construída provavelmente em 1926, como parte de um projeto de renovação urbana, por Dario Carbone. 
Cf. Geist, op. cit., p. 545 e p. 557. 
81  Geist não inclui Les Halles em seu catálogo geral de galerias (Geist, op. cit., p. 124 - 128); Blake 
considerou-os "as mais fantásticas, e possivelmente as maiores galerias existentes" (Blake, op. cit., p. 
71). Grande mercado central de abastecimento, construído em 1853 conforme projeto de Victor Baltard, 
foi demolido na década de setenta , dando lugar ao atual Forum des Halles. 
82  Geist, op. cit., p. 19. 
83  Palácio projetado por Vasari sob encomenda dos Medici, destinado a escritórios do governo toscano. 
Vasari trabalhou no projeto de 1560 até sua morte, em 1574; o edificio foi concluído por Bernardo 
Buontalenti. Cf. Peter Murray, Arquitectura del Renacimiento, Buenos Aires, Viscontea, 1982, p. 125. 
84  Bruneleschi, Florença, 1421. 
85  Geist, op. cit., p. 99-106, p. 198. 
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exemplo, possuem várias galerias nas zonas centrais -, tanto pela compatibilidade entre o 

tipo e a quadrícula, quanto pela adequação das galerias à topografia plana dos sítios 

fundacionais espanhóis. 

Na Europa, o declínio das galerias, tem início a partir de 1900, quando 

passam a ser inclusive proibidas pela legislação em muitos lugares. Geist relaciona a 

decadência da galeria como tipo arquitetônico às mudanças ocorridas na cultura 

urbanística internacional, especialmente ao mito da cidade jardim como solução para 

todos os problemas urbanos, à aversão para com a cidade tradicional e à crescente 

autonomia do edificio com relação ao espaço público. 

"Evidentemente, o fim da galeria como concepção espacial coincidiu 
com a premissa de moldar o sistema espacial urbano como um todo. 
A cidade veio a ser interrompida por vastos espaços públicos. O 
edificio individual tornou-se uma entidade independente que não 
mais jogava um papel subserviente. A cidade como um sistema de 
espaços foi substituída por um sistema de entidades individuais. As 
distâncias entre os edificios passaram a ser baseadas em critérios 
fundamentalmente diferentes daqueles usados no século XIX. A 
galeria não tinha lugar neste novo sistema espacial, o qual nos 
persegue ainda hoje." 86  

Partes da galeria serão retomadas em programas característicos do século 

XX: numa das configurações clássicas de shopping center - o mall - as lojas estão 

alinhadas simetricamente ao longo de uma galeria com cobertura de vidro. E também os 

shoppings passam a influenciar as galerias, especialmente no tratamento dos interiores e 

na inclusão de "praças de alimentação" e "playlands", porque as galerias almejam 

assemelhar-se àquela imagem de modernidade vendida pelo shopping center. 

Como uma interpretação atual do tipo galeria comercial temos o BCE 

Place,87  em Toronto, um grande conjunto de uso misto, remodelado conforme concurso 

de idéias de 1987, vencido por Santiago Calatrava (fig. 75). No projeto de Calatrava, já 

executado, uma grande galeria metálica costura os edificios existentes aproveitando 

espaços residuais e ordenando o interior do quarteirão. Como variação interessante da 

concepção tradicional de galeria, observa-se que aqui não foram projetadas novas 

fachadas interiores, a intervenção contempla apenas cobertura e suportes. As fachadas 

antigas permanecem visíveis através da nova estrutura, de forma que uma nova ordem é 

estabelecida sem contudo apagar inteiramente os traços do que antes existia. 

86  Geist, op. cit., p. 80. 
87  Cecília Rodrigues dos Santos. Santiago Calatrava: Reinventando a galeria, AU, 52, fev./mar., 1994, p. 
50-56. 
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figura 48 
Paris, Palais Royal, 
Galeries de Bois, 
1786-1788. 
Demolida em 
1828. 

figura 49 
Palais Royal, 
galerias. Projeto de 
Louis, 1784. 

    

    

    

    

figura 50 
Palais Royal, Galerie de Bois, 1828. 



figura 63 
Colônia, Konigin Augusta. 

Kõnigin Augusta 

c 

figura 64 
Bruxelas, Galeries St. Hubert. 
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figura 68 
Trieste, El Tergesteo. 



figura 69 
Moscou, GUM. 

O 

\  

.figura 70 
ama, Galleria Colonna. 
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figura 71 
Paris, Les flanes. 
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figura 72 
Milão, Galleria Vittorio Emanuele II. 
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figura 73 
Autun, Arcade. 

figura 74 
Florença, Pia77a degli Uffizi. 
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figura 75 
Toronto, BCE Place, Santiago Calatrava. 
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2.4. A LOJA DE DEPARTAMENTOS 

"A multidão de compradores inaugura uma nova forma de comércio, 
centralizada nas lojas de departamentos, às custas dos clássicos 
mercados ao ar livre e das pequenas lojas. Nesta nova forma de 
varejo, emergiam todas as complexidades e problemas da vida 
pública no século XIX; esse comércio era um paradigma para as 
transformações que ocorriam no domínio público." 88  

2.4.1. Conceito e condições de surgimento 

Em 1852, Aristide Boucicaut" fundou em Paris a primeira loja de 

departamentos - o Bon Marché -, introduzindo um novo sistema de organização de 

vendas à varejo, baseado nos seguintes princípios: 

a) variedade de artigos em todos os ramos; 

b) pequena margem de lucro em cada item, tendo como compensação 

grande volume de mercadorias vendidas; 

c) preços fixos e claramente marcados,9°  de forma que qualquer um podia 

entrar na loja apenas para olhar, sem comprar;91  

d) pagamentos à vista; 

e) permissão de trocas. 

Como sistema de venda, a loja de departamentos é uma conseqüência das 

mudanças nos meios de produção provocadas pela revolução industrial. Ao contrário da 

produção artesanal, a máquina permitia colocar à disposição um número muito maior de 

artigos em muito menor tempo. Se a pechincha era a forma de vender adequada ao artigo 

manufaturado, o preço fixo será a modalidade natural de venda do artigo produzido em 

série. A pechincha demandava tempo disponível e contato direto entre comerciante e 

comprador, já que dificilmente o poder de barganha podia ser confiado aos funcionários, 

e tornou-se por isso um comportamento incompatível com a pretensão de obter grandes 

margens de lucro justamente sobre a comercialização de grosso volume de artigos.92  

88  Sennet, op. cit., p. 167. 
89 Existem controvérsias sobre quem inventou a loja de departamentos. Conforme Pevsner (op. cit., p. 
320), Sennet (op. cit., p. 180), e Giedion (op. cit., p. 240) o invento deve ser creditado a Boucicaut. 
Conforme Geist (op. cit., p. 51), com base em Alison Adburgham, Shops and Shopping, 1800-1914, 
London, 1964, desde 1830 havia em Manchester e Newcastle lojas que trabalhavam com preços fixos, 
pequena margem de lucro por artigo e grande volume de vendas pela variedade de mercadorias 
oferecida. 
90  0 preço fixo para mercadorias no varejo não era novidade; a originalidade do Bon Marché estava em 
adotar esse critério para toda e qualquer mercadoria existente na loja. Cf. Sennet, op. cit., p. 180. 
91  Nos estabelecimentos tradicionais, entrar na loja representava um contrato implícito de compra. O 
hábito de olhar sem o compromisso de comprar era característico das feiras livres e não das lojas. Cf. 
Sennet, ibidem. 
92  Sennet, op. cit., p. 181. 
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A questão do livre acesso às mercadorias, ou seja, a possibilidade de 

circular por todo o interior da loja sem o objetivo prévio de comprar, diz respeito a uma 

forma de comportamento social própria do século XIX, a qual Walter Benjamin, chamou 

flânerie, e que o comércio aprendeu a explorar: 

"A multidão é o véu através do qual a cidade cotidiana, como 
fantasmagoria, acena para o flâneur. Nela a cidade é ora paisagem, 
ora recinto. E tudo isso entra na construção da loja de departamentos, 
que usa a flânerie em si mesma com a finalidade de vender artigos de 
consumo. A loja de departamentos é o golpe final do flâneur."93  

A criação dos grand boulevards94  parisienses, sob a administração de 

Haussmann (1853-1869), havia facilitado as condições de acesso da população aos 

diversos cantos da cidade.95  Os ônibus puxados à cavalo, introduzidos em Paris em 1838, 

encontram-se em pleno funcionamento a partir da década de cinqüenta. Se por um lado a 

onda de especulação imobiliária levantada pela intervenção de Haussmann mudou a 

ecologia dos quartiers parisienses, transformando bairros outrora heterogêneos em 

bairros ricos ou bairros pobres, por outro lado a ampliação da estrutura viária e a criação 

de um sistema público de transportes trouxe uma mobilidade à pop ',ilação que contribuiu 

para ampliar os horizontes dos parisienses para além de seus locais de moradia. A 

possibilidade e o hábito de circular próprios da Paris do século XIX estão entre as causas 

do sucesso das lojas de departamentos, que popularizaram-se a partir da invenção de 

Boucicault. Estas não se destinam, como boa parte das galerias comerciais, a um público,  

selecionado de aristocratas e burgueses, mas sim a uma massa anônima de consumidores; 

eu raio de ação não é o limite de um bairro, mas todo o perímetro urbano. 

"As únicas viagens rotineiras que as classes trabalhadoras de Paris 
poderiam vir a fazer para setores da cidade não trabalhadores, ou 
mesmo para um outro setor trabalhador, eram com o fito de fazer 
compras, como no caso de se ir a uma das novas lojas de 
departamentos. O cosmopolitismo - enquanto experiência da 
diversidade da cidade - passou para a experiência das classes 
trabalhadoras enquanto uma experiência de consumo."96  

93  Benjamin, op. cit., p. 179. 
94  Ver item 2.2. deste trabalho. 
95 

 "A simples complexidade fisica das ruas da velha cidade também era um obstáculo para se reunir essa 
massa de consumidores. Estima-se que, por causa das ruas estreitas e tortuosas de Paris no início do 
século XIX, uma caminhada a pé que dura hoje quinze minutos naquele tempo exigia uma hora e meia. 

Sair do seu quartier era uma questão de consumir tempo." Sennet, op. cit., ibidem. 
Sennet, op. cit., p. 174. 
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Paralelamente, outra sorte de fatores jogou papel importante na aceitação 

e difusão desta nova forma de comércio. O surto de crescimento enfrentado pelas 

grandes cidades da época - Paris e Londres - durante o século XIX, devido tanto à 

imigração quanto ao aumento interno da população, transformou a cidade numa 

multidão de estranhos. A queda dos privilégios feudais, a decadência da aristocracia e a 

ascenção da burguesia, bem como a própria produção em massa de roupas haviam 

contribuído para minimizar as diferenças entre a aparência das pessoas. Conforme 

Sennet, "as marcas públicas estavam perdendo suas formas distintivas" e "o estranho, 

cada vez mais intratável, como um mistério".97  

Por isso, na sociedade de massa, a experiência do consumo está ligada ao 

desejo de distinção social. As lojas de departamento capitalizaram esta necessidade, 

explorando o que Marx denominou "fetichismo das mercadorias": o fato de revestir 

coisas materiais de significados alheios a sua utilidade, conferindo-lhes um "status" por 

associação. A própria decoração cie interiores e vitrines, que por esta época passam 

também a ser objeto de atenção dos arquitetos, dedica-se a fixar tais relações entre 

roupas e pessoas de prestígio, entre objetos e lugares, etc." 

2.4.2. Características morfológicas 

A loja de departamentos é uma expansão da loja tradicional em superficie 

e altura. O aumento na demanda e na oferta de produtos ocorrido a partir da revolução 

industrial pressionou alterações programáticas e dimensionais no tema da loja, que 

passou a incluir, além de áreas de exposição de artigos cada vez mais extensas, também a 

necessidade de setores especializados como áreas de estoque e escritórios 

administrativos. 

O processo de geração da loja de departamentos como diversificação 

tipológica no âmbito da arquitetura comercial exemplifica perfeitamente a tese de 

Aymonino sobre a origem de novas tipologias não residenciais no período de formação 

da cidade industrial. O desenvolvimento econômico, politico e social da civilização 

industrial determina o aparecimento de novas necessidades, que vem a configurar-se 

como atividades organizadas: 

97  Sennet, op. cit., p. 35. 
98  Ibidem. 
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"Quando estas atividades atingem uma fase de sua organização mais 
complexa e articulada, com a conseqüente tendência para se tornarem 
defmitivas, ou seja, estáveis em relação a um determinado período de 
tempo, surge a necessidade ulterior (e por isso diferente da inicial) 
de realizar uma obra de construção apropriada, capaz de configurar e 
desenvolver, resolvendo-as, essas atividades com a sua própria 
presença arquitetônica." " 

A primeira loja de Boucicaut funcionava em uma área de 

aproximadamente 30 m2. O sucesso do empreendimento fez com que, antes de 1862, o 

Bon Marché possuísse várias filiais por Paris inteira. Em 1869, Boucicaut encomendou 

a M.A.Laplache um projeto específico para a instalação do Bon Marché (fig. 79), que 

foi executado e em seguida ampliado. De 1873 a 1876 o arquiteto L.C.Boileau e o 

engenheiro Eiffel executaram a ampliação do Bon Marché, utilizando estruturas de ferro 

e grandes clarabóias envidraçadas (fig. 76, fig. 78 e fig 80). Em sua forma final, o Bon 

Marché ocupava uma quadra inteira, limitada então pelas ruas de Sévres, de Babylone, 

du Bac e Velpeau.'°°  

Quer a partir do exemplo de Boucicault, quer por desenvolvimentos 

paralelos, a nova forma de organização de vendas difundiu-se pela Europa e inclusive 

pela Améric a. Surgiram então diversos edificios projetados para este fim e nos mesmos 

moldes, demonstrando o nascimento de um novo tipo arquitetônico dentro do programa 

comercial: A.T. Stewart (1863) em New York (fig. 85), de John Kellum;lm  Printemps 

(1882), em Paris, projeto de Sédille fig. 90); o Wertheim (1896-1904), de Alfred Messel 

(fig. 93), e Hermann Tietz (1898), de Sehring & Lachman (fig. 88), ambos em Berlim; 

Jelmoli (1899), de Stadler & Usteri, em Zurique (fig. 81); Harrods (1901-1905), de 

Stevens & Hunts, e Selfridge's (1908) de R. Frank Atkinson e D.H. Burnham (fig. 82), 

em Londres;' 2  Innovation (1900-1901) e Grand Bazar Anspach (1903), de Victor 

Horta (figs. 83 e 87), em Bruxelas.1°3  

Na América, outros exemplos podem ser encontrados na obra dos 

arquitetos da Escola de Chicago. Sullivan e Adler projetaram e construíram uma série de 

lojas de departamentos (figs. 94 a 97): Rothschild (1880-1881), Walker (1888-1889), 

Cold Storage Exchange (1891) e Carson Pirie Scott (1889-1900), em Chicago; Van 

99  Carlo Aymonino, O Significado das Cidades, Lisboa, Proença, LDA, 1984, p. 59. 
loo Pevsner, op. cit., p. 321. 
1°1 Depois chamada John Wannamaker's. Cf. Talbot Hamlin, Forms and Functions of Twentieth-
Century Architecture, New York, Columbia, University Press, 1952, v.4, p. 37. 
1°2  Cf. Pevsner, op. cit., p. 320-325. 
1°3  Cf. Klaus -Jürgen Sembach, Arte Nova, Koln, Tashen, 1993, p. 50. 
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Allen (1913-1915), em Clinton, Iowa.104  No mesmo período e também em Chicago, 

Richardson levantou o Marshal Field (1885-1887). 

Em termos programáticos e organizacionais, provavelmente a referência 

mais próxima da loja de departamentos tenha sido o magasin de nouveauté, também 

uma loja tradicional expandida em área, só que dedicada unicamente a artigos de moda e 

vestuário. O edificio da Belle Jardiniére (1867), em Paris, construído por Blondel (fig. 

89), é anterior ao novo Bon Marché.'°5  

O novo programa colocava a necessidade de amplos espaços, livres e 

contínuos. Para permitir circulação fácil e boa visibilidade dos artigos expostos os 

diferentes setores de venda deviam ser plenamente comunicáveis. A utilização de pé-

direitos duplos e passarelas no Bon Marché exemplifica estes objetivos. Também a 

necessidade de iluminação zenital, embora esta não esteja presente em todos os exemplos 

citados,106  era uma demanda gerada pela nova organização em planta: o incremento na 

área aumentava a profundidade da loja com relação à linha de fachada, e a possibilidade 

de iluminação artificial era ainda relativamente precária. 

A resolução planimétrica da loja de departamentos não pressupõe 

dificuldades do ponto de vista distributivo: trata-se do tema da grande sala, com uma 

imponente escada de acesso a um ou mais pisos superiores; os setores de apoio 

normalmente empurrados para os limites de fundo do terreno, liberando o plano de 

fachada para vitrines e o restante da loja para diversas formas de layout, conforme a 

necessidade. Neste sentido, a loja de departamentos, ao contrário da galeria comercial, 

carrega um certo grau de indiferença funcional, que Mumford apontou como um 

"critério de convertibilidade" próprio do século XIX.107  Usando uma distinção feita por 

Aymonino, trata-se de uma tipologia resultante mais da volumetria - que é idêntica à 

quantidade construtiva máxima e portanto coincidente com os alinhamentos -, do que de 

pressões de ordem organizativo-distributivas. As lojas de departamentos identificam-se 

com o conceito moderno de "container", definido por Aymonino como proposta 

1°4  Albert Bush-Brown, Louis Sullivan, Barcelona, Editorial Bruguera, 1964, p. 113-114. 
105 Pevsner, op. cit., p. 323. 
106  O uso de coberturas envidraçadas é característico dos exemplos franceses. Na Escola de Chicago 
prevaleceu a solução clássica do arranha-céu comercial; a loja de departamentos ocupa os primeiros 
pisos, nos andares superiores instalam-se escritórios. 
107 "Mas dificilmente causará surpresa o fato de que as principais formas arquitetônicas produzidas pela 
cidade comercial fossem baseadas em unidades abstratas de espaço: o comprimento da fachada e o 
número de metros cúbicos. Sem nenhuma redistribuição estrutural o hotel, o prédio de apartamentos, a 
loja de departamentos e o prédio de escritórios eram conversíveis uns nos outros." Mumford, op. cit., p. 
474. 
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tipológica volumétrica ou elemento de "extensão máxima" cuja função não precisa estar 

detalhada, "invólucros dentro dos quais é possível realizar infinitas combinações": 

enquanto "no exterior afirma-se o monumento urbano, no interior a interpretação 

individual". 108 

A flexibilidade e continuidade espacial necessárias ao programa da loja de 

departamentos estão condicionadas ao emprego de uma estrutura portante independente 

da estrutura muraria, e neste sentido as estruturas em ferro fundido surgiram como 

alternativa conveniente no período de implantação do tipo,uma vez que permitiam vencer 

grandes vãos com elementos estruturais delgados a um custo razoável. 

O emprego do ferro fundido como esqueleto estrutural data de 1801, 

quando Boulton e Watt utilizaram um sistema de vigas e colunas de ferro na Fiação 

Phillip & Lee, em Manchester, combinado a paredes externas de alvenaria.1°9  A partir de 

meados do século XIX, James Bogardus levantou vários edificios comerciais utilizando 

estruturas de ferro (fig. 91), inclusive vindo a substituir a parede exterior em alvenaria 

por fachadas em ferro e vidro, como no edificio para a editora Harpers & Brothers 

(1854), em New York.11°  

Fachadas em que o marco de referência da composição é justamente a 

estrutura de ferro são encontradas na Innovation de Horta, no Rotschild de Sullivan, 

no Jelmoli de Stadler & Usteri e no A.T. Stewart de John Kellum. 

De um modo geral todas as fachadas de lojas de departamentos do fim do 

século XIX, mesmo nos casos em que o sistema estrutural em ferro é ocultado pela 

alvenaria externa, tendem a adotar maior transparência entre exterior e interior nos 

primeiros pisos,111 recorrendo também à divisão clássica entre base, corpo e ático. A 

base é sempre relativamente transparente, por força das vitrines, podendo corresponder a 

dois pisos, como no Carson Pirie Scott, de Sullivan, onde é também destacada com 

relação ao restante do prédio pela riqueza da decoração em ferro. O corpo pode estar 

desenhado como um plano nobre palaciano, onde grandes janelas unificam dois ou mais 

pisos (Innovation, Printemps, Belle Jardinière, Selfridge's, Hermmann Tietz); ou de 

forma que a unidade seja obtida pela repetição de um pavimento tipo, como no caso dos 

tos Aymonino, op. cit., p. 99. Sobre o conceito de container ver também Aymonino, op. cit., p. 96, onde 
são examinadas várias acepções do termo. 
1°9  Giedion, op. cit., p. 194-195. 
11°  Giedion, op. cit., p. 201. 
111 Exceção à regra é o Cold Storage Exchange (1891), der Sullivan. 
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exemplos norte-americanos (Carson Pirie, Van Allen, Rotschild e Walker, de 
Sullivan; A.T.Stewart de Kellum). 

Os espaços interiores contínuos, iluminados lateral e zenitalmente, 

permeáveis tanto no sentido horizontal quanto vertical encontrados nas lojas de 

departamentos tem como precedente os grandes pavilhões de exposição do século XIX, 

dos quais o mais influente foi o Palácio de Cristal, construído por Paxton para a 

Exposição Internacional de Londres, em 1851 (fig. 92). 

O tema da grande escada interior, freqüentemente encontrado na tradição 

acadêmica em edificios destinados ao grande público - como por exemplo na Ópera de 

Paris, de Charles Garnier -, é usual nas lojas de departamentos do fim do século, 

inclusive hierarquicamente reforçado pela zenital, como no caso do Bon Marché e do 
Printemps. 

A inserção urbana confirma os alinhamentos, e no caso de terrenos de 

esquina, estas são muitas vezes enfatizadas pela disposição do acesso e pela volumetria, 

através de elementos de composição cilíndricos que articulam as duas fachadas. Esta 
solução, adotada tanto no Printemps de Paris em 1882, quanto no Carson Pirie de 
Chicago em 1889, seria utilizada por Mendelsohn na Alemanha quase trinta anos depois 

dentro de uma sintaxe moderna, quer combinada ao tema da escada como nas lojas 
Schocken (1926-1928) de Stuttgart (fig. 98), quer como inflexão de um dos planos de 
fachada como na Petersdorff (1927-1928) de Breslau (fig. 104). Na Schocken (1928-
1929) de Chemnitz todo o edificio conforma-se à grande curvatura da esquina urbana 
onde se inscreve (fig. 101). Também as lojas C.A. Herpich (1924) e Deukon Haus 
(1927), em Berlim (figs. 103 e 102); Schocken (1926) em Nüremberg (fig. 99); Cohen-
Epstein (1926-1927) em Duisburg (fig. 100), são exemplos da capacidade de 

Mendelsohn de inserir de forma coerente edificios decididamente modernos em partes 

existentes de cidade, configuradas conforme princípios urbanísticos e arquitetônicos 

tradicionais. Conforme Tafuri e Dal'Co, este diálogo não tão freqüente entre arquitetura 

moderna e cidade é justamente uma das grandes riquezas da obra de Mendelsohn: 

"Portanto, a polifonia da vida entrada na dinâmica das formas; ainda 
que de modo distinto, os sucessivos edificios de Mendelsohn colocam 
a solicitude de uma arquitetura que se desenvolve como processo sob 
os olhos do observador. Só que agora se trata de um processo que 
ocorre na presença da grande cidade terciária."112  

112  Manfredo Tafuri e Francesco Dal'Co, Arquitectura Contemporanea, Madrid, Aguilar, 1978, p. 162. 
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Estão implícitos nas lojas de Mendelsohn tanto o compromisso com o 

ideário da arquitetura moderna quanto a aceitação da cidade real como dado de partida 

de projeto. Esta ambigüidade entre arquitetura ideal e cidade real é portanto assumida no 

processo de projeto; de uma série de croquis fantásticos de tendência expressionista 

chega-se a uma configuração final que aceita a pressão da cidade existente e a ela se 

integra sem para isso recorrer a qualquer forma de mimetismo: o diálogo acontece sem 

prejuízo da afirmação da individualidade de uma linguagem contemporânea. Com  o 

nazismo, Mendelsohn abandona a Alemanha e a clientela que lhe permitiu desenvolver 

estas experiências, singulares na história da loja de departamentos e na própria tradição 

do movimento moderno, na qual permanecem por muito tempo como exceções à regra: 

"Encerra-se assim o capítulo mais significativo de sua atividade, no 
qual se mantem atento a 'cantar' com otimismo a dinâmica da grande 
cidade em que seus edifícios comerciais ou de recreação se inserem 
como nós de exaltação formal. E advirta-se que, por eleição explícita, 
Mendelsohn trabalha por um encargo alto-capitalista que lhe permite 
entrar na parte viva da metrópole. Contra as autopias realizadas pelos 
arquitetos radicais, que tentam modificar nas Siedlungen periféricas 
as leis de formação da cidade, a Reklamearchitektur de Mendelsohn 
adentra-se no caos de estímulos que é o centro comercial que, com 
ele, pode perder o rosto angustiado que lhe atribuiu o Expressionismo 
e voltar a propô-lo como exaltante 'reino da dinâmica' ao público da 
Alemanha de Weimar."113  

A loja de departamentos Bijenkorf,114  em Rotterdam, de Dudok (fig. 

105), também evidencia este tipo de compatibilização entre linguagem moderna e cidade 

existente. Entretanto, o desenvolvimento da loja de departamentos no século )0( está 

muito mais vinculado à obviedade da ortodoxia funcionalista do que à complexidade da 

arquitetura de Mendelsohn. Protótipos como o plano de Hilberseimer para Chicago (fig. 

107), que consideram o uso comercial como uma quantidade abstrata a ser colocada 

dentro de caixas idênticas e repetíveis, que pressupõe fazer de novo a cidade desde um 

marco zero, serão muito mais divulgados e festejados dentro da cultura arquitetônica e 

urbanística internacional.115  

O último ato na história da loja de departamentos é o caminho para o 

subúrbio. Após a segunda guerra, nos Estados Unidos, algumas grandes lojas seguem o 

113  Tafuri e Dal'Co, op. cit., p. 163. 
114  Destruída parcialmente durante a segunda guerra. Cf. Hamlin, op. cit., p. 46-47. 
115 O plano de Hilberseimer propõe a transformação do tecido tradicional em superquadras e ocupação 
destas por blocos destinados exclusivamente a comércio e serviços. A tipologia consiste em 
embasamento ocupando toda a quadra com 4 ou 5 pavimentos destinados a lojas de departamentos e 
bancos, e sobre estes torres de escritórios, com acesso a jardins executados sobre a laje de cobertura das 
lojas. Ver L. Hilberseimer, The Nature of Cities, Chicago, Paul Theobald & Co., 1955, p. 254. 



exemplo dos postos de gasolina e procuram terrenos às margens das autopistas, cujo 

baixo custo favorece a aquisição de áreas suficientes para organização de grandes 

estacionamentos. 

A invenção do automóvel e a maximização das lojas de departamentos, 

como equipamentos concebido à escala da metrópole, havia feito com que elas se 

tornassem em grande medidada independentes dos centros urbanos. Neste aspecto, a 

história da loja de departamentos aproxima-se da história do shopping center: a 

popularização do uso do automóvel modifica os hábitos de consumo da população. Se a 

loja antes necessitava da rua como canal de acessibilidade pedestre, agora reformula-se 

para atrair um usuário motorizado. A facilidade de estacionamento torna-se o principal 

trunfo, enquanto a fachada como plano de ligação entre exterior e interior perde em 

significação, aspecto inclusive reforçado pela entrada dos meios de condicionamento 

artificial. Observa-se uma tendência à interiorização mesmo em zonas urbanas, como por 

exemplo na loja De Clerk & Zn (1955), projetada por Bakema e Van den Broek como 

parte do novo centro de Rotterdam (fig. 106). 

Como exemplo atual de grande loja cuja localização urbana, em via de 

alta intensidade de fluxo veicular, exige uma solução arquitetõnica que contemple a 

chegada por meio do automóvel, temos a loja Forma (1988),h16  em São Paulo, de Paulo 

Mendes da Rocha (fig. 108). Ao invés de espalhar-se ao redor da loja como nos modelos 

americanos, a área de estacionamento concentra-se ao fundo do terreno, com área de 

acesso sob a loja. A loja propriamente dita fica elevada um pavimento com relação a 

calçada, configurando uma fachada urbana que incorpora novas situações, tais como o 

carro e a escala da grande avenida, mostrando-se quase como um imenso outdoor. A 

fachada inteira é ao mesmo tempo anúncio e vitrine, e não está mais dimensionada ao 

ritmo pedestre, mas ao ritmo muito mais veloz do fluxo veicular, alcançando um número 

infinitamente maior de destinatários. 

O interior da loja atende o pré-requisito de flexibilidade e continuidade 

espacial inerente ao tipo, através da adoção de uma solução estrutural que permitiu 

abolir qualquer apoio intermediário: quatro pilares de concreto junto às empenas laterais 

sustentam todo o conjunto, estando a eles acoplados os espaços de serviço e circulação, 

de modo a liberar inteiramente o piso de loja.'" 

116 A loja Forma não é propriamente uma loja de departamentos porque vende somente móveis e 
complementos para decoração. Contudo, é importante inclui-la pela dimensão e interesse da solução. 
117 Cf. Paulo Mendes da Rocha, Documento, AU, n° 60, jun./jul. 1995, p. 74; Cecilia Rodrigues dos 
Santos, Caixa de Surpresas, AU, n° 49, ago./set. 1993, p. 49-53. 

IOTECA 
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As demais implicações da populariazação do uso do automóvel sobre as tipologias 

comerciais serão examinadas no próximo item, referente ao shopping center. 
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figura 78 
Pai_ , Bon Marché, portal Rue de Sévres, 
de 	Laplache, 1869-1872. 
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figura 79 
Paris, Bon Marché, corte na escada, 1876, de Boileau. 



figura 81 
Londres, Selfridge's, de Atkinson & Burnham 

firma 83 
Bruxelas, Innovation, de Victor Horta. 

fig7-1 80 
Zurich, Jelmoli, de Stadler & Usteri. 

figura 82 
Düsseldorf; Leonard Tietz, de J.M. Olbrich. 

figura 84 
New York, A.T. Stewart Store (depois John Wanamaker's), 

de John Kellum. 
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figura 89 
Paris, Printemps, interiores de Paul Binet. 
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figura 90 
Paris, Printemps, corte e fachada de Paul Sédille. 

figura 88 
Berlim, Hermann Tietz, de Sehring & Lachmann. 
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figura 87 
Paris, Belle Jardinière, de Blondel. 



figura 91 
New York, Harper & Brothers, de James Bogardus. 

figura 92 
Palácio de Cristal, de Paxton. 

figura 93 
Berlim, Werthein, planta, interior e vista externa. 
Alfred Messel. 
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figura 95 
Chicago, Cold Storage Exchange, 
de Adler & Sullivan. 
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figura 94 
Chicago, Rothschild, Adler & Sullivan. 

figura 96 
Chicago, Carson, Pirie, Scott, de Adler & Sullivan. 

SIORE 

figura 97 
Clinton, Van Allen, de Sullivan. 



figura y8 
tuas_ t, Schocken, 
e Me—delsolui. 
'achacas, plantas e croquis 
erspL,i,ivos. 



figura 100 
Dui urg, Cohen-Epstein, de Mendelsohn. Fachadas. 

figura 99 
Nüremberg, Schocken, de Mendelsohn. 
Fachadas, planta e croquis. 
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figura 101 
Chemnitz, Schocken, de Mendelsohn. 
Planta e fachada. 
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_jura 102 
Deukon Haus, de Mendelsohn. 

Planta, fachada e croquis. 
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figura 103 
Berlim, C.A. Herpich, de Mendelsohn. 
Fachada e croquis. 

figura 104 
Breslau, Petersdorff, de Mendelsohn. 
Fachada, planta e detalhe da esquina. 
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figura 105 
Rotterdam, Bijenkorf Store, 
de M. Dudok. Plantas, vista 
exterior e interior. 
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figura 106 
Rotterdam, De Klerk & Zn, Bakema e Van den Broek. 
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figura 107 
Chicago, plano de Hilberseimer para área comercial. 



Corte A 
Piso loja 

figura 108 
São Paulo, Loja Forma, 
de Paulo Mendes da Rocha. 
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2.5. O SHOPPING CENTER 

CC
... a tendência geral neste século tem sido não na direção de tipos 

quase-representativos. Tem sido na direção de quarteirões 
especializados que, embora aderindo ao tecido urbano do mesmo 
modo que edifícios representativos, e criando descontinuidade, não 
somam ao estoque dos tipos verdadeiramente representativos." 118 

2.5.1. Conceito e condições de surgimento 

O conceito básico de shopping center implica a reunião de uma grande 

variedade de lojas em um único conjunto arquitetônico, com o objetivo de realizar 

melhores negócios oferecendo ao consumidor uma gama de artigos diversificada o 

bastante para que este possa fazer aí todas as suas compras - "one-stop shopping" 

além de facilidades como amplo estacionamento e possibilidade de comparação imediata 
de preços. 

Os primeiros shopping centers surgiram nos Estados Unidos, durante o 

pós-guerra, como resposta à demanda gerada pelo automóvel por novas formas de 

venda à varejo: para o consumidor motorizado, a conveniência é mais importante do que 

a proximidade. A consciência da possibilidade de realização de maiores lucros em 

grandes estabelecimentos comerciais formou-se a partir das experiências acumuladas até 

então pelas lojas de departamentos (desde o final do século XIX) e pelos supermercados 
(desde a década de a 30). 

No contexto americano, o grande sucesso e rápida proliferação do tipo 

shopping center está relacionado a questões de ordem urbana e econômica, que podem 
ser assim resumidas: 

a) suburbanização da população em função do menor custo da terra nos 

arredores das cidades (entre 1949 e 1950 a densidade populacional dos subúrbios 

cresceu mais do que a densidade populacional das cidades); 19 

b) carência de equipamentos comerciais nos subúrbios; 

c) popularização do uso do automóvel, com a duplicação do número de 

carros no país entre 1925 e 1949. Esta questão está relacionada à primeira: quanto mais 

118 Alan Colquhoun, Essays in Architectural Criticism: Modern Architecture and Historical 
Change, 4a ed., New York, MIT Press, 1986, p. 96. 
119  0 movimento para os subúrbios foi por sua vez precedido pelo deslocamento da população do campo 
para as áreas metropolitanas causado pela mecanização dos meios de produção. Cf. Geoffrey Baker e 
Bruno Funaro, Shopping Centers: Design and Operation, Reinhold Publishing Corporation, 1951, p. 
4. 
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suburbana a população, maior o número de automóveis (em 1950, Los Angeles possuía 

apenas 18% menos carros que New York e Chicago juntas);120 

d) aumento do poder aquisitivo da população (crescimento do segmento 

de classe média);121 

e) substituição do trolley pelo ônibus como principal meio de transporte 

coletivo. Sendo mais flexível, o ônibus permite atendimento imediato a comunidades 

recém-formadas, como novos subúrbios e novos shopping centers;122  

O congestionamento dos centros urbanos. 

Paralelamente a estas questões, existem condições culturais que 

favorecem a aceitação do novo tipo arquitetônico. 

Na cidade tradicional o uso comercial esteve sempre vinculado à rua, ou 

seja, àqueles espaços públicos produzidos pela soma de diferentes funções urbanas. 

Durante o século XIX, mesmo os novos tipos comerciais surgidos com a expansão dos 

mercados consumidores pela economia capitalista - as primeiras lojas de departamentos e 

as galerias comerciais - permaneciam vinculados à rua, funcionando como 

prolongamento desta. 

Fruto do século XX, o shopping center é portanto o primeiro tipo 

comercial concebido de forma a não precisar da cidade: está vinculado à estrada, e não à 

rua. Neste sentido é consonante com o urbanismo de seu tempo: o urbanismo 

modernista, cujos fundamentos teóricos estavam na Carta de Atenas e cujas 

possibilidades morfológicas haviam sido demonstradas por Le Corbusier na Ville 

Radieuse (1930) e na Ville Contemporaine (1922), contestava a cidade tradicional 

eliminando a rua multifuncional e substituindo o próprio conceito de cidade pela 

materialização espacial de quatro funções separadas (habitar, trabalhar, recrear, circular). 

Essa ojeriza à rua corredor como símbolo da metrópole congestionada, presente na visão 

funcionalista de cidade, está mais ou menos subjacente à propaganda do shopping center. 

A rua comercial é vista como antítese da modernidade, isto por algumas razões práticas 

como o congestionamento e a decadência dos centros urbanos, mas também por razões 

ideológicas: Le Corbusier queria "matar a rua" desde 1929.123  Os pressupostos 

120
Nos recém desenvolvidos West e Southwest as comunidades eram muito espalhadas, o transporte 

público pior e a população mais dependente do automóvel. Baker e Funaro, op. cit., p. 5. 
121 Ibidem. 
122 'M • em. 
123 	

implicações mplicações políticas da posição de Le Corbusier com relação ao papel das ruas são apontadas por 
Marshall Berman: "A perspectiva do novo homem no carro gerará os paradigmas do planejamento e 
desenho urbano do século XX. O novo homem, diz Le Corbusier, precisa de 'outro tipo de rua', que será 
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funcionalistas se refletem na bibliografia especializada em arquitetura comercial nas 

décadas de 40 e 50 pela recomendação dogmática da necessidade de separação total 

entre trânsito veicular e circulação de pedestres e pela defesa de distritos comerciais 

monofuncionais: ninguém via futuro na rua comercia1.124  

Como grandes complexos arquitetônicos isolados em meio a um parque 

de estacionamento, os shoppings são uma negação da relação tradicional entre rua e uso 

comercial, assim como a Unité d'habitation de Le Corbusier é uma negação da relação 

tradicional entre a rua e a casa. Como edificios soltos no parque (quer seja este destinado 

aos carros ou aos jardins), ambos tendem a enxugar as funções urbanas e concentrá-las 

em seu interior, com a perda de significado decorrente da subversão das hierarquias 

urbanas tradicionais entre espaços públicos e espaços privados.125  

No decorrer da década de cinqüenta afirma-se nos Estados Unidos uma 

indústria de produção de shopping centers, que permanece até hoje ativa e lucrativa, 

inclusive reciclando atualmente estabelecimentos deste período inicial. 

A arquitetura do shopping center, como qualquer outro produto da 

cultura industrial ou cultura de massa americana,126  está sujeita às leis de mercado: deve 

agradar ao consumidor para realizar lucros sempre crescentes. Como as decisões 

mercadológicas sobrepujam as arquitetônicas, o planejamento arquitetônico está 

submetido ao planejamento econômico. Quase que se trata de uma arquitetura "sem 

autor": o arquiteto tem controle relativo sobre sua obra, no sentido de que esta é o 

resultado do trabalho de uma equipe interdisciplinar, um teamwork composto por 

economistas, engenheiros e inclusive arquitetos. 

Também como qualquer outro produto da cultura de massa a arquitetura 

será o resultado de um processo de produção racionalizado, que levará a padronização 

de uma solução. A qualidade, ou melhor, a eficiência máxima, virá da repetição desta 

solução. Conforme Morin, à tendência à homogeneização de soluções ou à busca de um 

denominador comum que possa atingir um público sempre mais vasto, presente na 

uma máquina para o tráfego". Enquanto na cidade tradicional as ruas contribuíam para sobrepor 
realidades diferentes e às vezes contraditórias, a cidade funcionalista tende à segregação. Cf. Berman, 
op. cit., p. 160-163. 
124  Ver item 2.2 dessa dissertação, onde a rua comercial é analisada. 
125  Cf. Colquhoun, op. cit., p. 83-88. 
126  Emprega-se o termo cultura de massa conforme o sentido dado por Morin: a cultura de massa é a 
cultura produzida "segundo as normas maciças da fabricação industrial; propagandeada pelas técnicas 
de difusão maciça; destinando-se a uma massa social, isto é, um aglomerado gigantesco de indivíduos 
compreendidos aquém e além das estruturas internas da sociedade". Nascida nos EUA e verdadeira 
nova vertente cultural do século XX, tende à difusão planetária. Edgar Morin, Cultura de Massas no 
Século XX, Rio de Janeiro, Forense, 1967, p. 16. 
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cultura de massa, se contrapõe uma tendência à individualização. A tensão entre 

padronização e originalidade deve se resolver de forma a repetir o padrão existente - já 

testado - introduzindo um pequeno grau de novidade para torná-lo mais atraente e 

portanto também mais competitivo.127  

Independente de características locais como condições climáticas, 

tradições culturais e construtivas, os shoppings tendem a reproduzir-se em qualquer 

parte conforme o mesmo modelo, inclusive fora dos Estados Unidos.128  

No Brasil, o shopping foi introduzido em 1966, com a abertura do 

Shopping Center Iguatemi de São Paulo. Como causas da aceitação do modelo 

americano citamos: 

a) opção a partir da década de sessenta por um modelo econômico 

excludente e concentrador, que privilegia grandes capitais e grandes empreendimentos; 

b) concentração do poder aquisitivo nas cidades; 

c) generalização do uso do automóvel, após o "milagre econômico", entre 

os segmentos de classe média e alta; 

d) processo contínuo de urbanização da população desde 1940: enquanto 

em 1948 apenas 28% da população brasileira morava em cidades, em 1980 um total de 

62% da população passa a viver nas cidades.129  

Enquanto nos Estados Unidos o shopping é um tipo comercial 

característico do subúrbio, cujo público alvo é uma classe média emergente, no Brasil os 

shoppings tendem a instalar-se em áreas urbanas e destinam-se aos extratos médios e 

superiores da população, ou seja, a uma minoria capaz de oferecer retorno ao capital 

empregado. O shopping center no Brasil representa uma forma de produção 

monopolista do espaço que, conforme Silvana Pintaúdi, "não é o fruto da expansão 

comercial de um lugar, mas antes fruto de uma ruptura com o destino virtual de um 

lugar". 130 
 

2.5.2. Características morfológicas 

127  Morin, op. cit., p. 28-29. 
128  "A fórmula substitui a forma", Wright Mills, White Collar, New York, Oxford University Press, 
1951, citado por Morin, op. cit., p. 34. 
129  Cf. Silvana Pintaúdi, O Shopping Center no Brasil: Condições de Surgimento e Estratégias de 
Localização, in: Silvana Pintaúdi e Heitor Frúgoli (orgs.), Shopping Centers: espaço, cultura e 
modernidade nas cidades brasileiras, São Paulo, UNESP, 1992, p. 15-44. 
13°  Pintaúdi, op. cit., p. 42. 
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O objetivo principal do shopping center é realizar lucros.131  A solução 

arquitetônica deve concorrer para isso criando as condições necessárias para atrair o 

público e mantê-lo durante o maior tempo possível dentro do shopping center. Neste 

sentido, são considerados requisitos de projeto: 

a) unidade arquitetônica; 

b) separação entre circulação pedestre e veicular; 

c) condicionamento artificial dos interiores; 

d) áreas de estacionamento na proporção de pelo menos 3:1 com relação 

a área construída;132  

e) layout que elimine as más localizações tanto para lojas quanto para 

vagas de estacionamento; 

f) máxima exposição das vitrines das lojas para a circulação pedestre, que 

deve ser desenhada de forma a distribuir o fluxo de movimento eqüitativamente por todo 

o shopping; 

g) inclusão de equipamentos tradicionalmente urbanos que possam 

contribuir para prolongar a permanência do público no local: locais de estar, elementos 

paisagísticos, locais para lazer (cinema, teatro, playground) e locais para alimentação 

(cafés e restaurantes). 

O sucesso do shopping center como empreendimento depende de um 

planejamento total, que envolve pesquisas e decisões de ordem econômica, urbanística e 

arquitetônica, e que normalmente percorrem as etapas descritas a seguir.133  

a) Análise econômica: delimitação da trading area, ou área máxima de 

onde o shopping center pode esperar atrair compradores; determinação do poder de 

compra da população que vive nesta área; definição da dimensão do shopping center em 

função do raio de abrangência pretendido.134  

131 Evidentemente todos os empreendimentos comerciais possuem tal objetivo; o shopping center 
diferencia-se dos demais pelo grau de racionalização , planejamento e controle efetuado sobre todas as 
etapas do processo a fim de alcançar tal fim. 
132  A relação pode ficar em 2:1 quando existe uma porcentagem considerável da clientela (em torno de 
40%) que acede ao shopping a pé ou via transporte coletivo. Cf. Baker e Funaro, op. cit., p. 36. 
133 Cf Victor Gruen e Lawrence Smith, Shopping Centers: the new building type, Progressive 
Architecture, jan. 1952, p. 79-90. 
134 

Quanto ao raio de abrangência pretendido os shoppings subdividem-se conforme três padrões básicos: 
a) shopping de vizinhança, atendendo de 10.000 a 20.000 pessoas e contando pelo menos com 
supermercado e farmácia; b) shopping de comunidade ou distrital, atendendo de 20.000 a 100.000 
pessoas e incluindo equipamentos de serviço e lazer (ao menos banco e cinema); c) shopping regional, 
servindo 100.000 pessoas ou mais, e incluindo pelo menos uma grande loja de departamentos, além de 
grande variedade de lojas, serviços e equipamentos de lazer. Cf. Gruen e Smith, op. cit., p. 71. 
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b) Seleção do sítio a ser adquirido em função de custo, localização viária, 

acessibilidade, dimensões, topografia e infra-estrutura existente. 

c) Zoneamento: dimensionamento aproximado e localização de áreas 

edificadas, organização dos estacionamentos e do sistema viário.135  

d) Projeto arquitetônico e projetos complementares. 

e) Montagem do tenant-mix: seleção dos inquilinos e negociação com os 

mesmos.136 

f) Seleção das âncoras - supermercados ou lojas de departamentos que já 

possuam clientela cativa e funcionem como chamariz para o público alvo - e negociação 

com as mesmas. 

g) Busca de financiamento para o empreendimento. 

As formas de organização assumidas pelo shopping center diferenciam-se 

principalmente quanto à relação entre interior e exterior, ou seja, se a seqüência 

estacionamento / circulação pedestre / loja ordena-se de forma a permitir acessos diretos 

ou indiretos entre o parque de estacionamento e o interior da loja. 

Nos primeiros shopping centers as fachadas das lojas abriam-se para o 

estacionamento. O acesso se dava diretamente do estacionamento a cada loja: o 

consumidor podia estacionar em frenta à loja desejada, fazer suas compras e ir embora 

(fig. 117). Uma segunda alternativa era a localização de uma área de serviços e 

estacionamento junto à fachada de fundos, enquanto a fachada principal dava para uma 

área exclusivamente pedestre. Esta solução não se mostrou eficaz, pois o acesso de 

pedestres acabava ocorrendo normalmente pelos fundos das lojas, enquanto as áreas 

pedestres fronteiras às fachadas principais perdiam em animação. 

O amadurecimento do tipo levou à interiorização: os acessos foram 

concentrados e as fachadas das lojas voltaram-se exclusivamente para uma circulação 

interior, de modo a fazer com que as pessoas não chegassem tão diretamente a seu 

destino, mas dilatassem um pouco seu percurso circulando pelo interior do shopping, 

visualizando outras lojas e possivelmente realizando compras não previstas (fig. 118 e 

fig. 119). 

135  Sobre possibilidades de organização de áreas de estacionamento em shopping centers ver Geoffrey 
Baker e Bruno Funaro, Shopping Centers, Architectural Record, v. 106, n. 2, ago. 1949, p. 116-122. 
136 Como a galeria comercial, e diferentemente da loja de departamentos, o shopping é um negócio 
imobiliário; o lucro do empreendedor advém da locação das lojas à terceiros e de uma porcentagem 
percebida sobre o lucro destas. 
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Conforme Gruen e Smith, existem cinco esquemas básicos de organização 

aos quais podem ser reduzidos a maioria dos layouts empregados, admitindo-se 

variações e combinações.137  

a) Strip 

As lojas estão organizadas de forma linear, dispostas lado a lado, 

separadas por uma parede comum e limitadas por uma fachada unificada e protegida por 

marquises, arcadas ou pórticos. Normalmente o acesso de serviços é feito pelos fundos, 

enquanto o estacionamento localiza-se à frente, mas o estacionamento pode também 

estar ao fundo. O strip é eficaz para pequenos shoppings, que comercializam basicamente 

produtos de primeira necessidade (shoppings de vizinhança). Para centros maiores o 

percurso pedestre se torna demasiadamente extenso (fig. 120). 

b) Mall 

O mall consiste em dois strips dispostos face a face, de modo que as 

fachadas das lojas fiquem voltadas para uma rua interior exclusivamente pedestre. O mall 

possui várias vantagens com relação ao strip: permite duplicar a área edificada e o 

perímetro de fachada com relação a uma mesma área de circulação; possibilita a 

cobertura desta circulação e a criação de um micro-clima ideal através de 

condicionamento térmico artificial; aumenta a permanência do consumidor dentro do 

centro ao tornar indireto o acesso às lojas (fig. 121). 

c) Court 

O strip dobra-se definindo um espaço que pode ser usado como pátio de 

pedestres, como estacionamento ou como pátio de serviços. Como vantagem com 

relação ao strip permite encimar distâncias visuais (fig. 122). 

c) Ring 

Aqui o strip fecha-se formando um anel. O espaço central pode ser usado 

como praça ou como estacionamento, conforme suas dimensões (fig. 123). 

d) Cluster 

Consiste no agrupamento de vários núcleos correspondentes a grupos de 

lojas ou a uma grande loja de departamentos ou supermercado. O cluster pode ser uma 

combinação dos demais tipos. É eficaz para grandes shopping centers (fig. 124). 

137  Gruen e Smith, op. cit., p. 91-94. 



Existem vários referentes tipológicos para o shopping center, conforme 

— diferentes aspectos. Quanto à localização periférica e à dependência com relação ao 

automóvel foram precedidos pelas lojas de departamentos suburbanas. 

Como sistema de circulação e acesso às lojas, o strip retoma as ruas 

aporticadas, o mall a galeria comercial do século XIX e o cluster o tema do bazar 

islâmico. 

Como grandes espaços dimensionados à escala da sociedade de massas, 

destinados a atrair público e a oferecer diversão e espetáculo - os próprios interiores são 

cenográficos -, o shopping remete aos grandes pavilhões de exposições do século XIX. 

--- 
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— figura 109 
_Los Angeles, Lojas de departament 

Sears, 1948. 
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Oklaboma City, Shopping Center Crossroads, 1970. 
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figura 110 
O shopping segue o exemplo das lojas de departamentos ao procurar sítios suburbanos, que 
permitam acomodar amplos estacionamentos. 
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figura 111 
Omaha, Shopping Center The Center, 1953. 



figura 112 
O shopping responde a demanda gerada pela criação de novos subúrbios, carentes de equipamentos comerciais. 



figura 113 
Cc J alternativa à rua comercial tradicional, considerada anacrônica pelo urbanismo modernista, o shopping 
cer~-r procura reproduzir em seu interior as funções urbanas assumidas normalmente pelos espaços públicos. 
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figura 114 
O impacto causado pela generalização do uso do automóvel sobre as tipologias 
comerciais altera as relações entre comércio e espaço público: como edificio isolado em 
meio a um parque de estacionamento, acessível por autopistas, o shopping center 
diferencia-se das galerias comerciais, que são parte integrante de um sistema de 
circulação veicular e pedestre. 
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figura 115 
A distribuição interna eficaz deve aproveitar as grandes lojas (âncoras) como elementos 
geradores de movimento e otimizar as áreas de circulação. 
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11 Dui figura 116 
O layout deve minimizar as más localizações, tanto no 
estacionamento quanto na área de lojas, onde as 
circulações precisam estar sempre animadas. 
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figura 117 
Modificação da relação entre área de estacionamento, circulação pedestre e frente de loja: 
a) fachadas das lojas dando para a calçada, estacionamentos à frente ou aos fundos (o strip); 

figura 118 
b) duplicação do strip em torno de uma rua exclusivamente pedestre, para a qual 
voltam-se as vitrines, com estacionamento ao fundo das lojas (o mall); 
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figura 119 
c) concentração dos acessos e interiorização dos espaços de circulação: a "caixa" cercada 
por estacionamentos. 



Midle River, Aero Acres, 1945. 
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figura 120 
O strip. 
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(4-`) Esquemas de organização retirados de Victor Gruen, Shopping Centers: the new building type, Progressive Architecture, 
janeiro, 1952. 
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figura 122 
Court. 

The Hub, Hicksville, 1953.  
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Maywood, Maybrook Center, 1949. 
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CLUSTER 

figura 124 
Cluster. 

Eastland, 1960. etroi—Northland, 1960. 
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3. REVISÃO CONCEITUAL 

3.1. O CONCEITO DE TIPO ARQUITETÔNICO 

Como estudo tipológico, este trabalho adota os conceitos de tipologia 

arquitetônica elaborados por Argan,1  Rossi' e Arís,3  todos em alguma medida 

devedores da definição de tipo dada por Quatremère de Quincy em 1832: 

"A palavra tipo não representa tanto a imagem de uma coisa para 
copiar ou para imitar perfeitamente, quanto a idéia de um elemento 
que deve, ele mesmo, servir de regra ao modelo. (...) O modelo, 
entendido segundo a execução prática da arte, é um objeto que deve 
ser repetido tal qual é; o tipo é, ao contrário, um objeto segundo o 
qual cada um pode conceber obras que não se pareçam nada entre si. 
Tudo é preciso e dado no modelo; tudo é mais ou menos vago no 
tipo."4 

Rossi refere-se ao tipo como a idéia mesma da arquitetura, o que está 

mais próximo de sua essência. O tipo, ao contrário do modelo, não está identificado com 

uma forma arquitetônica especifica, embora todas as formas arquitetônicas, por uma 

operação lógica inerente ao projetar, possam ser reduzidas a tipos. 

"O tipo é, pois, constante, e se apresenta com características de 
necessidade; mas embora sendo determinadas, estas reagem 

1 Giulio Carlo Argan, Tipologia, Summarios, n. 79, p. 2-14, jul. 1983. 
2  Aldo Rossi, La Arquitectura de la Ciudad, 3' ed., Barcelona, Gustavo Gilli, 1976. 
3  Carlos Martí Arís, Las variaciones de la identidad: Ensayo sobre el tipo en arquitectura, 
Barcelona, Ediciones del Serbal, 1993. Diversos outros autores trabalharam com o conceito de tipo a 
partir de meados da década de sessenta. Ver por exemplo: Carlo Aymonino, O Significado das 
Cidades, Lisboa, Proença, LDA, 1984, cap. 4 e 5. .; Alan Colquhoun, Typology and Design Method, 
Essays in Architectural Criticism: Modern Architecture and Historical Change, Cambridge, MIT 
Press, 1986; Rafael Moneo, De La Tipologia, Summarios, n. 79, jul. 1983; OESCHLIN, Werner, 
Premises for the Resumption of the Discussion of Tipology, Assemblage, n. 1, out. 1986; VVAA, Dieci 
opinioni sul tipo, Casabella, n. 509-510, jan./fev. 1985; Alfonso Corona Martinez, Ensayo sobre el 
proyecto, Buenos Aires, CP67, 1990, cap. V; Ludovico Quaroni, Proyectar nu edificio: ocho lecciones 
de arquitectura, Madrid, Xarait, 1987, cap. 4; Edson da Cunha Mahfuz, Ensaio sobre a razão 
compositiva, Belo Horizonte, UFV/AP,1995, cap.3. 
4  Quatremère incluiu esta definição no Dictionnaire de l'Architecture, editado em Paris em 1832, sob a 
voz tipo, cuja transcrição aqui reproduzida pode ser encontrada em: Quatremère de Quincy, De 
L'Imitation (1823), com introdução de Leon Krier e Demetri Porphyrios (1980), Bruxelas, Archives 
d'Architecture Modeme, 1980, p. LVIII. 
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dialeticamente com a técnica, com as funções, com o estilo, com o 
caráter coletivo e o momento individual do fato arquitetônico."5  

A distinção feita por Quatremere entre modelo e tipo foi recuperada por 

Argan na década de sessenta, servindo-lhe de base para uma formulação própria do 

conceito de tipo.6  Para Argan, a identificação de um tipo arquitetônico decorre de um 

processo regressivo: de uma série de eventos arquitetônicos observados, se deduz um 

esquema formal básico que, sem corresponder exatamente a nenhum deles, é entretanto 

comum a todos. O tipo diz respeito àquelas características que são constantes na série de 

eventos considerada, em oposição às contingências individuais. 

"O tipo é deduzido (...) da pesquisa e da distinção doS caracteres 
comuns, que a singularidade dos indivíduos pode esconder e 
confundir, mas não apagar. Quatremere, esclarecendo para a 
Enciclopédia o conceito de tipologia arquitetônica, sustenta que nada 
vem do nada e em tudo 'é necessário um antecedente'; o tipo é a 
constante que se transmite através das mudanças históricas, 'uma 
espécie de núcleo ao redor do qual se aglomeraram e coordenaram em 
seguida os desenvolvimentos e as variações de formas, de que era 
suscetível o objeto'." 

Também para Arís o tipo é definido pela manifestação de um aspecto 

formal invariante, de ordem estrutural, em uma série de exemplos distintos. Como 

analogia estrutural, o tipo não é "uma coisa em si mesma", mas um conceito derivado a 

partir de relações verificadas entre diferentes coisas: "um tipo é um conceito que 

descreve uma estrutura formal",8  ou ainda, um "princípio ordenador segundo o qual uma 

série de elementos, governados por algumas precisas relações, adquirem uma 

determinada estrutura".9  

O critério tipológico serve portanto para formar classes de configurações 

análogas, ou seja, classes de objetos que apresentam certas características estruturais, 

formais ou organizacionais constantes. Não se formula a priori, mas sim a partir de um 

processo de superposição e comparação de várias configurações existentes: 

"O nascimento de um tipo está pois condicionado pelo fato de que já 
existe uma série de edificios que tem entre si uma evidente analogia 
funcional e formal; em outros termos, quando um tipo se fixa na 
teoria ou na praxis arquitetônica já existe, em uma determinada 

5  Rossi, op. cit., p. 68. 
6  Giulio Carlo Argan, voz tipologia, Enciclopedia universale dell'arte, Roma, Veneza, 1960; traduzida 
para o espanhol em Giulio Carlo Argan, Tipologia, Summarios, n. 79, p. 2-14, jul. 1983. 
7  Giulio Carlo Argan, História da Arte como História da Cidade, São Paulo, Martins Fontes, 1992, p. 
201. 
8  Arís, op. cit., p. 16. 
9  Arís, op. cit., p. 103. 
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condição histórico-cultural, como resposta a um conjunto de 
exigências ideológicas, religiosas ou práticas." 10 

Embora gerado historicamente, o tipo tende a permanecer como uma 

referência conceitual mesmo quando sustadas as circunstâncias que o produziram: "...o 

tipo, uma vez estabelecido, tem uma vida própria: se reproduz e se transforma seguindo 

leis que lhe são inerentes".11  Neste sentido, o conceito de tipo não é estático, mas 

dinâmico; permite sincronizar presente e passado, aspectos coletivos e individuais, 

tradição e inovação. Sendo princípio, e não objeto, ao materializar-se em tempo e lugar 

específicos o tipo implica necessariamente diversas possibilidades de definição 

arquitetônica; e, ao final, estas arquiteturas também passam a compor a série tipológica, 

podendo tanto reconfirmar o tipo quanto transformá-lo. 

"... e prossegue assim a perpétua declinação dos tipos arquitetônicos, 
seguindo um movimento rotatório no qual a própria fixidez das 
formas parece multiplicar a variedade de suas acepções." 12  

3.2. TIPOLOGIA ARQUITETÔNICA E MORFOLOGIA URBANA 

Conforme Mahfuz, os estudos tipológicos realizados nos últimos vinte 

anos tem se dedicado tanto ao estudo da arquitetura como fenômeno autônomo, quanto 

ao estudo da arquitetura como fenômeno urbano, permitindo investigar em sentido 

dialético a relação entre edificio e forma urbana. No primeiro caso, a classificação 

procedente se dá por tipos formais; no segundo caso, por meio de constantes 

organizacionais e estruturais.13  

Este trabalho pretende utilizar a análise tipológica como instrumento de 

investigação da evolução de uma série de eventos arquitetônicos em particular - aqueles 

edificios destinados às atividades de comércio varejista - e sua relação com a morfologia 

urbana, permitindo ver e estudar a cidade existente como artefato fisico. 

lo Giulio Carlo Argan, Tipologia, Summarios, n. 79, 1983, p. 4. 
Aris, op. cit., p. 37. 

12 Ar,
i  , op. s op cit., p. 13. 

13  Edson da Cunha Mahfuz, Ensaio sobre a razão compositiva, Belo Horizonte, UFV/AP, 1995, p. 78. 
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Segundo Rossi, a morfologia urbana consiste no estudo das formas da 

cidade; a tipologia arquitetônica consiste no estudo dos tipos de construção, e são os 

tipos construtivos materializados que constituem fisicamente a cidade.14  

Por outro lado, conforme referido na introdução dessa dissertação, a 

inserção de um tipo arquitetônico em um lugar da cidade implica interação entre este e 

uma situação urbana concreta e previamente definida, isto é, existe uma relação de 

dependência entre tipologia arquitetônica e morfologia urbana: 

"A projetação e a sucessiva construção de um edificio colocam uma 
concreta tipologia construtiva no interior de uma morfologia 
urbana existente ou prevista nas grandes escalas da própria 
projetação. A relação entre as duas estruturas, a grande que contem 
(cidade ou bairro, quer dizer, aspecto morfológico) e a pequena, 
contida (edificio, quer dizer, aspecto tipológico) é uma relação 
recíproca, no sentido de que a repetição e a disposição de um tipo 
determina praticamente certos aspectos morfológicos, e a seu 
devido tempo o aspecto morfológico resulta compatível com certos 
aspectos tipológicos e não com outros."15  

Esta interação contínua entre tipologia construtiva e morfologia urbana se 

dá através do tempo como relação constitutiva da cidade; e a análise deste fenômeno 

objetiva compreender a cidade como "continuidade histórica e como fenômeno parcial de 

tal continuidade".16  

Se o modelo é indiferente ao lugar, o tipo, constituindo uma hipótese 

arquitetônica e não uma forma acabada, fatalmente com ele interage. A relação 

tipo/morfologia, portanto, entrelaça uma categoria abstrata, construída pela análise, a 

uma situação concreta. A análise da tipologia como fenômeno urbano, no contexto desta 

investigação, deve permitir demonstrar as margens de variação e transformação do tipo 

ao materializar-se numa estrutura parcelaria existente. 

Contudo, Aymonino salienta que a dialética entre tipo e morfologia não 

pressupõe necessariamente um equilíbrio estável entre ambos. O desenvolvimento das 

grandes metrópoles, nas economias capitalistas, veio a alterar substancialmente a relação 

entre os dois termos: modernamente, o conceito de tipologia construtiva tende a definir-

se de forma cada vez mais independente das relações com a morfologia urbana, que, em 

14 Aldo Rossi, Para una Arquitectura de Tendencia: Escritos 1956-1972, Barcelona, Gustavo Gilli, 
1976, p. 127. 
15  Ludovico Quaroni, Proyectar un edificio: ocho lecciones de arquitectura, Madrid, Xarait, 1987, p. 
63. 
16  Cf. Aymonino, Lo studio dei fenomeni urbani, in: La cittá di Padova, Roma, 1970, apud Philippe 
Panerai, Elementos de Analisis Urbano, Madrid, Instituto de Estudos de Administración Local, 1983, 
p. 133. 
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número significativo de casos, "de determinante se tornou determinada pelas tipologias 

construtivas dela `independentes'".17  Da predominância de uma "tipologia distorcida", 

no sentido de que é definida a partir de um critério de máximo aproveitamento do solo 

disponível, e portanto coincidente com os alinhamentos, passa-se a uma "tipologia 

funcional", onde os caracteres distributivos são evidenciados e são salvadas "margens" 

de dimensão e uso variável entre edificio e espaço publico.18  

3.3. DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS ANALÍTICOS 

"Nos inclinamos a pensar que o saber arquitetônico se inscreve e 
deposita, mais poderosamente que em qualquer tratado ou exegese, 
nas próprias obras e projetos de arquitetura, nas quais se filtra e 
permanece velado, ficando a resguardo de direções assépticas ou de 
interpretações redutivas. Os recentes avatares da cultura nos tem 
ensinado a desconfiar dos sistemas teóricos que, despregando-se do 
contato com os fatos e apoiando-se em categorias tomadas de 
empréstimo, chegam a adquirir a infrutuosa coerência de um puro 
encamado mental."19  

3.3.1. Problemas de classificação 

A justificativa para a análise tipológica como procedimento cognoscitivo 

ampara-se na constatação de que o saber arquitetônico encontra-se condensado nas 

obras de arquitetura, sendo a idéia de tipo uma construção intelectual de caráter 

instrumental que objetiva uma aproximação a conteúdos arquitetônicos genéricos a 

partir de situações particulares. Como possibilidade de oferecer uma descrição 

econômica2°  de um vasto conjunto de eventos arquitetônicos, o tipo coloca-se como 

intermediação possível entre a singularidade de cada um destes eventos e um 

conhecimento arquitetônico universal: "o caráter descritível da própria arquitetura é 

condição necessária para seu conhecimento sistemático. Uma arquitetura indescritível 

não pode ser objeto de conhecimento geral." 21  

Justamente por seu caráter instrumental, a construção de um tipo 

arquitetônico pode percorrer diversos graus de abstração, cuja adequação só pode ser 

17  Carlo Aymonino, O Significado das Cidades, Lisboa, Proença, LDA, 1984, p. 101. 
18 Aymonino, op. cit., p. 76. 
19  Aris, op. cit., p. 14. 
20 Panerai, op. cit., p. 138. 
21  Arís, op. cit., p. 132. 
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avaliada em função das questões propostas por cada tema específico de pesquisa. O 

significado do conceito de tipo só se completa, portanto, através do uso que dele se 

faz. 

"Na introdução à investigação sobre a cidade de Pádua, observei que 
não existe uma única defmição de tipologia construtiva, mas que, de 
vez em quando, ela é redefinida em função das investigações que se 
pretende realizar."" 

O conceito de tipo incorpora assim um certo grau de ambigüidade, no 

sentido de que, qualquer que seja o corte proposto, sempre é possível fazê-lo tanto 

regredir a um nível mais abstrato, quanto avançar em direção a formulações cada vez 

mais concretas num processo que, conforme Argan, só haverá de deter-se perante a 

obra singular, o unicum.23  

Também Corona Martínez coloca a questão identificando uma gradação 

entre um polo quase concreto, onde o tipo está vinculado a um contexto histórico 

particular e a um esquema funcional e construtivo muito específico, oposto a um nível 

quase puramente geométrico, onde de tão vago o tipo não é mais um tipo 

arquitetônico, mas um "tipo geométrico". 

"O modo mais simples de enfrentar este problema é admitir uma 
estratificação do mundo tipológico: desde um nível de máxima 
concreção perigosamente próximo do modelo, até um grau de 
máxima abstração no qual haveria somente esquemas sem atribuição 
funcional nem dimensional, apenas 'por baixo de' puras figuras 
geométricas." 24  

No contexto deste trabalho, a delimitação temática proposta define o 

universo pesquisado conforme uma conexão funcional - atividade comercial varejista -, 

que se desdobra numa variedade programática, organizacional e formal, a ser agrupada 

conforme configurações arquitetônicas afins. Isto sugere uma acepção do conceito de 

tipo cujo grau de abstração seja compatível com a necessidade de tornar explicita a 

estrutura interna das formas consideradas, quanto ao nexo existente não só entre as 

partes, mas também entre estas e os espaços exteriores, de maneira que seja possível uma 

classificação tipológica. Uma acepção genérica do tipo, referida a organizações 

geométricas elementares, seria portanto demasiadamente neutra para os propósitos desta 

pesquisa. 

22  Aymonino, op. cit., p. 126. 
23  Argan, op. cit., p. 2. 
24  Alfonso Corona Martínez, Ensayo sobre el Proyecto, Buenos Aires, CP67, 1990, p. 130. 
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Uma vez que a investigação proposta traz a questão da diversificação 

tipológica, convém esclarecer que uma tipologia não se constitui num dado estático, mas 

sim num vínculo dinâmico, que inclui ao mesmo tempo a idéia de repetição de um 

esquema básico e a possibilidade de transformação deste através da incorporação de 

novos traços tipológicos. 

"Cada novo desenho está em alguma relação determinável com 
respeito a seus antecedentes. Se diferencia deles em alguma medida, 
se lhes parece em outra. Esta referência de cada nova edificação às 
anteriores é inevitável; é o meio pelo qual se transladam os 
significados de uma forma arquitetônica a outra. Chamamos 
`referentes tipológicos' aos edificios que, para um novo se constituem 
em referência, seja por continuidade ou por oposição." 25  

Os referentes tipológicos de que fala Corona Martínez, que podem ser 

tanto edificios como partes de edificios cujos traços tendem a persistir em uma nova 

elaboração formal, constituem elos de ligação entre uma e outra configuração tipológica 

dentro de um processo mais amplo de diversificação e geração de novos tipos 

arquitetônicos. Neste sentido inscreve-se também a conceituação de "partes-tipo" posta 

em evidência por Aymonino como contribuição do movimento funcional, que refere-se à 

individualização e tipificação de determinados espaços, aos quais está normalmente 

assignada uma função específica (circulação linear, célula-alojamento, aula-tipo, etc.).26  

Embora reconhecendo a afinidade entre classificação e tipologia, Arís 

observa entretanto que não se tratam de procedimentos estritamente equivalentes em 

seus objetivos: enquanto o primeiro forma compartimentos estanques, mediante uma 

catalogação permanente e irrevogável, o segundo incorpora a variação e a transformação 

através da possibilidade de ligar entre si fenômenos aparentemente díspares; se o 

primeiro pode ser representado por uma estrutura em árvore, o segundo é melhor 

definido como uma rede de relações.27  

Com estes argumentos Arís de certa forma amplia a conceituação de tipo 

proposta por Argan, para quem o critério tipológico não possui intrinsecamente o 

sentido da valoração artística ou da definição histórica. A fim de estabelecer relações 

entre os tipos arquitetônicos, entendidos também como fenômenos culturais e por isso 

passíveis de serem situados historicamente, e o contexto geral da história da arquitetura e 

da cidade, é preciso recorrer a uma categoria cuja formação não se dê apenas por 

25  Martínez, op. cit., p. 136. 
26 Aymonino, op. cit., p. 94. 
27  Arís, op. cit., p. 52-53. 
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analogia pura entre os fenômenos que a compõe, mas pela construção de um nexo 

histórico entre eles. A esta rede de fenômenos heterogêneos em que uns explicam-se 

através dos outros, Argan chama série histórica: 

"...o nexo na série não é, como na classe, um nexo tipológico, 
iconográfico, técnico ou funcional; trata-se de um nexo histórico, que 
apenas o discurso histórico e não um processo de classificação 
semelhante ao das ciências naturais pode colocar em evidência. (...) 
Em vez de uma classe construída por analogias, faz-se uma série 
histórica, construída por relações. A série é diferente da classe 
porque, entre as unidades de que é composta, não há apenas analogia, 
mas desenvolvimento ou progressão." 28  

Desta forma, entende-se que a análise tipológica toma o nexo analógico 

como ponto de partida e não como finalidade em si mesma; ao mesmo tempo que implica 

um procedimento classificatório como forma de descrição, ordenação e conhecimento da 

realidade, a construção de uma série tipológica pressupõe a superação do critério 

estritamente classificatório, pretendendo estabelecer relações de continuidade, 

transformação e ruptura entre um dado volume de eventos arquitetônicos, e dessa forma 

relacioná-los, como elementos de uma realidade estudada, ao contexto geral do 

pensamento urbanístico e arquitetônico. 

3.3.2. Constantes tipológicas e variáveis morfológicas 

``A identidade da arquitetura se cifra nestes invariantes formais que 
se percebem através de tantos exemplos díspares em sua 
materialização concreta. Isto não significa que a idéia de tipo 
pressuponha uma atitude indiferente com respeito ao problema do 
estilo. (...) Mas assim como o estilo refere toda obra arquitetônica a 
umas precisas coordenadas espaço-temporais, o tipo expressa a 
permanência de seus rasgos essenciais e põe em evidência o caráter 
invariável de certas estruturas formais que atuam à maneira de pontos 
fixos no devenir da arquitetura."29  

A análise tipológica realizada percorre então duas dimensões 

complementares: 

a) identificação de constantes tipológicas, ou seja, explicitação daqueles 

elementos e relações estruturais comuns a uma determinada série de exemplos 

levantados, que possam demonstrar a existência de um tipo; 

28  Giulio Carlo Argan, História da Arte como História da Cidade, São Paulo, Martins Fontes, 1992, p. 
31. 
29 Arís, op. cit., p. 19. 
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b) identificação de variáveis morfológicas, ou seja, estudo daqueles 

aspectos que dizem respeito à forma pela qual o tipo materializou-se numa arquitetura 

concreta. 

Com base nos precedentes investigados no capítulo anterior, podemos 

dizer que, no contexto temático proposto - tipologias destinadas à atividade comercial 

varejista -, a loja constitui uma espécie de unidade básica, isto é, elemento que pode 

variar dimensional e quantitativamente, mas que é comum a todos os casos; os diferentes 

tipos definem-se portanto a partir de caracteres distributivos - pela forma de associação 

das lojas entre si e articulação com os espaços de circulação -; e a partir da qualidade da 

transição entre espaço público e espaço privado definida pela seqüência espacial 

desenvolvida desde a rua até o interior da loja. Quanto a estes aspectos, e da forma mais 

genérica possível, os exemplos levantados podem ser assim agrupados: 

a) sucessão linear e marcadamente horizontal de unidades independentes 

conforme um alinhamento urbano prévio, com acesso direto pelo espaço público, 

podendo ocorrer ou não espaço de transição de uso público (rua comercial); 

b) sucessão preferencialmente linear de unidades acessíveis somente 

mediante espaço de transição de uso público sobre área privada (galeria comercial); 

c) desdobramento vertical e horizontal de uma única unidade, com acesso 

direto do espaço público ou mediado por área de estacionamento (loja de 

departamentos); 

d) organização linear, radial, em torno de pátio, ou combinada de 

unidades acessíveis mediante espaço de transição de uso privado do edificio, com acesso 

ao espaço público mediado por área de estacionamento (shopping center). 

Montadas as classes tipológicas a análise deve deter-se, através do estudo 

de alguns exemplos-tipo," naqueles aspectos que são necessariamente negligenciados 

pela classificação tipológica, mas que são importantes para melhor evidenciar as 

interações entre tipo e situação urbana concreta, entendida tanto em suas dimensões 

físicas - parcelamento e volumetria existentes - quanto normativas, históricas e culturais. 

"O tipo se refere à estrutura formal: não lhe incumbem, portanto, os 
aspectos fisionômicos da arquitetura; falamos de tipos desde o 
momento em que reconhecemos a existência de 'similitudes 

3° A noção de exemplo-tipo é sugerida por Panerai (op. cit., p.138) como ilustração de um tipo e como 
possibilidade de examinar o emprego concreto do mesmo: "Podemos ver como cada edificio concreto 
procede por variação do tipo, eventualmente por cruzamento de dois tipos, e, uma vez ordenado o 
conjunto, compreender a lógica das variações, as leis de passagem de um tipo a outro, em uma palavra, 
estabelecer uma tipologia." 



estruturais' entre certos objetos arquitetônicos, à margem de suas 
diferenças no nível mais aparente ou epitelial." 31  

O estudo dos aspectos variáveis deve compreender portanto uma análise 

quanto a aspectos: 

a) compositivos, funcionais e técnico construtivos; 

b) relativos à implantação no lote, interação com a morfologia urbana 

existente, configuração de áreas abertas; 

c) relativos à imposição de condicionantes legais. 

Superada esta etapa, a ser efetuada em separado para cada uma das 

categorias tipológicas propostas, procede-se então, a partir destas conclusões parciais, 

uma análise comparativa que deve permitir a verificação das hipóteses iniciais de 

trabalho, bem como colocar em relação toda a série de eventos considerados. 
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31 Aris, op. cit., p. 16. 



4. ESTUDO DE CASO: TIPOLOGIAS COMERCIAIS EM PORTO ALEGRE 

4.1. INTRODUÇÃO 

As referências culturais, a tecnologia disponível, os regulamentos 

construtivos e a imagem pretendida são, evidentemente, aspectos determinantes da forma 

assumida por um edificio em qualquer contexto dado. Entretanto, às variações 

morfológicas quase ilimitadas geradas pela interação entre estes aspectos em 

determinado tempo e cultura, contrapõe-se a persistência de certas alternativas de 

organização espacial, constantes através do tempo e comuns a situações urbanas nas 

mais diversas localizações geográficas. Tratando-se da arquitetura destinada à atividade 

comercial, estas alternativas podem ser descritas através de quatro tipos arquitetônicos, 

definidos no segundo capítulo desta dissertação como edificio na rua comercial, galeria 

comercial, loja de departamentos e shopping center, cujas manifestações na cidade de 

Porto Alegre serão examinadas a seguir. 

Dados referentes ao contexto da investigação podem ser encontrados no 

Anexo 1 dessa dissertação, que traça uma evolução dos usos comerciais em Porto 

Alegre, menciona as principais disposições municipais relativas ao comércio e contem 

um mapa geral de localização da amostra pesquisada. 

4.2. TIPOLOGIAS COMERCIAIS EM PORTO ALEGRE 

4.2.1. Identificando as classes tipológicas 

Conforme estabelecido no capítulo anterior, os tipos arquitetônicos são 

deduzidos a partir da identificação de constantes tipológicas, ou seja, relações 

estruturais comuns a um conjunto de eventos arquitetônicos observados. No caso das 

tipologias comerciais estas constantes dizem respeito às possibilidades de associação 



TABELA 1 

RUA COMERCIAL 

LOJA DE DEPARTAMENTOS 

  

SHOPPING CENTER • 12.17-4ffl 

 

SISTEMA DE ACESSO 	SISTEMA DISTRIBUTIVO 	UTILIZAÇAO DO LOTE  
direto 	'indireto 	I individual 	múltiplo 	I 1 un./1 eco. 	; v. un./v. eco. v. un./1 eco. 

GALERIA COMERCIAL 
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entre as lojas como unidades básicas, bem como ao tipo de articulação entre estas e os 

espaços exteriores. 

Cada um dos tipos identificados estrutura-se mediante uma relação 

constante entre unidades e sistema de acesso, e entre o conjunto das unidades e o lote 

urbano. O sistema de acesso inclui uma seqüência variável de espaços desde o espaço 

público até a unidade. Para efeito desta classificação, será subdividido em: 

a) sistema de acesso desde o exterior, que diz a respeito ao tipo de 

mediação existente entre o edificio como um todo e o espaço público, que pode ser 

direto quando é estabelecida continuidade entre os espaços de uso público no interior do 

edificio e as calçadas públicas; ou indireto, quando não ocorre tal continuidade, estando 

o edificio isolado das vias públicas por áreas destinadas a estacionamento de veículos; 

b) sistema de distribuição interior do edificio, que pode ser individual, 

quando o edificio se compõe de uma só unidade; ou múltiplo, quando o edificio é 

composto por mais de uma unidade, e o acesso a elas se dá por meio de uma circulação 

comum. 

Quanto a forma de utilização do lote, as situações possíveis são: 

a) uma unidade constituindo uma economia; 

b) várias unidades constituindo várias economias; 

c) várias unidades que constituem uma única economia. 

A Tabela 1 organiza o conjunto das edificações levantadas com relação a 

estas características, configurando os quatro tipos já referidos: rua comercial, galeria 

comercial, loja de departamentos, shopping center. Estes podem inclusive apresentar 

comportamentos semelhantes com relação a algumas das questões levantadas, contudo 

as combinações finais são necessariamente excludentes. 

A seguir, cada um dos tipos identificados será examinado em particular, 

através da análise de exemplos significativos. Os parâmetros até aqui descritos, 

estabelecidos para este primeiro agrupamento, podem ser desdobrados dando origem a 

subgrupos dentro das categorias propostas. 
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A amostra foi dimensionada de forma a demonstrar a existência dos tipos, 

sem contudo percorrer todas as suas manifestações. Sendo objetivo básico deste 

levantamento a comparação entre os tipos, procurou-se sempre que possível concentrar 

a amostra no espaço, a fim de obter o máximo número possível de eventos dentro de um 

mesmo contexto urbano. 

O levantamento realizado compreende mapa geral de localização (Anexo 
1), implantação urbana à escala 1:2000, plantas à escala 1:500, documentação 

fotográfica (Anexo 2: rua comercial; Anexo 3: galeria comercial; Anexo 4: loja de 

departamentos; Anexo 5: shopping center) e tabelamento de dados relativos à 

identificação de cada exemplo considerado. 

4.2.2. A rua comercial 

Conforme definido anteriormente, a rua comercial consiste na sucessão 

linear de lojas, de forma que a elas se tenha acesso diretamente desde a calçada pública, 

podendo portanto coexistir num mesmo lote várias lojas, desde que todas possuam frente 

para o logradouro. Sobre este nível térreo destinado predominantemente a lojas podem 

elevar-se pisos de escritórios ou residenciais. 

Dentre as alternativas de organização espacial identificadas, a rua 

comercial é sem dúvida a mais antiga e freqüente. Como o mais genérico dos tipos 

considerados, admite o máximo grau de combinações possíveis entre os elementos que a 

compõe, ou seja, o máximo de variação morfológica dentro de uma mesma concepção 

tipológica. Inclusive aqueles entre os demais tipos comerciais que forçosamente 

estabelecem relação direta com o espaço público são também parte da rua comercial. A 

variedade e complexidade da rua identificam-se assim com a própria variedade e 

complexidade da cidade. 

Neste sentido, a partir de um esquema de organização constante, a 

fachada da rua comercial vem assumindo diversas formas ao longo do tempo. 

Estabelecer uma tipologia da rua comercial em Porto Alegre é entretanto diferente de 

estabelecer uma tipologia da galeria, da loja de departamentos ou do shopping center; 

porque a rigor não se trata aqui unicamente de um tipo de edificio, mas de uma 

determinada forma de relação entre edificios de determinado uso, e da maneira como o 

conjunto destes configura um tipo de espaço público. 
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Como espaço urbano, a arquitetura da rua comercial não depende 

somente dos edifícios, mas do desenho da rua propriamente dita e de todos aqueles 

elementos que comparecem à escala urbana: caixas de rolagem e calçadas, arborização, 

mobiliário urbano, elementos de comunicação visual. E como canal de circulação, o 

ambiente da rua depende também de elementos móveis como pessoas e veículos. 

Dado que a ênfase da pesquisa recai antes sobre constantes tipológicas do 

que sobre particularidades, não se pretende demonstrar todas as variações que assume a 

rua comercial na cidade de Porto Alegre, mas sim registrá-la como forma de organização 

básica do espaço comercial em Porto Alegre. 

Quanto à constituição da amostra, os critérios de seleção adotados foram 

necessariamente restritivos. A rua comercial mescla edificações não só de diversas 

épocas, mas também de variado porte e feição, incluindo mesmo edificios projetados 

para outros fins e depois adaptados ao uso comercial. A fim de reduzir o grau de 

discrepância da amostra, decidimos investigar a rua comercial através de um subgrupo 

tipológico: o edificio de vários pisos, com térreo destinado ao uso comercial e demais 

pavimentos destinados a escritórios ou apartamentos. 

Os exemplos selecionados,' ordenados cronologicamente pela Tabela 2 
e apresentados no Anexo 2, são comparáveis em porte e localização, e correspondem a 

um período compreendido entre o início do processo de verticalização do cento da 

cidade, no final da década de trinta, e a fase em que começam a ser perceptíveis os 
efeitos dos planos diretores. 

Como componentes básicos da 	rua comercial 	especialmente 
considerados nesta análise temos: 

a) as lojas, como parte edificada circunscrita ao perímetro do quarteirão e 

localizadas no piso térreo de edificios destinados a escritórios ou residências, cuja 
repetição configura a rua comercial; 

b) o espaço da rua, como canal de circulação, que pode ser 

exclusivamente pedestre, ou parte pedestre e parte veicular; 

c) o limite entre a edificação, como espaço privado, e a rua, como espaço 

público, constituído ou pelo plano de fachada ou por espaço de mediação entre a loja e a 
rua. 

Os exemplos utilizados foram retirados de: Alberto Xavier e Ivan Mizoguchi, Arquitetura Moderna 
em Porto Alegre, São Paulo, Pini, 1987. 
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4.2.2.1. A loja como unidade básica 

No caso das tipologias arquitetônicas destinadas ao comércio varejista a 

loja constitui a unidade básica de associação, elemento que se repete em todas as 

situações consideradas. Embora a definição da loja como unidade básica não seja 

portanto uma questão relativa somente a rua comercial, esta oferece ocasião oportuna 

para caracterização do tema, não apenas porque a rua comercial precede na evolução 

dos usos comerciais os demais tipos, mas porque a ligação direta que aqui se estabelece 

entre loja e espaços exteriores dá margem a diferentes tratamentos arquitetônicos. 

As lojas podem assumir infinitas variações quanto a dimensões, layout, 

tratamentos exteriores e interiores, em função dos produtos que comercializam e do 

público que pretendem atingir. Entretanto, as disposições em planta não são ilimitadas, 

mas identificam-se com algumas alternativas básicas de organização, que tendem a 

repetir-se em diversos contextos, tanto em Porto Alegre quanto em qualquer outra 

cidade do mundo ocidental, dentro de uma economia capitalista. Estes esquemas 

pressupõe maneiras específicas de formalização e interrelação entre os componentes 

básicos da loja, que podem ser definidos como: 

a) vitrine; 

b) ingresso; 

c) área de exposição; 

d) área de venda; 

e) serviços: circulação vertical (uso público e/ou privativo), sanitários, 

copa, instalações, estoque.' 

As lojas podem possuir fachada única ou mais de uma fachada: dupla em 

90°, quando de esquina; dupla frente/fundos, quando a loja é acessível por duas ruas.' 

Um número maior de fachadas ocorre raramente devido à extrema valorização alcançada 

pelo perímetro de fachada em zonas comerciais, o que torna sempre preferível a máxima 

otimização do mesmo. Um caso limite seria a "ilha" comercial, que possui quatro 

fachadas. As possibilidades de associação entre as lojas como unidades dentro de um 

espaço urbano ou de uma edificação se dão obviamente pelas paredes cegas; a ilha é 

portanto não associável, funciona sempre como elemento especial. 

2  Conforme a área, o ramo de atividade e localização da loja, não só estes componentes podem variar 
dimensionalmente como, inclusive, alguns deles podem ser perfeitamente prescindíveis. 
3  Também por duas alas de galeria, tratando-se de galerias comerciais ou shopping centers. 
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Quanto ao ingresso, as lojas podem possuir acesso único ou duplo, em 

função do número de fachadas. Acessos múltiplos ocorrem raramente pelas razões 

econômicas acima expostas e por questões de controle. Acesso e vitrine compõe 

portanto a fachada comercial típica, cuja função principal é potencializar a visibilidade e 

a acessibilidade do ponto comercial. Porta e vitrine podem coincidir com o alinhamento 

ou configurar recuos que produzam espaços de ingresso diferenciados. 

Quanto à localização dos serviços, o critério geralmente adotado implica 

liberação das áreas de fachada e disposição dos mesmos próximos a paredes laterais e de 

fundos. A necessidade de favorecer sempre as condições de acessibilidade, visibilidade e 

flexibilidade das áreas de exposição e vendas indica a concentração dos serviços nas 

zonas mais profundas, dispondo aquelas partes da loja às quais o comprador deve ter 

acesso irrestrito como uma seqüência espacial contínua. 

Quando existe circulação vertical, a localização da mesma segue o critério 

de posicionamento usado para zonas de serviço, caso se trate de circulação de uso 

privativo de funcionários: por exemplo, circulação vertical de acesso a estoque situado 

em área de mezanino. Quando de uso público, as escadas são geralmente dispostas de 

forma a favorecer ao máximo a circulação pelo interior da loja e visualização geral da 

mesma. Neste caso, as escadas serão colocadas de forma a prolongar os percursos 

interiores, e não conforme um critério de economia de circulações. 

Quanto às áreas de exposição e vendas, existe uma tendência geral de 

conjugação das mesmas. O balcão como limite entre área destinada aos artigos e área 

acessível ao comprador tende a permanecer somente para aquele comércio em que os 

produtos oferecidos exigem um tipo de manuseio que necessita intermediação do 

vendedor (por exemplo: miudezas, produtos alimentícios vendidos à granel, jóias ou 

outros objetos de grande valor, etc.). Neste sentido, o layout mais comumente 

empregado nas áreas de venda é aquele em que os artigos ficam expostos de forma que o 

consumidor tenha acesso direto a eles, dentro dos moldes introduzidos pelas lojas de 

departamentos.4  O balcão pode permanecer como equipamento de apoio e expositor. 

A arquitetura da loja é antes de tudo uma arquitetura do pragmatismo: 

atendidos poucos requisitos básicos de programa e funcionamento, comuns a grande 

maioria dos estabelecimentos comerciais, as soluções são de certa forma banais e deixam 

uma margem de variação muito pequena. De um modo geral, toda qualificação e 

4  Ver item 2.4. desta dissertação. 
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caracterização dos espaços comerciais é postergada para o momento de definição de 

layout e projetos complementares, como especificação de materiais, equipamentos, 

iluminação artificial, e até exploração adequada do produto a ser oferecido. Não se 

espera destes espaços mais do que adequação a um programa que, como visto, nada tem 

de complexo; devem, de fato, constituir bases flexíveis o bastante para a instalação de 

cenários variáveis. 

Entretanto, é de certa forma esse caráter quase indiferenciado do espaço 

de loja que a torna facilmente compatível com outros tipos de programa. As lojas 

necessitam acesso fácil e localização térrea, mas podem prescindir de iluminação natural 

e possuem grande flexibilidade em termos de dimensões mínimas e máximas, sendo 

facilmente compatibilizadas tanto com uma estrutura de prédio comercial quanto de 

prédio residencial. 

4.2.2.2. A rua comercial vista em corte 

Na rua comercial, o limite entre o espaço privado e o espaço público, que 

normalmente coincide com o plano de fachada, pode adquirir espessura e configurar um 

espaço tridimensional como elemento de transição entre ambos. 

As alternativas básicas de justaposição entre edificio comercial e espaço 

público consistem em: 

a) edificio coincidente com o alinhamento e lojas recuadas, configurando 

pórtico de uso público; 

b) edificio e lojas coincidentes com o alinhamento, com marquise 

projetando-se sobre a calçada pública; 

c) edificio coincidente com o alinhamento, balanceado sobre piso de lojas 

ligeiramente recuado. 

O primeiro caso é melhor exemplificado pelo elemento inicial da amostra 

selecionada: o Edifício Sulacap (figs. A2.1), projetado por Arnaldo Gladosh em 1938 e 

construído em 1943 pela firma Azevedo, Moura e Gertum,5  sobre um lote da então 

recém aberta Av. Borges de Medeiros,6  que vai da esquina da Rua da Praia à Av. 

Salgado Filho. O programa compreende lojas no piso térreo, dois blocos de escritórios e 

um terceiro de apartamentos, com acesso pela esquina da Salgado Filho. O pórtico no 

5  Xavier, op. cit., p. 48-49. 
6  Ver Anexo 1, item A.1. 
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piso térreo não só faz a transição entre loja e rua, como também acomoda a diversidade 

programática - acesso aos escritórios e acesso ao bloco residencial - e a diferença de 

nível entre as duas esquinas. A solução foi posteriormente rebatida nos edificios que 

compõe a quadra seguinte: Fronteira, Planalto e Missões. A sucessão dos pilares de 

sustentação da pórtico configuram visualmente um plano, de forma a acentuar o caráter 

de recinto urbano deste espaço (fig. A2.11.). 

O mesmo tipo de solução para o piso térreo pode ser encontrado no 

Edifício Brasília (figs. A2.5), projetado em 1946 por Guido Trein e localizado na 

Travessa Leonardo Truda. A construção do Edifício Formac (figs. A2.4) em 1952, 

projetado por Carlos Alberto de Holanda Mendonça, deu seguimento ao pórtico (mapa 

4). 

O Edifício Esplanada (figs. A2.12), projeto de Román Fresnedo Siri, 

construído também em 1952, na esquina da Av. Independência com a Rua Ramiro 

Barcelos, é um exemplo de edifício residencial com térreo comercial aporticado. 

O emprego do pórtico no piso térreo exige entretanto terrenos de 

dimensão adequada: a profundidade deve possibilitar a cessão de área ao passeio público 

sem contudo inviabilizar as lojas, enquanto a largura deve ser suficiente para configurar 

a progressão da arcada através da repetição de um vão estrutural. 

Os edificios erguidos sobre o alinhamento, freqüentemente com marquise 

projetando-se sobre o logradouro,' compõe a maior parte da amostra. Embora uma 

solução menos rica do ponto de vista espacial, esta é aquela que permite maior ocupação 

e portanto maior rentabilidade do piso térreo, sendo adaptável a qualquer terreno. 

Exemplos típicos são os elementos da amostra localizados na Av. Salgado 

Filho, onde encontram-se terrenos de geometria particular no centro da cidade. O 

parcelamento original da área central gerou lotes onde a profundidade predomina sobre 

a testada, enquanto que a abertura da Salgado Filho' produziu lotes largos e pouco 

profundos, inviabilizando evidentemente o uso de amplos pórticos no piso térreo. Tanto 

o Edifício Santa Terezinha (figs. A2.7) quanto o Edifício Jaguaribe (figs. A2.6) 

localizam-se em lotes deste tipo. A solução adotada exterioriza os pilares de sustentação 

e recua discretamente as lojas, ampliando o espaço coberto para apreciação das vitrines. 

7  Conforme referido no Anexo 1, item A.3, o Código de Obras de 1959 institui a obrigatoriedade do uso 
de marquises nas zonas comerciais. 
8  Ver Anexo 1: A evolução dos usos comerciais em Porto Alegre. 
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Quanto ao perfil da rua propriamente dita, a amostra considerada limita-se 

com as seguintes situações: 

a) rua de uso exclusivamente pedestre, como por exemplo o trecho da Av. 

Borges de Medeiros onde situam-se os exemplos considerados; 

b) rua que admite trânsito veicular com caixa única ou caixa dupla 

separada por canteiro central. 

No primeiro caso as duas margens são facilmente acessíveis ao pedestre 

em qualquer momento; no segundo caso a caixa da rua pode constituir ou não uma 

barreira entre as duas margens, dependendo das condições do fluxo veicular. 

Se o que qualifica a rua como canal de circulação é justamente esta 

definição de pisos - calçadas, caixas de rolagem, canteiros centrais -, correspondente à 

uma precisa vocação de uso, será a constituição das fachadas urbanas que virá a 

caracterizá-la como canal tridimensional de circulação, isto é, não só como trajeto, mas 

como espaço. 

4.2.2.3. A rua comercial vista em fachada 

No segundo capítulo dessa dissertação foram estabelecidas duas 

possibilidades básicas de agregação das edificações ao longo da rua: a rua de fachada 

contínua, cujo espaço resultante é positivo, ou seja, é uma figura intencional, enquanto a 

edificação é o espaço negativo; e a rua como uma sucessão de pavilhões isolados, onde a 

descontinuidade do plano de fachada faz com que os edificios sejam percebidos como 

objetos sobre um fundo negativo, e onde as fachadas pertencem mais aos edificios do 

que a rua.9  

A amostra selecionada é constituída por edificios cujas fachadas 

desenvolvem-se de forma contínua sobre o alinhamento. Ainda que na realidade a 

continuidade do plano de fachada nas ruas onde se inserem tenda a esboroar-se nos pisos 

superiores, devido às diferenças de altura entre os prédios, os elementos da amostra 

pertencem conceitualmente à rua de fachada contínua. 

Hipoteticamente colocados lado a lado, os edificios considerados 

comporiam uma rua corredor desenvolvida em altura, polifuncional - por combinar ao 

uso comercial tanto serviços quanto usos residenciais -, com skyline descontínuo devido 

9 William Ellis, The Spatial Structure of Streets, in: Stanford Anderson (ed.), On Streets, 2a ed., 
Cambridge, MIT Press, 1978, p. 126. 
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à variação de alturas, e portanto dentro das características da maioria das ruas da zona 

central.m  Uma ruptura na continuidade do plano de fachada desta rua hipotética seria 

introduzida pelo exemplo mais recente, o Edifício Comendador Thadeu Nedeff (figs. 

A2.10), em que os pavimentos tipo formam uma torre que se descompromete com 

relação aos alinhamentos, mantidos estes somente numa base de dois pavimentos de 

altura. 

Na amostra considerada, a totalidade das fachadas organiza-se 

verticalmente mediante uma divisão clara entre base e corpo. A base corresponde na 

maioria dos casos a lojas e sobrelojas, bem como vestíbulos de acesso aos pisos 

superiores. Eventualmente, como por exemplo no caso dos edificios Sulacap (figs. 

A2.1), Brasília (figs. A2.5) e Comendador Azevedo (figs. A2.8), a base inclui também 

um ou dois pisos destinados a escritórios. O corpo é constituído pela repetição de 

pavimentos tipo, que podem ser ocupados por apartamentos ou escritórios. 

A distinção entre base e corpo pode ser evidenciada de diversas maneiras, 

que variam desde um discreto recuo da base, como no Edifício Comendador Azevedo, 

minimizando-se a diferenciação com tratamento de superficie semelhante, a situações em 

que a base demonstra claramente sua posição de exceção com relação aos demais pisos, 

como no caso dos já comentados térreos aporticados. A expressão desta diferença pode 

ocorrer também reforçando-se a marquise como marcação horizontal, como por exemplo 

no Edifício Tanhauser (figs. A2.13) e no Edifício IAB (figs. A2.16), onde a marquise 

destaca-se entre um térreo e um segundo piso transparentes, a partir dos quais a fachada 

assume uma solução em grelha, no primeiro caso, e em cortina, no segundo.11  Já nos 

edificios Santa Terezinha (figs. A2.7), Jaguaribe (figs. A2.6) e Paglioli (figs. A2.11), 

a base diferencia-se do corpo pela exteriorização dos elementos estruturais (pilares e 

colunas.) 

Em alguns dos exemplos considerados observa-se um tratamento 

diferenciado de fachada na altura dos últimos pisos, à guisa de coroamento. Nos edificios 

Annes Dias (figs. A2.15) e Presidente Antônio Carlos (figs. A2.9), por exemplo, os 

três ultimos pisos são recuados com relação ao corpo da fachada,12  nos edificios 

10  0 perfil descontínuo é característico do centro da cidade, onde o processo de substituição tipológica 
não atingiu a totalidade dos lotes, convivendo ainda edifícios de diversas épocas, com diferentes alturas. 
11 Referimo-nos à fachada original do Edificio Tanhauser (fig. A2.13.c). Atualmente existe um painel de 
anúncio sobre a marquise (fig. A2.13.d). 
12  Os regulamentos de altura para a área central previam escalonamentos de fachada progressivos a 
partir de limites estipulados em função da largura dos logradouros. 
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Paglioli, Armênia (figs. A2.14) e Esplanada os últimos pavimentos incluem marquises 

recortadas por pergolados. No entanto a maior diversidade encontra-se no Edifício 

Sulacap. Ao contrário da base e do corpo, onde o tratamento de fachada tende a unificar 

os três blocos, a terminação é propositalmente descontínua: o bloco da esquina da Rua 

dos Andradas é o mais baixo, o seguinte termina como uma torre com leve 

escalonamento e cobertura em quatro águas, enquanto o bloco residencial escalona dois 

pisos além do bloco de escritórios central. 

Quanto à linguagem empregada observa-se: 

a) uma primeira fase, a qual pertencem o Sulacap, o Reunidos (figs. 

A2.3), o Brasília, todos da década de quarenta, em que as fachadas são 

predominantemente figurativas, variando o tamanho e o ritmo das aberturas, com ou sem 

elementos decorativos como frisos, cornijas e quadros nas janelas; 

b) uma segunda fase, a qual pertencem os edificios da década de 

cinqüenta, onde se evidencia a influência da arquitetura moderna, especialmente de 

elementos da arquitetura corbusiana, e mesmo da elaboração brasileira destes elementos. 

O edificio do Ministério da Educação (1936-19450), de Lúcio Costa e Oscar 

Niemeyer, serviu claramente de referência para o Edifício Santa Terezinha, por 

exemplo; 

c) uma terceira fase que se inicia na década de sessenta, quando as 

referências básicas passam a ser ou a fachada cortina, derivada de protótipos americanos 

da década de cinqüenta, entre os quais os mais influentes talvez sejam o edificio 

Seagram (1954-1958), de Mies van der Rohe, e a Lever House (1951), de Skidmore, 

Owings & Merrill; ou o edificio escultura, como tentativa de expressão através da 

volumetria. O edificio do IAB e o edificio Uarumã (figs. A2.17) são exemplos da 

primeira alternativa, que também pode ser vinculada ao estilo internaciona1,13  o edificio 

Comendador Thadeu Nedeff é um exemplo do segundo caso. 

Considerando a totalidade da amostra, observa-se uma certa redução 

sintática na substituição de uma linguagem que principalmente articula elementos 

arquitetônicos variados, como pilares, lajes, grelhas, planos horizontais, planos verticais, 

por uma linguagem que elimina toda referência tectônica, quer através da extrema 

13  0 termo, derivado da exposição "The International Style: Architecture from 1922", organizada por 
Philip Johnson e Henry -Rusell Hitchcock em 1932, no Museum of Modern Art (MOMA) de New York, 
refere-se àquela arquitetura que postula uma continuidade com relação à ortodoxia funcionalista. Cf. 
Joseph Maria Montaner, Después del Movimiento Moderno: Arquitectura de la Segunda Mitad del 
Siglo XX, Barcelona, Gustavo Gilli, 1993, p. 13. 
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abstração da fachada de vidro, quer através do formalismo vazio da escultura 

arquitetônica. 

4.2.2.4. A rua comercial em três dimensões 

Como elementos da rua de fachada contínua ou rua corredor, os edificios 

considerados tendem a adotar uma volumetria previamente definida pelos próprios 

alinhamentos urbanos. Recuos e poços de iluminação, elementos de circulação que 

exteriorizam-se e necessárias inflexões são sempre remetidos aos fundos do terreno, de 

forma a manter uma fachada regular com relação ao alinhamento. A esta tipologia que é 

fortemente pressionada pelo alinhamento urbano, onde o volume do edificio é 

diretamente dependente da forma do lote, Aymonino chama "tipologia distorcida": 

"Efetivamente, antes de serem definidas em razão de 'regras' 
distributivas e compositivas decorrentes do exame das necessidades a 
que devem responder, são o resultado de uma implantação urbana 
baseada unicamente nos esquemas viários, na sua largura e 
comprimento, nas eventuais praças, nas penetrações das linhas 
férreas, etc. E o resultado é precisamente uma tipologia que 
poderemos definir como distorcida, no sentido de que é aproveitada a 
posteriori, como método para obter o máximo de edificabilidade de 
uma determinada porção do solo." 14  

Exemplos característicos são os edificios Annes Dias (figs. A2.15) e 

Esplanada (figs. A2.12), que combinam ao térreo comercial, respectivamente, pisos de 

escritório e pisos residenciais. 

No Edifício Annes Dias um lote triangular condiciona a distribuição 

radial dos compartimentos com relação a um núcleo de circulação vertical localizado no 

vértice interno do terreno, onde foi ajustada uma escada triangular, enquanto os vértices 

externos são ocupados por sanitários. 

Assim como o Sulacap (figs. A2.1), o Esplanada ocupa um lote que 

compreende a ponta de um quarteirão, possuindo três fachadas, respectivamente para 

Av. Independência, Rua Ramiro Barcelos e Rua André Puente. Os quatro blocos que 

compõem o edificio formam uma barra contínua, que se dobra nas duas esquinas 

confirmando o alinhamento urbano. A área de iluminação e ventilação é concentrada 

portanto no interior do lote, sendo as diferenças de ângulos entre as ruas que conformam 

o quarteirão absorvidas por inflexões em planta e pelas sacadas. 

14  Carlo Aymonino, O Significado das Cidades, Lisboa, Proença, LDA, 1984, p. 76. 
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Uma variação quanto ao restante da amostra encontra-se no Edifício 

Comendador Thadeu Nedeff (figs. A2.10), onde a volumetria adotada, embora 

vinculada à configuração do lote urbano na plataforma de base, é independente deste na 

torre de escritórios. Ao contrário dos demais casos, em que as áreas de iluminação e 

ventilação complementares são interiorizadas, aqui estas circundam uma torre em forma 

de losango, sob o pretexto de eliminar os poços de ventilação e iluminação. 

Teoricamente, a solução torre sobre plataforma deveria permitir a superação dos 

possíveis inconvenientes da rua corredor, como a necessidade de tais poços e a eventual 

deformação dos compartimentos a fim de ajustá-los a um alinhamento dado. Entretanto, 

no caso do Comendador Nedeff, os poços configuram-se virtualmente pela 

proximidade dos edifícios vizinhos (ou seja, por influência do próprio parcelamento). E, 

se idealmente a não sujeição à forma do lote permitiria a racionalização da disposição 

dos compartimentos, na prática o losango adotado condicionou unidades tão irregulares 

quanto aquelas do Edifício Annes Dias, com o sacrificio da solução de implantação 

urbana. 

4.2.3. A galeria comercial 

Em Porto Alegre, as galerias comerciais distribuem-se inicialmente no 

centro da cidade, onde até hoje são encontradas em maior número. Posteriormente, 

surgem de forma esparsa ao longo dos principais caminhos de acesso ao centro e, com 

maior regularidade, nos bairros Independência e Moinhos de Vento. 

A amostra selecionada, apresentada no Anexo 3, concentra-se 

especialmente nestes três bairros mencionados (conforme Tabela 3 e mapa geral de 

localização). 

Segundo conceituação estabelecida no segundo capítulo desta dissertação 

(item 2.3.), a galeria comercial consiste em edificio destinado ao comércio varejista, cuja 

organização permite prolongar o perímetro de fachada de uma rua comercial até o 

interior de um quarteirão edificado, mediante a adoção de um corredor de acesso comum 

a várias lojas. A galeria comercial está portanto vinculada àquelas áreas urbanas que 

possuem marcadamente forte vocação comercial, onde os pisos térreos das edificações 

são ocupados predominantemente por lojas e o perímetro de fachada é altamente 
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fortemente hierarquizado observado em Porto Alegre ao longo de boa parte dos 

corredores de comércio e serviços. Neste sentido, as galerias levantadas que funcionam 

como passagens urbanas localizam-se em zonas onde o movimento não se concentra 

exclusivamente ao longo de uma via principal, mas existem vias secundárias bastante 

transitadas que correm perpendicular ou paralelamente a esta. 

Como exemplos de galerias localizadas ao longo dos corredores de acesso 

ao centro, que não constituem passagens, mas prolongamento de áreas de acesso público 

ao interior do quarteirão, temos: Centro Comercial Independência (figs. A3.15), 
Galeria Monza (figs. A3.17), Galeria Algarve (fig. A3.18) e Mini-shopping 

Independência (figs. A3.14), na Av. Independência; Central Park (fig. A3.20) na Rua 

Mostardeiro; Galeria Bond-Street (figs. A3.22), Centro Empresarial 24 de Outubro 

(fig. A3.27), Galeria 24 de Outubro (figs. A3.26), na Rua 24 de Outubro, Galeria 

Plaza Goethe (figs. A3.21), na Av. Goethe. A Galeria Augusta (figs. A3.28) e a 

Galeria Azenha (fig. A3.29), na Av. da Azenha, são também exemplos de galeria 

localizada em polo comercial linear. 

Como exemplos do segundo caso identificado, em que a galeria possui no 

mínimo dois acessos e conecta pelo menos duas ruas, temos: 

a) a maior parte das galerias do centro, como Galeria do Rosário (figs. 
A3.3), Galeria Chaves (figs. A3.2), Galeria Livraria do Globo (fig. A3.8), Galeria 
Edith (fig. A3.9), Galeria Sete de Setembro (figs. A3.4), Galeria Malcom (figs. 
A3.6), Galeria Lusa (figs. A3.11), Galeria Nação (figs. A3.13), Galeria Di Primio 

Beck (figs. A3.7), e também o próprio Mercado Público (figs. A3.1);16  

b) galerias localizadas em bairros, porém situadas em terrenos de esquina 

na confluência entre duas vias importantes, como Galeria Moinhos de Vento (figs. 

A3.16) na esquina da Rua Ramiro Barcelos com Av. Independência, Galeria Champs 

Elisées (figs. A3.23) na esquina Rua 24 de Outubro com Rua Florêncio Ygartua, 

Galeria Esplanada Center (figs. A3.25) na esquina da Rua Quintino Bocaiúva com 

Cristóvão Colombo; 

c) galerias localizadas em bairros, situadas em terrenos que ligam duas ou 

mais vias significativas, como 5' Avenida Center (figs. A3.19), que conecta Rua 

16 Embora originalmente o edificio do Mercado ocupasse exclusivamente a periferia do quarteirão, 
definindo amplo pátio interno, acréscimos posteriores sobre esta área interior vieram a configurar a 
situação aqui apresentada (vigente até o inicio de 1996), em que uma galeria cruciforme organiza o 
acesso às bancas desde os quatro portões externos situados nos quatro lados do quarteirão. 



Mostardeiro, Rua 24 de Outubro e Rua Miguel Tostes, Galeria Florêncio Igartua (figs. 

A3.24) que liga a Rua 24 de Outubro à Rua Florêncio Ygartua e Centro Comercial 

Nova Olaria (figs. A3.30), que conecta Rua General Lima e Silva e Rua Luiz Afonso. 

A galeria como passagem através do quarteirão edificado é 

potencialmente sistematizável, isto é, a repetição do tipo por diversos quarteirões pode 

teoricamente configurar um percurso alternativo, coberto e de uso exclusivamente 

pedestre. Em Porto Alegre, mesmo na área central, as galerias não estão localizadas de 

forma a permitir percursos contínuos entre si. Entretanto, observa-se que a maioria delas 

tende a organizar-se ao longo dos eixos pedestres mais fortemente constituídos do 

centro da cidade: Rua dos Andradas (Rua da Praia) e Rua Vigário José Inácio. Se por 

um lado não se configura o sistema de trajeto coberto, as galerias com certeza ampliam o 

sistema de percurso exclusivamente pedestre. 

Outra particularidade importante com relação à interpretação do tipo 

galeria como elemento de conexão urbana em Porto Alegre é dada pela própria 

característica topográfica do sítio. A zona de maior concentração de galerias no centro 

da cidade localiza-se num declive, desde a Rua Duque de Caxias até a Av. Voluntários 

da Pátria, onde se inicia uma área plana, oriunda de aterro, sobre a qual estão o 

Mercado Público e a Galeria Sete de Setembro. Aquelas galerias acessíveis pela Rua 

da Praia, dispostas conforme o sentido de maior declividade do terreno, necessitam 

forçosamente soluções em mais de um nível para estabelecer a conexão com a outra rua, 

situada em cota diversa: Galeria Chaves, Galeria Livraria do Globo, Galeria Edith, 

Galeria Di Primo Beck, Galeria Lusa. No caso da Galeria do Rosário e da Galeria 

Malcom a conexão em cota única é possível porque a maior parte da galeria desenvolve-

se em sentido paralelo às curvas de nível!' O mesmo ocorre com as galerias 5' Avenida 

Center e Florêncio Ygartua, localizadas no bairro Moinhos de Vento. 

4.2.3.2. Esquemas distributivos e tipos espaciais 

A galeria, como estrutura espacial, pode ser descrita como associação de 

unidades básicas, não necessariamente idênticas, mediante um espaço de circulação 

comum. Quando as unidades se organizam ao longo de um espaço de circulação que tem 

17 Na verdade nenhuma das duas é completamente plana: na Galeria do Rosário, o braço de acesso à 
Otávio Rocha é uma rampa suave; o acesso à Malcom pela Vigário José Inácio combina rampa e 
degraus. 
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valorizado, sendo portanto desejável a multiplicação dos espaços de uso comercial de 

acesso exclusivamente pedestre. 

4.2.3.1. A galeria comercial e o sistema de ruas e quarteirões 

Além de possibilitar a otimização das áreas localizadas no miolo do 

quarteirão, proporcionando espaços de uso público sobre terrenos privados, a galeria 

também pode atuar como passagem de uma rua a outra, quando possui acessos 

distribuídos sobre mais de um dos lados do quarteirão. 

O Diagrama 1 (Anexo 3) foi desenvolvido a partir de matriz elaborada 

por Geist,I5  e pretende organizar as possíveis situações assumidas pela galeria 

comercial com relação ao sistema de ruas. 

Como elementos de conexão à escala urbana, as galerias comerciais de 

Porto Alegre subdividem-se portanto em dois grandes grupos: 

a) galerias que estabelecem conexões exclusivamente entre a rua e o 

interior do quarteirão; 

b) galerias que estabelecem passagens entre duas ou mais ruas comerciais 

através do quarteirão edificado. 

O primeiro caso é viável para terrenos em qualquer posição dentro do 

quarteirão, sendo necessário apenas que possuam área e geometria passíveis de 

acomodar um conjunto de lojas organizado por uma circulação comum. Inclusive 

encontramos atualmente em Porto Alegre exemplos de lojas de departamentos e 

magazines convertidos em galerias deste tipo: Shopping Masson (antiga Casa Masson) 

e Andradas Center (antiga Loja Bromberg). 

O segundo caso, em que a galeria funciona efetivamente como passagem 

e elemento de conexão entre duas ou mais ruas, depende de uma localização urbana em 

particular: o terreno deve ser de esquina ou atravessar o quarteirão, de modo a dispor de 

duas frentes; e ainda as ruas a serem conectadas devem ser movimentadas o bastante 

para justificar o fluxo através da galeria. 

A galeria como passagem demonstra portanto máxima compatibilização 

com um traçado xadrez pouco hierarquizado, em que todas as vias que circundam o 

quarteirão são bastante utilizadas, e mostra-se menos eficaz para o esquema radial 

15  Johan Friedrich Geist, Árcades: The History of a Building Type, MIT Press, 1985, p. 112. 
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a característica de corredor, temos um esquema espacial linear, e neste caso a galeria 

interioriza o esquema da rua corredor. Quando as unidades se organizam em torno de 

um espaço central, temos um esquema de distribuição em torno de pátio que, buscando 

novamente uma analogia urbana, reproduz a praça. É possível também a combinação 

entre as duas situações. 

O Diagrama 2 (Anexo 3), desenvolvido a partir do diagrama de tipos 

espaciais elaborado por Geist,18  demonstra as variações encontradas em Porto Alegre. 

O esquema linear puro pode manifestar-se como: 

a) corredor único, com lojas dispostas de ambos os lados - fita dupla -, ou 

com lojas concentradas em apenas um dos lados - fita simples. São exemplos de corredor 

único com lojas em fita dupla Galeria Sete de Setembro (figs. A3.4), Galeria Bond 

Street (figs. A3.22), Mini-shopping Independência (fig. A3.14), Galeria 24 de 

Outubro (figs. A3.26); Galeria Edith (figs. A3.9), Galeria Monza (figs. A3.17) e 

Galeria Algarves (fig. A3.18) são exemplos de corredor único com lojas em fita 

simples; 

b) corredores múltiplos, que podem estruturar-se em alas perpendiculares 

- Mercado Público (figs. A3.1), Galeria do Rosário (figs. A3.3), Galeria Malcon 

(figs. A3.6), Galeria Moinhos de Vento (figs. A3.16), Galeria Esplanada no Bloco A 

(fig. A3.25.a) -, ou em diagonal, como no caso da Galeria Nação (figs. A3.13) e da 

Galeria Di Primo Beck (figs. A3.7), onde o traçado da galeria forma um ângulo a fim 

de ajustá-la a um quarteirão não ortogonal. 

Os esquemas compostos, em que o corredor linear aparece combinado a 

um espaço central, também admitem variações: 

a) predomínio do espaço central, com lojas perifericamente dispostas, 

como nas galerias Champs Elisée (figs. A3.23), Central Park (fig. A3.20), Shopping 

Masson (figs. A3.10), Esplanada no Bloco B (fig. A3.25.e) e Lusa (figs. A3.11); 

b) corredores lineares que acedem a um espaço alargado como ocorre nas 

galerias Chaves (figs. A3.2), Andradas Center (figs. A3.5), Florêncio Ygartua no 

primeiro piso de galeria (fig. A3.24.a), Nova Olaria (figs. A3.30); 

c) corredores lineares que acedem a espaços alargados onde existem 

núcleos edificados, de forma que parte das lojas ou o núcleo de acesso aos pisos 

superiores são circundados por espaços de circulação da galeria, esquema observado nas 

18  Geist, op. cit., p. 92. O diagrama original de Geist foi reproduzido no item 2.3. desta dissertação. 
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galerias Shopping Rua da Praia (figs. A3.12), Centro Comercial Independência 

(figs. A3.15), Florêncio Ygartua no segundo piso de galeria (fig. A3.24.b) e 5" 

Avenida Center (figs. A3.19). 

4.2.3.3. Volumetria da galeria comercial 

Em todos os casos considerados a galeria comercial ocupa os primeiros 

pisos de um edificio destinado normalmente a escritórios, e eventualmente ao uso 

residencial. Quanto à volumetria básica destes edificios, a amostra divide-se 

primeiramente conforme três grupos: 

a) blocos de no máximo quatro pisos, coincidentes com os alinhamentos, 

conformando espaços interiores abertos, como nas galerias Champs Elisée (figs. 

A3.23), Moinhos de Vento (figs. A3.16) e Nova Olaria (figs. A3.30), ou em pé-direito 

único com iluminação zenital, como na Galeria Chaves (figs. A3.2) e no Mercado 

Público (figs. A3.1); 

b) blocos de altura variável, coincidentes com os alinhamentos, onde os 

pisos de galeria são iluminados artificialmente, por situarem-se inteiramente sob a 

projeção do prédio. Neste grupo estão a maioria das galerias do centro, como por 

exemplo Rosário (figs. A3.3), Malcon (figs. A3.6), Nação (figs. A3.13), Edith (figs. 

A3.9), Sete de Setembro (figs. A3.4), Andradas Center (fig. A3.5), Livraria do 

Globo (fig. A3.8), Shopping Masson (figs. A3.10); 

c) blocos de altura variável, dispostos recuados sobre plataformas que 

coincidem com os alinhamentos, que correspondem a uma última geração de galerias,19  

localizadas principalmente nos bairros, como Central Park (fig. A3.20), 5' Avenida 

(figs. A3.19), Esplanada (figs. A3.25), Centro Comercial Independência (figs. 

A3.15), Mini-shopping Independência (fig. A3.14), Galeria 24 de Outubro (figs. 

A3.26), Galeria Plaza Goethe (figs. A3.21), com um único exemplo na zona central 

constituído pelo Shopping Rua da Praia (figs. A3.12). 

Ordenando cronologicamente a amostra (ver tabela 3), observa-se uma 

passagem do edificio no alinhamento (primeiro e segundo grupo) ao edificio composto 

por torre e plataforma (terceiro grupo), que tem início a partir da década de setenta, na 

19  Com exceção do último exemplo considerado, o Centro Comercial Nova Olaria . 
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vigência do Plano Diretor de 1959,20  quando começam a surgir galerias nos bairros 

periféricos à zona central, como Independência, Moinhos de Vento e Floresta.21  

As primeiras galerias do centro da cidade estavam sujeitas a regulamentos 

pouco restritivos: não estavam obrigadas a recuos laterais e podiam atingir grandes 

alturas, desde que escalonando as fachadas. Considerando as testadas relativamente 

estreitas dos terrenos no centro da cidade e o alto custo da terra, naturalmente o edificio 

tende a coincidir com o máximo volume construtivo permitido, colando nos 

alinhamentos e configurando a rua corredor. Neste caso, temos o que Aymonino(1984, 

p.'76) chama tipologia distorcida, "no sentido de que é aproveitada a posteriori, como 

método para obter o máximo de edificabilidade de uma determinada porção do solo".22  

O Plano de 1959 estabeleceu um zoneamento de alturas, instituindo 

recuos laterais obrigatórios a partir de quatro pavimentos ao longo de corredores de 

acesso ao centro, incluindo Av. Independência, Rua 24 de Outubro e Av. Cristóvão 

Colombo.23  O exame das primeiras galerias surgidas nestes locais demonstra a influência 

do Plano: Galeria Champs Elisée e Galeria Moinhos de Vento, aprovadas em 1970, 

coincidem com os alinhamentos porque não excedem os quatro pisos; já aquelas galerias 

que atingem maiores alturas necessariamente adotam o partido torre sobre plataforma, 

como Galeria Esplanada Center e Galeria 24 de Outubro. 

O Plano de 197924  confirmou a volumetria proposta, e ofereceu 

incentivo às galerias comerciais considerando-as como áreas não computáveis no índice 

de aproveitamento, desde que "mantidas desimpedidas e amplamente vinculadas a 

logradouro público".25  Surgem então outras galerias nestes moldes, inclusive na zona 

central: Centro Comercial Independência e Mini-shopping Independência, na Av. 

Independência, 5' Avenida Center, Central Park, Galeria Florêncio Ygartua, Centro 

Empresarial 24 de Outubro, no bairro Moinhos de Vento, e Shopping Rua da Praia, 

na Rua dos Andradas. Nestes casos, embora a plataforma permaneça relativamente 

20  Instituído pela Lei 2046, em 30 de dezembro de 1959, modificado pela Lei 2330 em 21 de dezembro 
de 1961. 
21 Aproveitando estruturas previamente existentes no terreno, O Nova Olaria organiza as lojas ao longo 
de uma rua interna descoberta, ao contrário dos demais exemplos recentes. Em memorial descritivo os 
autores do projeto apresentam perspectivas correspondentes a estudos de viabilidade para um centro 
comercial inteiramente novo sobre o mesmo terreno, conforme o Plano Diretor, que ajustam-se à solução 
torre sobre plataforma. 
22 Aymonino, op. cit., p. 76. 
23  Cf. Lei 2330/61, artigo 67. 
24  Instituído pela Lei Complementar 43/79 em 21 de julho de 1979. 
25  Cf. Lei 43/79, artigo 140, inciso VI. Através deste artigo o PDDU introduz também o incentivo à 
construção de garagens nos edifícios comerciais, incluindo-as entre as áreas não computáveis no cálculo 
do índice de aproveitamento. 
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amarrada aos alinhamentos, e portanto ao parcelamento existente, a torre pode adotar 

formas independentes e até conflitantes com a morfologia existente, como demonstra a 

torre em semi-círculo da Galeria Central Park. 

Observa-se também como fator concorrente para a adoção da variedade 

tipológica induzida pelos regulamentos urbanísticos, dada a incompatibilidade da mesma 

com lotes estreitos, as próprias características de parcelamento dos bairros mencionados, 

onde as testadas médias dos terrenos são maiores do que no centro, e onde o menor grau 

de consolidação do tecido viabilizou o remembramento. 

4.2.3.4. Fachadas e sistemas de cobertura e iluminação 

Como componentes da rua comercial, as galerias possuem fachadas 

urbanas; como sistemas de penetração ao interior do quarteirão, configuram ruas 

interiores, definidas tanto pelas vitrines das lojas quanto pela solução de cobertura 

adotada. 

Quanto às fachadas exteriores, além do que foi comentado com relação à 

volumetria, as galerias comerciais comportam-se de forma semelhante aos demais 

edifícios da rua comercial, e as conclusões chegadas a partir dos exemplos considerados 

no item rua comercial servem também à galeria. 

Quanto às coberturas, as galerias de Porto Alegre diferem 

substancialmente dos protótipos europeus: as coberturas em ferro e vidro marcadamente 

longitudinais, que na Europa constituíram a solução típica das galerias comerciais do 

século XIX, não foram adotadas em Porto Alegre. 

A Galeria Chaves (figs. A3.2), bastante próxima das européias tanto no 

tratamento de fachada à maneira dos palácios urbanos renascentistas, quanto no esquema 

espacial, contava em seu projeto original com uma zenital ovalada, aparentemente em 

ferro e vidro.26  Entretanto, sobre o espaço central da galeria foi posteriormente 

executado um domo em concreto, com pequenas perfurações preenchidas com vidro, 

curiosamente semelhante à solução adotada na ~ler Passage (fig. 54), em Lepzig.27  

26 Cf projeto original em microfilme. Fonte: Arquivo Municipal, Prefeitura Municipal de Porto Alegre. 
27  A posterior substituição da cobertura em ferro pelo domo de concreto seguramente nada deve a Mãdler 
Passage, mas provalvelmente à experiência da construtora Azevedo Moura & Gertum, responsável pela 
obra, com a técnica do concreto armado. Conforme Fernando Corona, co-autor da Galeria Chaves, esta 
foi a primeira firma de engenharia em Porto Alegre a calcular estruturas de concreto armado e a 
empregar massivamente este sistema construtivo. Cf. Fernando Corona, 50 Anos de Formas Plásticas e 
seus Autores (1908-1957), Enciclopédia Rio-grandense, Canoas, Regional, 1957, v. 3, p. 247. 
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A maioria das galerias do centro da cidade não possui qualquer tipo de 

iluminação natural, estando situadas sob a projeção dos edificios. Já o tipo identificado 

como torre sobre plataforma permite tanto Iluminação zenital quanto lateral, embora a 

tomada de luz lateral implique necessariamente uma interrupção na linha de lojas. 

Salienta-se a incidência de locais a céu aberto como característica local 

do tipo, em comparação com os exemplos europeus: galerias Champs Elisée (figs. 

A3.23), Moinhos de Vento (figs. A3.16), Galeria Algarve (fig. A3.18), Centro 

Comercial Nova Olaria (figs. A3.30); espaço central das galerias Florêncio Ygartua 

(figs. A3.24) e Esplanada Center (figs. A3.25), a abertura para pátios laterais na Bond 

Street (figs. A3.22) e na Galeria 24 de Outubro (figs. A3.26). 

4.2.4. A loja de departamentos 

A loja de departamentos foi definida no segundo capítulo desta 

dissertação como expansão em área, tanto horizontal quanto vertical, de uma loja 

tradicional, de forma a viabilizar a adoção de um novo sistema de organização de 

vendas, que trazia como principais inovações ampla variedade de artigos em todos os 

ramos e preços fixos claramente marcados. 

Em Porto Alegre as lojas de departamentos estabeleceram-se 

primeiramente no centro da cidade, mas sempre em menor número do que a galeria 

comercial. A versão suburbana do tipo, em que estão incluídas áreas de estacionamento 

entre a loja e os alinhamentos urbanos, popularizou-se aqui a partir da década de 

cinqüenta, através dos supermercados.28  

O mais antigo edificio projetado para tal fim encontrado atualmente em 

Porto Alegre é o Edifício Mesbla, onde funcionava até recentemente uma das lojas de 

departamentos Mesbla. Assim como esta, na última década outras grandes lojas fecharam 

suas portas, ou restringiram drasticamente suas áreas de atuação: as lojas Guaspari e 

Sloper, por exemplo, deram lugar a casas de jogo (bingos); a Casa Masson e o 

Bromberg foram transformados em galerias comerciais; o Hermes Macedo fechou suas 

portas. Mesmo nos shoppings, onde as lojas de departamentos comparecem como 

âncoras, confirmou-se a tendência à subdivisão observada na área central, com a 

28  Ver Anexo 1. 
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através do negócio imobiliário. Os primeiros oferecem retorno do capital investido 

através da locação das unidades à diferentes empreendimentos, de forma que não 

somente a sobrevivência do shopping ou da galeria é relativamente independente do 

sucesso individual de cada loja, como estes mostram-se atraentes justamente como 

empreendimentos imobiliários. No caso da loja de departamentos, ao contrário, a falência 

de um dos ramos de negócio pesa sobre os demais; ao mesmo tempo, o empreendimento 

ou exige alto capital imobilizado no terreno e na construção do edificio, ou recursos são 

permanentemente drenados para aluguel de grandes espaços. 

A tendência à subdivisão e modificação de uso dos ediflcios anteriormente 

destinados a lojas de departamentos é facilitada pela neutralidade inerente a estes 

espaços. A necessidade de flexibilidade imposta pelo programa da loja de departamentos 

leva a um certo grau de indiferença funcional, que faz delas espaços facilmente 

conversíveis.29  

A composição de uma amostra de lojas de departamentos em Porto 

Alegre fica comprometida pela relativa escassez de exemplos, principalmente 

considerando-se excluídas as lojas localizadas em shoppings, por não se prestarem à 

análise tipológica proposta, uma vez que constituem na verdade unidades dentro do 

shopping center, do qual não podem ser separadas. 

A amostra selecionada, listada na Tabela 4 e apresentada no Anexo 4, 
inclui como exemplos típicos: a recentemente fechada Mesbla da Av. Voluntários da 

Pátria (figs. A4.1), pelo interesse arquitetônico do edificio, pioneiro no gênero; as lojas 

Renner (figs. A4.2), Imcosul (figs. A4.4), e Mesbla da Rua Dr. Flores (fig. A4.3)30  

localizadas no centro da cidade, próximas aos terminais de linhas de ônibus e lotação; a 

loja Ferramentas Gerais (figs. A4.5), no bairro Navegantes, que embora não se 

encaixando estritamente no conceito de loja de departamentos, por oferecer variedade 

dentro de um ramo especializado e não em várias áreas, é comparável a estas em termos 

dimensionais e programáticos; e por último o hipermercado Bourbon (figs. A4.6), 

exemplificando a alternativa atual à loja de departamentos tradicional. Neste sentido, 

através de algumas soluções típicas, é possível percorrer um período largo o bastante 

para evidenciar os traços permanentes e variantes do tipo em questão. 

4.2.4.1. Inserção urbana e volumetria 

29 	
item tem 2.4. 

3°  Edifício comercial adaptado à loja de departamentos. 
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substituição das lojas Sandiz e Grazziotin do Shopping Center Iguatemi por novas alas 

de galeria com pequenas lojas. 

Aparentemente, as lojas de departamentos não constituem hoje em dia um 

negócio tão atrativo quanto antes, e muitas das lojas que ainda resistem no mercado de 

Porto Alegre vem reformulando-se em função das dificuldades encontradas. As 

modificações apontam para restrições na área das lojas e na variedade de artigos 

comercializados. Embora o aprofundamento de questões relativas à conjuntura 

econômica escape às possibilidades deste trabalho, salientamos que aquelas vantagens 

originalmente oferecidas pelas lojas de departamentos, que de início faziam-nas 

diferentes dos demais estabelecimentos comerciais, foram absorvidas por outros tipos 

arquitetônicos. 

Atualmente a maioria das lojas organiza-se de forma a permitir o livre 

acesso do consumidor à mercadoria, mantendo os preços claramente identificados. O 

auto-serviço, introduzido pelas lojas de departamentos, extendeu-se também às lojas de 

pequeno porte. 

Por outro lado, o outro grande trunfo da loja de departamentos, que 

consistia em oferecer enorme variedade de produtos em um único ponto de venda, foi 

em parte neutralizado com a entrada do shopping center no comércio local. Não só a 

gama de artigos disponível é ampliada no shopping center, como também é oferecida ao 

consumidor a possibilidade de comparar preços, existindo a competição no interior de 

cada ramo de negócios. 

E sem dúvida também os supermercados, na medida em que cresceram em 

número e área, passaram a competir com as lojas de departamentos tradicionais. 

Vendendo produtos de primeira necessidade e oferecendo estacionamento facilitado, os 

supermercados possuem desde sua implantação, na década de cinqüenta, posição 

garantida no mercado. As principais redes ampliaram então a área de algumas lojas 

estrategicamente localizadas, e passaram a comercializar também produtos não 

perecíveis, principalmente eletrodomésticos, artigos para casa em geral, brinquedos e 

outros artigos de lazer, vestuário, etc., competindo com as lojas de departamentos 

especialmente num setor onde estas praticamente detinham o monopólio: o bazar. 

Atualmente, portanto, parece que o aumento nos lucros não é 

necessariamente proporcional ao incremento na área de loja. Ao contrário do shopping 

center e da galeria comercial, a loja de departamentos não inclui a possibilidade de lucro 
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Quanto à inserção urbana, a amostra subdivide-se em edificios de fachada 

contínua e edificios de tipo pavilhonar, conforme distinção estabelecida na conceituação 

da rua comercia1.31  

No primeiro caso, tanto a totalidade da fachada reconhece o alinhamento, 
como no Edifício Mesbla (figs.A4.1), em que esta se curva fechando a esquina, quanto 

ocorre a base sobre os alinhamentos com os pisos superiores recuados, como nas lojas 

Renner (figs. A4.2) e Imcosul (figs. A4.4).32  

Mesmo adotando solução semelhante na ocupação integral do piso térreo, 

estas duas alternativas são praticamente inversas quanto à volumetria resultante, no que 

concerne a forma como se desenvolvem em altura. Nas lojas Renner e Imcosul a 

progressão vertical se dá mediante a superposição de pisos quase idênticos, que apenas 

variam dimensionalmente em função dos recuos laterais à partir do quarto pavimento, 

inviabilizando a complementação de iluminação natural para as zonas mais profundas. 

Na Mesbla da Voluntários da Pátria os três primeiros pisos são integrados através de 

mezaninos, enquanto os demais, destinados à escritórios e apoio em geral desenvolvem- 

se perifericamente, liberando uma área central que possibilita a iluminação zenital de 

todos os pisos de loja. 

São exemplos do segundo caso identificado, em que os edificios 

pertencem conceitualmente a uma rua de tipo pavilhonar, tanto a loja Ferramentas 
Gerais (figs. A4.5) quanto o Hipermercado Bourbon (figs. A4.6). A primeira mantem 

recuos ajardinados desde o alinhamento nas três frentes do terreno. O Bourbon é um 

edificio isolado em meio a um parque de estacionamento, possuindo também três 

acessos, mas sendo a vinculação do edificio com a rua muito mais tênue. Ambos 

possuem acessibilidade viária facilitada, localizando-se em avenidas que drenam grande 

volume de trânsito. 

4.2.4.2. Esquemas distributivos 

Em termos organizacionais, servem para a loja de departamentos as 

observações feitas para a loja convencional:33  concentração de compartimentos de 

31 Ellis, op. cit., p. 126. 
32 

Ambas posteriores ao Plano Diretor de 1959 (Lei 2046/59). 
33  Ver item 4.2.2.1., que define a loja como unidade básica. 
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serviço e apoio, como depósitos, sanitários, instalações, escadas de serviço, e liberação 

da área de piso restante para exposição e vendas. Apenas estas áreas de apoio são mais 

avantajadas, podendo incluir até pisos de estacionamento, como Mesbla (figs. A4.1) e 

Ferramentas Gerais (figs. A4.5).34  

O programa não envolve dificuldades em termos distributivos, é crucial a 

localização conveniente das escadas, quer sejam mecânicas ou convencionais, dado que é 

preciso facilitar a progressão vertical do público no interior da loja. Na Mesbla da 

Voluntários da Pátria (figs. A4.1), por exemplo, além de duas escadas de serviço, uma 

grande escada em alas simétricas desenvolve-se ao fundo do espaço central da loja, nos 

moldes das lojas de departamentos do século dezenove analisadas no segundo capítulo. 

O surgimento das escadas mecânicas retirou a importância das escadas convencionais, 

que passam a ser tratadas como partes de serviço, e não mais como elementos 

hierarquicamente significativos dentro do grande salão (por exemplo, Renner, Mesbla 
da Dr. Flores e Imcosul, respectivamente, figs. A4.2, A4.3 e A4.4). 

A solução estrutural exige racionalidade e minimização das situações de 

exceção. Os exemplos analisados possuem estruturas de concreto armado, 

eventualmente combinadas à utilização de treliças metálicas para coberturas, como no 

caso do Bourbon (figs. A4.6). Os elementos verticais de sustentação tendem a 

concentrar-se, adotando-se vãos no mínimo em torno de nove metros. 

Uma ampliação do programa tradicional da loja de departamentos pode 

ser encontrada no hipermercado Bourbon. A partir da influência do shopping, o 

Bourbon inclui equipamentos como cinema e praça de alimentação, além de galeria de 

lojas.35  

4.2.4.3. Fachadas 

O Edifício Mesbla (Voluntários da Pátria), mais antigo elemento da 

amostra considerada, adota uma organização de fachada conforme a divisão clássica 

entre base, corpo e ático, que guarda um parentesco com os edificios de Sullivan. Como 

no Carson, Pirie, Scott (fig. 96), a base corresponde aos pisos de loja, enquanto o 

corpo se forma pela repetição de pavimentos tipo destinados a escritórios; a esquina é 

34  Na primeira em subsolo e na segunda sobre a cobertura. 
35 

Neste sentido, o Bourbon pode ser considerado quase um meio termo entre loja de departamentos e 
shopping center. 
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reconhecida pela curvatura da fachada: o volume cilíndrico exteriorizado no Carson 
Pirie é subtraído no Edifício Mesbla (figs. A4.1). O tratamento das superficies, 

explorando a textura do tijolo, aproxima-se entretanto mais do Van Allen (fig. 97), 

última loja de departamentos de Sullivan.36  

A geração seguinte de lojas de departamentos abandona a caracterização 

através do desenho e articulação de elementos arquitetônicos, e reduz a fachada a função 

de vedação e suporte de cartazes. Imcosul (figs. A4.4) e Renner (figs. A4.2) são 

exemplos de grandes caixas onde são fixados letreiros e anúncios. 

Contudo, a tendência à banalização da arquitetura e a ênfase crescente 

em elementos de decoração apostos ao edificio, tão chamativos quanto de gosto 

duvidoso, tem sem dúvida seu ponto culminante no hipermercado Bourbon, como 

representante da última geração de lojas de departamentos. A escala da grande avenida e 

o grande espaço indiferenciado do estacionamento demandam uma clara marcação de 

acessos, e é evidente que a fachada deve estabelecer tais sinalizações. Como Venturi 

demonstrou em Learning from Las Vegas, a princípio não há nada de errado com o 

"abrigo decorado".37  Entretanto, se a fachada possui significação, comunica-se ou 

através de elementos decididamente não arquitetônicos, como as palavras e imagens dos 

anúncios do strip analisado por Venturi, ou através de um discurso arquitetõnico. O 

problema do Bourbon não é portanto o excesso de retórica na marcação dos acessos, 

mas o fato de que formas arbitrárias articulam um discurso sem sentido. 

4.2.5. O shopping center 

Conforme anteriormente definido, o shopping center é um edificio 

monofuncional, onde várias lojas estão articuladas mediante uma circulação comum, e 

que, ao contrário da galeria comercial, semelhante a este no esquema distributivo, 

necessariamente deve prever áreas de estacionamento, porque destina-se principalmente 

a um consumidor motorizado. Outra distinção básica do shopping com relação aos 

demais tipos é o fato deste constituir sobretudo um negócio imobiliário, onde o 

36  Sobre as lojas de Sullivan ver item 2.4. desta dissertação. 
37  Conforme Venturi temos um abrigo decorado quando num edificio "os sistemas de espaço e estrutura 
estão diretamente à serviço do programa, e o ornamento se aplica com independência destes". Robert 
Venturi et. al., Aprendiendo de Las Vegas: el simbolismo olvidado de Ia forma arquiteetonica, 
Barcelona, Gustavo Gilli, 1982, p. 115. 
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empreendedor não administra apenas a locação das lojas a terceiros, mas também 

determina o tipo e a proporção de cada ramo de comércio oferecido e cobra 

porcentagem sobre os lucros das vendas. 

Além de uma unidade arquitetônica, o shopping é também uma unidade 

do ponto de vista comercial, cujo objetivo é realizar melhores lucros justamente pela alta 

concentração e estudada composição de lojas, pelo estacionamento facilitado e pela 

possibilidade de realizar campanhas promocionais que objetivam a venda do produto 

shopping como um todo." 

O primeiro shopping center a estabelecer-se em Porto Alegre foi o 

Centro Comercial João Pessoa, inaugurado em dezembro de 1970, conforme a Tabela 

5. Trata-se de um shopping de pequeno porte com relação aos empreendimentos 

surgidos nas décadas de oitenta e início dos noventa, como Shopping Center Iguatemi 

e Shopping Center Praia de Belas, que adotam como modelo o mall americano. Pouco 

depois surge em Porto Alegre uma terceira variedade, o strip, que inclui 

empreendimentos de porte e alcance diverso: o Bela Vista Plaza, no limite entre os 

bairros Bela Vista e Petrópolis, exemplifica o pequeno shopping de vizinhança; o Strip 

Center Assis Brasil, na confluência entre duas avenidas de longo curso, Av. Assis Brasil 

e Av. Baltazar de Oliveira Garcia, possui larga abrangência, sendo facilmente acessível 

desde toda a zona norte da cidade. Os exemplos a serem analisados encontram-se no 

Anexo 5.39  

4.2.5.1. Inserção urbana e volumetria 

Ao contrário dos shoppings americanos, que localizam-se principalmente 

à beira de auto-estradas, o shopping em Porto Alegre buscou terrenos que, embora às 

vezes situados em trechos de cidade ainda não completamente consolidados,4°  são 

38  Conforme Rui Ortiz de Siqueira, do grupo La Fonte, responsável pela construção do SC Praia de 
Belas: "a indústria dos shoppings tem crescido muito; ela cresce mais do que o próprio comércio 
varejista" (Arquitetura brasileira de shoppings chega ao exterior. Projeto, n.°137, dez./90 e jan./91, p. 
49). O shopping não é portanto demandado pelo aumento do poder de compra da população, como no 
caso americano (ver item 2.5.1), mas sim uma demanda criada por esta indústria, que vende como 
produto um tipo arquitetônico. 
39  O levantamento exclui a última variação do shopping center em Porto Alegre, que, conforme 
mencionado no Anexo 1, seria o shopping de descontos ou outlet, porque existe atualmente em Porto 
Alegre apenas um outlet, o Distrito de Compras Navegantes, que é um reaproveitamento de prédios de 
antigas fábricas já existentes. Tratando-se ainda de um único caso, e sobretudo de um projeto de 
remodelação, seria prematuro apontá-lo como variação tipológica. 
40  O Shopping Center Iguatemi, por exemplo, estabeleceu-se em área com vocação de alta renda, mas 
que na ocasião da inauguração do shopping, em 1982, ainda não estava configurada. 
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terrenos que correspondem a um lote urbano, isto é, demarcados claramente por vias 
urbanas. 

Entretanto, em menor ou menor grau todos herdaram do modelo 

americano uma relativa autonomia com relação ao sistema de ruas e quarteirões, que se 

traduz na ausência de mediação entre rua e edificio, ora produzida pelo isolamento 

gerado pela presença do parque de estacionamento, ora evidenciada por uma proposital 

interiorização do edificio, com a supressão de toda permeabilidade da fachada, a não ser 

nos acessos. 

O Shopping Iguatemi (figs. A5.2) exemplifica as duas alternativas: o 

edificio interiorizado, ao qual se tem acesso desde o espaço público somente através de 

uma área de estacionamento. No Praia de Belas (figs. A5.3) a maior parte do 

estacionamento localiza-se em subsolo ou cobertura, e parte do edificio quase coincide 

com os alinhamentos; entretanto o tratamento dado às fachadas, com a ausência de 

vitrines e a impossibilidade de acesso direto a lojas reduz os vínculos entre o edificio e o 

espaço público às situações de acesso. Embora a implantação seja diversa do Iguatemi, 

a relação com o sistema de calçadas públicas é igualmente inexistente, e neste sentido 

pode-se falar de uma quase inversão da rua comercial tradicional: o que limita com o 

espaço público não é a linha de lojas, mas os fundos destas. 

Já no caso do strip, a linha de lojas possui pelo menos em parte fachada 

para a rua. Neste caso, a vinculação depende da localização e dimensão do 

estacionamento. O Bela Vista Plaza (figs. A5.5) quase constitui uma fachada de rua 

comercial, inclusive a localização em terreno de meio de quadra induz a uma fachada 

contínua. No caso do Strip Center Assis Brasil (figs. A5.4), a área de estacionamento 

requerida é muito mais ampla em função da maior abrangência do empreendimento. A 

disposição frontal da mesma evidentemente separa o edificio da via pública, situação 

reforçada pela existência de cercas sobre os alinhamentos. É importante salientar 

contudo que os dois exemplos aqui considerados possuem localização urbana diversa: o 

Bela Vista Plaza situa-se em frente a uma praça, enquanto o Strip Center limita com 

um entroncamento viário de trânsito pesado, que constitui por si local inóspito para o 

trânsito pedestre. 

Já o Centro Comercial João Pessoa (figs. A5.1), devido à disposição do 

estacionamento inteiramente em subsolo, poderia ser considerado como um caso limite 

entre a galeria e o shopping center no que diz respeito à implantação urbana. Entretanto, 
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assimo como ocorre no Praia de Belas, observa-se que a organização das fachadas 

privilegia às situações de acesso sem favorecer qualquer percurso pedestre em torno do 

edificio, quer pela escassez de vitrines, quer pela própria entrada do estacionamento, que 

compromete quase toda a fachada fronteira à praça. 

Observa-se ainda que, com relação à vinculação entre edificio e espaço 

público, a ausência de mediação se deve menos ao recuo do edificio com relação à 

calçada e mais à maneira como são tratadas as fachadas e os espaços resultantes. O 

estacionamento é via de regra um espaço residual entre edificio e rua, um espaço aberto 

onde não comparecem os elementos que tradicionalmente compõem e ordenam os 

espaços abertos dentro da cidade, como sistema de calçadas, arborização, etc. As 

fachadas, à exceção do strip, desconhecem particularidades de implantação e atuam 

como vedação cega mesmo quando coincidentes com os alinhamentos. 

O shopping, quando edificio isolado em meio a parque de estacionamento, 

coloca uma relação particular entre tipologia e morfologia urbana no sentido de que a 

primeira pode constituir-se de forma independente com relação à parcela urbana, 

justamente pela disponibilidade de área. As observações de Aymonino a respeito da 

contribuição do movimento funcional às tipologias residenciais valem também para as 

tipologias comerciais: 

"A independência do tipo de construção em relação ao alinhamento 
das ruas (ou seja, o acréscimo de uma margem de terreno 'supérfluo' 
com relação aos 'limites' estabelecidos pelo máximo aproveitamento 
dos solos); a forma arquitetônica da obra relacionada com a sua 
organização interna e mesmo resultante dela; a coincidência cada vez 
mais evidente e procurada do protótipo com o modelo, a fim de se 
alcançar amplas possibilidades de repetição: são todos fatores que 
alargam o conceito de tipologia da construção à quantidade 
residencial, até então mantida alheia a este problema."'" 

A autonomia com relação ao parcelamento facilita a repetição de soluções 

padronizadas, derivadas prioritariamente de requisitos funcionais e mercadológicos, e o 

procedimento torna-se mais modelistico e menos tipológico,42  dado que, enquanto o tipo 

interage com a situação existente, o "modelo é efetivamente indiferente ao lugar".43  

4.2.5.2. Esquemas distributivos e tipos espaciais 

41 Aymonino, op. cit., p. 78. 
42  Sobre a distinção entre tipo e modelo ver item 3.1 desta dissertação. 
43  Aymonino, op. cit., p. 64. 
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Os esquemas espaciais articulam-se através da relação entre lojas e 

circulação, ou seja, a partir de um espaço de tipo galeria; e ainda quanto à seqüência 

estabelecida entre estacionamento, circulação e lojas. 

Utilizando a classificação de Gruen,44  exposta no item relativo ao 

shopping center, no segundo capítulo desta dissertação, chamamos strip ao esquema 

distributivo em que uma circulação aberta organiza uma linha de lojas, de forma que se 

tem acesso a cada uma delas a partir do estacionamento, como ocorre no Bela Vista 

Plaza (figs. A5.5) e no Assis Brasil Strip Center (figs. A5.4).45  

Temos um mall quando esta linha de lojas é rebatida ao longo de um 

corredor de circulação, que constitui uma rua interior, quase sempre coberta, para onde 

se voltam as fachadas das lojas, concentrando-se os acessos de forma que a relação entre 

as lojas e o estacionamento se dê através desta circulação comum. O Shopping Center 

Iguatemi (figs. A5.2) e o Shopping Center Praia de Belas (figs. A5.3) são exemplos 

do tipo mall encontrados em Porto Alegre. 

E ainda aproveitando os esquemas identificados por Gruen, podemos 

classificar o Centro Comercial João Pessoa (figs. A5.1) como um caso particular do 

ring, alternativa de organização em que o strip se fecha em torno de um espaço central. 

No caso do João Pessoa este espaço central é também edificado, incluindo lojas e 

circulação vertical. 

Os espaços de circulação podem adquirir diversas configurações, 

alternando o esquema linear, próprio das galerias de acesso às lojas, aos alargamentos 

espaciais correspondentes geralmente às praças de alimentação e aos núcleos de 

circulação vertical. 

Os esquemas estruturais tomam uma grelha regular como ponto de 

partida, com vãos estruturais entre cinco e oito metros,46  que é rompida em situações 

especiais, como nos alargamentos espaciais apontados. A compartimentação é portanto 

independente do esquema estrutural, e a subdivisão em lojas pode ser alterada conforme 

as necessidades de reformulação do tenant-mix.47  

" Victor Gruen e Lawrence Smith, Shopping Centers: the new building type, Progressive Architecture, 
jan. 1952, p. 91-94. 
45  São predominantemente strips, emboram possuam também alas onde as lojas organizam-se em fita 
dupla (Bela Vista) ou em torno de um grande espaço (Assis Brasil). 
46  Cinco metros no Centro Comercial João Pessoa, sete metros no Iguatemi e oito metros no Praia de 
Belas. 
47  Seleção de inquilinos. 
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Como edificio onde várias lojas estão associadas mediante uma circulação 

comum, o shopping retoma um traço tipológico característico da galeria comercial. 

Aymonino identifica também como contribuição da experiência 

funcionalista européia essa tendência à elaboração de "partes-tipo das construções"" , 

que, ao contrário dos tipos tradicionais, constituem elementos compositivos a ser 

reaproveitados em separado. Neste sentido, o corredor que ordena um conjunto de lojas 

pode ser retirado da galeria comercial e redefinido no shopping center. Entretanto, no 

caso das galerias originais do século XIX,49  o corredor é uma figura espacial regular 

definida tridimensionalmente pelas fachadas das lojas e pela cobertura, as primeiras 

elementos que sustentam a segunda. Já no shopping center as fachadas interiores são 

independentes do esqueleto portante, e o corredor pode assumir contornos bem mais 

fexíveis; também a solução de cobertura, ainda que envidraçada como nas galerias, é 

independente das fachadas. Enquanto nas galerias os alargamentos espaciais eram 

controlados, correspondendo a mudanças de direção ou espaços centrais, nos grandes 

shoppings, como Iguatemi e Praia de Belas, a estratégia para minimizar o longo 

percurso é modificar a forma do corredor através de um jogo mais ou menos arbitrário 

de retração e expansão, permitido pela estrutura independente. Se nas galerias do século 

XIX as irregularidades não passam dos fundos das lojas, no Iguatemi e no Praia de 

Belas elas são exibidas em chanfros e pontas na circulação principal, enquanto que os 

limites de fundo das lojas são rigorosamente ortogonais. 

4.2.5.3. Fachadas e sistemas de iluminação 

Assim como a galeria comercial, o shopping center possui fachadas 

exteriores - que são fachadas urbanas -, e fachadas internas que, juntamente com a 

solução de cobertura, caracterizam as circulações de acesso às lojas como ruas 

interiores. 

Com exceção do Centro Comercial João Pessoa (figs. A5.1), todos os 

exemplos considerados possuem coberturas metálicas com superficies envidraçadas, de 

forma a obter iluminação natural sobre os espaços de circulação e ao mesmo tempo 

viabilizar o condicionamento artificial. 

48 Aymonino, op. cit., p. 94. 
49  Ver item 2.3 dessa dissertação. 



170 

4.3.1. Os tipos comerciais e o sistema de ruas e quarteirões 

A distribuição da amostra reflete o modo de expansão radiocêntrico52  do 

tecido urbano em Porto Alegre: a cidade cresceu primeiro ao longo das principais vias de 

acesso ao centro, e depois os espaços entre estas densificaram-se progressivamente. A 

diversificação tipológica acompanha a princípio o processo de densificação da zona 

central e a posterior ampliação dos usos comerciais ao longo das principais radiais de 

acesso ao centro: a localização das galerias comerciais e das primeiras lojas de 

departamentos, como variedades vinculadas à rua comercial, segue este padrão. Os 

elementos mais recentes da amostra, os shoppings, não comparecem na zona central e 

podem inclusive estar desvinculados das principais radiais, embora mantendo sempre 

posições estrategicamente localizadas com relação a estas.53  

Porto Alegre ajusta-se ao conceito de "cidade figurativa", definido por 

Comas como um esquema genérico "que postula uma cidade dividida em bairros e 

estruturada mediante ruas, praças e quarteirões limitados por edificações, em geral, 

contínuas, alinhadas e de pouca altura"; e onde, em oposição à "cidade funcional", estes 

componentes "se definem, em última instância, por características de configuração 

despojadas de indicações funcionais precisas".54  

Desta forma, todos os exemplos analisados, obrigatoriamente, estão de 

alguma maneira referenciados a um sistema de ruas e quarteirões; contudo, os esquemas 

tipológicos subjacentes a cada um destes exemplos não são necessariamente vinculados 

ao paradigma figurativo. 

Entre os tipos arquitetônicos analisados, a rua comercial, a galeria 

comercial e mesmo a loja de departamentos, estão a priori vinculados a este paradigma 

urbanístico, que é sustentado pela rua como espaço tridimensional, polifuncional e de 

domínio público. Já a influência do paradigma funcionalista faz-se sentir diretamente no 

52  "Sob um ponto de vista morfológico, admitindo-se um centro - e quase todas as cidades o tem sob a 
dupla forma de herança histórica e de transformações recentes -, o esquema `radiocêntrico' é o que mais 
corresponde, com efeito, às causas econômicas e às opções políticas que determinaram o crescimento das 
grandes cidades. Permite de fato, sob o ponto de vista do rendimento, a mais fácil e melhor localização 
quer das transformações produtivas e comerciais quer das expansões residenciais e confere substância ao 
mecanismo especulativo de tipo 'pendular' (baseado na expansão ao longo das principais vias de tráfego 
e no sucessivo preenchimento das zonas intermédias)."Aymonino, 1984, p. 105. 
53 

 Shopping Center Iguatemi, por exemplo, localizado num ponto eqüidistante das avenidas Protásio 
Alves e Assis Brasil. 
54 Carlos Eduardo Dias Comas, Plano Diretor de Porto Alegre: alguns acertos e muitas dúvidas, in: 
Wrana Panizzi e João Rovatti (orgs.), Estudos Urbanos: Porto Alegre e seu Planejamento, Porto 
Alegre, UFRGS/PMPA, 1993, p. 189. 
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shopping center e numa parcela das lojas de departamentos, através de uma intencional 

dissociação entre edificio e espaço público, com a introversão das fachadas das lojas e a 

conseguinte supressão de toda interação entre atividade comercial e espaço público. O 

shopping é conceitualmente o avesso da rua comercial: o espaço aberto é residual ou 

reduzido a estacionamento, enquanto a circulação de pedestres e as atividades urbanas 

desta decorrentes estão agora dentro do edifício. 

O grau de especialização funcional do shopping e da loja de 

departamentos é também crescente com relação aos componentes da rua comercial. Os 

exemplos de edificios e galerias comerciais analisados invariavelmente compatibilizam 

varejo e outros usos, comerciais e residenciais. Os shoppings e lojas de departamentos" 

aqui examinados são edificios destinados exclusivamente ao comércio varejista.56  

E é perceptível também uma influência da cidade funcional sobre os 

demais tipos através dos regulamentos urbanísticos que incidem sobre parte recente do 

conjunto das amostras de rua comercial, galeria e loja de departamentos. A substituição 

da fachada contínua pela volumetria em torre recuada sobre base coincidente com os 

alinhamentos, induzida a partir do Plano de 59, objetiva uma transição da rua corredor 

para uma rua semi-pavilhonar que, embora ainda parte da cidade figurativa, adota pautas 

do paradigma funcionalista. Especialmente, incorpora a aversão à rua corredor traduzida 

por uma forçosa vinculação entre altura da edificação e recuos laterais, exigida como 

suposta garantia de melhoria nas condições de iluminação e ventilação dos 

compartimentos.57  Entretanto, os exemplos observados demonstram que: a efetividade 

dos recuos laterais depende da testada do lote e da altura das edificações lindeiras;" e, 

no lote de grandes dimensões, o bloco recuado com relação à base não é a única 

alternativa tipológica capaz de produzir condições de iluminação e ventilação 

adequadas.59  

55  Com exceção do exemplo mais antigo de loja de departamentos em Porto Alegre, a Mesbla da Rua 
Voluntários da Pátria, que inclui pisos de escritórios, embora de uso da mesma empresa. Observa-se 
assim no conjunto da amostra a crescente especialização do tipo. 
56  O shopping e a loja de departamentos não são necessariamente imcompatíveis com os demais usos 
comerciais, como por exemplo escritórios, contudo os casos analisados não contemplam esta 
possibilidade. Observamos também que consideramos como parte da categoria comércio varejista os 
equipamentos de lazer como cinemas, jogos eletrônicos, praças de alimentação, presentes tanto nos 
shoppings quanto em algumas galerias. 
57  Ver Comas, op. cit. 
58  Em um lote de testada média, como por exemplo o lote da Galeria 24 de Outubro, com 16 metros de 
frente, os recuos laterais se mostram prescindíveis face a distribuição adotada no pavimento tipo, em 
que as unidades poderiam ser perfeitamente iluminadas e ventiladas pelas fachadas de frente e fundos, 
como ocorre por exemplo na Galeria Edith. 
59  Como demonstra a já referida Mesbla da Voluntários da Pátria. 
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Embora a referência tanto para o emprego das coberturas envidraçadas 

quanto para a intenção de criar um ambiente controlado esteja novamente na galeria 

comercial do século XIX, observamos que, além da visível explosão na escala das 

soluções de cobertura, a relação entre estas e o espaço de circulação é substancialmente 

diversa. No caso da galeria, a cobertura envidraçada além de coincidir com os limites do 

corredor (conforme dito no item anterior), tende a enfatizar a circulação como elemento 

direcional, enquanto nos shoppings analisados, mesmo que a cobertura se projete sobre a 

área de circulação, não existe necessariamente correlação formal entre ambas. 

As fachadas interiores são diretamente resultantes da justaposição das 

vitrines das lojas, sendo o ritmo estabelecido pela compartimentação de cada ala. As 

fachadas não são portanto necessariamente simétricas. 

Conforme já comentado, as fachadas exteriores decorrem antes do 

esquema distributivo adotado que de uma precisa implantação urbana: o strip apresenta 

fachadas permeáveis, mesmo quando localizado em avenida de trânsito pesado, como o 

Strip Center Assis Brasil (figs. A5.4); o mall entretanto é sempre interiorizado, quer 

limitem as fachadas externas com estacionamento, como no Iguatemi (figs. A5.2), ou 

com alinhamentos urbanos, como no Praia de Belas (figs. A5.3). 

A elaboração das fachadas remete à última geração de lojas de 

departamentos, examinada anteriormente: como edificios organizados em função de um 

consumidor motorizado, ambos tratam de dispor com monumentalidade situações de 

acesso sobre uma fachada neutra. Se lá formas arbitrárias articulavam um discurso sem 

sentido, aqui formas clichê articulam um discurso redutor. Os clássicos portais 

envidraçados, encontrados no pequeno Bela Vista Plaza (figs. A5.5),5°  no Strip Center 

e no Iguatemi, e que comparecem em outros tantos shoppings fora de Porto Alegre, 

certamente comunicam um significado na medida em que qualquer pessoa identifica estes 

edificios como shoppings: numa operação típica da cultura de massa, a cobertura 

envidraçada, como traço característico da galeria do século XIX, é reduzida a um 

denominador comum,51  a uma imagem pausterizada a ser repetida em qualquer latitude. 

4.3. ANÁLISE COMPARATIVA 

50 No Bela Vista Plaza o frontão central inclusive nem mesmo marca uma situação de acesso; estabelece 

na verdade uma simetria de fachada que não tem qualquer repercussão em planta. 
51  Ver item 2.5 dessa dissertação. 
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Observa-se da rua comercial ao shopping center uma mudança na relação 

entre tipologia arquitetônica e morfologia urbana, no sentido de que, nos termos 

colocados por Aymonino, a primeira passa de "determinada" a "determinante".60  

Da rua comercial à primeira geração de loja de departamentos, tem-se 

predominantemente uma tipologia distorcida,61  uma vez que o tipo conforma-se segundo 

a parcela de terreno disponível, até uma coincidência entre edifício e alinhamento.O 

shopping center e a loja de departamentos, ao buscarem lotes de grandes dimensões para 

viabilizar áreas exteriores de estacionamento, deixam resguardadas margens de terreno 

entre edificio e alinhamento urbano, o que permite à tipologia constituir-se de forma 

independente com relação à morfologia urbana. 

As tipologias comerciais, que primeiramente tem função de recheio e 

tendem a completar um padrão urbano previamente estabelecido, tornam-se 

progressivamente autônomas com relação à cidade existente; de elementos recorrentes 

no tecido urbano passam a elementos excepcionais. 

O processo de diversificação das tipologias comerciais aponta assim para 

um incremento na quantidade de área edificada correspondente a uma única economia, 

de modo que a unidade de intervenção passa portanto do lote à totalidade de um 

quarteirão, o que introduz, do ponto de vista tipológico maior liberdade projetual, com 

mais terreno disponível, e do ponto de vista morfológico, um problema compositivo 

diverso, na medida em que trata-se aqui menos de inserir edificação num contexto dado 

do que estabelecer uma nova relação compositiva entre edificio, espaços exteriores e 

demais tipologias existentes. 

4.3.2. Esquemas distributivos 

A diversificação tipológica observada da rua comercial ao shopping center 

diz respeito tanto ao tipo de articulação entre edificio e espaços exteriores, conforme 

comentado no item anterior, quanto às possibilidades de associação entre as lojas como 

unidades básicas. 

Conforme Corona Martínez, estruturar um marco tipológico significa 

eventualmente estabelecer analogias não só entre formas globais, mas também entre 

partes estruturais: 

bo Aymonino, op. cit., p. 101. 
61  Aymonino, op. cit., p. 76. 
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estende-se a todas as faces do edificio, como nos shoppings e lojas de departamentos que 

correspondem a um quarteirão inteiro.65  

Entretanto, o papel da fachada como transição entre edificio e espaço 

público é substancialmente minimizado ao longo do processo. A fachada da rua 

comercial é também a fachada do espaço público, a galeria comercial prolonga esta 

fachada sobre terreno privado, de forma que nos tipos vinculados à rua comercial a 

fachada mantem a permeabilidade necessária para estabelecer continuidade entre espaço 

privado e espaço público, e ao mesmo tempo configurar tanto o limite do espaço privado 

quanto o limite do espaço público. A loja de departamentos e o shopping center isolados 

no terreno introduzem uma tendência à escassez de vínculos diretos entre tipologia 

comercial e rua, através da concentração de acessos e tratamento cego dado ao restante 

da fachada.66  

No que concerne à variação tipológica da amostra, a fachada tem sua 

dimensão urbana reduzida, perdendo importância como elemento de transição e como 

elemento de ordenação do espaço público: se a arcada do Sulacap é uma fachada urbana 

que constitui um espaço tridimensional, e as galerias comerciais são um prolongamento 

deste tipo de espaço ao interior do quarteirão, no Praia de Belas ou no Iguatemi a 

fachada não estabelece qualquer distinção à escala do pedestre a não ser a marcação de 

acesso. 

O que se reduz em última instância é a dimensão arquitetônica da fachada, 

num processo inclusive já observado desde o interior de cada classe,67  mas que é sem 

dúvida muito mais evidente no total da amostra considerada, da rua ao shopping center. 

Se na rua comercial e nos tipos a ela vinculados pode ser encontrado o 

tratamento de fachada com base na articulação de elementos arquitetônicos e no 

reconhecimento de uma implantação urbana em particular, no caso das lojas de 

departamentos mais recentes e dos shoppings predomina a homogeneização das 

fachadas, seja qual for a situação urbana, evidenciando-se unicamente situações de 

acesso através da repetição de imagens de tradução óbvia, rótulos apostos às mesmas 

fachadas cegas, de tal modo indiferentes ao entorno que bem poderiam estar sobre 

divisas de fundo ou lado de terreno. 

65  Com exceção do Mercado Público, que sempre ocupou um quarteirão inteiro, possuindo quatro 
fachadas exteriores e quatro interiores. 
66  Exceção feita aos strips, conforme comentado em 4.2.5. 
67  Ver análise por classe, itens 4.2.2 a 4.2.5. 
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"Falar de uma estrutura da forma implica internar-se na subdivisão 
por partes dessa forma, e buscar semelhanças, não só na configuração 
geral, mas sim nas conexões entre as partes: ir além das analogias 
formais para identificar parentescos tipológicos entre conjuntos." 62  

Neste sentido, é estabelecida uma conexão entre as classes identificadas, 

através da elaboração e repetição de algumas formas de organização que permanecem 

reconhecíveis quando transpostas de um tipo a outro. 

A partir da conceituação de Aymonino,63  chamamos partes-tipo a estes 

espaços que são passíveis de individualização, repetição ou redefinição em nova 

configuração tipológica. Se a loja é parte da galeria, a galeria como corredor de acesso a 

uma linha de lojas, iluminada ou não zenitalmente, é parte do shopping center e mesmo 

da loja de departamentos;64  também a loja de departamentos pode tanto possuir 

existência independente quanto estar dentro do shopping center. 

Observa-se portanto ao longo do processo de diversificação tipológica 

uma tendência à sobreposição de esquemas distributivos que primeiro se afirmaram em 

separado, de forma que, no que concerne à distribuição, a transformação de um tipo a 

outro dentro do comércio varejista se dá a partir da reorganização daquelas 

configurações já consagradas pelo uso. 

4.3.1. O papel da fachada 

No caso das tipologias comerciais em Porto Alegre, a diversificação 

aponta para uma progressiva perda de importância da fachada como interface entre 

domínio público e domínio privado, que ocorre não somente porque os edificios se 

soltam dos alinhamentos, mas principalmente pelo tratamento dispensado às fachadas 

urbanas. 

Da rua comercial ao shopping center o perímetro de fachada por unidade 

cresce progressivamente: primeiro para o interior do quarteirão com a galeria comercial; 

depois ao longo do próprio alinhamento com a loja de departamentos, que ao contrário 

da loja tradicional, ocupa sempre um amplo terreno, geralmente de esquina; e por último, 

62  Alfonso Corona Martinez, Ensayos sobre ei Proyecto, Buenos Aires, CP67, 1990, p. 132. 
63  Aymonino, op. cit., p. 94. 
64  0 Hipermercado Bourbon, por exemplo, possui uma galeria de lojas em fita dupla; o supermercado 
Real do Shopping Center Praia de Belas possui uma galeria de lojas em fita simples, para citar somente 
alguns exemplos dentro da amostra pesquisada. 
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a) uma crescente autonomia do edificio com relação ao sistema de ruas, 

de forma que as tipologias comerciais, que inicialmente tendem a coincidir com os 

alinhamentos urbanos, completando um padrão já estabelecido, tornam-se 

progressivamente independentes da configuração do lote, passando de elementos 

recorrentes a elementos excepcionais dentro do tecido urbano; 

b) progressiva perda de importância da fachada como mediação entre o 

espaço público e o espaço privado. Embora tendo a superficie útil ampliada na passagem 

do edificio entre divisas para o edificio isolado, as fachadas tem reduzido seu significado 

arquitetônico e urbano quando se rarefazem os vínculos entre o edificio e o espaço 

público, e quando as soluções tendem à homogeneidade e à planeza, em comparação 

com a fachada tridimensional, que configurava um espaço de transição entre a loja e a 

rua; 

c) incremento na área no que concerne a unidade de projeto, passando-se 

do lote ao quarteirão como unidade básica de intervenção;2  

d) tendência à especialização funcional, uma vez que a loja de 

departamentos e o shopping center excluem a compatibilização entre varejo e uso 

residencial ou entre varejo e pisos de escritórios locados à terceiros.3  

As tipologias comerciais passam portanto de uma aceitação da rua como 

espaço urbano desejável - os edificios da rua comercial abrem as vitrines para a rua, a 

galeria e a loja de departamentos tradicional a prolongam até o interior do quarteirão ou 

verticalmente -, a uma atitude contrária a rua, com a introversão do edifício comercial 

introduzida pelo shopping e por uma parcela das lojas de departamentos, que repousam 

sobre a condição de acessibilidade viária e prescindem tanto do acesso pedestre quanto 

do espaço público. 

Entretanto, às ruas e praças interiores artificialmente criadas pelo 

shopping center, falta a espontaneidade da rua verdadeira: como espaço privado, o 

shopping é um espaço controlado no sentido de favorecer somente atividades que tragam 

retorno financeiro, controle que, para bem ou para mal, inexiste na rua comercial. As 

vantagens do shopping se dão à custa da exclusão, o interesse da rua é justamente a 

possibilidade de incluir num mesmo espaço e tempo não só diversas organizações 

tipológicas como dar lugar a atividades não planejadas. O shopping é sempre uma visita 

2  Não é observável entretanto tendência ao aumento na área média da loja. 
3  Pelo menos no caso da amostra considerada. 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

"Como todas as grandes cidades, esta constava de irregularidades, 
mudanças, inadaptação, colisão de coisas e assuntos, imensos pontos 
de silêncio, caminhos e lugares intransitáveis, uma grande pulsação 
rítmica e a eterna dissonância e deslocamento de todos os ritmos, e 
em geral se assemelhava a uma bolha que ferve em um recipiente 
composto pela sólida substância de casas, leis, decretos e tradições 
históricas." Robert Musill  

A hipótese inicial desta dissertação partia da constatação de que o 

conjunto da arquitetura comercial existente em Porto Alegre podia ser reduzida a quatro 

configurações espaciais básicas - rua comercial, galeria comercial, loja de departamentos 

e shopping center -, e que a diferença entre estes não se limitava a questões distributivas 

e organizacionais, mas envolvia a proposição de distintas relações entre espaço público e 

espaço privado, e portanto filiações conceituais di—ersas no que concerne à relação entre 

edificio e cidade. 

A classificação proposta foi sustentada através da identificação da origem 

e evolução dos tipos comerciais no contexto da história da arquitetura, bem como sua 

relação com o pensamento arquitetônico e urbanístico internacional, permitindo 

evidenciar as referidas filiações conceituais. A análise por classe permitiu isolar 

constantes tipológicas e variáveis morfológicas no interior de cada categoria, 

demonstrando os traços característicos de cada tipo quanto a estruturação espacial e 

inserção urbana, e eventualmente revelando um padrão de modificação dentro da 

amostra considerada. 

A análise comparativa forneceu subsídios para a comprovação da hipótese 

inicial. Com  a ampliação da gama de soluções viáveis para o programa do comércio 

varejista, tem lugar em Porto Alegre, nos últimos sessenta anos, um processo de 

diversificação tipológica que vai da rua comercial ao shopping center, e que aponta 

principalmente para: 

1 Citado por Vittorio Magnago Lampugnani, Notas sobre el urbanismo de la actualidad, in: Barcelona, 

Arquitectura y Ciudad, 1980-1992, Barcelona, Gustavo Gilli, 1992, p. 13. 
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intencional, uma galeria comercial pode ser descoberta ao acaso, e este tipo de acaso 

enriquece o espaço público e a cidade. 

No caso das tipologias comerciais em Porto Alegre, a influência do 

paradigma funcionalista introduziu uma alteração na relação entre tipologia arquitetônica 

e morfologia urbana, na medida em que o processo de diversificação tipológica aponta 

para uma progressiva independência do edificio para com o parcelamento existente e o 

sistema de ruas. Com  a substituição do edificio que configura o espaço público pelo 

edifício-objeto, isolado no terreno e bem exemplificado pelo shopping center, a tipologia 

passa de determinada pela morfologia urbana a determinante.4  E, supostamente, esta 

autonomia com relação a forma do lote introduz um grau de liberdade maior no processo 

de materialização do tipo. Entretanto, observa-se paralelamente uma tendência não a 

variação, mas a repetição de um mesmo protótipo, com a adoção de soluções 

padronizadas. O procedimento projetual torna-se portanto mais modelistico do que 

tipológico, o que explica a tendência a homogeneização da arquitetura do shopping: o 

modelo é de fato "indiferente ao lugar".5  

Como desdobramento da hipótese inicial do trabalho, a análise 

comparativa permitiu também investigar em que medida as normas urbanísticas vigentes 

e o tecido urbano existente - parcelamento e sistema viário - exerceram alguma influência 

sobre o processo de diversificação tipológica. Concluiu-se que as normas urbanísticas 

introduziram modificações volumétricas semelhantes naqueles tipos que seguem 

vinculados aos limites do lote, com a redução das alturas sobre os alinhamentos, também 

por influência do paradigma funcionalista. As modificações se dão portanto no interior 

de cada classe, não sendo comprovável a influência das normas urbanísticas na 

passagem de um tipo a outro. As normas contudo favorecem também o procedimento 

modelistico em detrimento do tipológico, sem dúvida contribuindo para redução das 

possibilidades de variação dentro de cada tipo. 

O parcelamento controlou ou não o processo de diversificação 

dependendo do grau de consolidação do tecido. Dado que a diversificação aponta para 

incremento na área, as novas variações tipológicas vão buscar localizações onde se 

encontrem grandes terrenos disponíveis, ou onde seja viável o remembramento. 

Observa-se, por fim, como desejável tanto a co-existência dessas 

diferentes configurações tipológicas, que aparentemente tendem por si só a encontrar 

4 Carlo Aymonino, O Significado das Cidades, Lisboa, Proença, LDA, 1984, p. 101. 
5  Aymonino, op. cit., p. 64. 
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localização e público no espaço da cidade,6  quanto o próprio processo de diversificação 

como possibilidade de reelaboração e ampliação dos esquemas tipológicos disponíveis. 

E, nesse sentido, cada tipo, independente de suas vantagens ou desvantagens, constitui 

antes de tudo um elo numa cadeia de eventos cujo princípio nos precede, e cujo sentido 

nos cabe tentar explicar. 

6 Ainda que nem sempre com igualdade de meios; conforme já observado, o shopping é um negócio 
imobiliário e comercial que mobiliza muito maiores recursos do que qualquer galeria ou loja isolada, e 
apóia-se portanto numa estratégia organizada de propaganda que lhe facilita a aquisição de um público. 
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ANEXO 1: O CONTEXTO 

Al. A evolução dos usos comerciais em Porto Alegre 

Porto Alegre está localizada nas bacias do sudeste do Rio Grande do Sul, 

em sítio elevado, às margens do rio Guaíba, em local conveniente para ancoradouro. A 

função portuária desde cedo definiu para a cidade a vocação de entreposto comercial. 

No Brasil colonial, de acordo com as ordenações do reino, a base do 

núcleo urbano era a freguesia - uma porção de terra em tomo de um povoado com 

capela curada.' A Freguesia de Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre 

recebeu seu nome e sua condição de capital em 1773,2  quando o Capitão Alexandre 

Montanha lhe fez o primeiro plano urbanístico, abrindo ruas e demarcando lotes sobre a 

ponta da península. 

O traçado feito por Alexandre Montanha configurou um xadrez onde as 

vias mais longas corriam paralelas à margem norte da península, desde a Praia do Arsenal 

(extremo oeste da península) até a Rua de Bragança, atual Marechal Floriano. Estas ruas 

são atualmente Rua da Praia, Riachuelo (antiga Rua do Cotovelo) e Duque de Caxias 

(antiga Rua Formosa). As transversais eram mais curtas e possuíam menor expressão, 

com exceção da General Câmara (antiga Rua do Ouvidor), que ligava o centro cívico da 

cidade, os chamados "altos da praia" (atualmente Praça da Matriz), ao centro comercial, 

que era o Largo da Quitanda, hoje Praça da Alfândega. Os eixos comerciais eram 

portanto Rua do Ouvidor e Rua da Praia, sendo o centro irradiador a Alfândega, com a 

atividade portuária.3  

As ligações do núcleo urbano com o resto da região estruturavam-se 

então mediante caminhos radiais: Estrada do Mato Grosso (João Pessoa e Bento 

1 A capela curada era um estágio inicial de assentamento, à medida em que aumentava o número de 
habitantes ou "fregueses", o lugar era elevado à categoria de freguesia. 
2  Sérgio da Costa Franco, Porto Alegre e seu Comércio, Porto Alegre, Associação Comercial de Porto 
Alegre, 1983, p. 11. 
3 Francisco Riopardense de Macedo, História de Porto Alegre, Porto Alegre, Editora da Universidade, 
1993, p. 27 e p. 34. 
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Gonçalves), Caminho do Meio (Oswaldo Aranha e Protásio Alves), Estrada dos 

Moinhos (Independência); Estrada de Baixo (Floresta e Assis Brasil), Caminho do Rio 

(Praia de Belas) e Caminho Novo (Voluntários da Pátria).4  

Em fins do século XIX o comércio concentrava-se ainda na zona central: 

Rua da Praia, Dr. Flores, Vigário José Inácio, Marechal Floriano, Praça da Alfândega e 

Voluntários da Pátria, não havendo quase separação entre uso comercial e industrial. 

Muitas indústrias desta época, como fábricas de móveis, produtos alimentícios, 

chapelarias, funilarias, localizavam-se também na zona central e comercializavam 

diretamente seus artigos.' Como equipamento destinado exclusivamente ao uso 

comercial edificado nesta época destaca-se o Mercado Público (figs. A3.1), projetado 

pelo engenheiro alemão Friedrich Heydtmann e inaugurado em 1869.6  

O século XX trouxe a estrada de ferro e a industrialização, fatos que 

somados à colonização do norte do estado, impulsionaram o crescimento de Porto 

Alegre. O ritmo do processo de industrialização é tributário do mercado existente: Porto 

Alegre se sobrepõe às demais cidades gaúchas por possuir maior mercado consumidor.' 

Os usos comerciais intensificaram-se na área central e expandiram-se ao longo daqueles 

caminhos radiais, que foram os eixos estruturadores do crescimento da cidade. Manteve-

se contudo uma hierarquia: somente o centro oferecia grande variedade de artigos, 

enquanto que nas radiais desenvolvia-se um comércio mais especializado. 

No decorrer da primeira metade do século XX comércio e indústria 

tendem a não mais sobrepor-se espacialmente, localizando-se os equipamentos 

comerciais preferencialmente nas áreas mais densamente povoadas e de melhor 

acessibilidade, enquanto a indústria buscava os acessos de longo curso.' 

Do final dos anos trinta ao início dos quarenta observou-se em Porto 

Alegre uma revitalização imobiliária a qual esteve associada uma certa diversificação das 

tipologias destinadas ao uso comercial. Este surto imobiliário foi decorrência da abertura 

de importantes avenidas na área central, especialmente: Av. Borges de Medeiros, cujas 

obras se iniciam durante a administração Otávio Rocha (1924-1928); Av. Farrapos e Av. 

Salgado Filho, abertas durante a administração Loureiro da Silva (1937-1943). 

4  Macedo, op. cit., p. 45. 
5  Célia Ferraz de Souza e Dóris Maria Müller, Porto Alegre, Análise de sua Evolução, Porto Alegre, 
UFRGS, Faculdade de Arquitetura, Departamento de Urbanismo, 1978, p. 61. 
6  Macedo, op. cit., p. 63. 
7  Souza e Müller, op. cit., p. 70. 
8  Souza e Müller, op. cit., p. 91. 



190 

Estas avenidas haviam sido propostas por João Moreira Maciel, em seu 

Plano Geral de Melhoramentos, de 1914. Tratava-se este de um plano de natureza viária, 

cujos objetivos principais relacionavam-se à circulação, higiene e embelezamento, o que 

permite vinculá-lo a um paradigma urbanístico característico do século XIX: a 

intervenção de Haussmann em Paris.9  

Com a execução das novas avenidas inaugura-se outra escala 

arquitetônica no centro da cidade: surgem os primeiros "arranha-céus" porto-

alegrenses,m  destacando-se na Av. Borges de Medeiros o Edificio Sulacap (figs. A2.1), 

projetado por Arnaldo Gladosh em 1938 e construído em 1943 pela firma Azevedo, 

Moura e Gertum,11  sobre um lote que vai da esquina da Rua da Praia à Salgado Filho, e 

o Edificio Reunidos (figs. A2.3), de João Monteiro Netto (projeto de 1938), na esquina 

da Av. Borges com a Rua Gal. Andrade Neves. 

Do mesmo período, localizada a poucos metros, está a Galeria Chaves 

(figs. A3.2), versão de galeria européia projetada por Agnello Nilo de Lucca com a 

colaboração de Fernando Corona, também construída pela Azevedo, Moura e Gertum.12  

Em 1944 Arnaldo Gladosh projeta o Edificio Mesbla (figs. A4.1), destinado a loja de 

departamentos, na esquina da Av. Voluntários da Pátria com a Rua Coronel Vicerte. 

Enquanto a galeria buscou uma localização central, a loja de departamentos instalou-se 

em local de acessibilidade facilitada tanto pela Voluntários, como um dos caminhos 

principais de penetração ao centro, quanto pela recente abertura da Av. Farrapos (1940). 

Surgem então outras galerias em Porto Alegre, sendo locais de maior 

concentração primeiramente a zona central e depois o eixo Independência / Moinhos de 

Vento, principalmente a partir da década de setenta. 

As lojas de departamentos também concentram-se inicialmente nas zonas 

centrais, até que na década de cinqüenta surgem em Porto Alegre os primeiros 

supermercados, que irão aos poucos adotar e popularizar a versão suburbana da loja de 

departamentos, na qual a edificação é sempre acompanhada de áreas destinadas a 

9  Célia Ferraz de Souza e Cláudia Pilla Damasio, Os primórdios do urbanismo moderno: Porto Alegre na 
Administração Otávio Rocha, in: Wranna Panizzi e João Rovatti (orgs.), Estudos Urbanos: Porto 
Alegre e seu Planejamento, Porto Alegre, UFRGS/PMPA, 1993, p. 135. 
1°  Demétrio Ribeiro, A arquitetura no período 45-60, in: Alberto Xavier e Ivan Mizoguchi (orgs.), 
Arquitetura Moderna em Porto Alegre, São Paulo, Pini, 1987, p. 26. 
11 Alberto Xavier e Ivan Mizoguchi (orgs.), Arquitetura Moderna em Porto Alegre, São Paulo, Pini, 
1987, p. 48-49. 
12 Fernando Corona, 50 Anos de Formas Plásticas e seus Autores (1908-1957), Enciclopédia Rio-
grandense, Canoas, Regional, 1957, v. 3, p. 247-248. Fernando Corona, nesse artigo, afirma ter 
colaborado com Nilo de Lucca no projeto da Galeria Chaves, sem contudo especificar a natureza e 
extensão de sua participação. 
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estacionamento de veículos. O primeiro supermercado a funcionar em Porto Alegre foi 

de fato iniciativa de uma sociedade de economia mista, a Companhia Rio-Grandense 

Reguladora do Comércio (CAMPAL), que abriu uma loja em 1953. No mesmo ano o 

grupo REAL abriu sua primeira loja, localizada na esquina das avenidas Assis Brasil e 

Benjamin Constant.13  

O primeiro shopping center a estabelecer-se em Porto Alegre foi o 

Centro Comercial João Pessoa (figs. A5.1), em 1970, com implantação de características 

urbanas, localizando-se toda a área de estacionamento em subsolo. Em 1982 é 

inaugurado o Shopping Center Iguatemi (figs. A5.2), cuja solução arquitetônica é 

próxima ao típico mall americano, estabelecendo-se, ao contrário do Centro Comercial 

João Pessoa, em zona ainda não completamente configurada mas de vocação de alta 

renda. Na década de 90 surgem outras iniciativas de porte e perfil variado: Shopping 

Center Praia de Belas (figs. A5.3), Lindóia Center,14  Strip Center Assis Brasil (figs. 

A5.4), Bela Vista Plaza (figs. A5.56). 

A partir da propaganda feita pelo shopping e do sucesso deste como novo 

local de lazer e encontro, e por conseguinte como empreendimento comercial, as galerias 

do centro da cidade tentam ajustar-se à imagem proposta pelo shopping center, 

introduzindo equipamentos como "praça de alimentação", "playland", cinemas, e até 

possibilidade de estacionamento, numa tentativa de recuperar o centro como local de 

atração para classes médias e altas, em parte perdidas para o shopping." Desde o final 

da década de oitenta surgem novas galerias comerciais no centro dentro destes moldes,16  

algumas inclusive oriundas da subdivisão de espaços antes usados como lojas de 

departamentos.17  

Mais recentemente, surge também em Porto Alegre uma última variação 

do shopping center: o shopping de descontos ou outlet." Em 1994 foi inaugurado em 

Porto Alegre o Distrito Comercial Navegantes, na zona norte da cidade, próximo a 

13  Franco, op. cit., p. 187. 
14  Adaptação de estrutura existente. 
15  Sobre o abandono das zonas centrais por parte das classes altas em Porto Alegre ver: Tânia Torres 
Rossari, Demarcação de Identidade em Espaço Coletivo: O Shopping Iguatemi de Porto Alegre, in: 
Silvana Pintaúdi e Heitor Frúgoli Júnior (orgs.), Shopping Centers: Espaço, Cultura e Modernidade 
nas Cidades Brasileiras, São Paulo, UNESP, 1992, p. 107-129. 
16  Shopping Rua da Praia, por exemplo. 
17  Por exemplo, Shopping Masson e Andradas Center. 
18  0 outlet, ou factory outlet, é uma variedade de shopping center que surgiu nos Estados Unidos no 
início da década de setenta, e que tem como conceito básico reunir lojas de fabricantes e lojas de varejos 
de descontos, com o compromisso de praticar preços sempre inferiores àqueles praticados pelas lojas 
tradicionais. 
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alguns dos principais acessos da cidade - Free-way e BR 116 -, um shopping center 

organizado a partir da reformulação de antigos prédios de fábrica,19  e que, dentro do 

conceito de outlet, se propõe a comercializar produtos de qualidade a preços de fábrica, 

ou seja, a preços sempre abaixo daqueles praticados no mercado. 

A.2. Os planos diretores de Porto Alegre e o uso comercial 

Com base no Expediente Urbano de 1943 - conjunto de levantamentos e 

estudos feitos por Edvaldo Pereira Paiva - foi elaborado em 1954 um ante-projeto de 

plano diretor para Porto Alegre, de autoria do mesmo Edvaldo Paiva e do arquiteto 

Demétrio Ribeiro, cujos conceitos básicos derivavam dos projetos urbanísticos de Le 

Corbusier e da Carta de Atenas.2°  

A Lei 2046, de 30 de dezembro de 1959, instituiu legalmente o Plano 

Diretor, depois revisado na Lei 2330, de 29 de dezembro de 1961, e publicado em 

1964.21  Este plano reduziu os índices construtivos do centro da cidade e criou 

zoneamentos e incentivos ao uso comercial ao longo das principais radiais, ou seja, ao 

longo das principais vias de acesso ao centro. 

A Lei 2330 vigorou até 1979, contudo seus efeitos revelaram-se 

extremamente marcantes e duradouros para a cidade, não só porque muitos edificios 

construídos após a revogação da mesma possuíam direitos adquiridos por aprovação 

anterior, mas principalmente porque a vigência desta correspondeu ao período de maior 

crescimento edilício ao longo da evolução urbana de Porto Alegre.22  

A Lei Complementar 43/79 instiuiu em 21 de julho de 1979 o primeiro 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Porto Alegre (1° PDDU), que coloca sob 

sua jurisdição todo o território municipal. O 1° PDDU procurou descentralizar a 

atividade comercial, visando o descongestionamento do centro da cidade, que já não 

tinha condições de atender a toda a região metropolitana. Criaram-se centros 

secundários, os polos de comércio e serviços, que deveriam conter equipamentos 

19 A autoria do projeto de reformulação é de Adriana Hofsmeiter Fleck. 
2°  Carta de Planejamento Urbano aprovada pelo IV CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura 
Moderna, Atenas, 1933), conforme o texto explicativo do próprio plano diretor: Porto Alegre, Plano 
Diretor, 1954-1964. Porto Alegre, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 1964. 
21  Porto Alegre, Plano Diretor, 1954-1964, op. cit. 
22  Laís Salengue e Moacir Moojen Marques, Reavaliação de planos diretores: o caso de Porto Alegre, in: 
Wrana Panizzi e João Rovatti (orgs.), Estudos Urbanos: Porto Alegre e seu Planejamento, Porto 
Alegre, UFRGS/PMPA, 1993, p. 159. 
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administrativos (o que não se cumpriu) e onde seriam incentivados os usos comerciais 

através da concessão de elevados índices construtivos para prédios comerciais. Esta 

descentralização dos equipamentos comerciais foi bem sucedida, a grande maioria dos 

polos propostos vingou. 

Os polos foram estruturados segundo uma hierarquia: a medida que 

diminuem de tamanho, aumentam em número. A variedade qualitativa e quantitativa dos 

serviços oferecidos é proporcional à área de abrangência e inversamente proporcional ao 

número de polos. O centro da cidade é o polo principal; Azenha e Assis Brasil são os 

poios secundários de maior expressão, por se tratarem de locais que já apresentavam esta 

vocação, e também por suas boas condições de acessibilidade.23  Os demais poios são 

incentivados principalmente ao longo das radiais de penetração ao centro: Protásio 

Alves, Independência, Cristóvão Colombo, etc. A polarização gera portanto uma rede de 

centros alternativos de comércio e serviços, de complexidade variável, que visa 

fortalecer a estrutura de bairro e desafogar o centro da cidade. 

A polarização está combinada a uma projeção de alteração no traçado 

viário que muda o padrão principalmente radial, introduzindo as perimetrais e reforçando 

uma malha viária em grade, melhorando as condições de acessibilidade. 

Quanto às Unidades Territoriais de Planejamento, os maiores incentivos 

comerciais ficam na periferia das mesmas. 

Grandes complexos arquitetônicos como shopping centers, quando 

ocupando áreas superiores a 5000m2, tem sua aprovação sujeita à apresentação dos 

projetos de viabilidade e à satisfação das condições de acessibilidade. E, se atendidas 

estas condições, podem absorver o índice comercial de um determinado polo previsto 

que ainda não tenha vingado. 

A.3. Os códigos de obras de Porto Alegre e o uso comercial 

A Lei n.° 2046 institui em 30 de dezembro de 1959 o Código de Obras de 

Porto Alegre. As Leis n.° 2310, n.° 2357 e n.° 2358 lhe fazem alterações e acréscimos, 

respectivamente em dezembro de 1961, janeiro e maio de 1962. O Código de Obras 

dispõe especificamente sobre as construções destinadas a "lojas, sobrelojas e lojas de 

23  Tomando-se a Protásio Alves como divisor de águas, a Assis Brasil atende à zona norte da cidade, e a 
Azenha à zona sul. O polo da Assis Brasil ocupa também posição central com relação à região 
metropolitana. 
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departamentos (super-mercados)" (Capítulo XV, secção IV, p.74-75). Ficam 

estabelecidos limites mínimos para pé-direito, área de loja, superficie de ventilação (1/10 

da área de piso), portas de entrada, largura livre de escadas, quantidade de sanitários. A 

marquise é exigida em zonas comerciais, bem como entrada especial para carga e 

descarga no caso das lojas de departamentos. O Código de 1959 não faz referência a 

construções destinadas à galeria comercial, embora o tipo já existisse então em Porto 

Alegre: Galeria Chaves (década de 30) e Galeria do Rosário (1953). 

Estas leis serão revogadas em 1972, com a instituição de um novo 

Código de Obras pela Lei n.° 3615. São mantidos os limites mínimos estabelecidos pelo 

código anterior, acrescentando-se artigos que determinam características especiais para 

determinados comércios (Capítulo XVIII, secção I, Prédios Comerciais, p. 39-42). As 

exigências relativas a marquises, como altura mínima (2.80 m livres desde o passeio), 

balanços máximos (3.00 m), materiais, necessária continuidade e solução de 

escalonamento para logradouros em declive, aparecem detalhadas em secção a parte 

(Capítulo IX, secção VI, p.24-25). O Código de 1972 dispõe também especificamente 

sobre galerias comerciais (Capítulo XVIII, secção II, p. 42-43), estabelecendo que os 

corredores de acesso às lojas deverão ter largura e pé-direito de no mínimo 4.00 metros, 

e nunca inferior a 1/12 do menor percurso, devendo permanecer abertas ao trânsito 

público ininterruptamente. O limite mínimo para área de loja cai para 10 m2  (contra os 30 

m2  exigidos para as demais lojas em zonas comerciais e 20 m2  em outras zonas), sendo 

permitida a ventilação das lojas pela galeria e o uso de iluminação exclusivamente 

artificial. 

A Lei Complementar n° 284, de 27 de outubro de 1992, institui o Código 

de Edificações de Porto Alegre, atualmente em vigência. Como inovação com relação 

aos anteriores, no que diz respeito à arquitetura do varejo, o código refere-se pela 

primeira vez aos centros comerciais, e estabelece, através do Anexo 8, padrões de porte 

para as atividades comerciais: lojas são unidades comerciais autônomas de pequeno 

porte (entre 9 e 150 m2), médio porte (entre 150 e 3500 m2  ) ou grande porte (área 

superior a 3500 m2); galerias comerciais são conjuntos de lojas com área construída 

comercial não superior a 5000 m2; centros comerciais são conjuntos de lojas com área 

construída comercial superior a 5000 m2  (Anexo 8, p. 80). 
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