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 A cidade contemporânea, múltipla e complexa, é reflexo imediato dos novos modos de 
vida, produto dos novos tempos, num mundo cada vez mais conectado e globalizado. Estas novas 
características despertam um desafio em elucidar a maneira com que a cidade funciona, quais 
são seus problemas à serem resolvidos, suas qualidades, suas peculiaridades e quais  mudanças 
ocorreram ao longo dos anos nos comportamentos de seus cidadãos que influenciaram seus for-
matos. 

 Atualmente é perceptível uma mutação na relação das pessoas com o espaço público: elas 
passam a deixar espaços reclusos e cercados para voltar a frequentar as ruas e vivenciar o que 
de melhor a cidade tem à propor. Porém, pela maneira diversa como a cidade contemporânea se 
comporta e por todo este processo ainda se encontrar em transição, muitos ainda não podem se 
dar ao luxo de desfrutar desse iminente comportamento. 

 Em 1957, a cidade de São Paulo definiu um zoneamento que veio a se tornar um empecilho 
para a especulação imobiliária, atraindo sua atuação para áreas mais afastadas. Esta circuns-
tância deu certa liberdade aos projetistas que se espelhavam em arquitetos modernistas, que 
enalteciam principalmente o conceito de pilotis, porém ignoravam que esta configuração requer 
uma manutenção do térreo como espaço público para cidade. Este evento auxiliou na formação 
de uma epidemia de prédios murados e cercados, que inibem o pedestre. (BISELLI, 2009 apud. 
GUERRA; FIALHO, 2009) 

Na contemporaneidade já se percebe uma mudança de atitude por parte dos arquitetos em as-
sumir sua responsabilidade na criação de projetos que permitam espaços não restritos apenas à 
moradores do local, que abracem e acolham todo o resto da cidade.

 Esta mudança comportamental também ocorreu por parte dos cidadãos da cidade de São 
Paulo que desde 2013 iniciaram um movimento, que parte do princípio de retomar as ruas que são 
suas por direito, e de aproveitar mais o que a cidade tem a oferecer além de shoppings e parques 
restritos, como o fechamento do Elevado Presidente João Goulart (Minhocão) e da Avenida Pau-
lista aos finais de semana. 

 Não por coincidência na mesma época estava sendo projetado o PDE (Plano Diretor Estra-
tégico) do município que propõe revalorizar espaços da cidade, reverter a deterioração e adensar 
principalmente o centro, com enfoque na Operação Urbana Centro e na Operação Nova Luz. Am-
bas criam um grande enfoque na diversificação de usos, sendo este o pilar do conceito da cida-
de contemporânea ideal, o que torna instigante cogitar uma proposta de estratégia urbana que 
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pudesse contemplar a população que, mesmo eventualmente bem atendida por equipamentos e 
infraestrutura ainda está engessada na configuração de cidade antiga.

 O objetivo principal da pesquisa é elucidar a maneira com a qual as cidades contemporâ-
neas adquiriram as características que possuem atualmente e sua influência em seus moradores, 
e desta maneira projetar um fragmento de cidade que englobe as premissas deste modelo re-
qualificando uma área central da cidade de São Paulo, já prevista para este tipo de configuração 
e estudar sua dinâmica com a interação pública. 

 Além disso pretende-se demonstrar como as transformações na contemporaneidade mo-
dificaram o modo de interação das pessoas e como a nova dinâmica da sociedade mudará a sua 
relação com seus edifícios.

 O propósito então seguirá um caminho de compreensão da evolução das cidades ao longo 
do tempo com um enfoque na cidade de São Paulo ao mesmo tempo de uma investigação sobre 
a melhor maneira de inserção de um edifício em um local consolidado, criando hipóteses entre as 
interações com o existente e com o que virá existir de maneira à perscrutar as mudanças de com-
portamento e convívio com a cidade. 
 

Figura 2: Avenida Paulista. Fonte: PS do Livro.
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 A cidade contemporânea é um espaço ativado pela imaginação e ação social. Esta camin-
ha para promover novas ambiguidades territoriais e passam por processos que condicionam a 
valorização da cidade local à ser vivenciado. (PIRES, 2018)

“A rua e a cidade não são um objeto de consumo, mas sim uma manifestação 
de identidades e diferenças culturais, que nascem por consequência de uma 
intervenção realizada ao longo do tempo no território, sendo em espaços co-
letivos, públicos ou privados, decorrentes de ações econômicas, politicas, 
culturais e sociais, que desde sua origem se transformou a partir de novas 
ideias por inúmeras vezes, e na contemporaneidade acolha as diversas cul-
turas, expressões artísticas, arquitetura, arte e a atual forma líquida de se vi-
ver. Um espaço onde tudo pode e tudo se transforma frequentemente.” 
(PIRES, 2018)

 As relações da cidade são feitas e desfeitas rapidamente. Suas conexões também não são 
diferentes, o que pode dificultar o condicionamento de laços em longo prazo visto a rapidez e a 
necessidade de mudanças em seus arranjos, seja na rua, nas habitações, no comércio.

 Segundo Nayara (2018) é impossível comparar a sociedade contemporânea até mesmo 
com a sociedade do século passado: atualmente a flexibilidade é exigida e isso ocorre por fatores 
como novos arranjos familiares, espaciais, novas leis e direitos, novas necessidades e comporta-
mentos de consumo.

 O espaço urbano atual se configura como um espaço híbrido, criado pela união de espaços 
físicos e digitais, criados não pelas tecnologias, porém pela união da mobilidade e tecnologias de 
informação e comunicação. Esta convergência de tecnologias proporciona novas possibilidades 
de experimentação do espaço urbano.

 No espaço urbano são desenvolvidos múltiplos aspectos do cotidiano que se combinam, 
interagindo ações e espacialidades, gerando diversas maneiras de experimentar e usar o espaço 
que se configura.

 O lazer, o trabalho, a habitação e a necessidade de deslocamento que os conecta são 
fatores que determinam a relação do cidadão com a estrutura urbana. Ambos, cidadão e cidade, 
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sofrem constantes modificações, cada vez maiores e mais ace-
leradas, percebidas através das novas atitudes de quem vive na 
cidade, nos novos conceitos de habitar e como o espaço urbano 
é utilizado por este novo perfil de usuário.

 A realidade híbrida da contemporaneidade passa a con-
siderar estes territórios como uma questão à ser pensada pelo 
ponto de vista de sua produção, pela sua recepção e contínua 
elaboração visto que estes espaços estão em constante trans-
formação. Este fenômeno leva à cidade novos significados, no-
vas relações e principalmente a produção de relações coletivas 
e individuais para com os lugares urbanos. 

“O espaço urbano e seus espaços públi-
cos não são mais vivenciados da mesma 
maneira. O comportamento do usuário 
mudou, os interesses mudaram e a forma 
de práticas e perceber a cidade não é mais 
a mesma.” (DARODA, 2012)

 Os espaços públicos tradicionais das cidades contem-
porâneas tem se tornado flexíveis e assim os melhores espaços 
livres públicos são os comprometidos com a diversidade de 
opções de uso, acomodando atividades múltiplas e apropriadas 
por pessoas de diversas comunidades e culturas alimentando 
assim novas trocas sociais.

 A intenção, porém, não é criar espaços públicos que es-
timulem os usuários e o obriguem a interagir continuamente e 
sim propor uma dinâmica de ofertas que convidem e guiem a 
uma movimentação disponível. Seu contexto deve criar novas 
possibilidades de experimentação sem desconsiderar o entor-
no, as pessoas e suas necessidades. (DARODA, 2012)

Figura 4: Imagem de cidade. Fonte: Burnaby Now.



CIDADE COMPACTA



16

 Inúmeras cidades ao redor do globo passam por um processo de mudança recente. 

 Dados de desenvolvimento substancial demográfico das cidades em conjunto com êxodo 
urbano fazem com que as cidades experimentem uma intensa densidade e posteriormente um 
espraiamento para comportar este fenômeno explosivo. Este processo gerou grande valorização 
de terra nos centros urbanos, bem como incentivos fiscais e oferta de mão de obra mais barata em 
cidades vizinhas e menores, fazendo com que grandes indústrias se alocassem.

 A realidade atual filtra projetos de planejamento urbano que devem enfrentar a realidade 
complexa das cidades para então atender princípios contemporâneos como o desenvolvimento 
urbano sustentável e uma reestruturação de áreas degradadas da cidade. A base conceitual prin-
cipal para este projeto é o termo de cidade compacta.

 Por volta dos anos 90 existiu uma grande tendência no mundo todo de migração dos 
centros para os bairros residenciais distantes, e quando estes se desenvolveram, demandaram 
construção de estradas para melhorar o acesso, aumentando o uso de automóveis e consequen-
temente gerando congestionamento e poluição do ar; seguindo o modelo de cidade-jardim con-
ceituado por Ebenezer Howard, defendendo zonas separadas de usos e baixas densidades, ca-
racterísticas que se faziam solução para problemas da época como tuberculose e preconceitos 
raciais. Atualmente este deslocamento influencia na pobreza urbana central pela grande procura 
por segurança privada, transporte individual e espaços monofuncionais. 

 O desenvolvimento deste modelo de cidade exige uma rejeição deste modelo monofun-
cional e da predominância do automóvel. A questão toda gira em torno de como obter um pla-
nejamento no qual a mobilidade aumente sem existir uma destruição da vida comunitária pelo 
automóvel, como prosperar as comunidades e como intensificar o uso de sistemas de transporte 
reequilibrando o uso das ruas favorecendo o pedestre e a comunidade.

Figura 5: Avenida Paulista. Fonte: Por Onde Andamos.
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 A cidade compacta propõe o encontro das funções sociais dos cidadãos: trabalho, mora-
dia e lazer, com objetivos de recuperar a forma de vida que foi perdida após a implementação do 
uso do automóvel individual, que representa um status social ao mesmo tempo em que reflete a 
falta de cidadania e espírito de coletividade necessários para convivência em comunidade. A so-
breposição destas atividades, nas cidades compactas, permite uma maior convivência reduzindo 
a necessidade do transporte individual, a energia utilizada para o deslocamento, a poluição e o 
congestionamento. (ROGERS,2001 p.38)

“A cidade compacta abrange todas essas questões. Ela cresce em volta de 
centros de atividades sociais e comerciais localizadas junto aos pontos no-
dais de transporte público, pontos focais, em volta dos quais, as vizinhanças 
se desenvolvem. A Cidade compacta é um rede destas vizinhanças, cada 
uma delas com seus parques e espaços públicos, acomodando uma diversi-
dade de atividades públicas e privadas sobrepostas,” (ROGERS, 1997)

 A ideia de cidade compacta se baseia numa potencialização de infraestrutura e oferta de 
equipamentos urbanos cujo uso eficiente, evita grandes deslocamentos. O centro de São Paulo é 
um grande exemplo de Cidade Compacta uma vez que possui infraestrutura de qualidade como 
transporte, comércio, serviço, cultura e habitação contribuindo para uma situação mais sustentá-
vel ao utilizar plenamente da infraestrutura já existente.

Figura 6: Esquema de funcionamento da cidade compacta. Fonte: Rogers e Gumuchdjian (1997). 
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 A cidade compacta pressupõe uma maior densidade, um melhor aproveitamento de vazios 
presentes nas áreas centrais.
 
 Neste cenário a cidade de São Paulo oferece um grande campo de discussão de densi-
dade versus altura. No mérito espacial a densidade remete à concentrações definindo assim a 
maneira como a cidade é vivenciada porém muitas vezes remetendo à maiores alturas do pré-
dios o que vai contra teorias de arquitetos como Jan Gehl (2004, apud. KARSSENBERG, 2012) 
que defendem as cidades construídas em “escala-humana” priorizando os cidadãos ao espaço e 

prédios. Desta maneira se vê uma grande dificuldade em adotar projetos de espaços densos que 
poderiam causar a um amplo número de pessoas, congestionamento, perda de privacidade e até 
mesmo de conforto solar pela tendência à maiores alturas. 

 Alguns estudos defendem que a valorização de cidades mais compactas com altas den-
sidades acaba tendo como consequência um transporte público mais barato e melhor, uma pro-
moção de eficiência energética nos prédios, maior igualdade social, dentre outros. 

Figura 6 - Esquema de funcio-
namento da cidade compacta. 
Fonte: Rogers e Gumuchdjian 
(1997). 

Figura 7: Centro de São Paulo. Fonte : São Paulo Turismo.
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 Em 2014 foi publicada no México uma cartilha de orientação 
de políticas e estratégias de planejamento e desenho urbano que 
promove a criação de bairros compactos com alta densidade, que 
proporcionariam uma diversidade de usos, espaços públicos e ser-
viços que resultariam em maior interação social entre os moradores 
complementando sua moradia e criando redes de mobilidade.

 Apesar das cidades dispersas garantirem alguns benefícios, 
segundo o New Climate Economy (apud. EVERS, 2018) como au-
mento da renda per capita do terreno urbano e desenvolvimento da 
infraestrutura, este modelo gera muitos gastos para a população por 
precisarem percorrer maiores distancias, exigindo um aumento da 
rede de infraestrutura como iluminação, saneamento e etc. 

 A proposta em si não é transformar cidades em corredores de 
arranha-céus e sim criar centralidades em locais de grande fluxo que 
disponibilizem serviços básicos, criando um balanço harmônico entre 
uma cidade vertical e horizontal. A densidade não se baseia apenas 
em verticalização exacerbada. Um exemplo de quadras com edifi-
cações de baixa e média altura que possui uma grande concentração 
populacional são as do bairro Eixample em Barcelona que comporta 
35 mil habitantes por quilometro quadrado em prédios com 5 andares 
em média. 

 Um grande dificuldade da verticalização é a tendência por 
buscar lugares onde seja possível ver o horizonte. Esta ideia atual-
mente se conecta ao conceito de “plinths” ou seja os andares térreos 
do prédios, onde ocorrem as interações, com o público e rua se co-
nectando com o privado, e também pela criação de espaços onde a 
interação influencia na segurança do local. Situação esta que poderia 
ser uma solução para a sensação de insegurança causada pelos altos 
edifícios. (TANSCHEIT, 2016)

 O conceito de “plinths” parte de um pressuposto de que a ci-
dade não é somente um entorno funcional, mas também um entorno 
de experiências. Se faz necessária então uma mudança na maneira 

Figura 8:  Centro de São Pau-
lo, catedral da Sé. Fonte : São 
Paulo Turismo.
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de se fazer cidade, demonstrar mais atenção para a experiência urbana, valorizar o “viver a ci-
dade”. Em boa parte do globo muitos arquitetos ainda são mais focados em desenhar prédios ao 
invés de criar boas ruas e bons térreos, esta herança comportamental gerou e ainda gera prédios 
com uma perspectiva na qual seus plinths são apropriados para funções públicas atrativas. 

“Quanto mais uma cidade contém de esfera pública, mais bem-sucedida 
será a longo prazo. Isso não se refere apenas ao plinth, mas ao desenho in-
teiro da rua e dos espaços públicos; a rua e o plinths precisam um do outro.” 
(TON SCHAAP, APUD. KARSSENBERG, 2012)

 O plinth proporciona uma maneira de incorporar um prédio na cidade para assegurar que 
este faça parte da rua, tornando-se um ponto de troca entre a arquitetura e a cidade, entre o pú-
blico e o privado caracterizando o então chamado espaço semi-público. Estes lugares são per-
meáveis e criam bordas ao invés de fronteiras, oferecendo motivos para adentrar no plinth, dando 
atividade e diversidade nesta interação.

“O plinth reflete a cidade (às vezes literalmente), a força do espaço público, 
o lugar.” (HENK OVINK, 2010 APUD. KARSSENBERG, 2012)

 Em uma pesquisa realizada por Jeroen Jansen e Eri Mitsostergiou (2010, apud. KARS-
SENBERG, 2012) foi constatado que a desocupação em área de uso misto é consideravelmente 
menor do que em locais de uso único exprimindo assim a ideia de que criar um espaço publico 
com varejo, bares, restaurantes e outras funções para plinths pode contribuir para áreas bem su-
cedidas e de bom funcionamento. Para ambos os planejadores urbanos um projeto notável con-
ta com os seguintes elementos: são desenvolvidos em área anteriormente industriais, oferecem 
bom transporte publico, estão localizados no tecido urbano existente e possui esquemas de uso 
misto.

“O plinth reflete a cidade (às vezes literalmente), a força do espaço público, 
o lugar.” (HENK OVINK, 2010 APUD. KARSSENBERG, 2012)
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 Em uma pesquisa realizada por Jeroen Jansen e Eri Mitsostergiou (2010, apud. KARSSEN-
BERG, 2012) foi constatado que a desocupação em área de uso misto é consideravelmente menor 
do que em locais de uso único exprimindo assim a ideia de que criar um espaço público com va-
rejo, bares, restaurantes e outras funções para plinths pode contribuir para áreas bem-sucedidas 
e de bom funcionamento. Para ambos os planejadores urbanos um projeto notável conta com os 
seguintes elementos: são desenvolvidos em área anteriormente industriais, oferecem bom trans-
porte público, estão localizados no tecido urbano existente e possui esquemas de uso misto.

Figura 9: Plinths. Fonte : The City Fix Br.
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 Em 1957, na cidade de São Paulo, estabeleceu-se um zoneamento para capital paulista 
visando dois objetivos: o primeiro deles seria cessar a ocupação e o crescimento desordenado 
e inseguro por falta de policiamento adequado que ocorriam na cidade, limitando a densidade 
habitacional e construções sem limites de gabaritos e sem restrições. O segundo objetivo seria 
aproveitar esta nova limitação para revisar os serviços urbanos e públicos que não conseguiram 
acompanhar este desdobramento.    

“São Paulo, afinal, chegou a uma conclusão acerca da densidade de habi-
tação - cessa com esta lei o “empilhamento humano” que vínhamos comba-
tendo, há tanto tempo, inutilmente.” (LINA BO BARDI, 1957, apud. MAURO)

 O mercado imobiliário se voltou para áreas mais periféricas da cidade que permitiam maior 
liberdade de construção, criando assim uma tendência de moradias que necessitavam de grande 
deslocamento. 

 Este fenômeno causou uma mudança comportamental nos cidadãos implementando uma 
cultura do automóvel individual para deslocamento e construções cada vez mais muradas e sele-
tivas ocasionando de vez a desvalorização da área central da cidade. (TONE, 2015)

 Dos anos 2000 em diante a população da metrópole cresceu exponencialmente tornan-
do os deslocamentos cada vez mais longos e congestionados dificultando a locomoção para as 
áreas mais afastadas e despertando novamente o interesse pela área mais consolidada da cida-
de, o centro que, inclusive, contava com estações de metrô e centenas de pontos de transporte 
público. 

 Em 2014 foi lançado o Plano Diretor Estratégico que tinha como maior objetivo recuperar 
a desvalorização desta área por meio de propostas de adensamento e diversificação de usos que 
só trariam benefícios para área e seus moradores, tornando-se via de regra a que novos em-
preendimentos voltassem a surgir auxiliando na requalificação dos bairros mais deteriorados e 
esquecidos. 

 Segundo Gonçalves (2015) a região central de São Paulo passou em sua história por um 
processo de valorização, seguido de uma desvalorização e atualmente se encontra novamente 
em um processo de valorização imobiliária que se iniciou em meados de 2008. A recognição de 



25

investimentos da área se deu pela facilidade de crédito imobiliário e pelo crescimento econômico 
do país principalmente entre o período de 2008 à 2014 que marca uma valorização imobiliária 
majoritária em toda a cidade de São Paulo.

 Os bairros do centro oferecem uma rica oferta de comércios e serviços e fácil acesso à 
outras regiões de São Paulo, dado sua grande possibilidade de mobilidade. Estes atrativos e fa-
cilidades instigam novos empreendimentos que acompanhem esta modernização construindo 
edifícios com diversidade de usos oferecendo assim uma nova oferta para moradores que prezam 
pela facilidade e comodidade que o centro da cidade pode oferecer.

 A recuperação da região central de São Paulo se vincula às atividades que ali serão desen-
volvidas. Ao passo que estas atividades são prioritariamente econômicas e financeiras é notável 
um intenso movimento durante o dia e pela noite torna-se uma área sem vida. É necessário atrair a 
presença das pessoas durante as 24 horas do dia e para isto é fundamental atrair moradores para 
a região com estímulos para uma ocupação permanente visando além de facilidades tributárias 
um maior investimento na segurança da área. (Sandroni, 2004, apud. EMURB – EMPRESA MUNI-
CIPAL DE URBANIZAÇÃO, 2004) 

Figura 10:  Centro de São Paulo. Fonte : Grupo Gamaro.
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 A cidade tradicional deve ser entendida como um organismo elaborado ao longo de um 
processo histórico, com espaços indefinidos na restrita relação entre os domínios públicos e pri-
vados. A quadra neste modelo de cidade é caracterizada por sua clara homogeneidade e de-
limitação, representando uma relação desproporcional entre a quantidade mínima de espaços 
construídos e espaços livres escassos e fragmentados. Este tipo de quadra “residual” se fazia 
resultado do traçado viário simultaneamente que os projetos dos edifícios eram controlados para 
a regularização do tecido urbano. (FIGUEROA, 2006)

 O modernismo passa a desenhar quadras e vias em escalas maiores, em uma clara va-
lorização do automóvel: um claro exemplo é o Plano de expansão para Barcelona de Ildefonso 
Cerdá, que desenha quadras de 113 metros de largura por 113 metros de comprimento e vias de 
20 metro de largura. O plano previa uma ocupação perimetral de dois ou três lados do quarteirão, 
permitindo uma abertura dos espaços internos para a cidade, passando a quadra de “residual” 
para o suporte de uma composição urbana. Na prática as quadras foram maciçamente ocupadas 
em seu perímetro próximo ao alinhamento da calçada, aproximando-se da cidade tradicional e 
afastando-se do desejo original de Cerdá.  (FIGUEROA, 2006)

 A década de 60 torna-se um período de grande experimentalismo ao revisar uma gama de 
princípios da cultura moderna. Iniciou-se um enaltecimento estrutural e tecnológico que sobre-
punha as megaestruturas ao ambiente urbano, gerando uma topografia artificial que englobaria 
uma diversidade de atividades necessárias para se fazer uma cidade. Esta perspectiva deveria ser 
de múltiplos níveis gerando uma tridimensionalidade que pudesse recuperar e oferecer alternati-
vas à desordem urbana. (FIGUEROA, 2006)

 No contextualismo são recuperados a quadra com ocupação perimetral e o desenho tra-
dicional de rua. A esquina volta a ser valorizada como um referência urbana e pequenas seg-
mentações do perímetro permitem uma possibilidade de acesso ao miolo da quadra, que volta à 
assumir um papel de espaço coletivo com áreas verdes e equipamentos. (FIGUEROA, 2006)

 No período contemporâneo ocorre um retorno de um modelo de quadra tipologicamente 
já conhecido, que inclina-se à considerar a possibilidade de uma retificação dos espaços livres e 
construídos da cidade por meio de um elemento híbrido que permite a multiplicidade e diversida-
de da arquitetura contemporânea. Ocorre uma recuperação do valor da esquina e da rua tradicio-
nais e proporciona uma autonomia aos edifícios. (FIGUEROA, 2006)

 A evolução do espaço e das tipologias arquitetônicas se deu a partir do crescimento das 
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cidades, fenômeno este que impulsiona o surgimento de novas estra-
tégias de adensamento. Neste contexto, a dinâmica da cidade con-
temporânea influência na implantação de espaços mais integrados e 
da multiplicidade de usos. Propostas que excluíam as ruas e calçadas 
deixavam de lado o desejo de um único organismo para a cidade, a partir 
deste ponto grande importância foi dada para circulação e transporte 
levando em consideração sua integração como um subsistema em meio 
aos usos diversos. 

 A diversidade urbana é o que garante a vitalidade da cidade, 
como evidencia Jane Jacobs (2000) em seu livro “Morte e Vida de Gran-
des Cidades”, dizendo ser necessária a mescla de usos, que inicialmen-
te deve ser escolhida de acordo com o perfil do bairro e posteriormente 
responsável pela diversidade derivada, ou seja, os empreendimentos 
surgem em consequência da presença de usos principais garantindo a 
sustentação mútua de ambas as atividades.

 A dinâmica de alguns bairros das cidades vem se transformando, 
principalmente pela verticalização sem planejamento e pela restrição 
do uso habitacional multifamiliar, sintomas estes de um urbanismo que 
nega o espaço público e não atende às demandas cotidianas dos habi-
tantes no âmbito de comércio e serviço. Isto ocorre pela valorização do 
lote sem regularização do poder público, que tem seu valor inflacionado 
também pela localização e pela proximidade com equipamentos urba-
nos.

 O monofuncionamento atual das cidades não estimula o camin-
har, o permanecer nem ao menos as trocas sociais que são essenciais 
na qualidade de vida urbana. Isso demonstra que a verticalização deve 
ser planejada de maneira que otimize o solo, pensando em vitalizar e 
plurificar as funcionalidades do urbano. O modelo atual de mercado não 
considera a paisagem humana, as relações de vizinhança, nem ao mes-
mo a cidade ao nível dos olhos onde os térreos são predominantemente 
fechados ou separados por altos muros. Ao não combinarem com uma 
diversidade de usos no térreo, esse cenário contribui para uma morte da 
animação urbana criando horários em que os locais se fazem desertos.

Figura 13: Centro de São Paulo. Fonte : Wikipedia.
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 O arquiteto francês Chrstian de Portzamparc (1997) defende a 
quadra aberta como solução contemporânea para as grandes cidades, 
encarando-a como uma conciliação entre os edifícios autônomos das 
cidades modernas e as ruas-corredor da cidade tradicional, não pro-
pondo “inventá-la” mas sim dando consistência à um fenômeno cres-
cente nas grandes cidades.

 “A quadra aberta permite reinventar a rua: legível 
e ao mesmo tempo realçada por aberturas visuais 
e pela luz do sol. Os objetos continuam sempre 
autônomos, mas ligados entre eles por regras que 
impõem vazios e alinhamentos parciais. Formas 
individuais e formas coletivas coexistem. Uma 
arquitetura moderna, isto é, uma arquitetura rela-
tivamente livre de convenção, de volumetria, de 
modenatura, pode desabrochar sem ser contida 
por um exercício de fachada imposto entre duas 
fachadas contíguas” (PORTZAMPARC, 1997)

 Na cidade de São Paulo são encontrados alguns exemplos de 
“quadra aberta”, projetos que se diferem em época, investimento e 
princípios formais porém possuem como unidade de elemento urbano 
a permeabilidade possibilitando uma integração entre espaços públicos 
e privados demonstrando assim que esta tipologia de quadra não se faz 
exclusiva de princípios estéticos e mecanismos econômicos sendo as-
sim uma possibilidade potencial. (GUERRA, 2011)

 Analisando o Centro Comercial do Bom Retiro, de 1959 feito por 
Lucjan Korngold, destaca-se o aproveitamento do miolo de quadra po-
dendo ser acessado por dois lotes de ruas distintas. A arquitetura tem 
a forte característica da simplicidade geométrica do modernismo euro-
peu em seus quatro pisos de uma edificação continua que encosta nos 
fundos de lotes nas periferias do terreno e ao centro uma torre de dez 
andares, aproveitando ao máximo o terreno disponível. (GUERRA, 2011)

Figura 15: Centro Comer-
cial Bom Retiro. Fonte : 
KORNGOLD, Lucjan.

Figura 14: Centro Comer-
cial Bom Retiro. Fonte : 
KORNGOLD, Lucjan.
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 Outro exemplo bem resolvido de quadra aberta presente na capital paulista é a Cetenco 
Plaza que está localizada na avenida Paulista, esquina com a Alameda Ministro Rocha Azevedo, 
um projeto de Rubens Carneiro Vianna e Ricardo Sievers construído em 1970; época em que São 
Paulo experienciava uma importante mudança das atividades econômicas entre regiões distintas 
da cidade; os principais bancos do centro velho se mudam para o local e o novo complexo para lo-
cação para serviços abrigaria principalmente atividades bancárias. Os arquitetos projetaram duas 
torres gêmeas, quadradas e totalmente envidraçadas, simplificando o volume tradicional da épo-
ca de embasamento, corpo e coroamento. A opção escolhida foi de posicionar uma das torres na 
esquina e a outra para o fundo do terreno permitindo a criação de um espaço livre com passagens 
e praças resultando em uma grande permeabilidade para o pedestre. (GUERRA, 2011)

Figura 16: Cetenco Plaza. Fonte : FIASCHI, Luciano.
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 Pode-se considerar que a arquitetura não é unicamente responsável pela apropriação do 
espaço ou pela transformação completa de uma realidade social urbana, porém ela representa 
um grande fator desencadeando um processo de melhoria para a cidade. É preciso ressaltar a 
importância do papel do espaço público na cidade, em suas especificidades como a praça, a rua, 
a calçada e o edifício, locais estes que trazem sentido à vida pública. (MACHADO, 2012)

 O grande dilema das grandes cidades é a maneira de intervir num local consolidado ga-
rantindo a fruição sem a necessidade de demolir um grande número de edifícios. A solução ex-
celente para esta questão está nos vazios urbanos localizados nos miolos de quadra. A morfo-
logia do vazio urbano pode ser considerada como resultante de elementos que formam o tecido 
urbano, no qual o lote é classificado como unidade autônoma e desvencilhada de seu entorno e a 
quadra se torna uma consequência do traçado do sistema viário. (CASTELLO BRANCO, 2016)

 Os miolos de quadra ao redor do mundo todo, independente de suas formas, se tornam 
área residuais e de uso exclusivamente privado, mas que apresentam espaços de potenciais in-
tervenções. 

 Na cidade de São Paulo, por exemplo, a divisão e forma de construção dos lotes perma-
nece a mesma desde o início da formação da cidade. (CASTELLO BRANCO, 2016) As possibilida-
des de intervenção neste limiar entre o que é privado e o que é público são vastas e é necessário 
conscientizar que estes são cidade e podem e devem ser também vivenciados e aproveitados.

Figura 17: Rua da cidade. Fonte : Wikihaus.
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HISTÓRICO DO 
BAIRRO E CENÁRIO ATUAL
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 O bairro de Santa Ifigênia expressa grande diversidade arquitetônica, de estilos de vida 
compostos por seus habitantes e sua multiculturalidade ao tratar de uma população extrema-
mente heterogênea por seu histórico de abrigar ex-escravos, imigrantes e até mesmo a elite pau-
listana. 

 A rua Santa Ifigênia foi aberta em 1810 pelo Marechal Arouche de Toledo Rendom e con-
centrava uma população mais abastada. A atual avenida Rio Branco era ocupada por estudantes, 
o que explica o grande número de residências acadêmicas na área. Nesta época era clara a di-
visão do espaço entre as classes mais abastadas e as menos, a elite ocupava o então Campo Re-
dondo, atual Campos Elísios, e os pobres ocupavam a parte baixa da Avenida Rio Branco, então 
chamada de rua dos Bambus, Aurora, Triunfo e Duque de Caxias destas quais abrigam boa parte 
dos edifícios transformados em cortiços. 

 De 1872 em diante nota-se o fim das antigas chácaras presentes no local, dando lugar às 
ruas Alegre e General Osório gerando a implementação de residências, fabricas, comércios, ho-
téis, pensões e principalmente cortiços atraídos pela existência das estações ferroviárias da São 

Figura 19:  Igreja Nossa Senhora da Conceição de Santa Ifigênia. Fonte : Formarte.
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Paulo Railway e Sorocabana, além de moradias precárias nos terrenos alagadiços.

A primeira década do século XX conferiu ao centro a implementação de grandes projetos urbanos 
e infraestrutura, no bairro resultando principalmente no Viaduto Santa Ifigênia e a edificação da 
Igreja Santa Ifigênia bem como alargamento das ruas São João, Vitória, Conceição (atual Cásper 
Líbero) e Estação (atual rua Mauá) influenciando assim a concentração de prostitutas nas ruas 
Timbiras, Ipiranga e Amador Bueno. A ferrovia atraiu a instalação de escritórios filiais das com-
panhias estrangeiras de distribuidoras de filmes pela facilidade de importação.

 O bairro em questão, apesar de apresentar uma população heterogênea, representa uma 
das mais evidentes deteriorações do centro de São Paulo expulsando grande parte da classe 
média e diversificando sua ocupação prioritariamente flutuante fazendo jus aos hotéis e cortiços 
presentes, preservando parte da população negra remanescente e abrigando novos imigrantes 
dando margem à novas peculiaridades culturais. 

 A Santa Ifigênia desde cedo apresentou uma vocação comercial, abrigando no início do 
século XX uma variedade de lojas de tecidos, peles e chapéus femininos, abastecendo sua clien-
tela principalmente formada pelas ricas famílias do bairro dos Campos Elísios. Porém apenas por 

Figura 20:  Avenida Rio Branco. Fonte : Maria do Resguardo.
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volta dos anos 40 e 50 que surgem as primeiras 
lojas de material elétrico, ganhando força com 
o surgimento da televisão e eletrodomésticos. 
Em meados de 1970 começam a surgir as pri-
meiras lojas de informática traçando um novo 
perfil para a região se tornando um polo de re-
ferência nacional em vendas de material ele-
tro-eletrônico, iluminação, ferramentas, cabos 
e componentes elétricos do país. 

 A rodoviária da Santa Ifigênia foi ins-
talada em 1961, na avenida Duque de Caxias, 
atraindo para o bairro também o comércio de 
fretes, porém esta foi transferida para o Ter-
minal Tietê em 1982, dando então lugar à um 
shopping especializado em tecidos.

 O bairro abriga diferentes modalida-
des de edificações residenciais que expressam 
diferentes épocas históricas que marcaram a 
região e que “ainda possuem renascentes ar-
quitetônicos: residencial coletivo e comercial 
(Avenida Cásper Líbero e Rua Beneficência 
Portuguesa), residencial unifamiliar (Palácio 
dos Campos Elíseos, na Avenida Rio Bran-
co), residencial multifamiliar uso subsequente 
como hotel (Praça Júlio Mesquita – funciona 
como hotel desde 1949), residencial e comer-
cial no térreo (Alameda Barão de Limeira data-
do do final do século XIX, em estilo neoclássi-
co, realizado pelos mestres italianos)”.

Figura 21: Viaduto Santa Ifigênia. Fonte : Wilfredor.
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 A área em questão conta com um zoneamento dividido entre Zona Central e Zona Especial 
de Interesse Social, segundo a lei de zoneamento da cidade de São Paulo No. 16.402, de 22 de 
março de 2016. A primeira trata de porções do território que tendem a promoção de atividades tí-
picas de áreas centrais destinadas prioritariamente à usos não residenciais com densidades mé-
dias, manutenção de atividades de comércio e serviços e promoção da qualificação dos espaços 
públicos. 

 A segunda, classifica áreas com porções de solo destinadas à população de baixa ren-
da por meio de melhorias urbanísticas, recuperação ambiental e regularização fundiária além de 
proporcionar novas habitações de interesse ou mercado popular dotadas de equipamentos so-
ciais, infraestrutura, áreas verdes e uso misto alocados na zona urbana. Ambas têm como propos-
ta principal no Plano Diretor Estratégico proporcionar atividades econômicas em territórios com 
pouca oferta de emprego em relação à moradia ao mesmo tempo que asseguram a permanência 
da população de baixa renda.

 Está em curso, uma operação urbana no centro que tem o objetivo de promover uma re-
valorização da área central da cidade de São Paulo com o intuito de atrair investimentos imobi-
liários, turísticos e culturais e reverter seu processo de deterioração. Para isto a operação esta-
belece uma produção de novas edificações, a regularização de imóveis, reconstrução e reforma 
do já existente, adequando-os para novos usos.

 Suas diretrizes consistem numa melhoria do espaço urbano e da qualidade de vida de seus 
futuros e atuais moradores e usuários valorizando a paisagem urbana e a infraestrutura, apro-
veitamento adequado dos imóveis principalmente pela diversificação de usos com incentivo à 
cultura e lazer, preservar o patrimônio histórico, cultural e ambiental; ampliar os espaços de uso 
público e melhorar as condições de acessibilidade na área central.

 O projeto Urbanístico Específico da Nova Luz propõe um plano de uso e ocupação do solo 
que tem como principais objetivos a preservação de recuperação do patrimônio histórico, au-
mento da densidade demográfica, consolidação de áreas destinadas à habitação de interesse 
social e a criação de uma rede de espaços públicos. Uma das diretrizes do projeto consiste na 
transição da cidade para um modelo de cidade compacta na qual visa-se reduzir as necessidades 
de grandes deslocamentos e planejar densidades que aloquem a população da cidade em áreas 
dotadas de infraestrutura. Para isto então, são propostas transformações de ruas para exclusi-
vidade dos pedestres, diminuição de algumas faixas de rolamento para aumento das calçadas e 
arborização e desenvolvimento de novos equipamentos.
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CONJUNTO NACIONAL

LOCALIZAÇÃO: AV. PAULISTA, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 111.083,24 M² 

ARQUITETO: DAVID LIBESKIND 

PROJETO: 1954 
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 O Conjunto Nacional ocupa uma quadra em sua totalidade na Avenida Paulista. O partido 
do projeto consiste em um embasamento horizontal como galeria e uma lâmina vertical com apar-
tamentos e escritórios, tornando-se um ícone para a cidade ao adquirir uma dimensão urbana, 
por suas qualidades e escala. 

 A proposta imponente em dar continuidade ao passeio público, coberto, por todo o con-
junto gerando espaços de uso coletivo trazem vida ao conjunto, ao mesmo tempo que integra di-
ferentes cotas e desdobramentos de distintas atividades. As quatro galerias internas permeiam o 
projeto e se encontram em um espaço central onde estão localizadas as prumadas de circulação 
vertical do edifício.

Figura 25: Conjunto Nacional. Fonte : ITDP Brasil.
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 É perceptível a integração do edifício para com o meio urbano e a apropriação de seu es-
paço térreo buscando pelo uso coletivo, pela vida urbana e inovação no quesito estético.

“As oportunidades de produção de centralidades integradoras e polivalen-
tes, constituídas por tecidos urbanos heterogêneos, social e funcionalmente, 
podem garantir um território articulado e democrático, palco da diversidade 
e vivacidade urbana, características observadas no Conjunto Nacional(...)” 
(PEREIRA; CAPELO, 2009)

Figura 26: Conjunto Nacional. Fonte : Redação Vírgula.



BRASCAN CENTURY PLAZA

LOCALIZAÇÃO: RUA JOAQUIM FLORIANO COM BANDEIRA 
PAULISTA, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 93.805,00 M² 

ARQUITETO: KÖNIGSBERGER VANNUCCHI

PROJETO: 2000
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 O empreendimento está situado na zona sul de São Paulo, no bairro Itaim Bibi. O comple-
xo Brascan Century Plaza possuí entradas pelas ruas Joaquim Floriano, Bandeira Paulista e Prof. 
Tamandaré Toledo, ocupando por volta de três quartos da quadra em questão. 

 O complexo representa a introdução do conceito Mixed Use Project e simboliza uma nova 
centralidade no bairro, proporcionando serviços e lazer com certa qualidade urbana. 

 A concepção arquitetônica do projeto conta com 3 notáveis edifícios que abrigam 31 pavi-
mentos de flats, 24 pavimentos de conjuntos comerciais, 15 lajes corporativas, centro comercial, 
praça de alimentação, cinema e centro de convenções interligados no térreo por uma praça.

 O embasamento voltado para o interior da praça busca evitar a sensação de confinamento 
dos usuários ao permearem os blocos ao mesmo tempo em que distingue os espaços públicos do 
privado. 

Figura 27: Brascan Century Plaza. Fonte : Nelson Kon.
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“Esta iniciativa de ampliar o espaço coletivo através do território privado, 
configura-se como um importante passo rumo a melhoria da qualidade de 
vida urbana, nos grandes centros urbanos.” ( KÖNIGSBERGER VANNUCCHI 
ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, 2004)

 A permeabilidade da quadra e a mistura de usos são fatores decisivos para o sucesso do 
projeto, trazendo conceitos pouco usados na cidade e que poderiam ser mais explorados criando 
assim espaços públicos convidativos que se integrem com a esfera privada.

Figura 28 :  Planta Brascan Century Plaza. Fonte : Königsberger Vannucchi.



CITY CENTER DC

LOCALIZAÇÃO: WASHINGTON DC, EUA

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 84.631M²

ARQUITETO: FOSTER+PARTNERS

PROJETO: 2006
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 O projeto está localizado no terreno do antigo Centro de Convenções de Washington, com 
vista para a Casa Branca, uma área valorizada do centro da cidade. 

 A premissa dos arquitetos foi de integrar blocos por ruas internas de circulação exclusiva 
de pedestres de maneira que criasse novas conexões com o bairro rico e histórico em que está 
inserido, que referenciou todo o projeto ao mesmo tempo que leva em conta a escala humana em 
contraste com os projetos à redor.

 O City Center DC consiste em 4 edifícios de uso misto com apartamentos, escritórios, co-
mércios, serviços e espaço público, num gabarito predominante de 10 pavimentos e com um té-
rreo em comum que gera uma grande praça central.

“Além de criar um novo e importante centro residencial e de varejo, o City-
CenterDC criará um bairro para pedestres, com parque e passarelas, e deve-
rá emergir como um novo destino no centro de DC” (KATHRYN GUSTAFSON, 
2011 apud. FURUTO, 2011)

Figura 29: City Center DC. Fonte: Foster and Partners.
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 O bairro da Santa Ifigênia está localizado no coração da cidade 
de São Paulo, local extremamente dotado de infraestrutura, de comér-
cio, serviços e habitações, características que dão vida ao espaço.

 Este foi o maior atrativo para a implantação do objeto desenvol-
vido neste trabalho, as qualidades que a área tem à oferecer bem como 
a sua atual e crescente especulação imobiliária. 

 Situado em uma quadra cercada pelas Ruas Vitória, dos Gus-
mões, Santa Ifigênia e Avenida Rio Branco, o terreno que anteriormen-
te dava lugar à um estacionamento e à um conjunto de lotes possui 
6.128,90 metros quadrados com frentes para à avenida e a famosa rua 
de comércio da região. 

 A grande maioria das construções do bairro são edifícios antigos, 
de gabarito um pouco mais baixo e ocupados, em sua pluralidade, com 
edifícios apenas comerciais ou com edifício de comércio no térreo e ha-
bitação em sua restante. Ainda é possível identificar um largo número de 
antigos galpões presentes na região ocupados principalmente por esta-
cionamentos.

 Desta maneira, com o intuito de trazer uma maior dinâmica para 
a área, criar espaços públicos de qualidade e diversificar seus usos, a 
proposta é implantar um complexo híbrido que encoraje e entusiasme os 
usuários do local. 

 No mérito do transporte o entorno conta com 6 pontos de ônibus, 
sendo um logo a frente da quadra trabalhada. Estão presentes também 
uma estação de trem, a estação Júlio Prestes, da linha Diamante e uma 
estação de trem e metrô Luz, das linhas Coral e Rubi da CPTM e Azul e 
Amarela do Metrô. 

 O principal ponto de interesse da área é a Rua Santa Ifigênia, 
atualmente uma das ruas de comércio mais famosas da América Latina 
com seus produtos relacionados à eletrônica. 

Figura 32:  Viaduto Santa Ifigênia. Fonte : Bruno Niz.
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 O entorno imediato da quadra trabalhada conta com usos diversos. O predomínio é co-
mercial, com variedades de porte dos lotes, e com ainda uma clara ocupação por galpões como 
resquício do período em que fábricas se faziam presentes na área.

Comércio/Serviço Comércio/Serviço + Habitação
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 Apesar da atual especulação e expansão imobiliária da área, o gabarito do bairro ainda 
permanece com construções em sua maioria com até 3 pavimentos, porém é possível notar algu-
mas marcas da verticalização, ainda que não muito intensa.

1 e 2 pavimentos 3 a 5 pavimentos Mais de 5 pavimentos
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 A definição do objeto à ser projetado e do seu programa são decorrência de um objetivo 
principal de desenvolver uma proposta de fragmento de cidade que fosse capaz de incentivar 
uma iniciativa crescente da população de se apropriar do espaço, de influenciar uma convivên-
cia dinamizando uma área da cidade já consolidada e, ao mesmo tempo questionar o modelo de 
“se fazer cidade” atual, no qual ainda é utilizado um padrão arcaico de parcelamento de solo por 
lotes, impossibilitando que, por exemplo, duas construtoras distintas comprem um conjunto de 
lotes e construam um térreo comum entre si, aspecto este que só agregaria para a nova dinâmica 
de uma cidade em transição. O objetivo também engloba rebater alguns parâmetros de políticas 
de construção do Plano Diretor Estratégico que não expõe um total aproveitamento para adensa-
mento e diversificação de usos. 

 O empreendimento conta com um térreo dotado de comércio e lazer, com lojas, restau-
rantes, um cinema e os acessos para o edifício. O diferencial desta cota é sua permeabilidade 
da quadra que conta com um projeto de paisagismo e de espaço público que atrai os usuários à 
adentrá-lo e explorá-lo, além de um pergolado que acolhe os visitantes nas fachadas das lojas e 
em parte do miolo da quadra. 

 Um dos edifícios conta com um programa residencial, no qual sua área de lazer conta com 
equipamentos que suprem a necessidade de uma sociedade contemporânea, como uma lavan-
deria coletiva que supre a necessidade do espaço em cada uma das unidades; um espaço office 
que permite o usuário um espaço corporativo para home office ou até mesmo possíveis reuniões; 
um salão de confraternizações devido à escolha do público alvo ser prioritariamente jovens ca-
sais, estudantes, ingressantes no mercado de trabalho, sem descartar famílias maiores porém 
com o objetivo de trazer vida ao local, tendência no centro da cidade de São Paulo pelos novos 
empreendimentos. 

 Os andares de apartamentos são compostos de duas tipologias, estúdios de 32m² e um 
apartamento de 77,5m², nas pontas, de dois dormitórios, promovendo assim uma diversidade no 
público residente, visando uma integração e não restrição de idades, profissões e tipos familia-
res. 

 Os 10 pavimentos que seguem também contam com varandas coletivas, espaços que va-
riam em cada um dos andares criando uma sala de estar comunitária que possibilita uma inte-
gração entre os vizinhos e até mesmo uma alternativa para os moradores que não tem espaço 
suficiente para receber visitas dentro de casa. 
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 O edifício corporativo conta em seu primeiro pavimento com um coworking, com salas de 
reunião, salas de call, espaços de palestra e de descompressão além da área compartilhada. Nos 
11 pavimentos seguintes são propostas salas de open office, que dão a possibilidade de uma 
planta flexível com vista para o entorno por sua materialidade em pele de vidro. Os andares se 
interligam ao core de circulação vertical por passarelas panorâmicas de vidro. 

 Um subsolo em comum entre os dois edifícios conta com algumas vagas para deficientes 
e algumas vagas para visitantes de ambos. 

Implantação
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1o Pavimento
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2o ao 6o Pavimento
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7o e 8o Pavimento
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9o e 10o  Pavimento
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11o e 12o  Pavimento
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Planta de Cobertura
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Subsolo
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Corte A-A
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Corte B-B
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Elevação A
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Elevação B
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Elevação C
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Elevação D
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 A dinâmica da contemporaneidade é um reflexo das novas maneiras com que a sociedade 
se relaciona, entre si e com seu meio. Habitar a cidade contemporânea é aceitar uma constante 
mutação de comportamentos e espaços que acompanham o caminhar de quem a vivencia. 
 
 O principal aspecto da transição do nosso modelo de cidade atual parte de uma mudança 
de paradigma com relação aos espaços propostos. Os habitantes cada vez mais demonstram in-
teresse em se apropriar das ruas, dos espaços abertos, decompondo uma ideia implantada por 
décadas anteriores de lazeres reclusos e cidade projetadas para os automóveis. 
 
 A característica da cidade vem se transformando junto com os indivíduos. O interesse por 
habitar os centros das cidades, por usufruir da infraestrutura que já está presente e por propor-
cionar uma cidade mais compacta e diversificar os usos é crescente.
 
 É necessário questionar o modelo atual de projetar a cidades de maneira que as estraté-
gias públicas favoreçam os desejos de uma sociedade atual com novos anseios e novas expec-
tativas do que a cidade pode lhes proporcionar utilizando de espaços na cidade que atualmente 
são descartados ou são voltados apenas para a esfera privada como os miolos de quadra. 

Figura 33: Avenida Paulista aberta aos domingos. Fonte: Áreas Verdes das Cidades.
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“Cabe aos arquitetos e urbanista redirecionarem sua prática, fundamentan-
do-se em postura crítica o suficiente de modo a, dentro do que se entende 
por sociedade pós-moderna, ainda poderem orientar o desenho das cidades 
para os futuros pluralistas e democrático, respeitosos da idiossincrasia dos 
lugares e da individualidade de seus cidadãos.” (Vicente Del Rio)
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