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1.RESUMO 

 

Estudos desenvolvidos atualmente, comprovam o fato de que intervenções 

arquitetônicas pontuais tem a capacidade de gerar a melhoria das cidades. A partir 

desta sistemática, o conceito de acupuntura urbana aplicada ao processo projetual, 

vem conquistando espaço no Brasil, e cada vez mais, chamando atenção dos 

profissionais que atuam no segmento da arquitetura e do urbanismo. 

 

2.INTRODUÇÃO 

 

A dinâmica de intervenção urbana, desenvolvida pelo arquiteto Marco 

Casagrande consiste em um processo que combina o desenho desenvolvido para a 

malha urbana, com a tradicional medicina chinesa da acupuntura. No Brasil, um dos 

primeiros idealizadores do movimento foi o arquiteto e urbanista Jaime Lerner, 

utilizando esta metodologia de trabalho em projetos desenvolvidos para a malha 

urbana da cidade de Curitiba. A proposta apresentada pelo arquiteto contribuiu, 

principalmente, para um conceito de desenvolvimento sustentável.  

 

Após uma análise da literatura publicada pelo arquiteto, conclui-se que 

basicamente todas as cidades ao redor do mundo estão sob a influência de 

problemáticas semelhantes, no entanto, três são os desafios que fundamentam esta 

tese: a mobilidade, a sustentabilidade e a tolerância à sociodiversidade.  

 

No conceito de acupuntura urbana o mais importante é que antes de projetar a 

cidade, devemos entende-la, compreender suas demandas coletivas e individuais, 

pois só assim o projeto passará de um elemento isolado, embasado no 

entendimento individual do arquiteto, e irá se tornar um elemento conectado ao meio 

sob o qual está inserido. 

 

 



 
 

2 
 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desenvolver uma reflexão teórica e conceitual, apresentando projetos 

pontuais que modificaram a compreensão do entorno e do cotidiano da 

metrópole paulista. 

 Compreender de que maneira o conceito de acupuntura urbana contribui para 

o desenvolvimento sustentável da cidade de São Paulo; 

 Analisar como os mandatos políticos interferem no desenvolvimento 

urbanístico da cidade de São Paulo; 

 Identificar a tipologia de projetos implementados, levando em consideração o 

conceito de acupuntura urbana; 

 Analisar a relação da população que reside no entorno de projetos, que se 

enquadram no padrão de intervenção em questão, e observar os impactos 

resultantes; 

 

4. METODOLOGIA 

 

 Revisão bibliográfica relativa ao tema de “Acupuntura urbana”, e como este 

conceito altera a maneira de compreender o entorno; 

 Pesquisa da evolução demográfica da cidade de São Paulo; 

 Compreender como os conceitos de mobilidade, sustentabilidade e tolerância a 

sociodiversidade estão diretamente ligados ao processo de acupuntura urbana. 

 Apresentar de que maneira, intervenções pontuais são capazes de gerar a 

melhoria da cidade. 

 

5. CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO  

 

A. Revisão da pesquisa bibliográfica: “Acupuntura urbana”, e como este conceito 

altera a maneira de compreender o entorno. 

B. Pesquisa documental: diferentes pontos de vista das mudanças ocorridas no 

entorno da cidade, em decorrência de intervenções arquitetônicas pontuais. 

C. Elaboração relatório I. 
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D. Comparação e análises: conclusão conjunta dos dados obtidos entre as 

pesquisas (bibliográfica e documental). 

      E. Elaboração de relatório II. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

De acordo com os dados apresentados pelo IBGE, devido aos altos índices 

de crescimento populacional decorrentes dos últimos 10 anos, a cidade de São 

Paulo vem passando por um processo intenso de ocupação desordenada. Este 

processo, aliado a carência de Infraestrutura urbana está resultando em um quadro 

que se contrapõe ao desenvolvimento sustentável.    

 Essa pesquisa busca inicialmente entender o que ocasionou este processo de 

ocupação desordenada, e como os conceitos de acupuntura urbana podem ser 

aplicados as regiões afetadas, de maneira que gerem qualidade de vida para a 

população local.  
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