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1. RESUMO 

O presente trabalho configura uma pesquisa de iniciação científica na área de 

Arquitetura e Urbanismo em fase de andamento. Esta fundamenta-se na análise do 

Centro Histórico da cidade de São Paulo em conjunto com a região do Centro Novo 

com o propósito de explorar o impacto das formas da paisagem urbana na qualidade 

de vida do pedestre. Procurou-se, dessa forma, estudar os conceitos por trás da 

evolução histórica do desenho urbano do centro velho da cidade e do surgimento do 

centro novo, a fim de elaborar uma proposição pertinente para o desenvolvimento 

urbano futuro. 

  Palavras-chave: urbanismo, desenvolvimento urbano, paisagem urbana, 
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2. INTRODUÇÃO  

A paisagem urbana está diretamente ligada à ordem inata e funcional de uma cidade, 

configurando uma rede intrincada de elementos capazes de transformá-la em um 

ambiente vivo (JACOBS, 2003). Para tanto, torna-se essencial a diversidade de usos, 

de tipologia das edificações, de cultura, de raças e níveis socioeconômicos, além dos 

equipamentos urbanos básicos em conjunto com uma infraestrutura eficiente. Por 

outro lado, o processo de expansão das cidades que contribui para o desenvolvimento 

de novas formas urbanas é o mesmo com o potencial de agredir política, cultural, 

econômica e socialmente uma região, refletindo tanto na paisagem quanto na malha 

urbana. A evolução urbanística da cidade de São Paulo, que se deu a partir do famoso 

triângulo formada pelos conventos de São Francisco, São Bento e Carmo no Centro 

Histórico, apresenta sequelas profundas que implicam inevitavelmente na vida do 

pedestre. Dessa forma, o propósito dessa pesquisa é analisar o processo da evolução 

urbana do Centro Velho e do Centro Novo e seus respectivos impactos para a 

paisagem urbana atual da cidade, possibilitando a elaboração de proposições 

relevantes para um desenvolvimento urbano futuro voltado para a qualidade de vida 

do pedestre. 

 

3. OBJETIVO  

O escopo do presente trabalho fundamenta-se em analisar, com base na bibliografia 

proposta, a importância e os impactos que a paisagem urbana exercem sobre a 

configuração da região do Centro Histórico e do Centro Novo de São Paulo, o que 

possibilitará propor aspectos que contribuam à formação de ambientes mais humanos 

e habitáveis.  

 



4. METODOLOGIA  

A pesquisa se concentra no estudo da relevância e dos impactos da paisagem urbana 

na qualidade de vida na área de estudo em questão. O método de pesquisa consiste 

em análises substanciadas pela coleta de dados do material bibliográfico proposto, 

material bibliográfico complementar, como registros, periódicos e projetos, e pesquisa 

de campo. Para tanto, o trabalho foi organizado em quatro frentes: 

A – Revisão bibliográfica e estudo 

B – Levantamento e sistematização de material 

C – Pesquisa de campo: análise da paisagem urbana com base na lei de 

zoneamento do distrito da Sé e República 

D – Conclusão e elaboração de relatório com os dados obtidos 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento da pesquisa ainda em andamento sanou duas das quatro etapas 

da proposta inicial do projeto, que consistiu em revisão, levantamento e 

sistematização do material bibliográfico proposto, o que possibilitou a obtenção de 

informações fundamentais do histórico e desenvolvimento urbano de São Paulo a 

partir da área de estudo em questão. Dessa forma, essas informações serão 

imprescindíveis para as duas últimas etapas do processo de pesquisa. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A compreensão do passado de uma cidade se faz importante não apenas pela 

possibilidade de prever certos acontecimentos, mas inclusive por indicar a direção que 

estes podem seguir e suas prováveis consequências. Esta compreensão pode ser 

largamente explorada pela complexidade da evolução da paisagem urbana na região 

central de São Paulo. Fundada no século XVI por jesuítas, a cidade distante do mar e 

de topografia acidentada conquistou maior importância apenas três séculos mais tarde 

com o advento do café. Nessa época, a cidade se restringia à pequena colina do 

famoso triângulo formado pelos conventos de São Francisco, São Bento e Carmo 

(SOMEKH e CAMPOS, 2002). Seu crescimento se expressou de forma lenta, mas 

após se tornar sede da capitania e, mais tarde, ser elevada à cidade pela coroa 

portuguesa, sua importância regional foi evidenciada por se tornar um entreposto 

comercial. Em 1867 foi criada a primeira ferrovia paulista, a São Paulo Railway, para 

o escoamento do café e, após 1880, um intenso crescimento demográfico 

desordenado foi resultado tanto da abolição da escravatura quanto da imigração, sem 

que se consolidasse um plano urbanístico eficiente. Desse modo, desde o fim da 

década de 1960, o Centro Histórico de São Paulo tornou-se obsoleto devido ao 



processo de desvalorização urbana com a migração dos centros econômico e 

financeiro para a região da Avenida Paulista e, posteriormente, para outros centros de 

negócio. Novas centralidades que surgiram com a especulação imobiliária 

apresentam funções semelhantes às do centro, como comércio, centro empresarial e 

moradia, contribuindo para o esvaziamento da área pelo pedestre e abandono pelo 

poder público. Dessa forma, os impactos à paisagem urbana do Centro Histórico são 

inerentes a evolução urbanística de São Paulo. A paisagem urbana de uma cidade 

compreende em um conjunto de fatores integrantes do cotidiano da população que 

não deve ser considerada como uma arte de preencher espaços vazios de cunho 

decorativo, mas como a arte de vincular elementos urbanos de modo a criar um 

ambiente vivo e humano (CULLEN, 2000). Por conseguinte, uma cidade que priorize 

a qualidade de vida do pedestre necessita de bairros completos, com transporte 

público, uso misto, serviços variados, lazer e recreação vinculados com áreas verdes, 

por exemplo. Segundo GEHL (2013), se inicialmente o homem molda a cidade, ela 

também passa a moldá-lo, sugerindo que quanto mais valorizada estiver a dimensão 

humana mais qualidade de vida e menos conflito. 
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