
Um dos espaços mais tradicionais de Florianópolis e herdeiro de várias cicatrizes de outras 
intervenções mais e menos acertadas, essa praça foi um dos grandes desafios do proces-
so. Não atrapalhar a vivacidade e apropriações existentes mas desenhar um espaço com 
intenções de participar deste diálogo e apoiar essas ações. Além disso também marcar  e 
respeitar a carga histórica presente.
Com tudo isso em mente foi proposta uma praça seca, sendo a principal melhoria o nive-
lamento tesse tablado que é a praça, mas também com 3 tipos de blocos diferentes, dois 
de concreto e um de pedra, dá uma idéia do calçamento colonial e também marca a linha 
d’água que foi um elemento fundamental da cidade e inicia o passeio com a carga que 
merece.

O CENTRO DE FLORIANÓPOLIS E A RUA JERÔNIMO COELHO: UM ENSAIO DE URBANIDADE NA PASSAGEM URBANA
Rua Jerônimo Coelho

Liga o Mercado Público até o 
Centro expandido

Circulam em média (IPUF) 
100 mil pessoas/dia

9 linhas de ônibus 
municipais
Cruzamento 15 Linhas Executivas

5 inter regionais
2 inter terminal
2 alimentadoras TICEN

203 m  calçadão
54   m  compartilhado 
veículos
170 m  via pista dupla
      

     427 m total

14   m desnível total

Histórico recente
2003     Fechada para calçadão
2012     1ª fase Revitalização 
2015     Anteprojeto revitalização

5      galerias comerciais
<70 estab. comerciais/serviços

A Rua Jerônimo Coelho, em muitas visitas 
de reconhecimento por todo o calçadão do 
Centro histórico acabou sendo escolhida por 
sua representatividade, possibilidades cêni-
cas e crescente importância na malha viária 
na escala do pedestre. Esta também é uma 
via com características bastante diversas ao 
longo de todo seu trecho, ideal para ensaios 
de projeto urbano a serem possívelmente 
replicados no bairro. Esse potencial piloto 
é reconhecido pela prefeitura, que tem vol-
tado suas atenções para a via com ações e 
propostas de requalificação iminentes.

Localização
Sem escala
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Urbanidade: um conceito difuso
A urbanidade se coloca como uma qualidade identificável nos espaços 
eminente urbanos e um conceito particularmente presente nas discussões 
sobre a cidade atual, ainda que, conforme afirma NETTO (2012), o consen-
so sobre o significado do termo esteja distante. Pela sua complexidade, 
não necessariamente uma definição simples seria uma meta interessante 
ou mesmo realista. Como conceito que pretende capturar quase que uma 
essência daquilo que é mais inerente ao urbano, a urbanidade não pode-
ria deixar de ser um fenômeno complexo e até abstrato, tendo em vista o 
objeto de estudo no qual se identifica: as dinâmicas sociais urbanas.
Atualmente, estudada por arquitetos e urbanistas a ideia de urbani-
dade é usada e referida a características que representam âmbitos do 
urbano mais amplos e pormenorizados, como a qualidade de uso, di-
versidade atores presentes e a intensidade de interação entre espaço 
construído e espaço aberto. Essas características que já são pacifi-
camente aceitas como presenças primordiais no espaço urbano, es-
pecialmente o de natureza pública. Demonstra um caráter almeja-
do, portanto como um fim a que os espaços citadinos se propõem, 

um devir (Netto, 2010). Nesse trabalho pretendo também ligar o con-
ceito de urbanidade à experiência do sujeito no urbano e a propostas 
arquitetônicas que se coloquem mais abertas à renovação e participação 
nas dinâmicas urbanas por via do acolhimento ao desejo do indivíduo 
de estar presente, se manifestar e experimentar a cidade fora do roteiro 
da apropriação comum, utilitária e atrelada ao mercado de trabalho.
Pensar o projeto dentro de uma reabilitação da prática arquitetônica e 
do planejamento de cidades, participativa e inspirada nesse “patrimônio 
comunitário” construído no convívio citadino, valorizando e não supri-
mindo as diferenças que geram a dinâmica potencial urbana. Pessoa e 
cidade podem ser enriquecidos com a urbanidade” (Nouvel apud Ellin, 
1999, p. 54). 
A urbanidade tem grande complexidade, é formada de antagonismos e 
diferenças presentes na cidade real, observada nas escalas mais diversas, 
especialmente a do pedestre, e principalmente entre atores diferentes, 
portanto pede por revisões e contribuições renovadas tanto no campo 
acadêmico quanto na prática, bem como abordagens as mais multidis-
ciplinares possíveis. 

Passagens: híbridas urbanas e uma origem moder-
na da urbanidade 
Na virada do século XIX, juntamente com a con-
cepção moderna, começou a utilização do tipo da 
passagem ou galeria coberta como estratégia para 
renovação. Híbridas do público e do privado, esses 
tipos apesar de serem tão ricos em relações perman-
ecem pouco documentados, possívelmente por ser-
em uma arquitetura ordinária, cotidiana.
Ainda que dentro do rito do consumo, essas ar-
quiteturas ajudaram a forjar a ideia de cidade como 
a conhecemos, inspirando a arquitetura pública e o 
tratamento de espaços até os dias de hoje. Mais do 
que influenciar a maneira de comprar ou de se pensar 
arquitetura, essas passagens mudaram o comporta-
mento cotidiano do sujeito que se tornava cidadão, 
forjando a concepção de urbano e de urbanidade, 
de viver em sociedade. Passar, participar do espaço 
público é se fazer sujeito urbano, é um exercício de 
cidadania (Teixeira, Souza et all, 2015).

Numa sobra de terreno hoje sofrendo com a especulação foi proposto um edifício 
mirante sem nenhum fechamento que abriga um pátio com pequeno palco e tela 
para projeções. Com dois pavimentos, o edifício é um observatório do mocimento 
da rua do mercado até o topo e também local de estar inserido bem no meio dessa 
agitação. Os guarda-corpos se propõem como mesa de almoço e o ambiente é um 
ponto de encontro e convite para permanecer nas pausas e também além das horas 
comerciais.

Diretrizes 
Qualificar a área com ações factíveis e apropriáveis. 

Projeto orientado à organização dos fluxos na esca-

la do pedestre.

Preservação da característica local e consolidação 

da urbanidade existente. 

Projetar espaços diversos e democráticos.

RAFAELA REGINA DE SOUZA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA_ARQUITETURA E URBANISMO 

Um projeto na rua
Esse projeto busca mostrar a rua em todas as suas 
dimensões, desde a passagem e embate entre dif-
erentes até uma dimensão poética e histórica, de 
ligação e documentação de épocas, muito presente 
na área. O Tratamento do calçamento se resumiu à 
uma hierarquização e privilégio ao pedestre, diminu-
indo o espaço dos carros e protegendo o passante 
sempre que possível. Do lado histórico, adotou-se 
uma faixa de calcamento de pedra que percorre 
toda a extensão da rua, sinalizando a carga históri-
ca, bem como blocos de iluminação que conduzem 
o passante que deseje experimentar esse percurso 
de forma mais museográfica.

Um edifício público

A praça do comércio

De miolo confinado pelo crescimento da cidade moderna, neste esspaço se propõe 
um café ao ar livre e um merecido respiro numa região mais empresarial que o Centro 
histórico. O pergolado desenha a esquina e um pátio protegido, buscando dialogar 
com as formas do edifício Ceisa, na quadra vizinha.

Largo moderno

Pórtico 
A forma que se repete e junto com os materiais - concreto e madeira - liga todos os ambientes propostos foi es-
colhida também simbolicamente. Um pórtico é estrutural, mas também indica uma moldura na paisagem e com 
a repetição eixos e ritmos que desenham espaços. Então com a proposta de percurso quase museológico da in-
stalação urbana, adotou-se esse partido por suas possibilidades.
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Corte D-D
Escala 1:125

Corte C-C

Corte F-F           Escala 1:100

Corte E-E
Escala 1:125

Elevações

O mobiliário modular pretende qualificar, contribuir para identidade 
local e sugerir novas possibilidades de apropriação da área. Compos-
to de um módulo central que pode ser lixeira ou floreira, este apoia 
módulos laterais que inicialmente são banco e bicicletário, podendo 
fazer as vezes de mesa, display para o comércio ambulante, totem in-
formativo e outras possibilidades em aberto, conforme a apropriação 
do usuário. A execução dos blocos simples individuais e sua junção 
com argamassa não é dificuldade para a mão de obra.  A execução e 
modulação dos blocos também é pensada para facilitar o transporte 
e  montagem, com peso próprio compatível com a carga máxima 
para o operário CLT de 60 kg.
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Corte B-B
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Corte A-A

Implantação

Corte A-A
Escala  1:250

Elevação           Escala 1:100


