
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

EPE0108 
 

REQUALIFICAÇÃO URBANA: VIVENDAS REGEDOR - 
TAUBATÉ, SP 

 
 
 

ANA CAROLINA SCARPITTI SIMÕES ARAUJO SOARES DE OLI 
carol_scarpitti@hotmail.com 

ARQUITETURA E URBANISMO INTEGRAL 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

 
 

ORIENTADOR(A) 
PLINIO DE TOLEDO PIZA FILHO 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



RESUMO 
 
 

Durante muito tempo as cidades se desenvolveram pensadas para o coletivo e suas vivências. 
A partir da década de 1960, as ideias modernistas como a racionalização, o enfoque em 
construções individuais, a separação das cidades por funções e a supervalorização do 
automóvel tornaram-se dominantes no planejamento de muitas cidades e esses princípios 
continuam a afetar nossas cidades. A ideia desse trabalho é resgatar a cidade pensada e 
planejada para as pessoas e melhorar sua qualidade de vida a partir dos conceitos urbanísticos 
encontrados no livro Cidade para Pessoas de Jan Gehler, que se baseiam na diversidade, na 
coexistência e na identidade, que também proporcionam segurança e saúde de uma cidade. O 
contexto urbano para exploração desses conhecimentos é uma gleba com algumas edificações 
além de grande espaço livre remanescente no bairro do Belém, até pouco tempo considerado 
área rural mas que hoje com o crescimento da cidade já faz parte da malha urbana. O bairro do 
Belém é resquício de grandes fazendas familiares que cultivavam produtos agrícolas para a 
subsistência da cidade até os anos de 1930. Com o passar dos anos e os crescimentos das 
famílias as grandes áreas foram sendo divididas, posteriormente loteadas e hoje o bairro 
caracteriza-se pela alta densidade populacional. A área que abrigará a proposta seguindo os 
ideais de Jan Gehler é um resquício de uma das divisões de uma fazenda familiar, a única que 
não foi loteada e vendida. O terreno fica a apenas 1,1km da saída 111 da Rodovia Presidente 
Dutra, sentido SP-RJ, tem aproximadamente 53.000 m², conta com infraestrutura urbana, 54 
casas para locação, um edifício comercial ainda sem uso definido, um galpão, uma garagem 
utilizada pelo DETRAN e uma grande área desocupada, e conhecida como Vivendas Regedor. 
A escolha dessa área deu-se pela sua dimensão, localização, possibilidades e desafios: os 
equipamentos urbanos já existentes, o programa diversificado, a conectividade e a 
acessibilidade são grandes favoráveis. Além disso, há pessoas vivenciando o espaço, 
garantindo uma relação cidadão x ambiente, que apesar de possuir uma grande dimensão não 
possui boas oportunidades de lazer, cultura e áreas verdes. O pouco espaço de integração 
social e as poucas áreas de estar ao ar livre facilitam para que algumas fraquezas existam 
nesse local, como um pequeno tráfico de drogas e alguns furtos. Para tornar esse ambiente, 
hoje não tão saudável e seguro, em um ambiente agradável e mais integrado, esse trabalho 
propõe a partir de conceitos de diversidade, de coexistência e de identidade mudanças para 
melhoria da qualidade de vida para os seus moradores. 


