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RESUMO 
 
 

Tema elaborado a partir de pesquisas e analise aspectos sociais sobre o lazer e do consumo 
como fenômenos sociais urbanos típicos das sociedades industriais capitalistas em relação ao 
shopping center. Foi escolhido o tema a partir da área central degradada em 
Pindamonhangaba, e elaborou-se analise que qual seria o melhor projeto para esta área, e 
conclui que teria que ser um projeto que funciona-se ao longo da semana e que permaneceria 
funcionando de manhã até a noite portanto fornecendo uma área de lazer e segurança para 
população. Shopping center não é invenção recente, mas devem ser repensados alguns 
conceitos de atuais shoppings Centers. Trabalho tem como intenção criar um espaço de lazer e 
segurança para população com apoio de uma boa localização central. Localizado em 
Pindamonhangaba-SP, no interior paulista cortado pela rodovia presidente Dutra, eixo Rio de 
Janeiro e São Paulo. Partido arquitetônico adotado é shopping aberto conhecido 
internacionalmente com “Open Mall”, assim a população não perde a noção de temporalidade, 
visando o bem estar dos usuários. Situa-se na região central de Pindamonhagaba-SP, com 
acessos às ruas: R. Sete de Setembro, R. Frederico Machado, R. Barão Homem de Mello e R. 
Dr Campos Sales). Área possui conjunto de patrimônios arquitetônicos degradados, passagem 
viaduto interligando os dois pontos da cidade, residências abandonadas e comércios ilegais, 
entretanto torna-se uma região perigosa em período noturno. Proposta nesta área é para 
manter o centro vivo durante ao decorrer da semana embasados na Teoria do livro kevin lynch 
" A Imagem da Cidade". Possui potencial de mobilidade urbana e equipamentos (Pontos de 
ônibus e ruas e avenidas amplas), apesar de apresentar linha férrea que divide os dois lados 
do centro urbano em vista da população que interpretam como barreira física e não apresentam 
soluções que tornam visivelmente esquecida pela sociedade. A rede ferroviária é comum nas 
cidades do Vale do Paraíba devido ao transporte de mercadoria na época do café, por onde 
sofreu o processo de "urbanização" onde não teve atenção adequada no qual esta área foi 
esquecida pela sociedade. Outro ponto analisado é projetos de shoppings centers fechados 
comuns no Brasil, que visam o maior consumo e faz que o usuário perca a noção de 
temporalidade, preceitos que contradizem teoria da arquitetura no qual devemos projetar 
espaço para o bem estar dos usuários. Estudos de caso como: Brascan Century Plaza, 
Shopping Ecológico Namba Parks e Serra Mar Shopping. São exemplos que visam melhor 
qualidade de vida e eficiência energética.  


