
O desafio de propor a requalificação do Centro Histórico 
de São José requer um cuidado e atenção específica para a 
área de intervenção e como esta dialoga, em várias escalas 
de análise, ao seu entorno. Apresentamos a seguir alguns 
elementos que iluminaram o nosso caminho:

UMA LEITURA 

No âmbito local, a leitura da área de intervenção aponta 
para três momentos espacialmente delimitados, os quais 
apresentam condições inerentes à sua localização com 
especificidades topográficas, funcionais, além de valores 
históricos e simbólicos atribuídos. São eles: o Beco da 
carioca, a Praça Hercílio Luz e a Orla. 

O Beco da carioca apresenta-se como o ponto de origem 
da água, que outrora serviu como fonte de abastecimento 
para os moradores, além de área para lavagem de roupas. 
A configuração do relevo (em talvegue) e sua conformação 
urbana (em beco) contribuem para a preservação ambiental 
e simbólica do espaço. Por outro lado, atualmente, essa 
preservação confunde-se sutilmente com a negligência do 
mesmo, apresentando assim uma situação de fechamento 
para seu entorno e possibilitando inclusive a contaminação 
dos cursos d’água até então existentes. 

A Praça Hercílio Luz é entendida como ponto de encontro 
e cruzamentos. Circundada por edifícios tombados, como: a 
Igreja Matriz, o Casarão Gerlach (atualmente Biblioteca), a 
Casa de Câmara e Cadeia (atualmente Casa de Cultura) e o 
Theatro Adolpho Mello; sua importância histórica apresenta-
se como uma das principais para o centro da cidade. No 
entanto, atualmente, o largo que deveria unir os edifícios, 
encontra-se interrompido pelo fluxo viário, apresentando-se 
como um limitador às potencialidades espacial e cultural que 
o conjunto destes edifícios abrigam. 

A Orla, por sua vez, é lida como a relação da cidade 
com sua vizinhança, numa relação intrínseca à Ilha de 
Florianópolis; a orla é o limite e ponto de conexão numa 
escala mais abrangente, inserindo São José numa dinâmica 
regional. O trapiche, atualmente inexistente, constituía 
o elemento conector, com a função de transbordo de 
passageiros e de mercadorias. 

Além disso, o local da atual Praça Arnoldo de Souza outrora 
utilizado para fins esportivos e de lazer, dada sua localização 
privilegiada em relação ao mar, é desvalorizado com a 
existência de edificações que conflitam com as perspectivas 
visuais e de apreciação do entorno natural e construído. 

A PROPOSTA

Entender e interpretar os elementos que compõem 
o patrimônio arquitetônico do Centro Histórico de São 
José nos coloca numa atitude projetiva frente à memória 
social envolvida e os valores históricos evocados. Assim, a 
proposta aqui apresentada apoia-se na leitura do existente 
e lança potencialidades de uso e ocupação deste mesmo 
território adequando-o ao tempo e às necessidades atuais.

PARTIDO

A proposta estrutura-se a partir da circulação. Pensada 
nas diversas escalas, a diretriz norteadora, de priorizar 
o pedestre, encontra seus desdobramentos ao longo 
dos vários lugares da intervenção conferindo unidade e 
integrando as diversas espacialidades num projeto único, 
marcando a temporalidade da proposta.

A alteração de sentido de fluxo viário de algumas vias faz-
se necessária, culminando no remodelamento do momento 
de cruzamento no Centro Histórico: transforma-se em 
calçadão um trecho da rua Getúlio Vargas e redefine-se o 
traçado de ida e vinda articulando a rua Vicente de Carvalho 
à rua Homero de Miranda Gomes.

Com essa definição do viário, identificamos então, duas 
porções do espaço no Centro Histórico. A primeira porção 
configura o Largo da Igreja, articulando os usos culturais 
dos edifícios históricos num desenho onde o percurso é 
livre, com a existência de canteiros isolados e que dialogam 
diretamente com a outra porção, estabelecendo-se como 
transição, inclusive entre o Parque e a Orla.

A segunda porção, contígua à orla, apresenta um desenho 
onde a intenção é convidar para o percurso no elemento 
estruturante em madeira, porém, não é restrito a ele. Ao 
mesmo tempo que é um convite, uma possibilidade de 
fruição, ele organiza essa porção: confere ambiências, 
conjuga-se com os usos dos edifícios propostos (Centro 
Gastronômico e Centro Esportivo) e culmina num deck 
flutuante, uma alusão ao antigo trapiche. 

Além disso, a água surge como elemento integrador 
da intervenção proposta. Seguindo o fluxo natural de seu 
afloramento no Parque até o desague no mar, a água é 
revelada e possibilita que o projeto adquira especificidades 
inerentes ao seu percurso, adequando-se e conjugando-se 
aos usos de seu entorno. 

 ... é preciso recomeçar do ponto onde 
fomos interrompidos, é preciso re-
tomar as coisas do início. E depois de 
algum tempo, com efeito, imagina-se 
que nada mudou, porque se reata o fio 
da continuidade. Essa ilusão da qual 
nos desembaraçaremos logo, terá pelo 
menos permitido que passemos de 
uma etapa a outra sem que a memória 
coletiva tivesse em nenhum momento o 
sentimento de se interromper.” 
Maurice Halbwachs. A memória coletiva.
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