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Prefácio

O Brasil viveu, durante o século XX, um intenso processo de urbanização sem que houvesse um
planejamento adequado dos seus espaços. A enorme desigualdade social refletida nas formas de ocupação
do solo urbano aliada à ausência e/ou desarticulação das políticas públicas setoriais contribuíram para uma
realidade de segregação socio-espacial, de carência de infraestrutura nas áreas da moradia da população de
menor renda, de colapso do sistema de deslocamento de pessoas e de mercadorias, de degradação
ambiental e, consequentemente, de baixa qualidade de vida. Cidades que surgiram e cresceram sem
orientações urbanísticas rigorosas quanto ao planejamento e ao desenho urbano de seus espaços públicos,
o que também contribui para a baixa qualidade do meio ambiente construído. Cidades cujas orientações
políticas e econômicas observadas até então não mais se sustentam, no século XXI. Porém, não são poucos
os desafios que se apresentam ao planejamento urbano na busca por cidades mais sustentáveis.
Este livro nos traz uma série de trabalhos de pesquisa os quais nos levam a (re) pensar sobre a
cidade na qual escolhemos para viver. (Re) pensar sobre as formas de ocupação e o desenho urbano dos
seus espaços, sobre a qualidade de vida urbana, sobre o tratamento dado ao patrimônio cultural e natural,
sobre a habitação da maioria da população, sobre novas formas de participação da sociedade nos processos
de planejamento e de projeto, sobre metodologias de planejamento mais eficazes, sobre o “outro” nos
projetos de intervenção urbana, enfim (re) pensar uma cidade mais sustentável e mais humanizada.
Assim, o primeiro capítulo intitulado “Análise de conceitos, metodologias e práticas de
planejamento ambiental urbano do arquiteto Jan Gehl: subsídios para o aumento da sustentabilidade nas
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cidades brasileiras” apresenta os principais conceitos e métodos propostos pelo urbanista dinamarquês
aplicados em diversas cidades europeias, apontando uma série de diretrizes para pensar o projeto e a
produção de uma “cidade para todos”, no Brasil.
No capítulo seguinte, “A comunidade que projeta: um modo de pensar, projetar e idear de forma
participativa. Reflexões sobre o projeto “Design Urbano da Grande Terra Vermelha”, Vila Velha/ES”, o autor
apresenta os resultados de uma experiência em processo de projetação participativa, em que o usuário é
visto como coautor no ato criativo e, na tentativa de relacionar um método empírico a um arcabouço
científico, faz uma aproximação entre os atos intuitivos adotados no Projeto Design Urbano de Terra
Vermelha com a metodologia do Design Thinking.
Nesta mesma vertente, o capítulo três, “O uso da metodologia World Café na elaboração de
propostas para políticas públicas em conferências”, apresenta uma experiência prática de utilização da
metodologia world café na organização, no planejamento e na execução da “Conferência Livre do Meio
Ambiente/Resíduos Sólidos” na cidade de Juiz de Fora/MG, destacando os seus pontos positivos e
apresentando sugestões para novas experiências em conferências livres.
O capítulo quatro, com o título “Classificação da cobertura do solo urbano como subsídio ao
planejamento da paisagem”, traz uma reflexão sobre a importância da paisagem para o planejamento da
cidade para além das questões estéticas. Por meio de uma metodologia própria de classificação da
paisagem, com chave classificatória, apresenta os resultados de uma avaliação da qualidade ambiental
urbana do bairro Rebouças em Curitiba/PR.
O próximo capítulo “Cálculo de índice de qualidade de vida urbana como suporte às políticas
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públicas: análise integrada de indicadores socioeconômicos, ambientais e de educação em Araxá/MG”
apresenta a análise de indicadores para determinar o índice de qualidade de vida urbana em Araxá,
revelando um amplo panorama de sua qualidade ambiental, de seu nível sócio econômico e de sua
educação, apontando para a importância desta metodologia para um diagnóstico mais realista da cidade
como subsídio à implementação de políticas públicas mais eficazes.
Refletindo também sobre a qualidade de vida urbana, o capítulo seis, intitulado “A importância da
abordagem sistêmica como fator de fortalecimento da identidade retratada pelo patrimônio histórico,
turismo e o desenvolvimento local”, aborda a importância do patrimônio histórico e cultural para a
afirmação da identidade de um grupo social e, consequentemente, dos seus vínculos com o território. A
partir da abordagem sistêmica, apresenta a leitura realizada para a cidade de São José do Vale do Rio
Preto/RJ como base para a elaboração do Plano Diretor Municipal.
O capítulo sete, “Cidade e turismo urbano: considerações acerca do desenvolvimento sustentável”,
aborda o turismo cultural urbano como possibilidade para o desenvolvimento de cidades sustentáveis e,
partindo de algumas experiências europeias, aponta para a necessidade de pensar sobre a qualidade do
desenho dos elementos urbanos na construção da imagem da cidade e, consequentemente, para a
viabilidade de projetos no âmbito do turismo.
O capítulo oito intitulado “Patrimônio e marginalidade nos antigos leitos férreos de cidades do
interior paulista: questionamentos para “fazer-ver” os desafios de intervir na contracultura do espaço
hegemônico” apresenta, a partir de uma postura crítica sobre os processos de modernização e renovação
urbana no Brasil os quais expulsam a população local em favor de grupos hegemônicos, a leitura da área
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central em contiguidade com leito férreo de cinco cidades médias do interior paulista, degradadas em
consequência da deterioração da malha ferroviária, destacando os usos e as representações de uma
“cultura marginal” que se configura nestas áreas.
Por fim, o último capítulo “A humanização e a sustentabilidade nos projetos de conjuntos
habitacionais de interesse social” traz a leitura de alguns projetos de Habitação de Interesse Social (HIS) que
receberam destaque no Concurso “Habitação para Todos” promovido pela Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) por primarem pela humanização dos espaços os quais
poderiam, se construídos, possibilitar a agregação de valores pelos seus usuários e uma maior vivacidade
dos seus espaços coletivos, na contramão da produção de HIS desde o Banco Nacional de Habitação (BNH).
Deste modo, (re) pensando a cidade contemporânea, esta publicação apresenta, aos leitores,
possibilidades de reflexão para a desafiadora tarefa de planejar e (re) inventar as suas cidades.
Profª Drª Arlete Maria Francisco1

1

Possui Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos (1996),
Mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos (2000) e Doutorado
em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (2008). Atualmente, é
Docente no Departamento de Planejamento, Urbanismo e Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" do Campus de Presidente Prudente/SP. Coordenou o Curso de Arquitetura e
Urbanismo da Unifev, de 2001 a 2010. Atua nas áreas de Arquitetura e Urbanismo e Planejamento urbano, com ênfase em
Fundamentos da arquitetura e urbanismo e Fundamentos do planejamento urbano. É integrante do Grupo de Pesquisa Projeto,
Arquitetura e Cidade, com pesquisas em desenho urbano e história da cidade.
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1º Capítulo

ANÁLISE DE CONCEITOS, METODOLOGIAS E PRÁTICAS DE PLANEJAMENTO
AMBIENTAL URBANO DO ARQUITETO JAN GEHL: SUBSÍDIOS PARA O AUMENTO
DA SUSTENTABILIDADE NAS CIDADES BRASILEIRAS

Isabel Cristina Nunes de Sousa
Graduanda de Bacharelado em Gestão e Análise Ambiental, Universidade Federal de São Carlos – UFSCar.
E-mail: sousa.isabelnunes@gmail.com.

Renata Bovo Peres
Doutorado em Engenharia Urbana pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Professora Adjunta no
Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), campus São Carlos-SP. E-mail:
renataperes@ufscar.br.
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INTRODUÇÃO
No Brasil, as opções de planejamento urbano aliadas à ausência de investimentos em infraestrutura
básica para grande parte da população, conduziram a uma profunda alteração e degradação dos ambientes
urbanos. As disparidades regionais impuseram um padrão de expansão urbana ausente de um planejamento
adequado, que levou a população carente e com pouco acesso às oportunidades a ocupar áreas de risco,
retratando e representando as injustiças e desigualdades da sociedade e gerando diversos problemas
urbanos.
A dimensão ambiental começou a ser inserida enquanto elemento estruturante nas diretrizes e
propostas no campo do planejamento urbano no Brasil a partir dos anos de 1990 (CARDOSO, 2002; GUT,
2013). Mesmo diante dos crescentes problemas socioambientais, que ocorriam nas cidades e em suas
fronteiras, frutos dos processos inadequados de uso e ocupação do solo, essa era uma temática tratada
apenas de forma superficial e despolitizada pelas políticas municipais. Nessa perspectiva, o ambiente natural
comparecia mais como um conjunto de atributos do processo de produção do espaço, do que como um
elemento em torno do qual se configuravam conflitos quanto à apropriação ou controle desses bens ou
recursos (COSTA, 2008, p. 82).
As crescentes incorporações das preocupações quanto ao desenvolvimento urbano nas cidades
brasileiras, nas políticas públicas, são refletidas principalmente com a aprovação da Política Urbana
Nacional, no ano de 2001, representando um novo marco histórico nacional no campo da política urbana
brasileira, e consolidada na Lei Federal 10.257/2001, denominada Estatuto da Cidade, que regulamentou os
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artigos 182 e 183 da Constituição Federal. O Estatuto da Cidade coroou um longo período de experiências,
conflitos e proposições relacionados ao planejamento urbano no Brasil, ao traçar as diretrizes para a
execução da política urbana e destacar, como condição prioritária, o cumprimento da função social da
cidade e da propriedade.
A concepção de política urbana foi ampliada e reformulada, de forma que novos pressupostos
foram inseridos, em suas diretrizes gerais (art. 2º), dentre as quais se destacam: a garantia do direito a
Cidades Sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à
infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as gerações
presentes e futuras (BRASIL, 2005).
Com a aprovação do Estatuto da Cidade, a postura sobre a incorporação da dimensão ambiental
começou a ser transformada e percebida como elemento estruturante ao planejamento urbano a partir de
uma dimensão menos setorial e cada vez mais abrangente das políticas públicas e da produção do
conhecimento em termos mais amplos.
O reconhecimento de propostas que tiveram êxito em determinados centros urbanos é um método
fundamental para que essas experiências sejam reconhecidas e até mesmo replicadas em outros contextos.
Dentro dessa concepção, a oportunidade de destacar projetos e sugestões para melhorar a vida das pessoas
que vivem nas cidades, aperfeiçoando as formas de convivência da população se beneficia das ideias de criar
“cidades para pessoas”.
Dentro desse contexto, um dos nomes que tem merecido reconhecido destaque na proposição de
projetos mais sustentáveis para cidades é o do arquiteto e urbanista dinamarquês Jan Gehl.
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Jan Gehl fundamenta-se nos perigos da urbanização pautada pelos carros, e teve suas ideias
aplicadas em cidades como Copenhague, Melbourne, Amsterdam, Lyon, Estocolmo, Paris, entre outras
(GEHL, 1987; 2009). Ele partilha da opinião de Jane Jacobs sobre os carros, admitindo que seu uso irracional
nas cidades, gerando dezenas de quilômetros de trânsito, não resulta do mau planejamento urbano, mas é
um indício deste (JACOBS, 2009).
Logo no início de sua carreira, o urbanista lançou o livro Life Between Buildings (“A vida entre
edifícios”, em tradução livre, sem versão em português), em que estuda o comportamento humano nas
cidades e serve como uma espécie de manual sobre a relação entre espaços públicos e a vida social nas
cidades.
Se for considerada a abrangência dessa forma de pensamento a respeito das cidades e de seus
habitantes, percebe-se que Gehl, mesmo tendo se formado na década de 60, é um pioneiro e importante
expoente influenciador da atual corrente de planejamento urbano que preza pela sustentabilidade nas
cidades. Por meio da possibilidade de promover o aumento da qualidade de vida, os princípios norteadores
do urbanista atingem o âmbito social, ambiental e econômico, tendo em vista que, desenvolver cidades
pensando em seus moradores tem como consequência a construção de ambientes agradáveis, despoluídos
e que proporcionam a vitalidade propícia ao desenvolvimento dos centros urbanos e à segurança nos
espaços públicos.
Mesmo sendo reconhecido internacionalmente, os conceitos, métodos e ações propostos pelo
arquiteto Jan Gehl são ainda pouco analisados e aplicados no Brasil. Assim, identificar e estudar melhor
essas experiências e práticas internacionais, como subsídio para projetos e ações para as cidades brasileiras,
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pode ser um caminho profícuo para o aperfeiçoamento do planejamento urbano com bases mais
sustentáveis.
O estudo de técnicas que foram introduzidas em países com uma preocupação ambiental e social
mais avançada, assim como com um desenvolvimento econômico coerente, é relevante no sentido de, ao se
espelhar em exemplos já concretizados, buscar garantir uma efetiva aplicação dos preceitos estabelecidos
nas políticas públicas brasileiras idealizadas para o planejamento urbano e a mobilidade urbana.
Assim sendo, essa pesquisa objetivou compreender e analisar os conceitos, os métodos e as
práticas de planejamento ambiental urbano, com enfoque no trabalho realizado pelo arquiteto e urbanista
dinamarquês Jan Gehl, através da análise dos projetos realizados em cidades que foram objeto das
propostas desenvolvidas pelo arquiteto, da sistematização das ações e dos resultados que contribuíram com
o aumento da sustentabilidade ambiental nessas cidades, e da indicação de diretrizes e ações que busquem
criar referências de projetos mais sustentáveis para as cidades brasileiras.
A metodologia desta pesquisa fundamentou-se em revisão bibliográfica e documental, assim como
na análise prática, por meio de estudos de caso. Um dos casos baseou-se nos estudos desenvolvidos pelo
arquiteto sobre as modificações ocorridas na cidade de Copenhague, Dinamarca e o outro foi uma proposta
de intervenção elaborada para o Vale do Anhangabaú, em São Paulo, SP.
A pesquisa pautou sua análise nos conceitos e metodologias desenvolvidas pelo arquiteto Jan Gehl
cuja carreira foi construída com base nos princípios de melhorar a qualidade de vida urbana através da
reorientação do planejamento urbano em favor de pedestres e ciclistas e da valorização dos espaços
públicos (GEHL, 2009).
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DESENVOLVIMENTO
Análise dos conceitos e métodos de planejamento ambiental urbano, propostos pelo
arquiteto Jan Gehl

Em relação à mobilidade urbana e aos espaços públicos, Jan Gehl (2009) elaborou novas formas de
aprimoramento do trânsito fundamentadas na redução e/ou restrição do número de veículos nas ruas, além
do incentivo à predominância das bicicletas como principal modal de transporte, e proteção aos pedestres.
Ele buscava demonstrar quais atrativos funcionam em um espaço público, de forma a promover e
potencializar uma vida social rica e segura na cidade.
Para Jan Gehl (2009, p. 49), as características dos edifícios associam-se à identificação das fases
históricas de desenvolvimento dos centros urbanos, começando desde as cidades da Idade Média (ex. Siena,
Itália), consideradas exemplos de oferta de “condições extraordinariamente boas para a vida entre os
edifícios” (2009, p. 49), passando pelo Renascimento (ex. Palmanova, Itália), no qual ocorreu a “transição
das cidades de crescimento espontâneo para as cidades planejadas”, e “a aparência da cidade e de seus
edifícios – os aspectos visuais – se desenvolveram e se transformaram em critérios para a boa arquitetura e
o desenho urbano” e, por fim, culminando no Funcionalismo, que abrangia amplos conhecimentos médicos
para o “fundamento de diversos critérios para uma arquitetura saudável e fisiologicamente adequada”
(GEHL, 2009 p. 51), onde o “funcionalismo era uma ideologia de desenho orientada claramente para os
aspectos físicos e materiais”.
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Na visão de Gehl (2009), incorre-se na necessidade de reivindicação por espaços de qualidade, pela
reapropriação dos espaços públicos pelas pessoas.
Na análise das atividades externas realizadas nos espaços públicos - que são divididas em três
categorias: atividades necessárias, atividades opcionais e atividades sociais -, Gehl (2009) conceitua:

Atividades necessárias incluem as que são mais ou menos obrigatórias, em outras palavras, todas as
atividades em que as pessoas são mais ou menos obrigadas a participar.
Atividades opcionais são aquelas em que se participa somente se existe o desejo de fazê-lo ou se tem
tempo e um lugar.
Atividades sociais são todas as que dependem da presença de outras pessoas nos espaços públicos. As
atividades sociais incluem [...] os contatos de caráter passivo, como ver e ouvir outras pessoas. (p. 19)

As atividades ao ar livre (necessárias, opcionais e sociais) estão associadas à qualidade do espaço
público, ou seja, quando as áreas públicas são de baixa qualidade, apenas as atividades necessárias ocorrem.
Por outro lado, quando as áreas públicas são de alta qualidade, uma maior gama de atividades opcionais
também acontece e, consequentemente, interações sociais se propagam, já que o lugar e as condições
favorecem e convidam as pessoas a interagirem. Em outras palavras, enquanto as atividades necessárias
ocorrem independentes da qualidade do ambiente físico, as atividades opcionais dependem
significativamente do que o espaço tem a oferecer e como este influencia no comportamento das pessoas.
Portanto, quanto melhor o lugar, mais atividades opcionais acontecem e, consequentemente, mais
atividades sociais desenvolvem-se, já que acontecem de forma espontânea quando as pessoas se
encontram.
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Para Gehl (2009), a grande variedade de atividades humanas também pode ser influenciada pelo
tempo gasto nos espaços públicos, isto é, quanto mais tempo as pessoas gastam em atividades ao ar livre,
maiores as chances de elas se encontrarem e interagirem.
Dentro dessas interações que acontecem, podem-se identificar atividades sociais de caráter
passivo, que incluem ver e ouvir outras pessoas, e as de caráter ativo, que incluem as conversas
estabelecidas. Assim sendo, as oportunidades associadas com o ato de encontrar, ver e ouvir outras pessoas
abrangem:
- contatos a um nível modesto;
- um possível ponto de partida para contatos a outros níveis;
- uma possibilidade de manter contatos já estabelecidos;
- uma fonte de informação sobre o mundo social externo;
- uma fonte de inspiração e oferta de experiência estimulante. (GEHL, 2009, p. 23).

Cidades sem vida seriam as saturadas de carros e grandes edifícios, em que poucas pessoas são
vistas circulando pelas ruas em função das condições deficientes que dificultam a permanência nas ruas. Já
cidades animadas (com vida), seriam as com edifícios baixos e separados, onde as condições favorecem a
transição de pedestres e os espaços exteriores são convidativos ao uso e tem maiores chances de
funcionarem bem para as pessoas. Quando as condições deficientes estão presentes, as atividades opcionais
e recreativas - ou seja, as que se desenvolvem de forma espontânea, sem obrigação de acontecerem -,
desaparecem. Quando as condições são favoráveis, são essas atividades que prosperam, crescendo em
número, duração e alcance. Portanto, o surgimento de atividades como essas, depende do grau de
‘deterioração qualitativa’ do espaço público.
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O autor infere que a vitalidade dos ambientes urbanos mais agradáveis pode ser atribuída à
vivacidade desses espaços, associados à presença de pessoas – que consequentemente, atraem mais
pessoas, já que suscitam mais atenção e interesse.
A atração para as atividades externas gera um círculo vicioso, em que pessoas são atraídas por
outras pessoas, isto é, uma atividade começa e estimula outra atividade próxima a esta primeira, reavivando
os locais públicos e promovendo o interesse em estar em contato com outras pessoas. Assim sendo, Gehl
racionaliza o motivo de os novos empreendimentos residenciais serem tão vazios e sem vida: o isolamento
em relação às demais atividades (comércio, linhas de transporte, centros comunitários) torna-se um
empecilho, gerando um processo negativo que reforça a si mesmo: não acontece nada porque nada
acontece. A esse processo de ausência de acontecimentos, Gehl (2009) adiciona como consequência o
surgimento e a disseminação do vandalismo e da delinquência na cidade. Por conseguinte, alimentando esse
processo e transformando-o em um círculo vicioso, resulta o hábito de manter-se longe das ruas, em função
do medo da criminalidade.
Como forma de contornar esse problema, indica-se a permanência de pessoas no exterior. Para o
autor, não importa o número de pessoas ou acontecimentos, mas sim o tempo passado fora, que fortalece
os processos positivos de reapropriação do espaço, requalificação do ambiente e busca por novas formas de
ocupá-lo, além de modos mais construtivos de utilização dos mesmos.
Para compreender e identificar melhor as formas de estimular a presença de pessoas nos espaços
públicos, Gehl recorre ao estudo dos sentidos humanos e da observação do comportamento humano, onde
este percebeu que várias características humanas funcionam melhor em determinados espaços físicos. Gehl
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(2009) pôde constatar, por exemplo, que acima do 5º andar, o campo de visão humano torna-se mais
limitado, indicando que, “para que algo seja percebido deve estar localizado diante do espectador e
aproximadamente ao mesmo nível”.
Ficou claro para Gehl (2009) que “o movimento do ser humano está limitado predominantemente
ao deslocamento horizontal a uma velocidade aproximada de 5 km/h, e o aparato sensorial está adaptado
de modo preciso a esta condição”. A partir desta conclusão, o autor alicerça boa parte de suas críticas às
cidades que não possuem uma escala humana, isto é, aquelas projetadas para a escala do automóvel, em
que grandes outdoors e placas podem ser vistas pelos ocupantes dos veículos que passam a mais de 80
km/h. Como exemplo de tais cidades, ele aponta as americanas, onde a arquitetura projetada para a
velocidade dos automóveis cria diferenças substanciais com as cidades que focam no pedestre, nas baixas
velocidades e nas pequenas dimensões, transformando-as em locais acolhedores.
Em outras palavras, tráfego lento significa cidades animadas, pois, nas palavras de Gehl (2009), “se
as oportunidades para as atividades exteriores em uma área residencial melhoram tanto que a média de
tempo que se passa diariamente no exterior cresce de dez a vinte minutos, o nível de atividade da área
duplicará”. Portanto, tudo depende da disponibilização de ocasiões favoráveis ao encontro, através de
permanências prolongadas de pessoas no exterior, resultando em espaços humanizados e animados.
Para o autor, as oportunidades de permanência são alcançadas através de detalhes que incentivem
o uso do espaço exterior, que o tornem funcional e popular, atraindo e agrupando pessoas que farão uso
deste ambiente atrativo. Entretanto, Gehl (2009) ressalta que é muito mais difícil agrupar acontecimentos e
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pessoas, do que dispersá-los, já que “as linhas de desenvolvimento da cidade e o dogma urbanístico
estabeleceram uma forte inclinação para a dispersão de pessoas e acontecimentos”.
A partir de tais observações, o autor estabelece escalas pequenas e dimensões reduzidas como
critérios fundamentais para a alta qualidade nas cidades e nos conjuntos de edifícios – já que o raio de ação
habitual para a maioria das pessoas que andam a pé está limitado a 400-500 metros percorridos, e as
possibilidades de ver outras pessoas e de desenvolver acontecimentos estarem limitados a uma distância
entre 20 e 100 metros -, de modo a formar espaços compactos, onde as distâncias de circulação de
pedestres e as experiências sensoriais sejam as mais curtas possíveis.
Outro ponto importante da metodologia desenvolvida por Gehl (2009) para qualificar um espaço
público consiste na observação da distância experimentada, que consiste na identificação dos fatores que
caracterizam um percurso, conforme exemplificado:
Um trecho de 500 metros, visto como um caminho reto, desprotegido e entediante, é entendido
como se fosse mais largo e exaustivo, enquanto que a mesma distância pode ser entendida como uma
distância muito curta se o caminho é percebido por etapas. Por exemplo, a rua pode curvar-se um
pouco, de maneira que o espaço se feche e a distância que deve ser percorrida não seja
imediatamente vista, sempre que o passeio se realize em boas condições externas (GEHL, 2009).

Assim sendo, a partir da visualização da distância experimentada, é possível concluir, por exemplo,
que “as distâncias aceitáveis para serem percorridas a pé são uma inter-relação entre o comprimento da rua
e a qualidade do caminho, ambas relacionadas à proteção e ao estímulo do caminho”, de acordo com Gehl
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(2009). Portanto, a distância aceitável para caminhar é uma questão subjetiva, pautada na qualidade da
rota, assim como na sua extensão.
As fachadas também são apontadas como relevantes instrumentos de atratividade de pessoas,
sendo que estas podem influenciar na concentração de atividades e interferir até mesmo na intensidade das
experiências de quem passa pelas calçadas.
Com relação à integração ou segregação de pessoas, a separação de funções e grupos que se
diferenciem uns dos outros são fatores que ocasionam segregação. A junção de várias atividades e
categorias de pessoas diversificadas, por outro lado, seria uma forma de promover a integração.
Gehl (2009) aponta como alternativa a estes modelos de projetos segregados uma política
urbanística diferenciada, “em que as relações sociais e as vantagens práticas se valorizem função por
função, e a separação seja aceita somente quando os inconvenientes da agrupação superarem claramente
as vantagens”. Esse plano urbanístico integrador poderia ser orientado de forma que grandes funções sejam
agregadoras de muitas funções menores em um contexto amplo.
Ele aplica esses conceitos de espaços segregados ou integrados à questão do trânsito, isto é, ele
associa o modelo atual, com ruas segregadas, em que a circulação está dividida em pedestres, ciclistas e
pessoas que utilizam automóveis, para demonstrar uma forma de dispersão e separação notável de pessoas
e atividades. Como alternativa a esse sistema de ruas diferenciadas, o autor sugere: a disseminação de uma
rede combinada de sistemas de transporte público, de pedestres e de ciclistas, ou seja, a integração de
diversos modais de locomoção.
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Muito embora ele ressalte que os benefícios e vantagens das zonas totalmente livres de carros
(maior grau de segurança rodoviária, melhor desenho e melhores dimensões para as estadias ao ar livre e a
circulação de pedestres), a ideia de integrar a circulação mostra-se mais aceitável, sendo, portanto, de
acordo com o autor, a segunda melhor solução.
Nesse modelo integrador de circulação, consequentemente, aumentará a incidência de atividades
que promovam a permanência de pessoas nos espaços externos, tendo em vista que, quando as áreas
públicas das regiões residenciais são atraentes e acessíveis, torna-se mais agradável para as pessoas
moverem-se do meio privado (residências) para o meio público. Tais espaços públicos tornam-se atrativos
para as pessoas permanecerem ao ar livre.
Dentre os fatores que garantem a formação de um lugar agradável, encontra-se “em parte a
proteção contra o perigo e o dano físico, e, sobretudo, contra a insegurança, devido ao medo da
delinquência e ao tráfego de veículos”, conforme leciona Gehl (2009). Nesse sentido, o autor ressalta a
vigilância natural das áreas públicas pelas pessoas (residentes e pedestres que formam uma rede de zonas
comunitárias) e o sentimento de responsabilidade que se cria “quando os próprios residentes têm zonas
exteriores que podem usar comodamente, e quando as vias de acesso e as regiões abertas estão conectadas
claramente a cada uma das casas ou aos grupos de casas” (GEHL, 2009).
Ademais, partindo do pressuposto de que “as numerosas atividades de ‘ir e vir’ representam
somente pouco mais de 10% do tempo total gasto no exterior, enquanto que as atividades estacionárias
representam quase 90%”, Gehl (2009) salienta a importância de oferecer boas possibilidades para parar e
descansar nos locais públicos, já que, segundo o autor, “umas poucas atividades duradouras produzem
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exatamente a mesma vida entre os edifícios, e as mesmas oportunidades de encontro entre vizinhos, que
muitas atividades curtas” (GEHL, 2009).
Outra característica que reforça o desenvolvimento e a continuidade de atividades exteriores entre
os edifícios refere-se à altura dos mesmos, isto é, a atividade externa diante dos edifícios de vários andares
está frequentemente restrita, ainda que nos edifícios vivam muitas pessoas, diferente do que ocorre em
edifícios de poucos andares, em que as pessoas não precisam tomar muitas decisões nem fazer muitos
preparativos para sair às áreas externas, já que é fácil simplesmente ‘sair um momento’ para ver o que
acontece, e tomar um café na porta se há uma pausa momentânea, etc.
Na visão do arquiteto, a dimensão humana foi seriamente negligenciada no planejamento urbano.
Gehl (2009) ressalta que, pela primeira vez na história da humanidade, cidades não são construídas como
conglomerações de espaços urbanos, mas como edificações individuais. Contra o modelo das cidades
modernistas - e, entre elas, o grande exemplo de Brasília -, Jan Gehl busca a cidade criada para as pessoas,
para o convívio ao nível dos olhos, para a qualidade de vida. Nada de busca pela forma, mas pela escala
humana.

CONCLUSÃO
Ao longo da realização da presente pesquisa, foi possível identificar os resultados advindos da
combinação de diretrizes de mobilidade urbana adotadas em Copenhague - Dinamarca, que contribuíram
para o aumento da sustentabilidade ambiental nessa cidade, além de compreender quais ações, voltadas
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para a valorização dos espaços públicos, poderiam contribuir para o aumento da sustentabilidade no Vale
do Anhangabaú - São Paulo.
Pôde-se constatar que a adesão ao transporte por bicicletas em Copenhague foi um processo
gradual, em que a restrição ao uso do carro em determinados locais, assim como a priorização de ciclovias
no tráfego da cidade e a integração desse meio de deslocamento com outros modais foi essencial para a
propagação dessa modalidade de locomoção, bem como para sua adesão massiva pela população local.
Em relação ao projeto desenvolvido para o Vale do Anhangabaú, destacam-se as propostas que
visavam à revitalização do local, onde a atratividade seria propiciada pela multifuncionalidade de usos da
região e, o acesso pelos pedestres, seria prioritário, buscando estabelecer, desta forma, um espaço público
receptivo e de qualidade, que atendesse aos critérios da escala humana. A atenção dada aos detalhes no
projeto também é notável, visto que, a preocupação com o mobiliário urbano, por exemplo, é racionalizada
de forma a demonstrar que sua relevância supera o caráter estético e alcança uma utilidade real. Aspectos
culturais também são continuamente destacados ao longo do projeto, assim como os ambientais em razão
de sua funcionalidade como amenizadores do clima.
Entretanto, cabe ressaltar que, muito embora o projeto para o Vale do Anhangabaú tenha almejado
abranger todos os aspectos deficitários da localidade, de forma a aprimorá-los e estabelecer uma proposta
final adequada e útil para a valorização desse importante espaço público da cidade de São Paulo, o caráter
das particularidades do local é desconsiderado no projeto, isto é, a informalidade característica da região
não é contemplada, transformando o projeto numa mera proposta intervencionista, onde, apesar de toda a
análise e diagnóstico posterior, é incapaz de incorporar a possibilidade de adesão de grupos independentes

Thales Alexandre Rosin e Thiago Augusto Rosin (Orgs) -

27

ao processo de planejamento urbanístico da região, como ONG’s, coletivos urbanos, grupos de ativistas,
moradores locais, associações comunitárias, conjuntos de artistas de rua, etc. Portanto, embora a
metodologia desenvolvida possibilite um tipo de planejamento urbano no qual as pessoas são priorizadas, a
não incorporação das contribuições desses grupos, que usarão o espaço após as modificações planejadas,
torna o projeto incompleto e deficiente no sentido da participação da população local na sua formulação.
Como contribuição para o aumento da sustentabilidade nas cidades brasileiras, esse estudo
demonstrou que o transporte e as relações sociais fomentadas por um espaço público acessível e de
qualidade são fundamentais, isto é, incorporar diretrizes de transporte que priorizem os pedestres, os
ciclistas e o transporte público coletivo, é não somente a opção mais razoável para a questão ambiental
(diminuição da emissão de poluentes, por exemplo), como também para a questão econômica (em função
dos ganhos em tempo e produtividade e a redução de incentivos à indústria automobilística, por exemplo).
Ademais, o fomento aos encontros na cidade, isto é, o planejamento e o desenho urbano, aliados à busca
pela atração de pessoas e suas consequentes trocas, são os fatores que contribuem, de forma mais
completa, para a sustentabilidade, visto que abrangem seus pilares: ambiental, econômico, social, cultural e
político, estando este último associado à democratização no uso do espaço público, tanto nas vias e ruas,
quanto nos parques, praças e demais locais de encontro de pessoas.
Finalmente, é válido pontuar a concepção amplamente difundida de que projetos que visam
adicionar os preceitos da sustentabilidade no meio urbano restringem-se à delimitação de áreas verdes, isto
é, espaços com vegetação. Essa é uma visão amplamente difundida e percebida na população e que
precisaria ser transformada, no intuito de esclarecer e sensibilizar a população, mostrando que uma cidade
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pode se tornar mais sustentável ao pensar no bem-estar das pessoas que nela residem, sendo a expansão
de áreas verdes uma consequência desse planejamento mais humano, centrado na qualidade de vida.
Propagar noções fundamentais como a questão dos impactos do espraiamento urbano em contraposição às
cidades compactas, o relativo menor consumo de recursos em grandes centros urbanos frente às pequenas
cidades e aos subúrbios distantes, por exemplo, são formas de debater sobre questões ambientais de modo
mais próximo da realidade da população e, através de noções mais simples, conduzir a temas mais
complexos como os relacionados às mudanças climáticas.
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2º Capítulo

A COMUNIDADE QUE PROJETA: UM MODO DE PENSAR, PROJETAR E IDEAR DE
FORMA PARTICIPATIVA. REFLEXÕES SOBRE O PROJETO “DESIGN URBANO DA
GRANDE TERRA VERMELHA”, VILA VELHA/ES
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doutorando em Arquitetura e Urbanismo na UFAL – FAU - PPG - Doutorado Cidades. E-mail: spinasse@msn.com;
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ORIENTAÇÃO
O que motiva este artigo é a possibilidade de sistematização do acúmulo das experiências em
projetação participativa dos projetos Design Urbano Barra de São Miguel/AL - 2003, Identidade Corporativa
da Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL) - 2006, Brasão de armas da Universidade Estadual de
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Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL) - 2006, Design Urbano da Grande Terra Vermelha - 2011 e Design
Urbano do IBES - 2012, estes dois últimos em Vila Velha/ES.
Estes experimentos, em especial os dois últimos citados, foram fundamentados nas técnicas do
planejamento urbano e de design2, nos recursos e meios de produção disponibilizados pela comunidade,
assim como, pelas instituições interessadas; na percepção de características identificadas em visitas a
campo, em estudos de documentos e através de reuniões com a população local e atores estratégicos para
construir um diagnóstico participativo que subsidiou a elaboração das diretrizes para a região, definidas e
apresentadas em conjunto com os moradores em oficina realizada na própria comunidade, porém, até
então, a possibilidade de ser tornar uma possível metodologia do ato de projetar de forma participativa
ainda não ter sido sistematizada.
Objetivando utilizar a parte positiva da experiência do processo de projetação participativa, surgiu a
necessidade de relacionar este método empírico a um arcabouço científico a fim de desenvolver o possível
projeto “Reconhecendo e Reprojetando Nossa Cidade”, que provavelmente envolverá o Ministério Público
do Estado do Espírito Santo, a Universidade Vila Velha (UVV) através do Núcleo de Estudos e Práticas de
Arquitetura e Urbanismo, Design de Produto e Engenharia Civil (NEP) e o Movimento Vida Nova (MOVIVE)
no ano de 2014.

2

Entendido como o ato de projetar o que possui forma como artefatos, espaços arquitetônicos e urbanos.
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DO INDIVÍDUO AO PARTICIPATIVO: COMPLEXO, INSTÁVEL E INTERSUBJETIVO

Nas reflexões sobre a produção do espaço, em seu aspecto ontológico, em especial no viés do ato
projetual, tende-se no geral a relacioná-lo com a configuração morfológica ou com os elementos que o
definem na dimensão física, pois é nesta dimensão que se materializa a forma de pensar do autor
(projetista) que o concebeu.
Esta tendência formal influenciou significativamente a maneira de ver e fazer arquitetura e
consecutivamente o urbanismo, com a tendência do ato projetivo como “atividade individual”. É o que
podemos observar ao refletirmos sobre o pensamento do historiador Giulio Carlo Argan,

[...] pode-se dizer que o desenho, o projeto, é a relação direta entre uma atividade puramente
intelectual e uma atividade manual. Entre uma atividade individual e uma atividade que é quase
sempre uma atividade coletiva, o projeto não é somente um procedimento da arquitetura, mas um
procedimento presente em todas as artes. (ARGAN, 1993, p.01)

Nesta vertente, o arquiteto e urbanista e, também, o designer, concebe produtos, habitações e até
cidades, supondo ser o objeto criado o artefato capaz de atender as necessidades e desejos de seus usuários
pela forma proposta e adotada para o objeto projetado. O faz como se incorporasse o deus grego Demiurgo,
que segundo a mitologia fazia em “nome do povo” (Demi, demo como povo e ourgos como trabalhador), e
acreditando ter, possivelmente por meio do conhecimento científico e/ou de um elevado senso do “belo”, a
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sabedoria necessária para conceber o espaço de acordo com a “função” que acredita ser alinhada com
aqueles a quem se destinava.
Esta premissa é tão significativa que na Resolução n° 21, de 5 de abril de 2012, do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), que dispõe sobre as atividades e atribuições profissionais do
arquiteto e urbanista, encontramos em seus anexos um glossário que define projeto como “criação do
espírito, documentada através de representação gráfica ou escrita de modo a permitir sua materialização,
podendo referir-se a uma obra ou instalação, a ser realizada através de princípios técnicos e científicos,
visando à consecução de um objetivo ou meta e adequando-se aos recursos disponíveis e às alternativas
que conduzem à viabilidade de sua execução”, mas uma vez o ato de “criação do espírito” é regulamentado
para aqueles indivíduos devidamente autorizados pelo CAU/BR.
Porém, como diz o senso comum “a teoria é diferente da prática”; o usuário ao fruir parece impor
ao espaço, projetado e construído, outros usos e significações de uma maneira totalmente
descompromissada. Ele obedece apenas o seu próprio desejo, fruto do seu ser dinâmico, multifacetado e
biopsicossocial e cria um paradoxo entre o espaço “demiúrgico” como o uso nascido da tática do usuário.
No entanto, esta contradição provoca, no mínimo, uma problemática: Como projetar incluindo a
fruição do usuário? Foi desta inquietação que gerou (e ainda gera) algumas experiências de envolver o
usuário no ato criativo (do projeto).
Porém, a possibilidade da “co-criação” mesmo com uma aparência de novo paradigma projetual
pode ser rechaçada, pois se constitui em uma atividade que, aparentemente, o projetista ajuramentado
perde o controle ao colocar na mão daqueles que não são técnicos (ou artistas) e, também, carentes de uma
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capacitação especializada ou habilidade adequada, o poder de criar. Porém o foco aqui não é ser contrário
ao processo de projetação individual, que normalmente é feito em voo solo, mas contribuir para mais uma
forma, que quando houver a necessidade ou a possibilidade da participação coletiva, poderá ser usada de
maneira consciente.
Como se sabe, ao longo da experiência histórica é possível encontrar registro que em um primeiro
momento o ato de projetar (pensar) e o de fazer não eram separados. Ao fazer, se pensava ou idealizava-se
ao construir. Em seguida estas dimensões foram separadas e, consecutivamente, dividiram-se também as
classes: uma responsável pelo pensar (que tinham e ainda tem mais valor e é nessa classe que estão os
arquitetos, urbanistas e designers) e outra especializada no executar (com menor valor). No entanto, ao
separar e valorizar o foco se potencializou ainda mais no projetista como criador individual, que tem as
condições de propor o que é melhor e, também, pode controlar o processo do início ao fim.
Outra vertente, que reafirma o projetista como criador individual, centra esforços no artefato
(espaço ou produto a ser usado), onde o idealizador trabalha na adequação do objeto a uma função ou uso
determinado. Neste caso também o desenvolvimento do artefato e sua materialização é passível de ser
controlável.
A fim de dirimir estas questões que tange ao controle do projetista sobre o artefato e em busca da
possibilidade da geração de um espaço construído visto como aquilo que será do (para o) e (com o) ser
humano, nos deparamos como um modo de pensar em forma sistêmica.
A forma sistêmica de pensar e, por conseguinte, de idear conforme afirma Minayo (2006)
constituir-se-ia de
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[...] três dimensões epistemológicas que diferenciam as teorias tradicionais do paradigma sistêmico:
(1) a ideia de simplicidade dos fenômenos é substituída pela noção de complexidade;
(2) a noção de estabilidade e regularidade é contraposta à noção de instabilidade do mundo dos seres
vivos;
(3) a crença na objetividade dá lugar à noção de intersubjetividade na constituição da realidade e de
sua compreensão. (MINAYO, 2006, p. 94)

Segundo Minayo (2006) a “Complexidade significa entrelaçamento de causas”. E citando Atlan
(1992) continua dizendo que “A noção de complexidade e simplicidade não são inerentes aos fenômenos e
sim, às condições lógicas e empíricas em que são observados”, onde há “a ampliação do foco:
contextualizando o fenômeno em estudo, entendendo-o em suas interações e retroalimentação (as coisas
são causadas e causadores) e tratando-o como parte de um sistema interconectado com outros sistemas”
(MINAYO, 2006, p. 96).
Dando sequência, autor declara que o “Segundo Pressuposto” dos sistemas abertos é a
instabilidade. Esse princípio vem da constatação de que o mundo sempre está em processo de “tornar-se”, e
de “devir”, havendo, portanto, uma lógica na desordem: ela é um elemento necessário à auto-organização.
Ele
[...] aposta nos processos de auto-organização: observando o dinamismo das mudanças e as forças de
resistências, os estudiosos admitem que nem tudo é só positivo ou só negativo, que existem muitos
caminhos e que é impossível controlar a direção dos processos. (MINAYO, 2006, p. 96)
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Já o “terceiro pressuposto do pensamento sistêmico” diz Minayo (2006, p. 94) “é o da
intersubjetividade na construção da realidade e do saber, o que se opõe à ideia da possibilidade de existir
um conhecimento objetivo externo aos sujeitos”. Afirma que a

[...] adoção do caminho da objetividade entre parêntese: o estudioso se reconhece parte do sistema e
entende que só há sentido na construção das soluções. Dentro desse tipo de visão, do ponto de vista
ético, não cabe pensar que a solução para os problemas está na existência de códigos exteriores aos
sujeitos, a serem aplicados por autoridades competentes. (MINAYO, 2006, p. 96)

Desta forma, existem indícios que, mesmo com a teoria a posteriori, foi substituída a “ideia de
simplicidade pela noção de complexidade”, de “estabilidade e regularidade por instabilidade” e a “crença na
objetividade” deu “lugar à noção de intersubjetividade” na “constituição da realidade e de sua
compreensão” e nas propostas ideadas nos experimentos de Design Urbano que abordaremos à frente.
Essa possibilidade, de uma prática da teoria, mesmo que a priori, impulsionou ao aprofundamento
e descortina algo que pode ser compreendido, registrado e compartilhado como uma provocação de
envolvimento do fruir do usuário no ato de projetar.

CRIAÇÃO PARTICIPATIVA OU PROJETO PARTICIPATIVO: PENSAR PELA ABDUÇÃO E DECIDIR
PELO PRAGMATISMO
Movido pelo pensamento sistêmico e com a possibilidade de propor espaços como aquilo que será
do, (para o) e (com o) ser humano projetado de forma participativa (aqui também a posteriori) tivemos
acesso ao “Design Thinking”.
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Neste sentido, destaca-se que o ponto notável do modo de pensar “Design Thinking” está em sua
relação com o modelo da inferência abdutiva a qual inclui o pragmatismo.
O “Design Thinking” pode ser compreendido em Vianna (2012, p. 12) como “uma abordagem
focada no ser humano que vê na multidisciplinaridade, colaboração e tangibilização de pensamentos e
processos, caminhos que levam a soluções inovadoras” e, assim sendo, por estes balizamentos se
emparelha com o pensamento sistêmico (complexo, instável e intersubjetivo) que lhe aufere importância
neste estudo.
Vianna (2012) acredita que
Não se pode solucionar problemas com o mesmo tipo de pensamento que os criou [...] É pensando de
maneira abdutiva que o designer constantemente desafia seus padrões, fazendo e desfazendo
conjecturas, e transformando-as em oportunidades para a inovação. É essa habilidade, de se
desvencilhar do pensamento lógico cartesiano, que faz com que o designer se mantenha ‘fora da
caixa’. (p.14).

No geral o pensamento abdutivo está categorizado como um dos três modelos de inferências
nomeados de dedutivo, indutivo e abdutivo, pelos quais se chega a conclusões lógicas a partir de premissas
verdadeiras.
O Modelo da inferência abdutiva é atribuído a Charles Sanders Peirce e “que pode ser traduzido da
forma seguinte: ‘Um facto surpreendente, C, é observado. Mas, se A fosse verdadeiro, C seria natural.
Donde há razão para suspeitar que A é verdadeiro” (PEIRCE, 1977 apud SERRA, 2014). Por exemplo, em um
dia de sol cai água de um telhado (isso seria um fato observado e surpreendente “C”). Sabendo-se que
alguém está jogando água com um balde sobre o telhado (verdade “A”), logo se pode concluir que a água
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que cai no telhado no dia de sol é natural. Desta forma, é possível suspeitar que a água que cai do telhado é
verdade.
No entanto, também pode ter gelo sobre o telhado que está sendo derretido pelo calor do sol. Esse
também é verdadeiro (“A”) logo, também, pode-se concluir que a água que cai no telhado no dia de sol é
natural e, desta forma, também é possível suspeitar que a água que cai do telhado é verdade.
Neste caso a inferência abdutiva admite sempre a possibilidade de a verdade ser negada (para
afirmarmos outra), porém, no caso dos juízos perceptivos não nos é possível conceber a sua negação
("prova da inconceptibilidade"). Diante disso, mesmo que o fato da água cair do telhado (“C”) seja
irrefutável, pois é um juízo perceptivo, pode se duvidar se a verdade é que alguém está jogando água com
um balde sobre o telhado, ou é que o gelo está derretendo sobre o telhado ou, mesmo, existir outras
verdades além dessas. Então como decidir pela “verdade”?
Nessa hora de decisão é que se vale do Pragmatismo na qual, segundo Abbagnano (1979 apud
SERRA, 2014), toda a verdade é uma regra de ação, uma norma para a conduta futura, entendendo-se por
"ação" e por "conduta futura” toda a espécie ou forma de atividade, quer seja cognoscitiva quer seja
emotiva. Por esta lógica a “decisão” sobre o que é verdade estará calçada na sua utilidade para uma ação
futura.
Em termos de projeto no qual se busca solução, ou soluções, para problema, ou problemas, que em
especial que se utiliza uma premissa de pensar sistêmico parece ser profícuo adotar-se o modelo abdutivo e,
consecutivamente, o pragmatismo a fim de se contemplar a complexidade, instabilidade e
intersubjetividade em um processo de projetação (criação) participativa.
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Da mesma forma do pensamento sistêmico, o “Design Thinking”, a inferência abdutiva e o
pragmatismo parecem que também, de forma intuitiva, foram adotados no Projeto Design Urbano de Terra
Vermelha.

PREMISSAS TANGÍVEIS DO “DESIGN THINKING”
Ao relacionarmos os atos intuitivos adotados no Projeto Design Urbano de Terra Vermelha com as
etapas do “Design Thinking”, é possível encontrar certa isomorfia. Faz necessário, então, discorrer sobre
estas etapas do “Design Thinking” e para tanto adotaremos Vianna (2012) como referência por ser este um
dos pioneiros no Brasil.
O gráfico (1) a seguir apresenta uma síntese das etapas de Imersão, Ideação e Prototipação que,
necessariamente, possuem natureza não linear na qual a Imersão divide-se em Preliminar e em
Profundidade. A Preliminar “visa o entendimento inicial do problema e, caso necessário, seu
reenquadramento” e a em Profundidade “destina-se à identificação das necessidades dos atores envolvidos
no projeto e prováveis oportunidades que emergem do entendimento de suas experiências frente ao tema
trabalhado.” e por meio da “Análise e Síntese” objetiva-se “organizar esses dados visualmente de modo a
apontar padrões que auxiliem a compreensão do todo e identificação de oportunidades e desafios.”
(VIANNA, 2012, p. 16).
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Gráfico 1

Fonte: VIANNA, 2012, p.18

Na ideação3 as alternativas encontradas são selecionadas de forma pragmática e que poderão ser
materializadas na prototipação que “é a tangibilização de uma ideia, a passagem do abstrato para o físico de
forma a representar a realidade - mesmo que simplificada - e propiciar validações” (VIANNA, 2012, p.122).
3

“[...] busca-se gerar ideias inovadoras através de atividades colaborativas que estimulem a criatividade. Normalmente utiliza-se
as ferramentas de síntese desenvolvidas na fase de Análise como base para a geração de soluções que sejam direcionadas ao
contexto do assunto trabalhado.” (VIANNA, 2012, p. 17)
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Existe uma série de técnicas e ferramentas que podem auxiliar em cada uma das etapas como é
demonstrado em Vianna (2012) e é possível encontrarmos, também, em Brose (2010), Cordioli (2001),
Rigitano (2008), Sanoff (1999) e Santos (2014), e como veremos alguns dos procedimentos que foram
utilizados, mesmo que intuitivamente, no Projeto Design Urbano de Terra Vermelha podem constituir-se em
exemplificações de algumas formas de materialização destes instrumentos auxiliadores.

DESIGN URBANO DE TERRA VERMELHA: PRÁTICA E TEORIA OU TEORIA E PRÁTICA
Como meio de verificar uma relação prático-teórica ou vice-versa utilizaremos o projeto de
extensão universitária intitulado Desenho Urbano e Ordenamento Territorial da região da Grande Terra
Vermelha (Design Urbano Terra Vermelha), no Município de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, em
2011, desenvolvido inicialmente por uma parceria entre a Universidade de Vila Velha (UVV), a ONG
Movimento Vida Nova (MOVIVE), o Instituto do Grupo de Gestores da Região V (Instituto GG5), a Prefeitura
Municipal de Vila Velha (PMVV) e posterior adesão do Governo do Estado do Espírito Santo (GEES). Este
projeto de extensão, que foi coordenado pelo Prof. M.e Marcos Antonio Spinassé e que teve como
colaborador o Prof. M.e Giovanilton André Carretta Ferreira, que estava atrelado à Pesquisa: Os
descaminhos da violência: a expansão urbana da grande terra vermelha – 2ª etapa, coordenada pela Prof.a
Dr.a Rossana Ferreira da Silva Mattos.
Fundamentado nos dados levantados pela pesquisa, desenvolvida pelo Movimento Vida Nova Vila
Velha (MOVIVE), no ano de 2009, onde foi identificado que 63% da população residente na região da
Grande Terra Vermelha tinham renda mensal menor que um salário mínimo e 58% das famílias tinham
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somente um membro com renda, o que indicava, e que possivelmente ainda indica uma necessidade
urgente de intervenção em prol de uma melhoria das condições socioeconômicas daqueles que ali residem.
Diante desta realidade o projeto Design Urbano Terra Vermelha foi pensado como uma
possibilidade de relacionar dois elementos, em um lado estavam as pessoas e de outro o espaço em que
habitam, como um meio de gerar fonte de renda e riqueza e representando uma oportunidade de
desenvolvimento daquela região.
Vale ressaltar que o foco aqui estará no ato de projetar enquanto processo criativo de forma
participativa uma vez que o relato dos desafios da participação popular enquanto planejamento urbano
(como aquilo que é da natureza do urbanista: o pensar as cidades enquanto espaço urbano) também
abordado no artigo de Ferreira, Spinassé e Fehelberg (2013).
É necessário registrar que depois da 4ª etapa outras ocorreram, a saber: apresentação na Jornada
de Iniciação Científica da UVV; Reuniões das lideranças comunitárias com o GEES para apresentação e
reivindicação da implementação das propostas e assinatura de protocolo de intenções de cooperação
técnica, entre a UVV e o GEES (FERREIRA; SPINASSÉ; FEHELBERG, 2013).
Este projeto de extensão contou com uma série de atores envolvidos em várias etapas e se
desenvolveram durante todo o ano de 2011, onde a 4ª etapa constitui-se no momento do ato de criação
projetual, ou ideação, como é apresentado a seguir:
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1ª ETAPA – METODOLOGIA – A metodologia de trabalho foi apresentada e discutida com os
moradores, no dia 16 de abril de 2011, na Unidade Municipal de Ensino Fundamental Governador
Christiano Dias Lopes Filho, no bairro de São Conrado, no município de Vila Velha, ES;

2ª ETAPA – LEVANTAMENTO DE DADOS – Alunos da UVV realizaram um levantamento de dados
através de pesquisas, visitas a campo e entrevistas com moradores da região, no período de 18 de
abril a 02 de junho de 2011;

3ª ETAPA – DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO - Apresentação, validação e complementação dos dados
levantados pelos alunos da UVV junto aos moradores, no dia 04 de junho de 2011, na Unidade
Municipal de Ensino Fundamental Professor Paulo Cesar Vinha ‘CAIC’, no bairro Residencial Terra
Vermelha, Vila Velha, ES;

4ª ETAPA – OFICINA DE DESIGN URBANO – Realização de um workshop com a participação dos
moradores da região, alunos, professores, profissionais, técnicos, pesquisadores e representantes
da administração pública, assim como, da sociedade civil organizada, para desenvolvimento de
propostas para a microrregião da Grande Terra Vermelha na semana de 18 e 23 de julho de 2011,
na Unidade Municipal de Ensino Fundamental Paulo Cesar Vinha ‘CAIC’ no bairro Residencial Terra
Vermelha, Vila Velha, ES.
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Os procedimentos executados e registrados apresentam certa isomorfia com o pensamento
sistêmico e com o “Design Thiking” pelos seguintes elementos e as suas inter-relações.
De início, assim como no “Design Thinking” todo o esforço objetivava a preparação adequada do
momento de ideação (4ª etapa: oficina de design urbano) e para tanto, desde a candidatura ao projeto de
extensão, em atendimento ao Edital da UVV, já se tinha uma aproximação com a comunidade através do
MOVIVE.
O MOVIVE atuava na comunidade criando meios para a organização da sociedade civil daquela
região e para isto estimulou a criação do Instituto do Grupo Gestor da Região 5 de Vila Velha para o
Desenvolvimento Comunitário (GG5) e identificou, junto com os habitantes daquele local, alguns de seus
desejos e necessidades. Esta compreensão territorial conduziu o projeto a caminhar de par em par com os
que lá viviam.
Com o processo de atendimento ao edital encaminhado, surgiu a primeira oportunidade de termos
a anuência para conduzirmos, concomitantemente, como os moradores o projeto Design Urbano Terra
Vermelha durante o encontro da 1ª Etapa (que foi chamada de apresentação da metodologia). Aqui é
perceptível a isomorfia com a etapa da Imersão Preliminar do “Design Thinking” que objetiva, além do
entendimento inicial do problema, o reenquadramento dos atores envolvidos, pois foi apresentado o que
pretendíamos fazer em conjunto com os moradores, os objetivos, o cronograma de trabalho e foi solicitada
a validação junto aos participantes. Uma vez validada a proposta de trabalho e as premissas iniciais,
agendou-se o próximo encontro para apresentação do diagnóstico participativo.
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Desta forma, foi feita a sistematização, preparação e a aplicação com os stakeholders (os indivíduos
que integram as partes interessadas ou intervenientes) de ferramentas para o reenquadramento e o
entendimento inicial do problema. Eles foram motivados a se considerarem como membros da equipe deste
projeto multidisciplinar similar, aos procedimentos do “Design Thinking”.
Figura 01: Reunião de apresentação da metodologia de trabalho com a comunidade.

Fonte: Projeto de Extensão Universitária Desenho Urbano e Ordenamento Territorial da Grande Terra Vermelha, Vila Velha/ES
(2011).

Em seguida, iniciou-se a 2ª Etapa, que no “Design Thinking” é a Imersão em Profundidade, onde os
estudantes da UVV realizaram um levantamento de dados através de pesquisas, visitas a campo e
entrevistas com moradores da região com objetivo de identificação das reais necessidades e desejos dos
usuários do espaço urbano em questão e, concomitantemente, identificando as oportunidades e os desafios
que emergiam. Os pesquisadores, alunos das disciplinas de planejamento urbano e outras do curso de
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Arquitetura e Urbanismo da UVV, tinham que fazer uma apresentação sintética do levantado a ser
apresentado para a comunidade de forma prioritariamente visual.
O próximo passo foi a 3ª Etapa, que foi intitulada de Diagnóstico Participativo, onde se construiu
em parceria com os moradores a validação e complementação dos dados levantados pelos alunos da UVV.
Assim sendo, como no “Design Thinking”, realizou-se a pesquisa de campo preliminar (Pesquisa
Exploratória) para auxiliar no entendimento do contexto do assunto trabalhado e na identificação dos
comportamentos extremos e, consecutivamente, o registro e sistematização dos dados com a 2ª e 3ª
Etapas.
Figura 02: Reunião de Leitura com a comunidade (diagnóstico participativo) coordenada pelos alunos da Universidade de Vila
Velha.

Fonte: Projeto de Extensão Universitária Desenho Urbano e Ordenamento Territorial da Grande Terra Vermelha,
Vila Velha/ES (2011).
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Paralelamente, o aluno bolsista do projeto de extensão realizava parte da pesquisa “Desk” que
segundo o “Design Thinking” serve para encontrar referências das tendências da área estudada, além de
insumos de temas análogos que podem auxiliar no entendimento do assunto trabalhado e,
consecutivamente, no registro e sistematização dos dados. O mesmo procedimento foi solicitado aos
coordenadores voluntários, os profissionais e outros atores que iriam atuar na 4ª Etapa.
O intuito maior era preparar uma compilação dos dados levantados, cruzamento das informações a
fim de identificar padrões e oportunidades e sintetização visual com objetivo de fornecer insumos para a
fase de Ideação que foi a 4ª Etapa.
A 4ª Etapa denominada de Oficina de Design Urbano constitui-se de um conjunto de reuniões de
trabalho (workshops) cuja duração pode variar entre 40 a 80 horas, com o objetivo de desenvolver em
tempo real propostas de intervenções urbanas para uma determinada região, abordando a questão do
reordenamento do espaço urbano e de suas áreas comuns, adequando-o as transformações funcionais que
estão em curso e também aquelas que deverão ocorrer em futuro próximo. Refletindo sempre sobre aquilo
que permite identificar e distinguir os elementos mais representativos da cultura material e iconográfica da
região, assim como, sobre as particularidades do problema colocado.
Foram constituídos cinco grupos de projetos. Cada grupo composto por um coordenador e
designers, arquitetos, urbanistas e comunicadores sociais convidados, e mais 4 (quatro) ou 5 (cinco)
participantes de formação técnica (aluno ou profissional) e 4 (quatro) a 5 (cinco) membros da comunidade,
fazendo um total em torno de 10 (dez) participantes por grupo. Os participantes locais foram escolhidos em
função de sua disponibilidade de tempo e especialidade.
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A configuração dos objetivos dos grupos de projetos ficou assim definida:

Grupo de Projeto 1 - Proposta do sistema de identidade visual. Temas a serem tratados: Proposta
de um símbolo e/ou um brasão de armas e um sistema de identidade visual da microrregião;

Grupo de Projeto 2 - Proposta de ordenamento territorial. Temas a serem tratados: Proposta de
reordenamento territorial e melhoria da infraestrutura, mobilidade e acessibilidade e
equipamentos públicos comunitários; proposta de criação e alocação de equipamentos fixos de
apoio e de serviços;

Grupo de Projeto 3 - Proposta do sistema de sinalização urbana. Temas a serem tratados: Proposta
de um sistema de informação, comunicação e sinalização urbana básica da microrregião;

Grupo de Projeto 4 - Proposta do sistema de mobiliário urbano. Temas a serem tratados: Proposta
do sistema de equipamentos urbano: móveis e fixos, tais como: barracas para comercio informal;
suportes e marcos de sinalização; equipamentos de iluminação; cestas de lixo; abrigos e parada de
ônibus; bancos e sombreamentos;

Grupo de Projeto 5 - Proposta de comunicação territorial. Temas a serem tratados: Proposta da
estratégia de marketing e comunicação promocional: Proposta de produtos promocionais, conceito
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da mensagem, definição dos canais de comunicação, proposta de uma campanha de fortalecimento
de imagem da microrregião.

A semana de trabalho seguiu o seguinte cronograma:


Primeiro dia: Seminário de integração (Tópicos a serem discutidos: processo histórico de
formação do tecido urbano; principais intervenções; propostas não implementadas;
dificuldades e necessidades; pesquisas realizadas; origem e destinos; aspectos da cultura local,
entre outros) e apresentação das pesquisas e diagnósticos construídos com a comunidade até a
data da oficina. Brainstorm4 e definição do marco conceitual;



Segundo dia: Divisão dos grupos e discussão do marco conceitual (a cidade desejada e a cidade
possível; limitações e dificuldades) Ideias e princípios norteadores para cada grupo de projeto.
Divisão de tarefas e responsabilidades. Análise das propostas e projetos existentes. Reuniões
com especialistas e notáveis. Desenvolvimento de alternativas;



Terceiro dia: Desenvolvimento de alternativas;



Quarto dia: Apresentação das alternativas desenvolvidas por cada grupo de projeto e seleção
das propostas de maior possibilidade de sucesso;

4



Quinto dia: Detalhamento das propostas;



Sexto dia: Preparação das apresentações e dos relatórios.

“Brainstorming é uma técnica para estimular a geração de um grande número de ideias em um curto espaço de tempo.
Geralmente realizado em grupo, é um processo criativo conduzido por um moderador, responsável por deixar os participantes à
vontade e estimular a criatividade sem deixar que o grupo perca o foco”. (VIANNA, 2012, p. 101)
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Sétimo: Preparação das apresentações e dos relatórios e Apresentação final dos resultados para
validação junto à comunidade e integração social dos grupos.

Durante os trabalhos de ideação adotou-se o conceito central a partir de seu objeto que era
multidisciplinar e para inter-relacionar os elementos que o comporia utilizou-se da compreensão do
processo de projetação com o pensamento sistêmico, permitindo a possibilidade de um fazer não linear e
interconectado, onde, a cada momento que era necessário adotava-se a inter-relação mais apropriada.
Cada grupo de projeto tinha os seus objetivos específicos, assim como os produtos a serem gerados
e entregues (1- Relação Grupo/Grupo). Procurou-se estabelecer a relação do objetivo e produto de cada
grupo de projeto (objetivos e produtos) com o Marco Conceitual que foi definido junto com os participantes
no 1º ou 2º dia da Oficina por meio de um braim storm (2 - Inter-relações Grupo/Marco Conceitual).
Da mesma forma, instituíram-se os vínculos dos objetivos e dos produtos de cada grupo de projeto
com os objetivos e produtos dos outros quatro grupos (3 - Inter-relações Grupo/Outros Grupos) e, também,
de cada grupo de projeto (objetivos e produtos) com marco conceitual e com os outros grupos projeto (4 –
Inter-relações Gerais). Assim as relações se estabeleciam de acordo com a necessidade do momento, sem
menosprezar as demais inter-relações, ativando-as sempre que fosse preciso.
O grafo a seguir propõe uma representação gráfica plana deste sistema de projetação.
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Grafo 1 - Oficina de Design Urbano de Terra Vermelha

Sistema não linear e interconectado para projetar de forma participativa um objeto multidisciplinar

1- Relação Grupo/Grupo: Cada grupo de projeto com
o seu próprio grupo, cada grupo de projeto com seus
objetivos específicos e os produtos a serem gerados e
entregues.

2 - Inter-relações Grupo/Marco Conceitual: Cada
grupo de projeto (seus objetivos e produtos) com
marco conceitual.
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3 - Inter-relações Grupo/Outros Grupos: Cada grupo
de projeto (objetivos e produtos) com os outros
grupos projeto.

4 – Inter-relações GERAIS: Cada grupo de projeto
(objetivos e produtos) com marco conceitual e com os
outros grupos projeto.

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Facilitado pelo coordenador, cada grupo de projeto se organizava da forma mais adequada ao seu
grupo tendo sempre como norteador as inter-relações, os objetivos e produtos, assim como, o marco
conceitual acordado. Os componentes dos grupos podiam livremente atuar em seu grupo ou participar de
outro. No fim da cada dia todos os grupos se reuniam para compartilhar suas percepções e ideias da
experiência vivida.
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Figura 03: Oficina de Design Urbano de Terra Vermelha.

Fonte: Projeto de Extensão Universitária Desenho Urbano e Ordenamento Territorial da Grande Terra Vermelha, Vila Velha/ES
(2011).
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Em tempo real, as decisões projetuais foram pragmáticas, tomando-se como referencial o marco
conceitual (que alinhou as deliberações com a percepção dos membros da comunidade sobre o espaço
urbano que habitavam) e a promessa dos produtos a serem entregues.
Os modelos gerados constituíram-se em desenhos e esquemas onde foi tentado expressar as ideias
propostas para uma intervenção urbana criada de forma participativa, porém, apresentou-se e foi validado,
segundo Vianna (2012), um protótipo de baixa fidelidade, isto é, uma representação conceitual da solução
encontrada que deveria, posteriormente, evoluir para um projeto mais próximo possível da solução final
(alta fidelidade) também de forma participativa.
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Figura 04: Produto (protótipo de baixa fidelidade) Oficina de Design Urbano de Terra Vermelha.

Fonte: Projeto de Extensão Universitária Desenho Urbano e Ordenamento Territorial da Grande Terra Vermelha, Vila Velha/ES
(2011).
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REFLEXÕES SOBRE O RESULTADO
Diante da observação do que ocorreu nestas experiências de projetação participativa, há elementos
que nos impulsionam a continuar experimentando a utilização de ferramentas e instrumentos que
permitam, facilitem e estimulem a adoção da inferência abdutiva, o pragmatismo nos processos de tornar
tangíveis as percepções dos usuários de um espaço urbano (ou mesmo de espaço arquitetônico ou um
artefato qualquer) concomitantemente ao modo de pensar sistêmico.
Há, no relato deste artigo exemplo de substituição da ideia de simplicidade pela noção de
complexidade, quando foram propostas as inter-relações Grupo/Grupo, Grupo/Outros Grupos,
Grupo/Marco Conceitual e Geral uma vez que objeto projetado/estudado se caracterizava como
multidisciplinar, vendo-o em suas várias dimensões desde a mobilidade, passando pela segurança, pela
percepção enquanto território identitário e, também, em sua vertente comunicacional.
A possibilidade de utilizar as inter-relações quando fossem adequadas, a permissão que os grupos
de projetos se organizassem e que seus membros pudessem atuar neste ou naquele grupo de projeto
trocou estabilidade e regularidade por instabilidade e a crença na objetividade deu lugar à noção de
intersubjetividade na constituição da realidade e de sua compreensão quando se estimulou a participação
efetiva de indivíduos das mais variadas profissões, escolaridade e realidade social no processo de ideação.
Outro ponto notável foi à utilização do marco conceitual textual como princípio sustentador da
decisão pragmática, pois ao mesmo tempo em que permite a inclusão de percepções distintas e até
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paradoxal, também, cria uma espécie de alma gasosa e transparente conceitual que permeia o objeto
tangível com os aspectos imateriais que são sensíveis ao grupo.
Dividir um projeto que contempla a ideação participativa em etapas de Imersão (Preliminar em
Profundidade), Ideação e Prototipação sem preocupação que sejam de forma linear da forma que é
proposto pelo “Design Thinking” parece apropriado, pois permite organizar sem enrijecer dando ao
processo um caráter mais libertário e, por conseguinte, com abertura para ideias mais incomuns e, talvez,
com a possibilidade de gerar um maior sucesso.

PRÓXIMO PASSO (?)
Munidos das reflexões expostas acima, o que se propõe é uma nova experimentação destas
premissas de projetação participativa no desenvolvimento do possível projeto “Reconhecendo e
Reprojetando Nossa Cidade”, que provavelmente envolverá o Ministério Público do Estado do Espírito
Santo, a Universidade Vila Velha (UVV) através do Núcleo de Estudos e Práticas de Arquitetura e Urbanismo,
Design de Produto e Engenharia Civil (NEP) e o Movimento Vida Nova (MOVIVE) no ano de 2014.
Em linhas gerais, o projeto “Reconhecendo e Reprojetando Nossa Cidade” busca oportunizar a
discussão sobre o ambiente urbano e ambiental de Vila Velha/ES para despertar a valorização do patrimônio
cultural e natural da cidade, além de elaborar propostas para atuação na valorização de espaços públicos
nas cinco Regionais do município.
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A metodologia projetual pretendida tem sua concepção a partir da observação dos indícios
emanados nos cidadãos, de criar um processo contínuo, e talvez um traço cultural, naqueles que habitam
(nasceram ou vieram de outros lugares, moram, trabalham, estudam ou têm algum tipo de ligação afetiva
com) o município de Vila Velha/ES. Descobrir ou identificar os elementos (materiais e imateriais) que
definem a identidade a fim de relacioná-los aos objetos que serão utilizados para uma intervenção
urbanística que a caracteriza será o grande desafio.
Para tanto, pensou-se em utilizar uma analogia baseada na abordagem da ontologia de que o ser
humano é possuidor de duas dimensões (CORPO e ALMA), onde o Corpo é o meio físico através do qual a
entidade não material se manifesta e a Alma uma característica própria, única, que aufere ao ser uma
personalidade individualizada, e a partir desta metáfora, buscar nas raízes os traços da cultura imaterial para
torná-los tangíveis em espaços de uso coletivo no meio urbano nas cinco regionais do município de Vila
Velha. Ver o grafo 2 abaixo.
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Grafo 2 – Do centro parte o marco conceitual que permeia a alma ao seu redor e se materializa no corpo através dos
equipamentos que serão distribuídos e ordenados compondo o espaço urbano de cada uma das cinco
regionais de Vila Velha/ES.

Fonte: Desenvolvido pelo autor
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Nesta vertente, faz-se crer que a adoção de um processo participativo pode render produtos de qualidade
reconhecida, tanto em seus aspectos técnicos, quanto em seu viés de alinhamento, com a percepção daqueles que
utilizarão o espaço projetado, que sejam seus habitantes, aqueles que ali se destinam, ou mesmo os que saem dali
levando uma imagem positiva em suas lembranças.
O projeto “Reconhecendo e Reprojetando Nossa Cidade” emerge como mais uma oportunidade de
experimentação de um processo participativo de ideação em especial porque abarca a identidade dos habitantes de
um determinado território espacial em um momento líquido, de valores cambiantes em uma sociedade onde
individualismo é presente.
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1. INTRODUÇÃO
Este artigo é resultado de uma conferência livre municipal sobre o meio ambiente e resíduos
sólidos, organizada pelos alunos do MBA em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável (GADS), da
Faculdade de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), no município de Juiz de Fora/MG
realizada no dia 24 de agosto de 2013.
Para auxiliar os participantes do MBA em GADS no processo de geração de ideias criativas para a 4ª
CNMA – Resíduos Sólidos utilizou-se a metodologia “World Café”. Ela foi escolhida pelos organizadores da
Conferência Livre para aplicação junto aos participantes, considerando os seguintes benefícios: 1) estimula o
pensamento criativo nos participantes; 2) exige pouca experiência dos participantes em relação à utilização
de técnicas do pensamento criativo; 3) possibilita a participação ativa de todos os participantes; 4)
proporciona o compartilhamento de conhecimento entre os participantes formados em diferentes áreas
acadêmicas, proporcionando um debate entre membros de forma multidisciplinar; 5) é apropriada para o
ambiente escolhido, sendo este, uma sala de aula da UFJF; 6) propicia a exploração dos temas propostos
pelos quatro eixos temáticos (produção e consumo sustentável, redução dos impactos ambientais, geração
de emprego e renda e educação ambiental) da conferência de forma profunda.
O artigo analisa a importância desta metodologia para a organização, o planejamento e a execução
de uma conferência livre sobre o meio ambiente.
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2. CONFERÊNCIA LIVRE SOBRE O MEIO AMBIENTE: RESÍDUOS SÓLIDOS
A conferência livre é um grande exercício de cidadania e democracia, que possibilita a participação
de diferentes agentes em busca de um objetivo comum. É caracterizada pelo encontro criativo de grupos de
diversos segmentos, de forma livre e informal (BRASIL, 2013a). O manual das conferências livres, elaborado
pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) para a 4ª CNMA, define que uma conferência livre:

[...] pode acontecer em qualquer lugar e ser organizada por qualquer pessoa ou segmento que queira
participar da 4ª CNMA. Elas não precisam de convocação formal e permitem inovações metodológicas
e organizativas, diversificando caminhos e ferramentas de participação, por meio de processos de
autogestão e de parcerias inter e intrainstitucionais. (BRASIL, 2013a, p. 13)

Primeiramente, as conferências livres são realizadas nos municípios, depois nos estados e logo após
seguem para a etapa nacional que acontece em Brasília/DF. Existem também as conferências
intermunicipais e regionais. As conferências livres podem acontecer em diversos lugares, como em bairros,
universidades e condomínios. O ato de convocação pode ser de qualquer cidadão. No debate podem ser
geradas até vinte propostas que, sendo aprovadas durante a conferência, são cadastradas no site do
Ministério do Meio Ambiente, sistematizadas e discutidas na etapa estadual e, novamente, se aceita, é
encaminhada diretamente à etapa nacional (BRASIL, 2013b). A figura 1 apresenta essa esquematização.
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Figura 1: Esquema das etapas das conferências

Fonte: Elaboração própria, 2014.

Para o MMA, os pontos norteadores para o diálogo em cada um dos quatro eixos temáticos estão
tratados no Texto Orientador, disponibilizado na biblioteca virtual no site do MMA (BRASIL, 2013b). Ao
contrário das demais conferências, não é necessário o debate de todos os eixos temáticos nas conferências
livres (BRASIL, 2013c). Há apenas três regras estipuladas para o acontecimento da conferência livre, a saber:
1) realizar a leitura do eixo temático escolhido (Texto Orientador) antes do início do diálogo no(s) grupo(s)
de trabalho; 2) elencar, ao final, até 20 ações priorizadas; 3) e preencher o relatório da etapa no site da 4ª
CNMA (BRASIL, 2013b).
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3. A CONFERÊNCIA LIVRE REALIZADA NA UFJF
A Conferência Livre do Meio Ambiente/Resíduos Sólidos foi realizada no dia 24 de agosto de 2013,
na Faculdade de Economia da UFJF, em Juiz de Fora, organizada pelos alunos do MBA GADS, juntamente
com funcionários e a coordenação do MBA GADS/UFJF. Além dos alunos, participaram da conferência
membros da sociedade civil e do setor empresarial. O presidente da Associação pelo Meio Ambiente de Juiz
de Fora (AMAJF)5, Theodoro Guerra e sua equipe, assim como o empresário Alessandro Massimo Alessandri,
da empresa Bio Renove6foram os palestrantes dessa Conferência Livre.
O palestrante Theodoro Guerra apresentou as principais atividades desenvolvidas por ele e sua
equipe da AMAJF na cidade de Juiz de Fora/MG e microrregião, que estavam relacionadas ao tema da
conferência. São algumas atividades: a educação ambiental para jovens de baixa renda, através do cultivo de
hortaliças e plantas nativas no Viveiro de Mudas Nativas, construído em parceria com o Unibanco Ecologia; a
produção de vídeos educativos sobre a fauna e flora da região, incluindo o rio Paraibuna e seus afluentes; a
preocupação com a manutenção dos mananciais da região, visto que há a implantação de habitações
próximas aos mananciais que abastecem a cidade e região; e questões relativas à lei de uso e ocupação do
solo da cidade, que impactam diretamente no meio ambiente com o aumento de resíduos sólidos da
construção civil.
5

A AMAJF é uma entidade civil, privada e sem fins lucrativos. Fundada em 1996, tem como missão preservar os ecossistemas
naturais, fauna e flora restantes na cidade de Juiz de Fora e bacia do Rio Paraibuna, principalmente (GUERRA, 2013).
6
A Empresa juizforana Bio Renove, desde 2007, coleta e transforma óleos e gorduras residuais (OGR) em outros produtos. A
transformação pode gerar sabão em pasta, massas vedantes, ração animal antiespumantes, ésteres e biodiesel (ALESSANDRI,
2013).
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O palestrante Alessandro apresentou a principal atividade desenvolvida pela sua empresa privada,
Bio Renove, bem como seus benefícios para a cidade e para o meio ambiente. Dentre eles, destacam-se: o
reaproveitamento de óleo de cozinha para a produção de novos produtos, como, por exemplo, detergentes;
a redução do lançamento de óleo em cursos d’água, visto que a cidade não contempla em sua totalidade
estações de tratamento; e a lucratividade advinda do tratamento de óleo de cozinha usado. O
microempresário também abordou os problemas burocráticos e fiscais da implantação de uma
microempresa deste ramo de atividade na cidade.
A programação para a conferência livre durou um dia, das 8h00 às 18h00 com pausa de uma hora
para o almoço. Ela contou com vídeos, palestras, apresentação da metodologia World Café, debate e
elaboração das propostas a serem encaminhadas à etapa regional. Os vídeos fizeram parte da abertura da
conferência, contextualizando a temática do ano.
Cada mesa foi composta por cinco membros e dentre eles havia um facilitador. O propósito do
facilitador é tornar o processo democrático, garantindo voz e vez a todos os participantes. O facilitador não
deve atribuir juízo de valor às opiniões dos participantes, mas procurar conhecer profundamente a
metodologia proposta para a Conferência. Ele procura incentivar a participação de todos e, principalmente,
garantir a fala daqueles com opiniões distintas, cuidando do tempo disponível para cada etapa do trabalho e
chamando o grupo para a construção dos resultados (BRASIL, 2013a).
Dentre os objetivos destacam-se três: a) contribuir com propostas para a PNRS com foco nos eixos:
Produção e Consumo Sustentável, Redução de Impactos Ambientais, Geração de Emprego e Renda e
Educação Ambiental, b) debater com a sociedade civil e membros do setor privado a produção e consumo,
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os impactos ambientais, a empregabilidade, renda e a educação ambiental através da melhor gestão dos
resíduos sólidos no país, e c) elaborar vinte propostas que possam contribuir para desenhos de políticas
públicas locais, regionais e/ou nacionais. Adotou-se, nessa conferência livre, a metodologia World Café,
também conhecida como “Café Mundial”.

4. A APLICAÇÃO DA METODOLOGIA “WORLD CAFÉ” COMO INSTRUMENTO FACILITADOR
A metodologia “World Café" tem um formato simples, eficaz e flexível para a realização de um
diálogo entre grupos. J. Brown, um dos co-fundadores do “World Café”, escreveu sua tese de doutorado
sobre o assunto quando estudava na Fielding Graduate University, Califórnia, Estados Unidos. A tese, com o
título “The World Café: Living Knowledge through Conversations that Matter”, foi publicada em 2001. Em
2005, Juanita Brown e David Isaacs publicaram o livro “O World Café: dando forma ao nosso futuro por meio
de conversações significativas e estratégicas” e lançaram o entendimento de que a conversa é o que
estimula e impulsiona negócios pessoais e organizacionais (CAFÉ WORLD COMMUNITY FOUNDATION, 2013).
Dessa forma, é importante então explicar os princípios do “World Café”, que foram baseados no site oficial
da fundação dedicada à disseminação das ideias da metodologia: The World Café Community Foundation e
do livro citado acima, de Juanita Brown e David Isaacs.
O procedimento proposto por Brown e Isaacs, denominado “World Café”, conduz um excelente
diálogo entre pequenos e grandes grupos. O formato do café é flexível e se adapta a diferentes
circunstâncias. Seus pressupostos (mostrados pela figura 02) são as diretrizes usadas de forma combinada
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para fomentar o diálogo colaborativo, participação ativa de todos os membros do café e possibilidades
construtivas para ação (CAFÉ WORLD COMMUNITY FOUNDATION, 2013).

Figura 2: Pressupostos do café

Fonte: Teza (2013) adaptado de Brown e Isaacs (2005).
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Conforme Brown e Isaacs (2005), são sete princípios necessários para que o processo se torne um
conjunto integrado de ideias e práticas que devem ser incorporadas no “World Café: (1) estabelecer um
contexto; (2) criar um espaço receptivo e acolhedor; (3) explorar perguntas relevantes; (4) estimular a
contribuição de todos; (5) conectar diversos pontos de vista; (6) escutar os insights; (7) e compartilhar ideias
coletivas. Para maiores detalhes, veja o Quadro 01.
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Quadro 01: Princípios de metodologia “World Café”
Ordem

Princípios

1

Estabelecer
um contexto

2

Criar um
espaço
receptivo e
acolhedor

3

Explorar
perguntas
relevantes

4

Estimular a
contribuição
de todos

5

Conectar
diversos
pontos de
vista

6

Escutar os
insights.

7

Compartilhar
ideias
coletivas.

Descrição
É preciso ter consciência do motivo pelo qual as pessoas estão se reunindo. Ter conhecimento sobre a
finalidade que se deseja atingir e os parâmetros da reunião permitem considerar e escolher os
elementos/participantes mais importantes para atingir o objetivo principal. Portanto, quem planeja o café
deve saber o objetivo a ser alcançado, qual o problema a ser resolvido e sobre qual tema as ideias devem
ser concentradas.
É muito importante ter um ambiente onde as pessoas sintam-se confortáveis e seguras para serem elas
mesmas. Isso faz com que elas tenham um pensamento, fala e escuta mais criativas. O ambiente físico,
juntamente com comida e bebida disponíveis, pode contribuir para criar uma atmosfera aconchegante,
calorosa e descontraída. Segundo Teza (2013), o objetivo da comida e bebida é propiciar um ambiente
mais íntimo e informal, com maior liberdade de expor ideias.
O café pode explorar apenas uma única questão ou diversas questões, dependendo do tempo e do
objetivo principal do café. O importante é estruturar as perguntas de maneira sábia para aqueles que
estão participando do café possam produzir resultados profundos. O desafio é formular perguntas que são
interessantes para as preocupações da vida real do grupo, para que possam envolvê-los nas discussões.
O papel do líder é encorajar a participação de todos, mesmo que simplesmente ouvindo, se este for o
estilo ou vontade do indivíduo. As pessoas só se engajam profundamente quando se sentem envolvidas e
contribuindo de alguma forma (TEZA, 2013). Cabe, ao líder, estimular a participação ativa de todos,
fazendo com que o participante exponha suas ideias e os demais acrescentem algo à mesma
proporcionando uma construção gradativa e mais estruturada.
O café proporciona a movimentação das pessoas entre os grupos. A oportunidade de se deslocar entre as
mesas de debate, conhecendo novas pessoas e contribuindo com o seu pensamento, é uma das
características marcantes do café. Há uma grande troca de ideias-chave e temas, a partir do deslocamento
dos participantes, enriquecendo a possibilidade de insights e descobertas surpreendentes.
Saber ouvir é algo importante na mesa do café e pode ser um fator determinante para o sucesso dele.
Aqueles que ouvem com habilidade são capazes de entender facilmente o que está sendo compartilhado
por todos. Escutar para entender e compartilhar as ideias é tão importante quanto ter uma ideia
inovadora.
Após a escuta, os participantes do café devem discutir e fomentar as ideias mais significativas que surjam
durante o debate. Compartilhar as descobertas de forma coletiva deve ser o próximo passo a ser seguido.
Este princípio faz parte da última fase do café, também conhecida como fase da “colheita”, pois as pessoas
circulam entre as mesas e criam uma grande conversa de grupo.
Fonte: Elaboração própria, 2014.
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Para compartilhar descobertas e ideias entre os participantes é muito comum a utilização de um
registrador gráfico. Os participantes utilizaram de desenhos e escrita para registrar e compartilhar suas
ideias com os demais participantes do café.
Esta metodologia pode ser aplicada em diferentes contextos, com o intuito de fomentar ideias
inovadoras em diversos campos de atuação como, por exemplo, no contexto pedagógico, em ambiente
escolar (TEZA, et al., 2013), ou no campo da psicologia através de práticas apreciativas em contextos
organizacionais (MARUJO, et al., 2013), ou na ciência ambiental para enfrentar problemas relacionados à
sustentabilidade socioambiental (BACC, et al., 2013), entre outros. Para a aplicação da metodologia “World
Café” é necessário considerar diversas circunstâncias, como descreve o Café World Community Foundation
(2013): definição do tema, a recepção dos participantes e introdução, a disposição de pequenos grupos em
rodas, a exposição de perguntas e a apresentação dos resultados.
A partir dos sete princípios conceituados por Brown e Isaacs (2007) é possível pressupor que o
conhecimento e a sabedoria para resolver problemas devem ser encontrados nas pessoas sendo necessário
criar um ambiente propício e elaborar as perguntas certas para que as ideias criativas possam ser
alcançadas. A técnica pode ser resumida na figura 3.
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Figura 3: Etiqueta do café

Fonte: Teza (2013) adaptado de Brown e Isaacs (2005).

Durante a apresentação da metodologia, surgiram pequenas dúvidas entre os participantes da
conferência livre. Como exemplo, podemos citar as seguintes perguntas: preciso trocar de mesa ou posso
me manter nesta mesa de debates? Posso levantar para tomar café enquanto ocorre o debate na mesa que
estou? E, preciso escrever ou desenhar no papel? Uma de cada vez, as dúvidas foram sanadas pelos
facilitadores até que a metodologia fosse esclarecida para todos os participantes.
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As perguntas foram expostas no quadro, uma por vez, para que fossem debatidas em todas as
mesas. Para cada pergunta exposta no quadro, havia 20 minutos para discussões entre os membros da
mesa. Ideias e sugestões começaram a aparecer nas equipes sempre após dez minutos de conversa e eram
transcritas no papel pardo por todos. Os facilitadores estimulavam os membros mais inibidos a exporem
suas ideias e opiniões. Passados os 20 minutos, quando avisados pelo facilitador, os participantes passavam
para a outra mesa, misturando-se o mais possível entre si, reiniciando o processo novamente, mas, desta
vez, com o tema tratado pelos participantes da rodada anterior.
Durante o processo, os participantes tiveram a liberdade de se levantarem para ir até a mesa do
lanche, bem como os anfitriões. Assim, pretendeu-se estimular o debate e a produção coletiva de novas
ideias de modo livre, criativo e interativo, mediante a participação de todos os membros, conectando ideias
criativas. No final do dia, após oito horas de conferência e depois do debate de ideias através das perguntas,
os facilitadores foram à frente da sala para promover uma explanação do que havia sido exposto pelos
participantes, considerando cada eixo temático da conferência livre.
As questões que nortearam as propostas seguiram as ideias do texto orientador, de acordo com
cada eixo temático. Foram apresentadas três questões para cada eixo. A primeira pergunta refere-se ao
indivíduo, a segunda, tem uma escala mais abrangente como, por exemplo, o bairro ou município, e a
terceira, abre a discussão para uma escala nacional. Os quadros 02, 03, 04 e 05 retratam estas questões.
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Quadro 02: Questões do eixo temático 01 “Produção e consumo sustentável”

Ordem

Questões

1

Para você, o que seria um padrão de consumo sustentável? Quais ações ou mudanças pessoais podem ser realizadas
neste contexto?

2

Quais soluções coletivas nós podemos encontrar na comunidade para incentivar uma produção de bens e serviços
sustentável?

3

Dentro de um plano de gestão de resíduos sólidos, que propostas podemos sugerir para alcançarmos um padrão de
produção e consumo menos impactante?
Fonte: Elaboração própria, 2014.

Quadro 03: Questões do eixo temático 02 “Redução dos impactos ambientais”
Ordem

Questões

1

Do seu ponto de vista, quais são os grandes impactos ambientais causados pelos resíduos sólidos?

2

Considerando os impactos dos resíduos sólidos no meio ambiente, que papel sociedade (incluindo você) deve assumir para
reduzir esses impactos?

3

Quais ações governamentais devem ser realizadas na redução dos impactos ambientais causados pelos resíduos sólidos no
país?
Fonte: Elaboração própria, 2014.
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Quadro 04: Questões do eixo temático 03 “Geração de emprego e renda”
Ordem

Questões

1

De que forma políticas públicas vinculadas ao desenvolvimento sustentável podem trazer mudanças ao mercado de
trabalho? Você acredita que políticas como essas podem contribuir para a redução da pobreza no seu município?

2

Diante da implementação da política nacional de resíduos sólidos, como você poderá contribuir efetivamente para
que ações que promovam oportunidades de "trabalho decente" sejam adotadas?

3

Que ações devem ser priorizadas para a implementação da política nacional de resíduos sólidos que levem em
consideração a inclusão social e geração de emprego, trabalho e renda?
Fonte: Elaboração própria, 2014.

Quadro 05: Questões do eixo temático 4 “Educação ambiental”
Ordem

Questões

1

Na sua formação educacional, como questões ambientais eram apresentadas?

2

Como a educação ambiental poderia tornar-se eficaz para remediar e minimizar os problemas ambientais com os
quais nos deparamos hoje?

3

Diante da necessidade da sociedade desenvolver-se de forma sustentável, observando os níveis de geração de
resíduos, quais ações de educação deveriam ser disseminadas no intuito de garantir a preservação ambiental?
Fonte: Elaboração própria, 2014.

Para cada um dos quatro eixos temáticos da conferência livre foram geradas cinco propostas,
organizadas nos quadros 06, 07, 08 e 09.
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Quadro 06: Propostas para o eixo temático “produção e consumo sustentável”
Ordem

Propostas

1

Programas de incentivo à gestão de resíduos à população; como pontos que poderão ser trocados por descontos em
contas de água, energia ou IPTU;

2

Implantar projeto piloto de compostagem caseira e/ou nos bairros e áreas potenciais da cidade;

3

Normalização dos rótulos nas embalagens, indicação da origem das matérias-primas das embalagens e dos produtos
alimentícios que são contemplados principalmente na cesta básica; como por exemplo: a partir de mecanismos de
medição da pegada ecológica (consumo de CO² causado pela produção do produto convertido em plantação de
árvores); de medida compensatória individual; tendo como contrapartida, incentivos fiscais;

4

Criação de um setor verde nos supermercados que tenham somente produtos ecologicamente corretos (produtos
orgânicos e produtos de empresas que trabalham em prol da sustentabilidade);

5

Ecopontos e ecocentros, centros de reciclagem nos bairros; postos de coletas de produtos para logística reversa.
Fonte: Elaboração própria, 2014.

Quadro 07: Propostas para o eixo temático “redução de impactos ambientais”
Ordem

Propostas

1

Desconto no IPTU para obras civis que empregam princípios e tecnologias sustentáveis;

2

Linhas de crédito que incentivem pesquisas de novos materiais biodegradáveis;

3

Incentivo a campanhas de educação ambiental para adultos no intuito de diminuir a geração de resíduos
domiciliares, objetivando aumentar a vida útil dos aterros sanitários;

4

Pontos públicos de coleta seletiva;

5

Estimular a criação de usinas de reciclagem e compostagem de resíduos sólidos.
Fonte: Elaboração própria, 2014.
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Quadro 08: Propostas para o eixo temático “geração de emprego e renda”
Ordem

Propostas

1

Incentivar a coleta seletiva nos municípios em parceria com organizações de catadores para atrair investimentos
públicos e criar empregos;

2

Redução de carga tributária para empresas que atuem no mercado de reciclagem;

3

Pressionar as indústrias a buscar soluções com relação aos seus resíduos sólidos criando novas oportunidades para
fomentar as inovações nesta área;

4

Incentivar a criação de cooperativas e associações de catadores de resíduos sólidos, linhas de financiamento para
tais, e regulamentação da atividade para reduzir a pobreza;

5

Políticas públicas voltadas à boa implementação do Microempreendedor Individual (MEI) para área de resíduos
sólidos.
Fonte: Elaboração própria, 2014.

Quadro 09: Propostas para o eixo temático “educação ambiental”
Ordem

Propostas

1

Inclusão das disciplinas nas grades curriculares: técnicas agrícolas, educação para o lar, moral e cívica;

2

Incluir na grade escolar a disciplina educação ambiental como obrigatória;

3

Incentivar o consumo de alimentos orgânicos nas escolas (modelos de hortas e usinas de compostagem nas escolas);

4

Criar centros interdisciplinares (espaços criativos) para receber alunos do ensino fundamental e médio, nos períodos
pós-escola, para empregar estudos dirigidos e oficinas com aulas práticas de educação ambiental;

5

Disseminar princípios básicos de sustentabilidade em todo o currículo escolar.
Fonte: Elaboração própria.
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Para esclarecimento, todas as propostas foram elaboradas observando questões locais e
nacionais, sempre visando ao desenvolvimento sustentável. Ressalte-se que a proposta de ordem 03,
direcionada para o eixo temático “produção e consumo sustentável”, foi escolhida para integrar o quadro
de votação da etapa nacional, desta maneira colocando a conferência livre dos estudantes do curso MBA
GADS dentro dos três níveis de atuação governamental (municipal, estadual e federal), em que um dos
alunos foi escolhido como delegado para a etapa nacional.

5. CONCLUSÃO
Dentro do processo de debates da Conferência Livre do Meio Ambiente sobre a Política Nacional de
Resíduos Sólidos no contexto da 4ª CNMA, a utilização da metodologia World Café permitiu aos estudantes
o debate dos quatro eixos temáticos contribuindo com ideias sobre o tema. Os alunos do MBA em Gestão
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável perceberam a complexidade do gerenciamento de resíduos
sólidos no município de Juiz de Fora e a necessidade de mudanças culturais sobre a questão da
responsabilidade compartilhada, na qual toda a população junto com o poder público são os responsáveis
em resolver os problemas relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos.
A utilização desta metodologia agregou valor à conferência livre e trouxe benefícios às propostas
geradas no debate através do auxílio na organização, no planejamento e na execução da conferência. Uma
sugestão, tanto para a conferência, quanto para a aplicação da metodologia World Café é trabalhar em um
ambiente amplo, espaçoso e, se possível, em um ambiente externo ou um ambiente interno com
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isolamento acústico. Assim, as discussões exaltadas e levantadas em cada mesa não interfiram
acusticamente nas demais mesas de debate. Notou-se que essa dinâmica proporcionou um grande
envolvimento dos participantes. Nas primeiras questões, alguns participantes se sentiram muito inibidos em
desenhar ou falar perante outros membros com mais iniciativa e pró-atividade, mesmo havendo uma
intimidade maior entre os alunos do GADS. Após algum tempo de debate, essas questões foram sanadas
através do estímulo dos facilitadores. O ocorrido trouxe outra consideração à utilização da metodologia
World Café com participantes que não se conheçam anteriormente ao evento. Para pessoas tímidas esse
procedimento pode não ser tão eficaz, pois expõe o indivíduo a outros participantes com quem não há uma
relação anterior de amizade, dificultando a explanação de ideias dos indivíduos com menor facilidade de
falar em público.
Contudo, a metodologia facilitou a coordenação entre os participantes do evento ao racionalizar a
discussão permitindo que todos se envolvessem no debate sobre resíduos sólidos. Através dela, importantes
resultados foram alcançados com a aprovação de 20 propostas, escolhidas de forma democrática por meio
da votação, que pudessem ser utilizadas para o desenvolvimento de políticas públicas relacionadas ao tema
de resíduos sólidos.
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INTRODUÇÃO
Em especial, a partir da década de 1970, a degradação ambiental passou a ser um problema global.
O atual modo de produção aliado a diversos fatores socioeconômicos e socioambientais têm sido
responsáveis, de forma alarmante, pela crescente degradação do meio ambiente. Nos centros urbanos,
principalmente em países subdesenvolvidos, esse fato torna-se mais acentuado.
A paisagem urbana demanda uma gama de recursos naturais para sua manutenção, mas mesmo
assim e infelizmente, segundo Hough (1998, p. 5), as disciplinas responsáveis pela forma da cidade pouco
consideram os valores ecológicos. Há ainda um sério problema em se compreender qual é o papel da
natureza nos espaços urbanos. Vivencia-se uma realidade econômica, tecnológica, política, social, que
pouco parece levar em consideração os limites e as aptidões da natureza.
No Brasil, a carência de um planejamento urbano que considere a natureza como princípio
norteador da gestão e planejamento, fez com que os desenhos urbanos fossem traçados de forma a não
respeitar os limites e aptidões da natureza. Santos (2004) evidencia que no planejamento público urbano
brasileiro, a exemplo os Planos Diretores, pouca ou nenhuma importância é dada às paisagens em sua
totalidade.
Observa-se, segundo Hough (1998), que o desenho da paisagem urbana tem em suas bases uma
doutrina formalista, que prioriza as questões estéticas. Há, assim, a necessidade de mudanças nas bases do
desenho urbano.
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Nesse contexto, faz-se importante encontrar meios para que a realidade citadina possa coexistir
com a natureza, respeitando sua dinâmica e os recursos por ela ofertados. Um bom exemplo de como isso
pode ser realizado, é o que vem sendo proposto e efetivado pelo Planejamento da Paisagem, que tem
origens na Alemanha, no início do século XIX, e surge como um eficiente instrumento de planejamento
espacial.
Inicialmente eram os aspectos estéticos da paisagem que tinham destaque, porém, ao decorrer dos
anos, com o rápido e desordenado crescimento urbano, bem como com a crescente devastação da
natureza, o Planejamento da Paisagem passa a voltar-se para as questões ambientais. Consolidado sob
influência da Ecologia da Paisagem, esse planejamento “passa a considerar, além das questões estéticas, as
inter-relações ecológicas entre os elementos do ambiente” (NUCCI, 2008, p. 8).
De acordo com o órgão responsável pela conservação da natureza na Alemanha (German Federal
Agency for Nature Conservation – Bundesamt für Naturchutz) o Planejamento da Paisagem representa um
instrumento central de planejamento visando à conservação da natureza (HAAREN et al., 2008). Tem como
objetivo geral “salvaguardar a capacidade dos ecossistemas e o potencial recreativo da paisagem como
partes fundamentais para a vida humana” (NUCCI, 2008, p.9).
Estêvez e Nucci (2010, p. 170) destacam que o Planejamento da Paisagem tem se estruturado com
vista ao “ordenamento do espaço, seguindo os princípios da Ecologia com o objetivo de promover uma
adequada distribuição de usos do solo e dos elementos naturais, resultando no aproveitamento eficiente”.
Dessa forma, esse planejamento representa uma tentativa de ordenamento dos usos da terra, com a
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prioridade de “compatibilizar a apropriação do espaço com a conservação dos recursos naturais” (ESTÊVEZ
et al., 2011, p. 430).
A efetivação dos princípios do Planejamento da Paisagem possibilita ao meio ambiente urbano um
planejamento e gestão capazes de atender às necessidades de conservação da natureza, garantindo um
desenvolvimento urbano sustentável. Portanto, planejar a paisagem é um dos mecanismos que surgem
atualmente como alternativa à degradação ambiental vivenciada nos centros urbanos, desde pequenas a
grandes cidades, na tentativa de melhoria da qualidade ambiental desses espaços.
De acordo com Haaren et al. (2008), a compreensão da paisagem urbana apresenta-se como passo
fundamental à sua gestão e planejamento pois fornece suporte à tomada de decisão e intervenção, servindo
de auxílio à estruturação territorial. Santos (2004) enfatiza que a análise e compreensão da paisagem podem
contribuir sobremaneira ao entendimento das formas de apropriação e transformação do espaço urbano.
Classificar as diferentes unidades de paisagem significa pesquisar as descontinuidades objetivas da
paisagem, ou seja, delimitar seus setores homogêneos (GUERRA; MARÇAL, 2009). A representação
cartográfica dessas unidades como recurso metodológico aplicado ao Planejamento da Paisagem apresentase como um dos passos fundamentais.
Dessa maneira, o uso de um sistema de informação geográfico (SIG), representa uma das
ferramentas hoje disponíveis ao planejamento, trazendo avanços substanciais, sobretudo por conta da
facilidade de atualização dos dados e das possibilidades de análise (HAAREN et al., 2008). Apresentando
grande auxílio ao método científico, os SIGs facilitam o armazenamento, a manipulação e a análise de dados
do espaço geográfico em ambiente computacional, fornecendo subsídios à replicação do trabalho científico.
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O presente trabalho foi elaborado tendo como base metodológica os estudos desenvolvidos por
Valaski (2013) que se pautou na ideia de que não basta apenas disponibilizar a informação, é necessário
interpretá-la deixando-se evidente as teorias utilizadas.
Assim, a referida autora propôs a elaboração de uma chave de classificação e interpretação
(quadro-legenda) das estruturas das paisagens urbanizadas, em escala de maior detalhe, com uso de
imagens de satélite, mapas, esquemas, fotos e textos objetivos e com uso de uma linguagem menos
complexa, para que haja maior entendimento da população sobre a dinâmica da paisagem. Esse
entendimento permitirá à população posicionar-se de maneira mais efetiva em relação às ações do poder
público no tocante ao uso e ocupação do solo urbano, participando efetivamente do desenvolvimento do
município.
Esse método trouxe um avanço nos estudos de avaliação da qualidade ambiental urbana (NUCCI,
2008), por permitir de modo mais rápido e descomplicado, realizar inferências sobre a dinâmica da
paisagem e sua qualidade, por meio de sua estrutura que pode ser descrita com a análise de imagens de
satélite, em escala mais detalhada e de fácil acesso pela população.
Com vista ao Planejamento da Paisagem, este trabalho teve como objetivo classificar e avaliar as
unidades de paisagem do bairro Rebouças - município de Curitiba-PR. Elaborou-se um mapa com a
classificação da paisagem na escala de 1:15.000, contendo uma chave classificatória com inferências sobre a
dinâmica da paisagem, com base em sua estrutura, e as consequências resultantes da cobertura da terra
para a qualidade ambiental.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O bairro Rebouças apresenta área total de 2,98 km², 14.888 habitantes (IBGE, 2010) e está
localizado nas adjacências do bairro Centro do município de Curitiba – Paraná (Figura 01). Sua consolidação
esteve vinculada diretamente à primeira estação ferroviária da capital paranaense, que funcionou entre os
anos de 1885 e 1972. Devido ao crescimento em função da ferrovia, o bairro Rebouças, concentrava as
indústrias de Curitiba, sendo a região em que se localizava a antiga zona industrial do município.
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Figura 1: Mapa de localização do bairro Rebouças.

Fonte: os autores, 2014.
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O trabalho apresentou as seguintes etapas:
a) Embasamento teórico à análise científica, por meio de revisão de literatura, levando em
consideração artigos, teses, dissertações e demais publicações;
b) Aquisição de dados geoespaciais disponibilizados pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Curitiba (IPPUC), referentes aos limites de bairros, quadras e ruas da cidade de
Curitiba, do ano de 2011; aquisição de dados geoespaciais disponibilizados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes aos limites políticos do Brasil e limites
municipais; por fim, foi necessário a visualização das imagens de satélite disponibilizadas
gratuitamente pelo Google Earth, ano de 2014, na escala aproximada de 1:3.000;
c) Classificação da imagem de satélite de modo não automático no software ArcGIS 10.1. As
informações posteriormente foram trabalhadas para a elaboração do mapa final e
quantificação das categorias de cobertura do solo. A classificação e escolha dos itens que
aparecem na legenda foram realizadas considerando-se o método de avaliação da qualidade
ambiental urbana desenvolvido por Nucci (2008) e adaptado por Valaski (2013).
d) Nessa etapa, a utilização do Google Street View, recurso do Google Earth, serviu de apoio à
análise da paisagem, pois esse recurso disponibiliza vistas panorâmicas (360° na horizontal e
290° na vertical) possibilitando a visualização no nível do solo das áreas a serem
classificadas. Nesse processo, foi de interesse apenas a cobertura da terra. O uso da terra
também é de suma importância para o Planejamento da Paisagem e determinação da
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qualidade ambiental, porém, devido à complexidade em se considerar o uso e a cobertura
do solo urbano conjuntamente, o trabalho focou apenas na cobertura.
e) Elaboração do mapa de cobertura do solo do bairro Rebouças, na escala de 1:15.000;
f) Adaptação do quadro-legenda segundo método desenvolvido por Valaski (2013), contendo
inferências para cada tipo de cobertura do solo, sobre as dinâmicas/processos e qualidade
ambiental, com base na estrutura da paisagem; as informações foram organizadas em um
quadro de correlações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O mapa de classificação da cobertura do solo do bairro Rebouças foi elaborado tendo como base a
chave classificatória proposta por Valaski (2013) que considera as feições de cobertura da terra, sem
detalhamento do uso, tendo por objetivo primeiramente separar os espaços edificados dos não edificados.
Neste trabalho simplificou-se a legenda proposta pela autora, com base na legenda proposta no
Projeto “Classificação e Avaliação de Paisagens: Planejamento da Paisagem e Participação Popular no
Desenvolvimento Urbano”. Tal legenda simplificada (Figura 2), que teve como base os estudos propostos em
Valaski (2013), considerou três grandes classes: espaços edificados, espaços não edificados e tráfego. Corpos
hídricos foram considerados à parte.
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Figura 2: Legenda de classificação da cobertura da terra, com base em Valaski (2013).

Fonte: os autores, 2014.
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Cabe destacar que as categorias pertencentes aos espaços edificados foram organizadas por Valaski
(2013) de acordo com sua qualidade ambiental, conforme definida por Nucci (2008), levando-se em
consideração a altura das edificações (das mais baixas para as mais altas), a presença ou não de jardim e
permeabilidade do solo.
Pelo fato do bairro Rebouças estar localizado na região central do município de Curitiba, onde a
ocupação é mais intensa do que nas áreas periféricas, a paisagem constitui-se majoritariamente de espaços
edificados (Figura 3).

Thales Alexandre Rosin e Thiago Augusto Rosin (Orgs) -

Figura 3: Mapa da cobertura do solo do bairro Rebouças – Curitiba/PR.

Fonte: os autores, 2014.
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Um exemplo de como foi organizada a chave classificatória da cobertura da terra do bairro
Rebouças está representada na Figura 4. De acordo com Valaski (2013, p. 106), “o conjunto de informações
(visual e escrita) que compõe a chave classificatória reflete, também, a tentativa de se ‘traduzir’ a linguagem
científica em uma linguagem mais acessível, com vistas à participação popular no processo de planejamento
urbano”.
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Figura 4: Chave classificatória com inferências

Fonte: Imagens de satélite – Google Earth, 2014, escala aproximada 1: 1.500. Fotos – Google Street View, 2014.
Esquema e texto – Os autores, 2014.
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No bairro Rebouças as unidades de paisagem são representadas majoritariamente por espaços
edificados, os quais constituem cerca de 70% da área total do bairro, sem incluir os 27,92% representados
pelo sistema viário que possui solo totalmente impermeabilizado (Tabela 1). Seguindo-se o exemplo do
estudo apresentado por Pivetta et al. (2005), ao incluir-se a área de ruas e avenidas à área de espaços
edificados, cujo solo apresenta média/alta taxa de impermeabilização, o total de área sobe para 99,06%.
Tabela 1: Categorias gerais de cobertura da terra do bairro Rebouças, Curitiba/PR.
Cobertura da terra

Área (km²)

Porcentagem (%)

Espaços edificados

2,12

71,15%

Espaços não edificados

0,03

0,94%

Ruas e avenidas

0,83

27,91%

Total

2,98

100,00%

Fonte: os autores, 2014.

Dentro das categorias gerais apresentadas na Tabela 1, a cobertura da terra do bairro Rebouças,
encontra-se dividida entre várias subcategorias (Quadro 1).
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Quadro 1: Categorias de cobertura da terra do bairro Rebouças, Curitiba/PR.
Categorias

1-

0,259

8,71%

1.1 Área adjacente com vegetação
1.2 Área adjacente impermeabilizada
e sem vegetação

1,254

42,08%

Mistura de
gabaritos

1.3 Pequenas áreas adjacentes com
vegetação

0,019

0,64%

1.4 Área adjacente impermeabilizada
e sem vegetação

0,204

6,85%

1.5 Pequenas áreas adjacentes com
vegetação

0,010

0,32%

1.6 Área adjacente impermeabilizada
e sem vegetação

0,061

2,06%

1.7 Pequenas áreas adjacentes com
vegetação

0,024

0,79%

1.8 Área adjacente impermeabilizada
e sem vegetação

0,289

9,69%

2.2 Vegetação arbórea, arbustiva e herbácea

0,013

0,44%

2.3 Vegetação arbustiva e/ou herbácea

0,015

0,50%

TRÁFEGO

0,832

27,91%

Total

2,98

100%

(até e acima de 4
pavimentos)

Edificações acima
de 4 pavimentos

Grandes
edificações

ESPAÇOS NÃO
EDIFICADOS

Porcentagem (%)

Edificações de até
4 pavimentos

ESPAÇOS
EDIFICADOS

2-

Área (Km²)

Fonte: os autores, 2014.
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Os espaços não edificados e com vegetação correspondem a uma ínfima parcela da área total de
cobertura da terra, com apenas 0,94%; já os espaços edificados têm como principais características a
impermeabilidade do solo e a verticalidade.
Dentre os espaços edificados, as edificações de até quatro pavimentos com áreas adjacentes sem
vegetação (1.2) apresentaram maior ocorrência, com aproximadamente 42% da área de cobertura da terra
do bairro. O solo em geral encontra-se bastante impermeabilizado, as edificações que possuem jardim ou
horta são minoria.
Apesar de o bairro Rebouças estar localizado na região central do município, as áreas
exclusivamente com edificações acima de quatro pavimentos (1.5 e 1.6) somam apenas 2,38% da área do
bairro, possuindo solo praticamente todo impermeabilizado.
Devido às suas características históricas e estruturais, esse bairro concentra ainda muitos galpões,
em uso ou não, muitos dos quais são herança da época em que o bairro abrigava a área industrial curitibana.
Estas edificações correspondem à categoria de grandes edificações (1.7 e 1.8), juntamente com escolas,
igrejas, estádios, hipermercados, shoppings, etc., que somam pouco mais de 10% das áreas de cobertura da
terra do bairro. As grandes edificações com áreas adjacentes com vegetação (1.7) representam apenas
0,79% da área do bairro, ou seja, em geral o solo apresenta-se intensamente ou totalmente
impermeabilizado.
De acordo com Marcus e Detwyler (1972), verifica-se que a urbanização acarreta mudanças
no clima, como “diminuição da radiação solar, da velocidade do vento e da umidade relativa, e o aumento
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da temperatura, da poluição, da precipitação e de névoa”. Com o considerável aumento da
impermeabilização nas áreas urbanas, “os corpos d'água e os espaços livres vegetados não encontram lugar
na luta pelo espaço. A verticalização faz com que a superfície de concreto, com alta capacidade térmica,
aumente” (NUCCI, 2008, p. 13). Todos esses fatores, dentre outros, podem ser aplicados à realidade do
bairro Rebouças.
Pode-se afirmar, de acordo com estudos sobre Hannover, na Alemanha, que “a qualidade dos
fatores ambientais (ar, água, solo e biosfera) de uma cidade é resultante da estrutura e do uso dessas áreas”
(NUCCI, 2008, p. 11). Cunico et al. (2002), em pesquisas sobre os efeitos da cobertura do solo sobre a
temperatura no centro de Curitiba, demonstraram que as áreas de maior adensamento urbano
apresentaram um aquecimento do ar mais acelerado e temperaturas mais elevadas do que as áreas não
edificadas com vegetação.
Com base nos resultados obtidos neste estudo, apresentados também no quadro legenda
(Figura 4), observa-se que o bairro Rebouças não apresenta características condizentes com uma qualidade
ambiental adequada, visto que grande parte da área total desse bairro corresponde a áreas
impermeabilizadas onde a infiltração da água da chuva é quase inexistente, o que aumenta o escoamento
superficial; devido ao alto índice de áreas edificadas, a amplitude térmica também é bastante alta, assim
como a emissão de poluentes na atmosfera pelo grande tráfego de veículos.
A realidade ambiental do bairro Rebouças cabe na discussão apresentada por Buccheri Filho
(2006, p. 6), quando afirma que “uma localidade pode apresentar, por exemplo, uma boa infraestrutura
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como rede de telefonia, água, energia elétrica, TV a cabo, escola, etc., mas não apresentar, por exemplo,
arborização e áreas verdes”, o que torna sua qualidade ambiental ruim.

CONCLUSÃO
A classificação da paisagem, de maneira objetiva e clara, apresenta-se como uma tentativa de
representação simplificada da realidade, ou seja, não exprime a realidade em si, em sua total complexidade.
Porém, cabe ressaltar que o mapeamento do uso ou cobertura da terra apresenta-se como importante
ferramenta ao planejamento urbano, e com ele “podem-se fazer inferências, já que uma boa parte da
qualidade ambiental está relacionada com o tipo de utilização do solo” (NUCCI, 2008, p. 11).
Representar a paisagem de forma a não torná-la tão abstrata faz-se um verdadeiro dilema.
Portanto, é necessária a utilização de mecanismos que facilitem o entendimento da paisagem objeto de
estudo, tornando-a mais tangível. Nesse sentido, a utilização da metodologia de classificação da paisagem,
com chave classificatória, proposta por Valaski (2013), apresentou resultados significativos evidenciando sua
eficiência.
Essa metodologia subsidia não apenas a análise e classificação da paisagem, como também o
entendimento de sua dinâmica com base em sua estrutura, além das consequências resultantes da
cobertura da terra para a qualidade ambiental, o que pode servir como um instrumento de participação
popular no planejamento do espaço urbano. Merece ser destacado que a metodologia adotada pode ser
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facilmente aplicada a outros trabalhos com paisagem urbana e a outras escalas de detalhe, sem que
necessite grandes adaptações.
O mapa de classificação das unidades de paisagem do bairro Rebouças, de acordo com a
metodologia adotada, permitiu a análise da forma com que está estabelecida a cobertura da terra,
evidenciando o fato de que esse bairro possui poucas áreas não edificadas e com vegetação. O mapa da
cobertura da terra representa um importante subsídio ao Planejamento da Paisagem apresentando-se um
meio para que se estabeleça um melhor ordenamento territorial que tenha em vista a melhoria da
qualidade ambiental.
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INTRODUÇÃO

Os aparelhos de gestão do estado brasileiro sempre enfrentaram dificuldades relativas à melhoria
da qualidade de vida. Nesse sentido, a atual precariedade das condições de vida da população apresenta-se
como desafio ao desenvolvimento do país, fato comprovado pelo descompasso existente entre o
crescimento econômico e o desenvolvimento social. O recente processo de urbanização, intensificado a
partir da década de 1950, principalmente pelo estímulo ao processo de industrialização, levou grande
parcela da população às cidades, ocasionando o fenômeno do “inchaço” urbano. A rápida transição ocorrida
nas décadas seguintes acabou por levar milhões de pessoas a viverem em condições precárias e sem acesso
a serviços básicos. O atual panorama aponta no território brasileiro diferenças socioeconômicas e de
qualidade de vida, sendo que tal disparidade pode ser encontrada no mesmo espaço urbano.
De acordo com dados do recenseamento de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), cerca de 84% da população brasileira vive em cidades, correspondendo a quase 161 milhões de
pessoas vivendo nos centros urbanos, sendo que grande parte destas, se encontram concentradas em
grandes metrópoles, como é o caso da região metropolitana de São Paulo, que em 2010 possuia população
de 20 milhões de habitantes, ou seja, 13% da população brasileira em um mesmo centro urbano (CENSO
IBGE, 2010). Este exemplo se repete em diversos outros centros, como por exemplo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Salvador, entre outros.
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Portanto, é possível afirmar que no território brasileiro, o rápido processo de transição campocidade não apenas ocorreu rapidamente, mas também levou grande parte da população a se concentrar nos
grandes centros urbanos do país, sobretudo, nas capitais dos estados federados. Tal fator aponta o
fenômeno de “espraiamento” das cidades, com a constituição de periferías, que no caso brasileiro, em sua
maioria, foram ocupadas pela população de baixa renda, salvo áreas dos grandes empreendimentos
imobiliários. Esse cenário comumente associado aos centros urbanos do Brasil traz consigo problemas
sociais, ambientais e de (in)salubridade. Estes aspectos se caracterizam como atores importantes na difícil
tarefa dos governos na implementação de Políticas Públicas voltadas a melhoria da qualidade de vida da
população.
Uma das estratégias que pode auxiliar o desenvolvimento de políticas públicas eficazes são os
estudos de indicadores, que possibilitam avaliar o quão saudável é a vida dos cidadãos. Estes tem papel
importante para as ações de gestão das políticas públicas, porque auxiliam na construção de uma percepção
pública dos problemas existentes nas cidades.
Los indicadores simples y sintéticos juegan un papel importante en la política pública, porque ayudan
a construir percepción pública de problemas complejos. Además, proveen información cuantitativa
para evaluar la efectividad de las alternativas de decisión pública. Estos son importantes instrumentos
para el Planeamiento de las ciudades (ESCOBAR, 2003, p. 7).

A partir da real necessidade de buscar estratégias que auxiliem na gestão das políticas públicas, é
que o presente trabalho visou a análise de Indicadores para a determinação do Índice de Qualidade de Vida
Urbana de Araxá, Minas Gerais. Através do uso de processos estatísticos e da cartografia, buscou-se
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apresentar o panorama atual da qualidade ambiental, nível socioeconômico e educação na área urbana de
Araxá, na perspectiva de que metodologias que utilizam indicadores e dados estatísticos possam de fato vir
a ser utilizadas como suporte na gestão de políticas públicas no Brasil.

Indicadores e Políticas Públicas

Desde a promulgação da Agenda 21 são grandes os esforços a nível mundial, regional e local que
buscam consolidar um sistema de indicadores e índices que apoiem o poder público nas tomadas de decisão
em relação às políticas de gestão ambiental e de melhoria da vida da população (OMS, 1997). Nesse sentido,
os indicadores assumem ao mesmo tempo dois papeis: o de mostrar se as intervenções das ações do
Planejamento Urbano em determinados espaços urbanos proporcionaram a melhoria nos aspectos sociais
(efetividade ou não da política implementada); e o papel de apresentar espacialmente aos gestores áreas do
espaço urbano que necessitam de Políticas Públicas voltadas à solução da carência dos serviços e ações
básicas de desenvolvimento social. Cabe ressaltar que para o estudo de indicadores, faz-se necessária a
existência de disponibilidade de dados. No caso brasileiro, os dados colhidos pelo IBGE, através do
recenseamento realizado a cada dez anos, a contagem da população a cada cinco anos e também pesquisas
amostrais; e outros bancos de dados como o DATASUS, que é o banco de dados do Sistema Único de Saúde,
possibilitam o estudo e análise dos indicadores e sua utilização na gestão das políticas públicas brasileiras.
Considerando a necessidade de buscar ambientes urbanos saudáveis, destacam-se os estudos
estatísticos. A análise de Indicadores/Índices permite compreender os níveis de vulnerabilidade, envolvendo
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uma gama de fenômenos de natureza multidimensional e multifacetária. A partir de perspectiva geográfica,
pode-se ainda elencar os perigos existentes, ou conjunto deles, em um dado contexto geográfico e social
(MARANDOLA JUNIOR, 2006). A possibilidade de conhecer os Índices sociais e sua espacialização no
ambiente urbano, através da cartografia, pode auxiliar na identificação de fatores que promovam a
diminuição da vulnerabilidade, como também os elementos que determinam o aumento da vulnerabilidade.
A possibilidade de espacialização dos resultados mostra-se como eficaz ferramenta para a gestão de
Políticas Públicas.
A qualidade de vida urbana inclui a avaliação da equidade na distribuição e acesso da população a
bens de cidadania. Estes bens podem ser considerados essenciais à satisfação das necessidades
básicas de uma sociedade num dado momento; também a qualidade ambiental e a sustentabilidade
do desenvolvimento humano, nas quais se pode considerar a dimensão sociodemográfica, do
ambiente físico e da acessibilidade; e por fim a participação da população para a mensuração da
dimensão subjetiva (NAHAS, 2002, p. 33).

Destaca-se também o papel do Planejamento e Gestão urbana na melhoria da vida da população.
Este deve levar em consideração as particularidades locais, sendo elas o elemento essencial no
gerenciamento das interações espaciais e para a estruturação e desenvolvimento de ambientes mais
saudáveis e favoráveis às condições de saúde e qualidade de vida (GUIMARÃES, 2000).

O planejamento urbano é capaz de promover comportamentos saudáveis ao investir nos diferentes
ambientes: físico, social, econômico, cultural, através por exemplo do transporte público não
motorizado, da prática de atividade física, do saneamento básico, entre outros; cujas ações se
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desdobram em dimensões imateriais e em equidade, como
participação, justiça, etc. (OMS, 1997, p. 2).

em capital social, solidariedades,

Há ainda que reiterar que, para medir o nível de desenvolvimento individual e coletivo das
comunidades, os atributos dos indicadores qualidade de vida e bem-estar, através de dados colhidos e
tratados por instituições públicas, como por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
têm sido avaliados através de indicadores sociais, econômicos, entre outros. Os exemplos de trabalhos que
têm sido publicados com essa temática apontam que, as políticas públicas que têm levado em consideração
os estudos de indicadores previamente realizados, têm alcançado melhor êxito em suas ações. Fator que
comprova o importante papel do uso dos indicadores como estratégia de governança.

ANÁLISE DO ÍNDICE DE QUALIDADE DE VIDA EM ARAXÁ – MG

O município de Araxá encontra-se localizado na Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba,
Minas Gerais, sendo sede da Microrregião de Araxá, caracterizada por intensa atividade agropecuária de
alta tecnologia empregada. A área urbana do município encontra-se localizada entre as coordenadas
19°32’00”S e 19°40’00”S e 46°54’00”O e 47°20’00”O. A unidade territorial do município compreende
1.164,358 km², com densidade populacional de 12,43 habitantes por km². A área urbana possui 109 setores
censitários, que foram usados como recorte espacial para a análise da qualidade de vida urbana. A
população estimada em 2014 foi de 93.672 habitantes (IBGE, 2014). A figura 1 mostra a localização da área
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urbana de Araxá, como também a identificação dos setores censitários utilizados no censo demográfico de
2010.
No Censo Demográfico de 2010 a área urbana de Araxá foi dividida em 109 setores censitários, com
população urbana de 87.454 habitantes e 27.407 domicílios ocupados, com uma média para a área urbana
de 3,19 habitantes por domicílio (IBGE, 2010).
Em se tratando do histórico da formação de Araxá, estudos realizados pela Prefeitura de Araxá,
apontam que,

Em 1791, foi criada a Freguesia de São Domingos do Araxá e nomeado o primeiro vigário. A Freguesia
de São Domingos é elevada a Julgado de São Domingos de Araxá, em 20 de dezembro de 1811,
desmembrando-se do Julgado do Desemboque. A partir de janeiro de 1812, começou a exercer
jurisdição civil e criminal, possuindo seu Juiz Ordinário. Em 1816, graças ao movimento dos moradores
do Julgado de Araxá, o Sertão da Farinha Podre (Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba), anexado desde
1766 à Capitania de Goiás, retornou à Jurisdição de Minas Gerais. Ana Jacinta de São José - o mito
Dona Beja - viveu e tem seu nome vinculado aos principais acontecimentos de Araxá no período da
primeira metade do século XIX. Em 4 de abril de 1831 o julgado é elevado a vila. E em 19 de dezembro
de 1865, a Lei Provincial nº 1259, eleva a Vila de São Domingos de Araxá, a categoria de cidade.
(PREFEITURA DE ARAXÁ, 2014, sn.)
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Figura 01: Araxá (MG): Localização da área urbana e identificação dos setores censitários

Fonte: Base Cartográfica IBGE, 2010. Org.: SOUZA, 2014.
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Sobre a economia, o município desempenha papel de destaque no âmbito regional e estadual,
sobretudo no setor de mineração, com a produção de mineiro de ferro e nióbio, na qual o município é o
maior produtor mundial. Também se destaca o setor do turismo, pelas águas medicinais existentes no
complexo do Barreiro. No ano de 2012 Araxá obteve o 19° maior PIB entre os mais de 800 municípios de
Minas. (IBGE, 2013)
Por se tratar de importante município no contexto regional e com considerável desempenho
econômico, a área urbana do município foi analisada, buscando mensurar a qualidade de vida urbana. A
partir da importância do estudo de indicadores e da busca pela melhoria da qualidade de vida da população,
abordadas anteriormente, buscou-se através da metodologia empregada, fazer uma relação dos objetivos
do movimento de busca pelas cidades saudáveis, com o estudo da qualidade de vida urbana, com recorte
escolhido, a área urbana de Araxá. A hipótese que permeou a escolha do município e a realização da análise
foi a de que mesmo com o forte desenvolvimento no setor de mineração e elevada arrecadação de impostos
e royaltys pelo município, o mesmo tem em sua área urbana processos de ocupação que não vieram
acompanhados de serviços básicos à população, ou seja, o desenvolvimento econômico não foi
acompanhado pelo desenvolvimento social da população.
Para a mensuração da qualidade de vida, foi utilizada a metodologia proposta por Morato (2004),
em que a qualidade de vida é entendida como o grau de satisfação das necessidades básicas para a vida
humana, que possa proporcionar bem-estar aos habitantes de determinada fração do espaço geográfico.
Para a análise foram adotadas três dimensões: a qualidade ambiental, o nível socioeconômico e a educação.
A figura 2 mostra os indicadores escolhidos para cada uma das três dimensões estudadas.
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Figura 02: Fluxograma das Dimensões e Indicadores abordados na Qualidade de Vida

Fonte: MORATO, 2009; IBGE, 2012. Org.: SOUZA, 2014.

A qualidade ambiental diz respeito a um meio sadio, com instalações sanitárias apropriadas e
presença de vegetação. Os indicadores escolhidos para análise foram obtidos a partir do Censo Demográfico
de 2010. O nível socioeconômico está relacionado às condições necessárias para a vida sob o aspecto
material, como uma renda suficiente para a família, uma residência de padrão adequado. A educação está
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ligada ao acesso à informação e formação, à possibilidade de aquisição de conhecimento de diversas
naturezas. (MORATO, 2008)
Para possibilitar que os indicadores escolhidos se tornassem comparáveis, foram calculados índices
para cada uma das dimensões abordadas. A construção dos índices seguiu critérios similares aos adotados
pelo programa das Nações Unidas para o cálculo do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), adotando o
procedimento de normatização dos dados obtidos. A fórmula 1 apresenta o cálculo de normatização (ONU
apud MORATO, 2004), aplicado a todos os indicadores analisados.

Fórmula 01: Fórmula de Normatização dos Dados
Índiceij = (vij – vi.min) / (vi.max – vi.min)
Onde:
Vij = valor do indicador i no setor censitário j
vi.min = valor mínimo do indicador i entre todos os setores censitários
vi.max = valor máximo do indicador i entre todos os setores censitários
Fonte: ONU apud MORATO, 2004. Org.: SOUZA, 2014.

A partir da aplicação da fórmula foi realizada a normatização dos indicadores, que em suma, é a
transformação dos dados reais em valores que compreendem 0 e 1, tornando assim possível sua
comparação. Posteriormente à realização da normatização, foi realizado o cálculo do índice de qualidade
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ambiental, do índice da dimensão socioeconômica e da educação através do cálculo de média simples. Para
a mensuração da qualidade de vida urbana de Araxá foi realizado também o cálculo de média simples a
partir da somatória dos resultados dos índices de qualidade ambiental, dimensão socioeconômica e
educação e sua posterior divisão por três (cálculo de média simples). A fórmula 2 apresenta o cálculo
matemático de média simples, para a mensuração da qualidade de vida urbana.
Fórmula 2: Fórmula da Média Simples para o cálculo do Índice de Qualidade de Vida
IQV = IQA + IS + IE/3
Onde:
IQV = Índice de Qualidade de Vida
IQA = Índice de Qualidade Ambiental Urbana
IS = Índice Socioeconômico
IE = Índice Educação
Fonte: MORATO, 2004. Org.: SOUZA, 2014.

A tabela 1 apresenta o resultado dos procedimentos matemáticos realizados para a dimensão de
qualidade ambiental urbana. São apresentados os índices de qualidade ambiental urbana por setor,
seguindo o código do setor apresentado anteriormente. O resultado foi obtido pela aplicação dos cálculos
apresentados anteriormente nos valores dos indicadores de abastecimento de água, esgotamento sanitário,
coleta de lixo, rede de eletricidade e habitantes por domicílio.

Thales Alexandre Rosin e Thiago Augusto Rosin (Orgs) -

Tabela 1: Procedimentos Matemáticos para a mensuração do Índice de qualidade Ambiental
SC

IQA

SC

IQA

SC

IQA

SC

IQA

SC

IQA

0

0,445

22

0,600

44

0,469

66

0,471

88

0,512

1

0,450

23

0,437

45

0,421

67

0,469

89

0,509

2

0,614

24

0,339

46

0,143

68

0,418

90

0,546

3

0,699

25

0,278

47

0,562

69

0,412

91

0,428

4

0,655

26

0,605

48

0,511

70

0,511

92

0,615

5

0,602

27

0,677

49

0,504

71

0,394

93

0,275

6

0,542

28

0,176

50

0,606

72

0,370

94

0,344

7

0,481

29

0,679

51

0,600

73

0,273

95

0,674

8

0,549

30

0,550

52

0,814

74

0,567

96

0,269

9

0,506

31

0,484

53

0,140

75

0,576

97

0,146

10

0,515

32

0,522

54

0,185

76

0,494

98

0,094

11

0,591

33

0,412

55

0,593

77

0,757

99

0,191

12

0,489

34

0,458

56

0,630

78

0,591

100

Sd.

13

0,502

35

0,315

57

0,496

79

0,214

101

0,191

14

0,573

36

0,437

58

0,652

80

0,383

102

0,114

15

0,515

37

0,718

59

0,436

81

0,515

103

0,461

16

0,450

38

0,746

60

0,425

82

0,570

104

0,470

17

0,509

39

0,611

61

0,408

83

0,569

105

0,529

18

0,477

40

0,640

62

0,550

84

0,517

106

0,390

19

Sd.

41

0,508

63

0,599

85

0,300

107

0,318

20

Sd.

42

0,525

64

0,351

86

0,235

108

0,364

21

0,595

43

0,483

65

0,407

87

0,494

109

0,257

Legenda: SC (Setor Censitário); IQA (Índice de Qualidade Ambiental Urbana); Sd. (Sem dados).
Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2010. Org.: SOUZA, 2014.
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De acordo com a base de informações do censo demográfico de 2010, o indicador abastecimento
de água foi separado em quatro tipos, sendo que para o trabalho optou-se por utilizar o abastecimento de
água via rede geral de distribuição, por entender que este é o único que trás garantias razoáveis à qualidade
da água. Para o esgotamento sanitário, foram utilizados os dados referentes à rede geral de esgoto e fossa
séptica, pois ambos são os métodos mais adequados como destino do esgoto. A coleta de lixo utilizada foi a
realizada diretamente por serviço de limpeza municipal. E a energia elétrica pelos domicílios com medidor
ou relógio instalado pela empresa de fornecimento de energia.
A tabela 2 apresenta o resultado dos procedimentos matemáticos realizados para o índice da
dimensão do nível socioeconômico. Os indicadores utilizados foram o rendimento mensal per capita,
número de pessoas por banheiro, número de domicílios improvisados e casas próprias.
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Tabela 2: Procedimentos Matemáticos para a mensuração do Índice Socioeconômico
SC

IS

SC

IS

SC

IS

SC

IS

SC

IS

0

0,375

22

0,467

44

0,426

66

0,446

88

0,542

1

0,514

23

0,548

45

0,418

67

0,427

89

0,481

2

0,556

24

0,419

46

0,458

68

0,394

90

0,433

3

0,581

25

0,390

47

0,456

69

0,391

91

0,424

4

0,542

26

0,500

48

0,445

70

0,443

92

0,397

5

0,545

27

0,516

49

0,452

71

0,347

93

0,355

6

0,553

28

0,366

50

0,207

72

0,415

94

0,420

7

0,600

29

0,502

51

0,359

73

0,447

95

0,391

8

0,479

30

0,477

52

0,539

74

0,457

96

0,425

9

0,479

31

0,361

53

0,500

75

0,432

97

0,377

10

0,516

32

0,458

54

0,398

76

0,300

98

0,326

11

0,499

33

0,452

55

0,421

77

0,284

99

0,588

12

0,511

34

0,521

56

0,449

78

0,382

100

Sd.

13

0,490

35

0,398

57

0,379

79

0,369

101

0,513

14

0,514

36

0,465

58

0,404

80

0,452

102

0,389

15

0,497

37

0,433

59

0,379

81

0,445

103

0,498

16

0,442

38

0,505

60

0,394

82

0,491

104

0,484

17

0,509

39

0,297

61

0,159

83

0,470

105

0,543

18

0,465

40

0,497

62

0,427

84

0,481

106

0,330

19

Sd.

41

0,436

63

0,440

85

0,412

107

0,424

20

Sd.

42

0,338

64

0,351

86

0,438

108

0,325

21

0,495

43

0,425

65

0,426

87

0,487

109

0,721

Legenda: SC (Setor Censitário); IS (Índice Nível Socioeconômico); Sd. (Sem dados).
Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2010. Org.: SOUZA, 2014.
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Em relação às informações fornecidas pela base de informações do censo demográfico de 2010,
domicílios improvisados são aqueles que não têm destinação própria a moradia, mas que na data da coleta
estavam sendo utilizados para essa finalidade. Em relação às casas próprias ou em aquisição, trata-se dos
imóveis quitados e de propriedade da pessoa responsável, como também imóveis financiados.
A tabela 3 apresenta o resultado dos procedimentos matemáticos realizados para o cálculo do
índice da dimensão Educação. Para este nível foram realizados os cálculos para os indicadores de
responsáveis analfabetos e pessoas analfabetas com 5 anos ou mais.
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Tabela 3: Procedimentos Matemáticos para a mensuração do Índice da Educação
SC

IE

SC

IE

SC

IE

SC

IE

SC

IE

0

0,646

22

0,584

44

0,588

66

0,580

88

0,711

1

0,609

23

0,622

45

0,587

67

0,666

89

0,509

2

0,653

24

0,574

46

0,532

68

0,520

90

0,533

3

0,678

25

0,642

47

0,453

69

0,615

91

0,450

4

0,707

26

0,571

48

0,402

70

0,789

92

0,555

5

0,700

27

0,443

49

0,383

71

0,354

93

0,613

6

0,676

28

0,534

50

0,516

72

0,221

94

0,607

7

0,678

29

0,712

51

0,529

73

0,514

95

0,522

8

0,656

30

0,594

52

0,862

74

0,515

96

0,612

9

0,621

31

0,655

53

0,000

75

0,437

97

0,550

10

0,598

32

0,510

54

0,450

76

0,424

98

0,550

11

0,566

33

0,584

55

0,453

77

0,598

99

0,525

12

0,505

34

0,620

56

0,645

78

0,637

100

Sd.

13

0,589

35

0,597

57

0,582

79

0,613

101

0,498

14

0,549

36

0,592

58

0,410

80

0,606

102

0,499

15

0,575

37

0,666

59

0,624

81

0,445

103

0,619

16

0,582

38

0,770

60

0,357

82

0,521

104

0,667

17

0,594

39

0,445

61

0,476

83

0,601

105

0,703

18

0,621

40

0,581

62

0,465

84

0,519

106

0,537

19

Sd.

41

0,588

63

0,311

85

0,589

107

0,596

20

Sd.

42

0,546

64

0,532

86

0,579

108

0,605

21

0,655

43

0,618

65

0,471

87

0,724

109

0,543

Legenda: SC (Setor Censitário); (Índice Nível Educação); Sd. (Sem dados).
Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2010. Org.: SOUZA, 2014.
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Também de acordo com o manual do IBGE (2010), o responsável pelo domicílio é aquele com maior
renda. E pessoas analfabetas com 5 anos ou mais são consideradas pessoas que estão fora da faixa inicial do
aprendizado e que deveriam, portanto, já terem sido alfabetizadas.
A tabela 4 e figura 3 apresentam o resultado dos procedimentos matemáticos realizados para a
mensuração do Índice de Qualidade de Vida Urbana de Araxá. Foi realizada a média simples dos índices
apresentados anteriormente (IQA+IS+IE/3).

Tabela 4: Índice de Qualidade de Vida Urbana por setor censitário de Araxá
SC

IQA

IS

IE

IQV

SC

IQA

IS

IE

IQV

0

0,445

0,375

0,646

0,488

55

0,593

0,421

0,453

0,489

1

0,450

0,514

0,609

0,524

56

0,630

0,449

0,645

0,575

2

0,614

0,556

0,653

0,608

57

0,496

0,379

0,582

0,486

3

0,699

0,581

0,678

0,653

58

0,652

0,404

0,410

0,488

4

0,655

0,542

0,707

0,635

59

0,436

0,379

0,624

0,480

5

0,602

0,545

0,700

0,616

60

0,425

0,394

0,357

0,392

6

0,542

0,553

0,676

0,590

61

0,408

0,159

0,476

0,348

7

0,481

0,600

0,678

0,586

62

0,550

0,427

0,465

0,481

8

0,549

0,479

0,656

0,562

63

0,599

0,440

0,311

0,450

9

0,506

0,479

0,621

0,535

64

0,351

0,351

0,532

0,411

10

0,515

0,516

0,598

0,543

65

0,407

0,426

0,471

0,434

11

0,591

0,499

0,566

0,552

66

0,471

0,446

0,580

0,499

12

0,489

0,511

0,505

0,502

67

0,469

0,427

0,666

0,521

13

0,502

0,490

0,589

0,527

68

0,418

0,394

0,520

0,444

14

0,573

0,514

0,549

0,546

69

0,412

0,391

0,615

0,472

15

0,515

0,497

0,575

0,529

70

0,511

0,443

0,789

0,581
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16

0,450

0,442

0,582

0,491

71

0,394

0,347

0,354

0,365

17

0,509

0,509

0,594

0,537

72

0,370

0,415

0,221

0,335

18

0,477

0,465

0,621

0,521

73

0,273

0,447

0,514

0,411

19

Sd.

Sd.

Sd.

Sd.

74

0,567

0,457

0,515

0,513

20

Sd.

Sd.

Sd.

Sd.

75

0,576

0,432

0,437

0,481

21

0,595

0,495

0,655

0,581

76

0,494

0,300

0,424

0,406

22

0,600

0,467

0,584

0,550

77

0,757

0,284

0,598

0,546

23

0,437

0,548

0,622

0,536

78

0,591

0,382

0,637

0,537

24

0,339

0,419

0,574

0,444

79

0,214

0,369

0,613

0,399

25

0,278

0,390

0,642

0,437

80

0,383

0,452

0,606

0,480

26

0,605

0,500

0,571

0,559

81

0,515

0,445

0,445

0,468

27

0,677

0,516

0,443

0,546

82

0,570

0,491

0,521

0,527

28

0,176

0,366

0,534

0,359

83

0,569

0,470

0,601

0,547

29

0,679

0,502

0,712

0,631

84

0,517

0,481

0,519

0,506

30

0,550

0,477

0,594

0,540

85

0,300

0,412

0,589

0,434

31

0,484

0,361

0,655

0,500

86

0,235

0,438

0,579

0,417

32

0,522

0,458

0,510

0,497

87

0,494

0,487

0,724

0,568

33

0,412

0,452

0,584

0,483

88

0,512

0,542

0,711

0,588

34

0,458

0,521

0,620

0,533

89

0,509

0,481

0,509

0,500

35

0,315

0,398

0,597

0,436

90

0,546

0,433

0,533

0,504

36

0,437

0,465

0,592

0,498

91

0,428

0,424

0,450

0,434

37

0,718

0,433

0,666

0,606

92

0,615

0,397

0,555

0,522

38

0,746

0,505

0,770

0,673

93

0,275

0,355

0,613

0,414

39

0,611

0,297

0,445

0,451

94

0,344

0,420

0,607

0,457

40

0,640

0,497

0,581

0,573

95

0,674

0,391

0,522

0,529

41

0,508

0,436

0,588

0,511

96

0,269

0,425

0,612

0,435

42

0,525

0,338

0,546

0,470

97

0,146

0,377

0,550

0,358

43

0,483

0,425

0,618

0,509

98

0,094

0,326

0,550

0,323

44

0,469

0,426

0,588

0,494

99

0,191

0,588

0,525

0,435

45

0,421

0,418

0,587

0,475

100

Sd.

Sd.

Sd.

Sd.
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46

0,143

0,458

0,532

0,378

101

0,191

0,513

0,498

0,401

47

0,562

0,456

0,453

0,490

102

0,114

0,389

0,499

0,334

48

0,511

0,445

0,402

0,453

103

0,461

0,498

0,619

0,526

49

0,504

0,452

0,383

0,447

104

0,470

0,484

0,667

0,540

50

0,606

0,207

0,516

0,443

105

0,529

0,543

0,703

0,592

51

0,600

0,359

0,529

0,496

106

0,390

0,330

0,537

0,419

52

0,814

0,539

0,862

0,738

107

0,318

0,424

0,596

0,446

53

0,140

0,500

0,000

0,213

108

0,364

0,325

0,605

0,431

54

0,185

0,398

0,450

0,344

109

0,257

0,721

0,543

0,507

Legenda: IQA (Índice de Qualidade Ambiental Urbana); IS (Índice Nível Socioeconômico);
IE (Índice Nível Educação); IQV (Índice Qualidade de Vida Urbana); Sd. (Sem Dados).
Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2010. Org.: SOUZA, 2014.
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Figura 3 – Araxá (MG): Mapa da Qualidade Ambiental, Socioeconômico, Educação e Qualidade de Vida

Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2010. Org.: SOUZA, 2014.
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Os resultados dos procedimentos matemáticos realizados para a qualidade ambiental urbana, nível
socioeconômico, educação e qualidade de vida foram espacializados através da cartografia (figura 3) com a
finalidade de propiciar uma melhor compreensão do espaço geográfico urbano de Araxá, a partir dos
aspectos ambientais, sociais e econômicos.
Conforme apresentado na figura 10, apenas um setor censitário apresentou elevado grau de
qualidade de vida (entre 0,701 e 1,000). Sete setores censitários apresentaram qualidade de vida entre
0,601 e 0,700. São estes os setores dos bairros de Araxá com maior parte da população de classe média.
Apenas dois setores censitários tiveram qualidade de vida extremamente baixa (abaixo de 0,200). Trata-se
de bairros com poucos moradores e com grande concentração de indústrias. Oito setores apresentaram
baixa qualidade de vida (0,201 a 0,400), que são os bairros da cidade de Araxá que concentram a maior
parte da população de baixa renda e que tem os maiores déficits de serviços básicos, como saúde, educação
e saneamento básico. A maior parte dos setores censitários (91 setores) apresentou média qualidade de
vida (0,401 a 0,600), com resultados razoáveis de qualidade ambiental, nível socioeconômico e educação.
Trata-se de bairros que têm recebido investimentos e programas de políticas públicas para a melhoria da
qualidade da população.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A metodologia de análise da qualidade de vida urbana apresentada e aplicada em Araxá
proporcionou a obtenção do panorama da área urbana no ano de 2010. Os dados obtidos demonstram
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áreas da cidade que necessitam de maior atenção do poder público e podem ser utilizados como base para a
proposição de melhorias da vida da população, via implementação de políticas públicas mais eficazes e/ou
direcionamento de mais recursos para os setores/bairros apresentados.
A utilização de indicadores como ferramenta para a compreensão da situação atual das cidades
brasileiras pode contribuir no aprimoramento das políticas públicas como também na gestão dos recursos
públicos. Metodologias como a apresentada proporcionam ao gestor a visão ampliada da real situação das
diversas áreas das cidades.
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1 INTRODUÇÃO
No Brasil, toda cidade economicamente relevante é, consequentemente, fortemente adensada pela
procura de pessoas das mais diversas regiões que para lá convergem por ser vista, pela grande maioria das
pessoas, como a única oportunidade de desenvolvimento econômico e pessoal. Não veem e,
principalmente, não têm outras grandes alternativas fora dessas cidades consideradas como bem sucedidas.
Por outro lado essas cidades, invariavelmente, têm se transformado em um grande mal para seus
habitantes, que têm que conviver com o caos e consequentemente, a falta de qualidade de vida.
É um engano pensar que todas as cidades e municípios pequenos no Brasil proporcionam qualidade
de vida. Se elas não tiverem alinhadas e inseridas nos parâmetros básicos necessários para permitir ao
homem sua evolução como indivíduo levará à evasão para cidades maiores com a perspectiva de suprir
essas demandas. Nesse contexto é fundamental sua qualidade de vida, que engloba o trabalho, a moradia, a
manutenção, o lazer, o acesso ao conhecimento, à perspectiva de um futuro, entre outros. De acordo com
Paula (2008, p. 9):

As primeiras riquezas que os pequenos municípios perdem são seus talentos, porque a falta de
perspectiva futura leva as pessoas mais empreendedoras a migrarem para outros centros urbanos, em
busca de melhores oportunidades, o que acaba privando os pequenos municípios das lideranças que
poderiam ajudar a reverter sua situação de estagnação.
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No momento em que o município pequeno não proporciona expectativas de progresso e de futuro,
fatalmente estará estimulando que os seus moradores o abandonem, na procura, principalmente, desses
dois fatores. Isso é particularmente preponderante para as novas gerações que não veem na sua cidade
natal um futuro para se desenvolverem como cidadãos.
O fortalecimento da Identidade é um componente fundamental para a conquista dos munícipes
quando estes fizerem uma reflexão de melhoria e alcance dos seus ideais de futuro. A Identidade caminha
junto a outras ações necessárias, porém tem que ser considerada seriamente pelo gestor.

2 A ABORDAGEM SISTÊMICA DA CIDADE
Segundo Vianna (2005), foi a partir do biólogo Ludwig von Bertalanffy e seus estudos no campo da
biologia “onde ocorreram os encaminhamentos pioneiros para estabelecer formas de pensar em termos da
totalidade”.
O físico Fridjof Capra (2006, p.259-298) compreende a visão sistêmica como uma nova visão da
realidade, que será o ponto primordial para a presente análise da cidade, coloca novos paradigmas e
trabalha com conceitos científicos, ideológicos, ambientais e econômicos.
Capra (2006, p.259) conceitua como o entendimento desse novo paradigma está sendo assimilado:

[...] Essa visão transcende as atuais fronteiras disciplinares e conceituais e será explorada no âmbito
de novas instituições. Não existe, no presente momento, uma estrutura bem estabelecida, conceitual
ou institucional, que acomode a formulação do novo paradigma, mas as linhas mestras de tal
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estrutura já estão sendo formuladas por muitos indivíduos, comunidades e organizações que estão
desenvolvendo novas formas de pensamentos e que se estabelecem de acordo com novos princípios.

A forma complexa na qual se tornou a cidade leva a que engenheiros das diversas áreas, assim
como outros profissionais, tenham que solucionar problemas que, mesmo ocorrendo pontualmente,
necessitam ser considerados sistemicamente, pois qualquer intervenção tem reflexos em toda a cidade. Isso
exige que se trabalhe sempre como uma equipe interdisciplinar.
É o que Abiko (2011) esclarece sobre a questão.

[...] atualmente, começa-se a perceber que os problemas urbanos não são mais resolvidos pela
somatória de conhecimentos especializados, tampouco por questões de desenho ou de legislação. A
complexidade das cidades começa a revelar que o engenheiro de transporte precisa conversar com o
engenheiro que cuida de recursos hídricos; que os grandes problemas de drenagem hoje estão
relacionados a avenidas de fundo de vale que foram desenhadas por quem entendia de engenharia de
transporte, mas que não entendia de drenagem. Então, começa a fazer falta um conhecimento
sistêmico que consiga cruzar todas as especialidades da infraestrutura urbana. Até porque, quando se
discute o plano diretor, aspectos arquitetônicos e urbanistas não dão conta da tecnicidade necessária.
No fundo, resolver os problemas urbanos é trabalhar em equipe.

Assim, buscando na construção das cidades algo mais que urbanismo, engenharia, intervenções
pontuais ou emergenciais, é necessário pensar no coletivo que é a cidade: habitantes, ecossistemas,
topografia, recursos hídricos, qualidade do solo, do ar, sustentabilidade, identidade, desenvolvimento, entre
outros. Ou seja, o local onde serão inseridas as pessoas e suas residências, da sua família, algo que dê
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qualidade de vida e prazer de estar nesse espaço chamado comumente como “minha cidade” por seus
ocupantes.
As cidades brasileiras têm sido construídas e administradas considerando cada elemento nela
presente isoladamente. Há a necessidade de compreender que a cidade é composta de diversas redes
(infraestrutura técnica, infraestrutura social, qualidade de vida, identidade, meio ambiente, uso do solo,
entre outras) que têm nós (partes) comuns, ou seja, se inter-relacionam. Quando há uma intervenção em
qualquer nó de uma das redes, todas as demais são afetadas. Os nós das outras redes que estão mais
próximos são mais atingidos do que os mais distantes, mas todas as redes recebem as consequências dessa
intervenção.
Faz-se urgente mudar a forma de abordar a cidade. É fundamental ter consciência dessa
interdependência e inter-relação entre todos os elementos que a compõem, ou seja, de todas as redes que
nela se superpõem.
Passando para uma linguagem científica, é fundamental abordar a cidade de forma sistêmica, como
um todo.

3 CRESCIMENTO URBANO, DESENVOLVIMENTO E IDENTIDADE

O espaço urbano deve ser um local que traga qualidade de vida a seus habitantes, afinal foi
construído e idealizado pelo homem. Mora-se então onde deveria ser, ideologicamente, um lugar com todas
as condições favoráveis ao pleno desenvolvimento humano. É o local onde grande parte da população
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brasileira7 desempenhada o maior e mais básico atributo do ser humano: viver. Esse espaço urbano, como
“uma casa maior” do seu habitante, falha, em geral no Brasil, ao proporcionar o oposto: desgaste físico,
mental e emocional.
Uma das causas é a confusão, comumente encontrada no Brasil, entre crescimento e
desenvolvimento. Desenvolvimento é alteração em sentido favorável. Sendo assim, o desenvolvimento de
uma cidade deve trazer maior qualidade de vida. Já crescimento pode trazer benefícios ou malefícios. No
Brasil, o crescimento das cidades traz, geralmente, queda na qualidade de vida. Isso é mais visível no
trânsito e na poluição dos cursos d’água urbanos.
Durão (apud MALAGUTI, 2014, p. 19) “defende que crescimento, que expressa ficar maior deve ser
visto de forma diferente que desenvolvimento, ficar melhor”.
Por outro lado esse crescimento tem ocorrido pelo adensamento. Como um paradigma a ser
seguido, o adensamento das cidades brasileiras tem se dado pela demolição da cidade existente. Casas são
demolidas para a construção de prédios altos. Cresce-se sem melhorar, ou seja, crescimento sem
desenvolvimento.
Isso leva a que o cidadão que vive na cidade, particularmente o que nasceu lá, perca suas
referências e perde, por esse motivo, sua identidade. A identidade aqui é considerada como sentido de
pertencimento. A “nova” cidade deixa de fazer parte de seu passado. Com isso deixa de fazer parte de sua
história. Isso é mais do que o Patrimônio Histórico expresso por edifícios com grande valor arquitetônico.
Para o munícipe os símbolos históricos podem ser muito diferentes daqueles dos especialistas.
7

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censo Demográfico 2010. Com aproximadamente 160 milhões de
pessoas urbanas e 32 milhões rurais. Ver referência.
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Nesse processo, o cidadão, não se identificando mais com a cidade onde sempre viveu, perde o
desejo de cuidá-la. Como cuidar de “algo que não me pertence”?
Nesse sentido a Identidade traduz a relação do munícipe com seu município, sua cidade, “sua casa”.
Segundo Michalka e Xavier-Silva, (2011) entender identidade é entender o relacionamento com o que é
nosso:
A casa; se existe uma identificação com uma casa, há a vontade de cuidar dela, estar nela; procurar
melhorá-la para poder torná-la mais agradável, aconchegante. Sentir-se parte dela. Ter a sensação
agradável de “estar em casa”. O mesmo se dá com o município, (o estado, o país, olhando mais
amplamente, o planeta) onde se vive.
Mas para que exista essa identificação, outro sentimento deve existir: o de pertencer àquele lugar.
Quando não existe a sensação de pertencer, fazer parte, não há identificação com o lugar. Não
havendo identificação é mais difícil haver motivação para cuidar. (MICHALKA; XAVIER-SILVA, 2011, p.
15)

A partir do envolvimento dos munícipes, novos moradores da cidade passam também a
desenvolver laços afetivos com a cidade, ou seja, passam a adquirir o sentimento de “nossa cidade”. Dessa
forma Pretto e Monastirsky (2013) esclarecem que é no espaço geográfico onde se percebe as relações
sociais entre o homem com o meio quando se pretende identificar os traços culturais de um grupo. Os
mesmos autores afirmam que o passado é preservado na forma de patrimônios materiais e imateriais 8 que
8

Segundo o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN a Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e
216, ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e imaterial [...]. O
Patrimônio Material protegido pelo IPHAN, com base em legislações específicas é composto por um conjunto de bens culturais
classificados segundo sua natureza nos quatro Livros do Tombo: arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e
das artes aplicadas. Eles estão divididos em bens imóveis como os núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens
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“é uma forma de preservar a história de um povo. Assim, o patrimônio histórico e cultural é utilizado para
afirmação da identidade de um grupo social, reforçando seus vínculos com o seu território”. Também
apontam para o fato de que é desenvolvido um “sentimento de responsabilidade pela preservação e
melhoria desse espaço, que guarda a memória coletiva desse grupo”.

4 DESENVOLVIMENTO LOCAL E SEUS INSTRUMENTOS
Muitos são os instrumentos disponíveis à municipalidade para seu desenvolvimento local 9, dos quais
serão referenciados dois. O Plano Diretor Municipal é um plano de desenvolvimento e um dever do
município, seja por obrigação da Lei10 ou por sua iniciativa. Com isso, é recomendável abordar o município e
a cidade de forma sistêmica. O diagnóstico municipal, documento que antecede ao Plano Diretor é
extremamente recomendado para apoio à sua elaboração. A Confederação Nacional de Municípios – CNM e
o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD/Brasil (2012) entendem que:

individuais; e móveis como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos,
videográficos, fotográficos e cinematográficos. Os Bens Culturais de Natureza Imaterial dizem respeito àquelas práticas e
domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas,
plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas).
Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaInicial.do >. Acesso em: 25 maio 2014.
9

Ver MALAGUTI, Regina (2014).

10

Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade, no Art. 41.
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Para compreender quais as capacidades necessárias para a promoção do desenvolvimento humano,
no âmbito municipal, é necessário a realização de um diagnóstico que possibilite a compreensão do
todo e a possibilidade de escolha de possíveis caminhos para se chegar ao resultado almejado.
A importância de diagnosticar antes de decidir está nas possibilidades que o Município encontra de
compreender melhor os problemas, as possíveis soluções, identificar as oportunidades e
potencialidades municipais para enfrentar os desafios bem como as estratégias de fortalecimento das
suas capacidades necessárias para encaminhar as soluções identificadas (CNM e PNUD, 2012
APRESENTAÇÃO).

Como exemplo de um diagnóstico com uma abordagem sistêmica será analisado o que foi realizado
para o município de São José do Vale do Rio Preto, doravante chamada de SJVRP, no Estado do Rio de
Janeiro. O documento em questão intitula-se “Base Diagnóstica Ambiental e Urbanística de São José do Vale
do Rio Preto – RJ Subsídios à Elaboração do Plano Diretor Municipal” (MICHALKA E XAVIER-DA-SILVA, 2011),
que será referenciado por Diagnóstico SJVRP.
O município de SJVRP é situado na região serrana a 140 km do Rio de Janeiro, tem como municípios
vizinhos Petrópolis, Sapucaia, Sumidouro, Teresópolis e Três Rios. Seu Bioma é a Mata Atlântica. A
população de 2010 segundo o IBGE é composta de 11.244 residentes rurais e 9.007 residentes urbanos. O
município ainda possui uma grande área verde e uma urbanização não tão intensa. Há uma distribuição em
polos de urbanização principalmente ao longo do Rio Preto.
A Prefeitura de SJVRP11, através do seu portal define assim a economia do município: “É o maior
produtor hortifrutigranjeiro do Estado do Rio de Janeiro.” A economia do Município é a partir desta

11

Ver referências.
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produção, o que o caracteriza com uma identidade agrícola. O município é cortado pelo Rio Preto afluente
do Rio Piabanha.
Partindo de uma abordagem sistêmica, o Diagnóstico SJVRP foi baseado em sete temas abordados
nesta ordem: 1) Qualidade de Vida; 2) Identidade; 3) Meio Ambiente; 4) Uso do Solo; 5) Inserção das
Edificações no Ambiente Natural ou na Área Urbana; 6) Infraestrutura Técnica; 7) Infraestrutura Social.
No documento foi feito um inter-relacionamento entre cada tema analisado com os demais,
demonstrando concretamente, desta forma, a relação entre eles. Entende-se que todos os sete temas se
comunicam e se interferem mutuamente. Procurou-se conhecer a Identidade do município, suas
potencialidades e fraquezas, avaliando então as possibilidades para as metas de desenvolvimento. É preciso
sempre levantar a condição atual: Saber o que preservar e o que melhorar.
A análise começa com três tópicos básicos: Qualidade de Vida, Identidade e Meio Ambiente. Dos
temas abordados será dado destaque no presente trabalho à Identidade, lembrando que ao tratar o assunto
com uma visão sistêmica, todos os temas serão importantes para conceituá-la.
Em Qualidade de Vida, o primeiro tema abordado, é demonstrado que, muito do que se almeja de
uma grande cidade e se busca como modelo é, muitas vezes, uma referência equivocada e, geralmente, não
se percebe a falta de qualidade de vida que vai se instalando.

A falta de Qualidade de Vida afasta as pessoas. Pior consequência é levar a que os moradores do
município queiram deixá-lo. Que profissionais qualificados se sintam atraídos simplesmente por
ofertas financeiras de outros lugares. Um município que oferece qualidade de vida dá algo que não
pode ser comprado. Qualidade de Vida não se vende no comércio. Adquire-se qualidade de vida
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planejando e fazendo um balanço de custo e benefício. (MICHALKA; XAVIER-SILVA 2012, p. 9. Grifo
nosso).

A Qualidade de Vida tem um forte inter-relacionamento com a Identidade e na sua carência são
detectadas consequências que estarão comprometendo o inter-relacionamento com a Identidade local:
a) O Município é tomado por um esquecimento da beleza da sua cidade e lentamente e
silenciosamente ocorre uma mudança das suas características que quando alteradas
transformam a paisagem de forma irreversível, desfigura as origens, as raízes da beleza inicial
da cidade e sua identidade. É uma ameaça a deterioração do patrimônio ambiental e cultural da
cidade.
b) Ausência de novos moradores, turistas e investidores.
c) Esvaziamento econômico e populacional dificultando o progresso do Município. A diminuição
das atividades econômicas pode ser responsável por sua estagnação ou mesmo um retrocesso
da cidade.
d) A decadência ou queda da Qualidade de Vida passa, geralmente, despercebida inclusive pela
administração pública que dessa forma não toma as ações necessárias visando a não
deterioração do município. Muitas vezes, não identificam que fatores contribuem para
qualidade de vida.
Vê-se assim que importantes questões da Identidade estão presentes na Qualidade de Vida e ambas
também se inter-relacionam diretamente com o desenvolvimento local.
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Relativo à Identidade, Michalka e Xavier-Silva (2011, p.15) destacam as características de sua rica
arquitetura colonial pela sua relevância. Chamou-se a atenção para a atração que esse conjunto
arquitetônico também exerce sobre o turismo cultural através da preservada arquitetura colonial
remanescente em vários locais da cidade e nas suas ruas de paralelepípedos que constituem o patrimônio
histórico de SJVRP, o que reforça a identidade também na nova geração do município. Além disso, Pretto e
Monastirsky (2013) entendem que:

O patrimônio cultural engloba todos os produtos da sociedade que tenham intrínsecos uma carga
simbólica e proporcionem ao indivíduo sentimento de pertencimento, portanto, não são apenas o
patrimônio edificado, as obras de arte, os monumentos, mas também os hábitos, costumes, as
manifestações artísticas, os usos, a forma de vida diária [...] (PRETTO; MONASTIRSKY, 2013)

Pode-se acrescentar que é parte desse patrimônio histórico do município a arquitetura rural
fluminense do ciclo do café resultando uma atração única não só para turistas brasileiros, mas também
estrangeiros para ver o conjunto arquitetônico das fazendas dos arredores. Para os munícipes, motivo de
orgulho e de fortalecimento dos laços afetivos com a cidade, além das divisas pelo turismo, fonte também
de desenvolvimento local. No total são 11 fazendas que fazem parte do projeto Inventário das Fazendas de
Café do Vale do Paraíba Fluminense12 de grande beleza, rico para identidade local.
1. Fazenda Águas Claras
12

Ver nas referências em Ministério da Cultura.
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2. Fazenda Bela Esperança
3. Fazenda Bela Riba
4. Fazenda Belém
5. Fazenda Castelo da Luz
6. Fazenda Córrego Sujo
7. Fazenda do Calçado
8. Fazenda do Roçadinho
9. Fazenda do Valverde
10. Fazenda Pinheiros
11. Fazenda S. J. de Paquetá / Fazenda N. S. Aparecida

No portal do Instituto da Cidade Viva (2010)13 são colocados os objetivos do projeto, do qual é
destacado: “[...] o reconhecimento da sua importância histórica e sócio-econômica na ocupação do
território e na conformação da paisagem cultural da região; a divulgação desse conhecimento e do seu
potencial como elemento indutor ao fomento do turismo cultural”.

13

O Instituto Cultural Cidade Viva, em parceira com o Instituto Light e com a coordenação técnica do Instituto Estadual do
Patrimônio Cultural – INEPAC / SEC, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura apresenta o Inventário das Fazendas de Café do
Vale do Paraíba Fluminense. Disponível em: <http://www.institutocidadeviva.org.br/inventarios/>. Acesso em: 14 maio 2014.
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Com poucas palavras o Guia Cultural do Vale do Café (2013)14 descreve o nosso rico Patrimônio
Histórico Cultural e transmite uma visão contemporânea do Turismo.

O Vale do Café nos transporta para o passado. Hoje, muita coisa mudou, muita coisa se foi, mas ali
permanece a essência de uma época que não morrerá nunca. Da bisavó para avó, para a mãe, para a
filha e bisneta foram passados milhares de conselhos, de receitas de vida, [...]
O turismo está mudando no mundo. Os viajantes não querem mais ser chamados de turistas, mas de
visitantes. São milhares de pessoas, antenadas na Internet, que desejam conhecer lugares nunca
vistos em seus locais de origem, viver experiências inesquecíveis, conhecer novas culturas e se
emocionar, trazendo de volta para casa coisas para lembrar para sempre. O Vale do Café é este
cenário de possibilidades.

14

Ver nas referências em Ministério da Cultura.
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Figura 1: Fazendas do Município de SJVRP parte do acervo do Inventário das Fazendas de Café do Vale do Paraíba Fluminense.

Fonte: Instituto Cultural Cidade Viva (2010)
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Ambientalmente o Município de SJVRP tem como bioma predominante a Mata Atlântica e esta faz
parte do Mosaico de Unidades de Conservação15 da Mata Atlântica Central Fluminense, onde possui 4
unidades incluídas do município, e pela sua relevância podendo assim ser considerado como fator de
identidade local.
A importância do Mosaico de Unidades de Conservação da Mata Atlântica Central Fluminense (figura
2) é fazer parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA)16, área reconhecida como Rede de
Reservas da Biosfera17 pela UNESCO18.
Reforçar todo esse cabedal é aflorar não só a identidade como atrair divisas atribuindo destaque ao
Município pela gama de atividades num só local.

15

o

Da Lei n 9.985, de 18 de julho de 2000, Art. 26, CAP. IV lê-se: [...] conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes
ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, [...].
16
A RBMA abrange uma área de cerca de 35 milhões de hectares em 15 estados brasileiros: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. Disponível em: <http://www.rbma.org.br/rbma/rbma_1_localizacao.asp>. Acesso em: 14 maio
2014.
17
Reservas da Biosfera, espalhadas hoje por 110 países, têm sua sustentação no programa "O Homem e a Biosfera" (MAB) da
UNESCO, desenvolvido com o PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, com a UICN - União Internacional
para a Conservação da Natureza e com agências internacionais de desenvolvimento. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/biomas/caatinga/reserva-da-biosfera>
Ainda que sejam declaradas pela UNESCO, as Reservas da Biosfera são propostas por iniciativa de cada país e cabe integralmente
a este país sua administração, considerando-se os princípios do Programa Homem e Biosfera (MaB). Disponível em:
<http://www.rbma.org.br/mab/unesco_01_oprograma.asp>. Acesso em: 14 maio 2014.
18
Ver RBMA
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Fonte: Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA).
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A figura 2 mostra a área de abrangência do Mosaico em questão, no qual se inserem as quatro
unidades de preservação presentes em SJVRP, tornando visível a importância da relação do município com o
meio ambiente e sua preservação.

5 CONCLUSÃO
As cidades brasileiras têm seguido um paradigma perverso de crescimento sem desenvolvimento. O
crescimento tem sido acompanhado de um adensamento com destruição da cidade existente, com casas,
muitas com jardins e quintais, para a construção de edifícios altos. Essa destruição elimina também as
referências da população, particularmente a nativa, que vê serem suprimidas suas memórias ou, pior, as
memórias ficam carregadas de tristeza pela cidade que não existe mais.
Perdem sua identidade, ou seja, seu sentimento de pertencimento à cidade e ao município. Com
isso deixa de ter sentido cuidar de algo que não lhe pertence mais. Pode-se afirmar que o patrimônio
histórico para a população consiste em suas referências. Isso é mais do que o patrimônio histórico
representado pelos prédios de grande valor arquitetônico.
A realidade do pequeno município de SJVRP que serviu como exemplo quanto à riqueza de sua
identidade, é igual a muitos outros no Brasil. Há acervos de patrimônios históricos e culturais com suas
fortes tradições, cabedal de histórias, que trazem junto uma grande capacidade para desenvolver turismo,
desde que o seu crescimento não sufoque ou aniquile essas riquezas. É extremamente relevante para o
desenvolvimento de pequenos municípios a preservação de sua história, ou seja, de sua identidade, para
que o sentimento de pertencimento da população permaneça. Assim é possível conseguir progredir.
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Essa destruição de história e identidade tem sua origem também na forma fragmentada de
construir e administrar a cidade. Falta a percepção de que os elementos que a compõem são redes que se
interceptam em vários nós, de modo que qualquer intervenção em uma das redes afeta todas as outras, ou
seja, toda a cidade. Torna-se imprescindível abordar a cidade como um todo onde tudo se relaciona, ou seja,
com uma abordagem sistêmica. Como consequências dessa forma de olhar, o patrimônio histórico e a
identidade também serão destacados e valorizados e passarão a conviver com o progresso que contribui
para o turismo e dessa forma para o desenvolvimento local.
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INTRODUÇÃO
O espaço da cidade desde a antiguidade esteve ligado à ideia de cidadania, ou seja, implica numa
relação de direitos e deveres a serem respeitados por todos. O reordenamento do capitalismo de base
industrial, no final da década de 1970, afetou a economia mundial e a estrutura de funcionamento das
cidades, revelando a necessidade de reorganização interna e o crescimento do setor terciário.

Esse

momento de instabilidade econômica afetou as cidades fazendo que muitos centros tivessem um declínio,
advindo da crise industrial, além de sofrerem o impacto das transformações tecnológicas em curso, como o
aumento da mecanização e da industrialização.
Na década de 1980 há um processo de reestruturação da economia que conduziu a uma
remodelação das cidades e a adaptação destas às mudanças da economia mundial. O cenário era marcado
por um processo de desindustrialização em determinadas regiões, melhoria dos transportes, expansão da
atividade comercial e da rede de comunicação, dentre outros aspectos. Neste cenário o turismo emergiu
como um elemento que se integrou ao sistema das cidades. Um dos pontos mais destacados deste processo
está na transformação da cultura urbana em mercadoria. Os estudiosos apontam para o fato de que as
cidades, além de possuírem um papel central na economia, elas se afirmam como centros de valor
sociocultural (URRY, 2001 p. 143-153).
Entre 1980 e 1995 observou-se uma acentuada degradação urbanística e desvitalização social. O
crescimento desordenado da cidade às ocupações de novas áreas, a carência ao nível habitacional, o
subaproveitamento de áreas, o desordenamento espacial permitiu que o centro da cidade transformasse
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em uma região pouco favorável a recepção dos turistas. Fato possível de ser constatado por aqueles
moradores que desejassem olhar com maior cuidado para o patrimônio urbano. Esta situação acabou por
comprometer a vitalidade e expressão que a área central possuía. O crescimento da região central
transformou-a num misto de zona funcional e zona de habitação.

DESENVOLVIMENTO
Em maio de 1994 realizou-se na cidade de Aalborg na Dinamarca a 1ª Conferência Europeia das
Cidades e Vilas Sustentáveis, onde foi aprovada a Carta das Cidades Europeias para a Sustentabilidade
(Carta de Aalborg). O documento recebeu a adesão de oitenta cidades europeias e envolveu o International
Council for Local Environmental Iniciatives que passou a aprofundar os estudos para se elaborar as
ferramentas teóricas que dessem sustentação ao conceito de Desenvolvimento Sustentável e Agenda Local
21. Em 1996, realizou-se em Lisboa a 2ª Conferência Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis, onde foi
elaborado o “Plano de Ação de Lisboa”, instrumento operativo da Carta de Aalborg.
Em 2000 realizou-se em Hannover a 3ª Conferência Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis, que
gerou o documento conhecido como “Apelo de Hannover pela Sustentabilidade na viragem para o Século
XXI”. Esse documento definiu o primeiro conjunto de “Indicadores Europeus de Desenvolvimento
Sustentável”. Em 2004, novamente em Aalborg na Dinamarca realizou-se a 4ª Conferência Europeia das
Cidades e Vilas Sustentáveis que reafirmou o papel insubstituível das cidades, regiões, áreas metropolitanas
municípios e autoridades locais na adoção de boas práticas voltadas para o desenvolvimento sustentável.
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Os princípios fundamentais da sustentabilidade que norteiam as políticas públicas passaram a ser
baseados na ideia de integração dos componentes ambientais, sociais, econômicos nas tomadas de decisão.
Para tanto, era fundamental o envolvimento da comunidade, no sentido de conscientizar que sem a
sustentabilidade o progresso social ficaria comprometido. Outro princípio chave era o da precaução em
áreas ameaçadas, a fim de evitar danos ambientais irreversíveis, sendo fundamental a tomada de ações
preventivas com o intuito de se evitar a degradação ambiental. Desta maneira, deve-se ter como meta a
melhoria contínua da qualidade ambiental para que a sustentabilidade seja garantida. A ideia de
sustentabilidade estava baseada no princípio da equidade intra e intergerações, o que significava o
comprometimento e envolvimento das gerações atuais e futuras em torno da causa da sustentabilidade. Tal
aspecto afirmava o princípio da necessidade de proteção da biodiversidade e da manutenção dos principais
processos ecológicos e dos sistemas que garantissem a existência humana.
A Declaração do Milênio, adotada pela ONU, na sessão de Setembro de 2000 da Assembleia Geral,
reafirmou a responsabilidade coletiva de apoiar os princípios da dignidade humana, destacando a
importância da igualdade e equidade a nível global. O documento estabeleceu metas a serem atingidas que
contribuíssem para a diminuição da degradação do meio ambiente e para alcançar condições mais
adequadas de sustentabilidade no mundo millenium development goals (FERRETTI, p. 55-74).
A tendência para a urbanização tem sido uma realidade crescente nos últimos anos. Os dados mais
recentes apontam para o fato que em 2002 mais de 50% da população do planeta vivia em grandes áreas
urbanas. As projeções apontam que entre a década de 2030 e 2040 cerca de 70% da população mundial
tenderá a viver em meio urbano. A Conferência de Joanesburgo de 2002 definiu como as quatro dimensões
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ou pilares do desenvolvimento sustentável: econômico, social, ambiental e institucional, entendendo que
estas só seriam atingidas com uma gestão pública eficaz, transparente, responsável e ética. Os documentos
da ONU e agendas internacionais têm reafirmado a importância de uma abordagem conjunta e sistêmica na
compreensão dos aglomerados urbanos e do meio ambiente. As ações de desenvolvimento devem levar em
consideração a sustentabilidade. Para tanto, é necessário a criação de novas estratégias que efetivem
políticas integradoras e inovadoras que respondam aos problemas da sociedade. Por conseguinte, questões
como a organização da ocupação do território, a degradação da qualidade da água, dos recursos naturais e
da biodiversidade passam a ser pontos centrais em ações de planejamento urbano. Da mesma maneira,
pode-se destacar que as questões relativas à mobilidade, transporte, políticas de reciclagem de resíduos,
dentre outras questões devem fazer parte do programa de intervenções.
O desenvolvimento sustentável deve ser visto como um processo, que implica no reordenamento e
na mudança de paradigma em relação à exploração dos recursos naturais e do ser humano perante o
mundo em que vive. Sem dúvida, a criação de condições adequadas para a habitação da população, bem
como a criação de oportunidades de combate à exclusão econômica e social, contribui de forma significativa
para o desenvolvimento social e para a valorização da cidade, em bases sustentáveis.
A sustentabilidade passou a ser um diferencial do urbanismo moderno que acabou sendo
incorporado à imagem da cidade e à atividade turística. Muitas cidades competem entre si para atrair um
número cada vez maior de turistas, tendo em vista o crescimento do mercado. Neste sentido, cada uma
delas tem procurado se diferenciar, oferecendo atrativos culturais diferentes, buscando ao mesmo tempo
consolidar uma imagem própria que a identifique e a distinga das demais (HENRIQUES, 2003, p: 134).
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Nas últimas décadas as cidades têm sido consumidas pelas atividades que concentram e pela sua
identidade. A indústria cultural fez que a cidade passasse a ser o foco de atenção da dinâmica cultural das
sociedades. Esse processo é mais significativo quando consideramos que a globalização gerou novas
demandas e fez que as paisagens urbanas e identidades locais conquistassem uma circulação mais ampla e
rápida devido à tecnologia da informação. Tal situação é uma das facetas da cidade dinâmica que soube e
sabe se reinventar. O aumento da procura do estatuto de patrimônio mundial é revelador que muitas
cidades associaram patrimônio a mercadoria, num contexto contemporâneo em que a imagem e
apresentação estética do patrimônio mundial acrescentam valor significativo. Como destaca Claudia
Henriques a cidade turística é resultante dos imaginários construídos pelos homens a partir de valores
sociais e culturais do momento. Desta forma, quanto maior o número de experiências positivas
proporcionadas pela cidade melhor será a imagem em relação ao coletivo que a habita (HENRIQUES, 2003,
p. 135-136).
Podemos notar que cidades como Paris, Londres, Nova York, Tóquio conquistaram um papel de
relevo ainda maior, devido ao processo de globalização, na medida em que passaram a ser grandes centros:
da tecnologia da informação, do comércio internacional, do sistema financeiro mundial, sendo também
difusores de novas formas de pensar e gerir os negócios.
A partir da década de 1950 a atividades ligadas ao turismo sofreram um grande impulso na medida
em que o desejo de fuga do espaço da cidade e do lugar de trabalhar aumentou. Tal fenômeno foi
acompanhado pela democratização e desenvolvimento dos transportes, pela conquista de leis sociais que
garantiam o direito de férias, o aumento da expectativa de vida e a redução da faixa etária para conquista
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da aposentadoria, dentre outros fatores, como vimos anteriormente. Estes aspectos permitiram que a
atividade turística se consolidasse de forma irreversível.
O turismo cultural conquistou maior amplitude devido à evolução do mercado turístico. A
saturação do turismo de sol e praia e de outras atrações turísticas fez que os planejadores do setor criassem
novos produtos para atender às demandas mais personalizadas e diferenciadas, como alternativas. Na
sociedade contemporânea, a oferta de diferentes produtos turísticos se ampliou, num mercado cada vez
mais global e competitivo, e que solicita diversidade e a possibilidade de novas experiências (DIAS, 2006, p.
63).
O turismo urbano começou a conquistar espaço a partir da década de 1980, estando diretamente
ligado à dimensão da cidade; ao patrimônio; à localização; à imagem que esta projetava. Além disso, o
turismo urbano começou a ganhar maior relevo na medida em que as mudanças das estruturas econômicas
acabaram por redefinir o espaço e a função da cidade. O declínio de algumas atividades, gerando por
decorrência o desemprego, acabou por evidenciar que a atividade do turismo urbano poderia trazer
regeneração física do centro da cidade e também fornecer colocações para o grande número de
desempregados (TYLER et al., 2001, p. 309-319).
Este fenômeno foi observado no USA (Baltimore, Cleveland, Detroit, Pittsburgh) Liverpool Reino
Unido – queda da atividade industrial. Os meios de comunicação também contribuíram de forma acentuada
para divulgar uma imagem do modo de vida urbano e dos seus atrativos, cada vez mais cobiçados por
grupos de turistas.
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A partir da década de 1980 nota-se no contexto europeu uma preocupação mais intensa como o
plano de desenvolvimento turístico que de forma geral pode ser notado pelas medidas de reabilitação de
centros históricos. Pode-se afirmar que a partir daquele momento a cidade passou a pensar e a discutir de
forma mais intensa e direta a questão do turismo urbano. A Conferência permanente do turismo urbano,
criada em 1989, reuniu especialistas sobre o assunto para organizar as leis e bases do turismo urbano.
Nesse contexto, o crescimento do turismo cultural urbano se intensificou devido à revitalização e
restauração das cidades. (MAGALHÃES, 2002, p. 65-86) A cidade se afirmou como um espaço por excelência
de debates, de conhecimento, de inovações, de eventos, etc., que paulatinamente construiu uma
personalidade cultural para o espaço urbano. Como destacou Holloway (1998, p. 7-8) “o turismo urbano
tem crescido constantemente nos últimos anos, impulsionado pelo crescente interesse em atividades
culturais como visitas a teatros, museus e galerias de arte, bem como o interesse por arquitetura histórica”.
A revalorização do patrimônio natural e cultural fez surgir novos produtos turísticos para esse
mercado. Em diferentes cidades europeias podemos notar que a oferta é heterogênea apontando para
potencialidades turísticas diferentes, tendo em conta os bens materiais e naturais, bem como os bens
imateriais de valor simbólico intangível que cada cidade possui. Os grandes centros de atração cultural como
Atenas, Roma, Florença, Paris, Londres, dentre outros, são reconhecidas pelo valor do seu patrimônio
acumulado no decorrer dos anos (CAZES e POTIER, 1996, p. 49).
O turismo urbano, principalmente o cultural, é uma atividade que ocorre nas grandes cidades e que
normalmente tem uma duração variável, em função dos atrativos que a vida urbana possa oferecer ao
turista. As cidades podem atrair visitantes pelos seus monumentos, museus, exposições permanentes e
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temporárias, manifestações artísticas e culturais (teatro, festivais de música, cinema), gastronomia, compras
etc. O urbanismo cultural é um movimento crescente que permite às pessoas uma nova maneira de
aprender na rede urbana. A cidade pode oferecer uma série de elementos culturais que não seriam
possíveis em outras localidades de pequeno e médio porte (HENRIQUES, 2003, p. 140).
O turismo no espaço urbano aumentou sensivelmente nos últimos anos do século XX. Conforme
registro da Comissão Europeia de 1999 o crescimento médio tinha sido de 4% e representava 18% do
mercado das viagens dos consumidores na Europa. A evolução do urbanismo e as infraestruturas de
transporte, os novos modos de comportamentos em matéria de turismo e de lazeres, os esforços dos
operadores e dos municípios para melhorar a oferta influenciaram de maneira significativa o
desenvolvimento das diferentes formas de turismo urbano, em especial aqueles de curtas estadas.
Como destaca Claudia Henriques:

Quando se pretende identificar o espaço urbano como um produto e nomeadamente como um
produto turístico, temos que fazer as necessárias ressalvas, tanto mais que a cidade, enquanto
produto turístico, é apercebida de modo diferente pelos residentes e pelos turistas. Para além do
mais, produto turístico urbano pode ser identificado quer como o produto-cidade, associado
tradicionalmente aos monumentos, cultura, história, universidades, eventos, aos negócios, serviços às
empresas, parques temáticos, exposições e infraestrutura de última geração. (HENRIQUES, 2003, p.
126).

Convém ressaltar que turismo urbano não é reconhecido como um conceito, pois as áreas urbanas
são multifuncionais e oferecem uma variedade de atividades. A cidade em si é uma oferta complexa, pois
oferece ao visitante um conjunto de atrativos e serviços. A Conférence permanente du tourisme urbain,
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criada em 1989, discute questões referentes ao turismo urbano. A despeito de controvérsias A Comissão
Europeia propõe a seguinte definição para turismo urbano como o conjunto de recursos ou atividades
turísticas implantadas numa cidade e disponíveis aos visitantes externos.
Douglas Pearce, ao analisar o turismo urbano na última década do século XX, aponta a dificuldade
em se delinear um conceito analítico desse fenômeno. Para o autor, para a existência do turismo urbano são
necessárias algumas condições, tais como: uma elevada densidade de estruturas, pessoas e funções; uma
elevada heterogeneidade social e cultural; uma multifuncional idade econômica e uma centralidade física
dentro de uma trama regional ou numa rede de cidades. De fato, para ele é importante entender que o
turismo é mais uma das funções urbanas. Pearce e outros estudiosos apontam para a dificuldade de analisar
as relações causais que determinam o turismo urbano e como este se relaciona com a estrutura funcional da
cidade (PEARCE, 1998, p. 457-476). Desta forma, a cidade é um espaço turístico composto onde conflui uma
grande variedade de aspectos físicos, ambientais, localizacionais, funcionais, os quais atestam a riqueza de
seus atributos ou recursos (HENRIQUES, 2003, p. 126).
O turismo urbano constitui um verdadeiro desafio para as cidades, pois o fluxo de turistas que
procuram um local está diretamente ligado à produção de imagens criadas. Se o crescimento da circulação
de turistas representa uma intensificação das atividades econômicas, por outro lado, surgem problemas que
precisam ser equacionados, como a infraestrutura e os equipamentos urbanos (CAZES e POTIER, p. 87).
O crescimento do turismo urbano no final dos anos 80 fez que muitas cidades passassem a elaborar
planos de desenvolvimento turísticos que visavam à adequação da cidade ao fluxo de visitantes, bem como
a reabilitação dos centros históricos e outras localidades. O meio urbano tem sido procurado como destino

158- (Re) Pensando a Cidade

turístico cultural, pois os seus atrativos cada vez mais atendem a procura de atividades culturais. Law
reconhece que o turismo urbano “é um complexo de atividades que estão interligadas em um ambiente
particular e permite as cidades atraírem visitantes” (LAW, 1996, p. 14).
Law ao analisar o turismo urbano como atrativo, divide a cidade entre elementos primários e
secundários, de acordo com as atrações. No que tange aos elementos primários o autor aponta a existência
das seguintes subdivisões: categoria de conferências e exposições, congressos, colóquios, reuniões, feiras de
exposições, salões especializados; categoria de atrações urbanas – museus, ecomuseus, turismo cultural e
técnico; outras atrações (jardins zoológicos, aquários, planetários, parque temáticos); categoria cultura,
desporto e eventos especiais – artístico, desportivo, lúdico, espetáculos e eventos. No que concerne aos
elementos secundários ele inclui hotéis, restaurantes e comércio, transporte e animação urbana.
Ressaltando que há ainda os itens suplementares: infraestruturas de acesso e estacionamento; informação
aos visitantes (sinalização, documentação guias, postos de informação) (VASCONCELLOS, 2006, p. 47-51).
Cazes e Potier (1996) ao estudarem o turismo urbano destacam os equipamentos e a infraestrutura
cultural das cidades. Segundo os estudiosos o setor cultural e os equipamentos associados a este possuem
capacidade e potencial para atrair às cidades visitantes, pelo que, se assiste nos últimos anos a maciços
investimentos em festivais, exposições e novos museus. Os autores ressaltam também que na cidade há
imóveis de maior interesse arquitetônico e histórico, utilização de técnicas modernas e de interpretação.
Por fim, chamam a atenção para a mudança existente no âmbito da museologia, com crescimento do
ecomuseus e museus mais modernos, mais explicativos e interpretativos. Desta forma, o consumidor vai até
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a cidade e tem um processo de interação e participação com o espaço urbano. (CAZES; POTIER, 1996, p. 6268)
Blank também empreendeu um estudo sobre o turismo urbano, tendo como um dos objetivos
entender quais eram os fatores que levam o turista a visitar uma cidade. O pesquisador chegou a algumas
conclusões após realizar um diagnóstico dos movimentos de visitantes (RITCHIE Jr.; GOELDNER, 1994, p.
181). As cidades constituem por definição áreas de grande densidade populacional, pelo que as visitas a
familiares e amigos se configuram como um segmento principal em muitas cidades. Normalmente, os
espaços urbanos são locais de acesso mais fácil, sendo por vezes centros de convergência das rodovias,
estradas de ferro, vias marítimas, aéreas, forçando aqueles que viajam a ir a uma cidade, desejando ou não.
As atividades comercial, industrial e financeira concentram-se nas cidades; quase todas essas atividades
representam um fluxo de viagens e interação entre as pessoas. Para servir estas viagens é necessário todo
um conjunto de equipamentos e serviços de apoio e hospitalidade (DIAS, p. 39). Além disso, nos grandes
centros urbanos se concentram outros setores e pessoas – tais como serviços de saúde, de educação,
religiosos, sedes empresariais e outros grupos de interesses especiais e associações. No que tange ao
âmbito da cultura, as cidades oferecem uma grande variedade de experiências artísticas e recreativas –
ofertas que podem variar desde os espetáculos de ópera e teatro até as práticas desportivas; desde as
exposições de arte, aos bares e discotecas; desde a interpretação histórica, até aos jardins zoológicos. Esses
recursos estão disponíveis aos residentes, mas também aos turistas. A hospitalidade é um dos pontos mais
importantes na composição do turismo cultural urbano. Como observa Walter Praxedes (s.d.), “a
hospitalidade é uma forma de relação humana baseada na ação recíproca entre visitantes e anfitriões”. No
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relacionamento humano, neste caso nas atividades práticas de receber ou visitar, alguém ou um local, a
interação depende os valores daqueles que estão interagindo e que estão ligados aos princípios que
orientam as condutas dos envolvidos na relação. O autor entende que a hospitalidade é a “generosidade de
um agrupamento humano, seja uma comunidade, etnia, cidade, nação, estado ou país” (PRAXEDES, [s.d.], p.
2). Esta generosidade constitui uma componente importante quando o turista cultural viaja e deseja
interagir e construir novas experiências
Sem dúvida, é difícil estabelecer os motivos que levam uma pessoa a visitar uma cidade, pois as
motivações podem ser várias, como vimos anteriormente. Contudo, pode-se afirmar que para o turista
cultural urbano, conhecer a cidade, os habitantes e a realidade sociocultural é extremamente importante. O
visitante ao captar esses elementos também está sensível a outros aspectos como a questão da segurança,
limpeza urbana, sinalização turística, mobiliário urbano, conservação e manutenção das áreas públicas
dentre outros aspectos. Podemos afirmar que a cidade é uma realidade integral que deve ser pensada como
um todo.
A cidade, como analisada por alguns autores, constitui um labirinto, uma verdadeira rede
interligada por ruas que dão uma nuance particular e única à ocupação do espaço (MOLES, 1982). Os
estímulos de uma cidade são muitos pela sua arquitetura, os monumentos, os restaurantes, as lojas, as
atividades culturais, etc. Isto tudo permite que o visitante da cidade entre por um extenso labirinto a
procura do entendimento das experiências que conduziram à construção do espaço. Para Cláudia
Henriques:
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A cidade enquanto espaço turístico, é um espaço compósito onde conflui uma grande variedade de
aspectos físicos, ambientais, localizacionais, funcionais os quais atestam a riqueza dos seus atributos
ou recursos. Estes recursos originais (ou seja preexistentes ao turismo) ou pós-turísticos ( resultam da
<<abertura>> da cidade ao turismo) podem ser utilizados na criação do produto ou produtos,
oferecidos pela cidade aos seus residentes e turistas, resultante (s) da agregação sequencial de
diferentes bens e serviços. (HENRIQUES, 2003, p: 126)

A diversidade de ofertas no espaço urbano permite ao turista seguir pelos caminhos mais variados
e ter, a cada instante, experiências novas. Normalmente os locais mais visitados pelos turistas, nos espaços
urbanos, são os mais facilmente identificados e que já foram consagrados pela sua importância cultural.
Neste sentido encontram-se: os monumentos, os museus, as localidades que oferecem uma perspectiva
sobre o local, que permitem compreender o relevo da cidade. Não raras vezes estes locais, considerados
destinos típicos, não oferecem um entendimento adequado da cidade, pois podem mascarar a identidade
do espaço.
O turista cada vez que viaja constrói diferentes percepções da sua experiência que podem ter ou
não correspondido às suas expectativas. A imagem do lugar não fica restrita aos atrativos turísticos em si,
outros fatores influenciam na construção da imagem. A hospitalidade, a segurança, limpeza, a infraestrutura
de apoio, dentre outros, são apenas alguns dos elementos que estão presentes na construção da imagem
sobre o destino turístico. Entendemos que é importante que a cidade não seja apenas pensada como um
produto visual, marcado por aspectos estéticos e cenográficos. Ela é o palco de significações sociais que o
visitante deve desvendar, entendendo o seu processo histórico e como se constituiu a memória coletiva e a
identidade social.
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Em suma, ao caminhar pela cidade, o visitante pode passar a caminhar e explorar outros destinos
que permitam explorar e reconhecer a cidade, constituindo um conjunto de experiências e representações
do tecido urbano. Nesse movimento o turista procura compreender a complexidade da cidade, captando a
sua diversidade e as distintas visões panorâmicas que esta pode oferecer, assim como as sensações que
acompanham esse processo.
Os sons, os odores, os gostos as possibilidades infinitas de caminhar pela cidade labirinto fazem
parte da construção da experiência turística, nem sempre fácil de serem verbalizadas ou compreendidas. É
de suma importância entender que a imagem da cidade está diretamente ligada a aspectos do espaço
urbano, como a limpeza, a sinalização adequada, a segurança, os equipamentos urbanos, a iluminação
adequada à conservação de áreas de uso público, como praças e jardins.

CONCLUSÃO
As deficiências urbanas como os problemas de pavimentação e manutenção das vias públicas, a
falta da sinalização, a precariedade no saneamento básico, dentre outros aspectos, além de
comprometerem a qualidade de vida urbana dos moradores da cidade, inviabilizam projetos no âmbito do
turismo. A degradação do espaço público é também um reflexo da fragmentação das identidades e da perda
de valores da cidadania. A cidade no seu processo de evolução acabou por privilegiar alguns aspectos
estéticos e cenográficos, deixando as dimensões históricas e culturais para um segundo plano, o que
acarretou um prejuízo à memória social. Fica evidente que as políticas públicas e a sociedade organizada
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devem atuar de maneira efetiva na recuperação do patrimônio edificado, bem como na revitalização social e
econômica dos centros urbanos. Deve-se atentar para o fato que a requalificação da área central não
abrange somente a recuperação de edifícios, no que tange às suas fachadas. A função estética das
construções deve ser aliada à forma de renovação dos espaços e formas de convivência dos valores sociais.
A valorização dos recursos locais pode propiciar o aparecimento de uma oferta cultural mais
diversificada. As experiências no contexto europeu apontam para o fato que a valorização do patrimônio e o
estímulo ao turismo fizeram que os edifícios históricos tivessem novo uso, o que acabou por contribuir na
melhoria da imagem da cidade. Pode-se dizer que as ações de conservação em determinadas cidades
significaram um maior fluxo turístico. A transformação dos centros urbanos atrairá cada vez mais turistas e
permitirá criar bases econômicas adequadas, tanto para a preservação do patrimônio, como também das
condições de vida da população.
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8º Capítulo
PATRIMÔNIO E MARGINALIDADE NOS ANTIGOS LEITOS FÉRREOS DE CIDADES
DO INTERIOR PAULISTA: QUESTIONAMENTOS PARA “FAZER-VER” OS DESAFIOS
DE INTERVIR NA CONTRACULTURA DO ESPAÇO HEGEMÔNICO

Evandro Fiorin
Doutor em Arquitetura e Urbanismo FAU-USP, estágio pós-doutoral na FAUP, líder do Grupo de Pesquisa: Projeto,
Arquitetura e Cidade – GPPArC, professor assistente doutor e coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da
UNESP-Campus de Presidente Prudente-SP.

Introdução
Este trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla, que tem por objetivo compreender em várias
cidades médias do noroeste e centro-oeste paulista, áreas urbanas de importância pública, as quais foram
acometidas por processos de deterioração, bem como suas intrínsecas relações sócio-espaciais, de modo a
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vislumbrar imaginários urbanos capazes de informar projetos de arquitetura e urbanismo sob o que
chamamos de: “desafio de radical experimentação”19.
Entretanto, nos deteremos aqui, no contexto da área central em contiguidade com o antigo leito
férreo de cinco cidades do interior paulista, algumas delas surgidas com a chegada da ferrovia, ou por ela
desenvolvidas. Nesta oportunidade restringimos nosso escopo à detecção do que restou do patrimônio
ferroviário e fabril, mas também à observação das situações e ou tipos citadinos, usos e representações de
uma cultura marginal presente nas paisagens pós-industriais desses sítios urbanos vitimados pela
obsolescência ferroviária.
Nesse sentido, recortamos para discussão territórios encrustados nos centros de algumas cidades
do interior do Estado de São Paulo, a saber: Presidente Prudente, a oeste; Araçatuba, Birigui, São José do Rio

19

Sob o título: “Arquitetura Marginal: o desafio de radical experimentação em áreas urbanas de cidades do interior paulista”, este
projeto de pesquisa é financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq – Brasil. Processo:
470634/2013-8. Conta, também, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e PIBIC-CNPq,
na liberação de bolsas de Iniciação Científica. Estuda o contexto da área central em contiguidade com o leito férreo de cidades
médias do noroeste e centro-oeste paulista, a saber: Presidente Prudente, Araçatuba-Birigui, São José do Rio Preto e Marília. Não
por acaso, antigas fronteiras das linhas férreas que cruzavam o interior do Estado de São Paulo, também, aglomerações urbanas
desenvolvidas pela expansão da malha ferroviária, mas, solapadas por sua obsolescência e deterioração e, mais recentemente,
caracterizadas por processos de modernização e de reestruturação produtiva. Tem como objetivo levantar e analisar as estruturas
abandonadas ou ocupadas por usos marginais nas adjacências das antigas ferrovias, além de buscar por situações e por tipos
citadinos capazes de deflagrar os impasses, dilemas e embaraços presentes nos centros dessas cidades, de maneira a captar
imaginários urbanos passíveis de informar novas espacialidades e projetos experimentais. Assim, a arquitetura marginal que
nominamos aqui, não é apenas a expressão das subjetividades subalternas, como reflexo das complexidades presentes em áreas
emblemáticas e de importância pública, acometidas por processos de degradação, mas também, a tentativa de definição de uma
estratégia de conceito-ação, que pretende esgarçar o sentido de uma produção institucionalizada, cada vez mais caracterizada
pela pluralidade, pela fragmentação e por enviesamentos. Um modus-operandi desestabilizador para questionar as próprias bases
disciplinares, em sua busca por agasalhar anti-projetos de arquitetura e urbanismo, como intervenções político-críticas, na
contracultura do espaço hegemônico.

168- (Re) Pensando a Cidade

Preto a noroeste; e Marília, no centro-oeste. As áreas selecionadas foram antigos pátios ferroviários e fabris,
as quais, após a obsolescência do transporte sobre trilhos no Brasil, em muitos casos, agora são alvos da
especulação imobiliária e da modernização urbana. Especialmente porque, hoje se localizam em áreas
centrais dotadas de uma vasta gama de infraestruturas.
Ao mesmo tempo, estes lugares sem destinação específica podem ser considerados como espaçosoutros. Pontuados por ruínas de edificações ferroviárias e fabris, ou configurados como grandes áreas
urbanas abandonadas, são sítios onde os nômades urbanos se embrenham, os sem-teto se abrigam, os
usuários de drogas se escondem, prostitutas fazem programas ou, simplesmente, o caminhante perpassa
diariamente. Sendo assim, estas zonas umbrais geralmente se interpõem pelos trajetos bairro-centro dessas
cidades médias, podendo aqui serem compreendidas como espaços marginais.

Considerando a ideia de flutuação e instabilidade inerentes aos espaços marginais compreende-se
que estes são um indomável mar (do vago, do desconforto, da ambiguidade e da provocação) e um
dos recursos desejados pelo homem contemporâneo, que procura formas de adaptação a um sistema
civilizacional em si oscilante e instável. Tal como é importante a chegada dos pescadores a terra firme
também o é a sua deriva pelo mar e a possibilidade de pescar. Estes dois mundos complementam20
se.

Diante desse entendimento acreditamos que a manutenção do sentido de um “lugar-reserva”,
localizado em muitos casos, no coração dessas cidades do interior paulista as quais recortamos, possa ser
uma forma político-crítica de contrabalançar o avanço de um processo de autonomização crescente de

20

ALMEIDA, S. F. de.; SALDANHA, M. Ruína como resistência: um lugar estranho num promontório de desejos. Revista Arq/a, 112,
mar./abr., 2014, p. 108-111, p. 108.
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parcelas consideráveis do espaço urbano desses municípios, agora pontuados por inúmeros bairros
residenciais fechados e isolados por sistemas de segurança, novos centros de compras privados e distritos
industriais insulares em zonas periféricas.
Com esse propósito estamos imbuídos da ideia de que os espaços residuais ao longo do leito férreo
de Presidente Prudente, as antigas caixas d’água da CEFNOB em Araçatuba, as ruínas da nova estação
ferroviária de Birigui, a Praça Cívica de São José do Rio Preto e trechos adjacentes ao caminho de ferro de
Marília devam continuar como espaços à mercê dos usos e representações dos passantes, como
esclareceremos mais adiante. Assim, ao mesmo tempo em que esses casos estudados se configuram como
cisões no tempo-espaço, abertos a um projeto inconcluso, também nos permitem rumar à deriva, diante de
suas n possibilidades de compreensão lúdico-construtiva da cidade21.
Com a defesa de uma posição de manutenção desses espaços livres e de exceção, sobretudo, nas
áreas centrais dessas cidades, não estamos fazendo apologia à política do “não fazer nada”, dos arquitetos
Lacaton & Vassal22, nem mesmo saindo em defesa da conservação do patrimônio ferroviário e fabril para
que se condene à destruição ou, ainda, a sofrer de uma sintomática afeição aguda pelo decadente, em uma
espécie de “ruinofilia”23. Ora, o que estamos a fazer é assumir uma postura questionadora, em detrimento
dos atuais métodos utilizados para a preservação do patrimônio cultural. Sendo assim, a estratégia
desafiadora que propomos, entre outras dinâmicas, tende a considerar as memórias e as inúmeras formas

21

DÉBORD, G. Teoria da Deriva. Revista Internacional Situacionista, 02, dez., 1958.
VASSAL, J. P. Jean Philippe Vassal conversa com José Adrião e Ricardo Carvalho, 24 março de 2006. Jornal de Arquitectos, 223,
abr./ jun. 2006 pp. 50-63, p. 59.
23
DOMINGUES, A. Ruinofilia. Revista Arq/a, 112, mar./abr., 2014, pp. 112-117, p. 112.
22
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de ocupação desses lugares-do-entre buscando alternativas para novas configurações, nas quais, o desejo
dos frequentadores possa morar24.
É certo que o estado de violência que está presente nas cidades paulistas e que induz à criação de
espaços de sociabilização controlados, não cessará tendo em vista apenas a reconversão dessas antigas
áreas ferroviárias e fabris em lugares destinados ao comércio, a uma cultura institucionalizada ou, ao
assombro turístico, pois também será preciso para tanto, reformas basilares na estrutura econômica,
política e social brasileira, as quais possam garantir maior distribuição de renda, saúde, educação e melhores
condições de vida urbana. Isto posto, entendemos que algumas das recentes intervenções, processos de
modernização e renovação urbana de áreas deterioradas no Brasil, apenas tem gerado o infortúnio da
gentrificação, pois expulsam as populações menos favorecidas do lugar, em favor dos interesses dos grupos
hegemônicos.
Ao mesmo tempo, a existência de grandes vazios urbanos e ruínas esparsas como dejetos de uma
cidade pós-hecatombe, compreendidos como uma “terra de ninguém”, também podem, talvez, estimular o
aumento da criminalidade e impunidade, já que acabam por configurar territórios obscurecidos, muito
próximos às áreas de maior movimentação nos centros dessas cidades. Além disso, há que se pesar que,
apesar de utilizarmos nesse estudo, o caminhar como prática metodológica para a detecção do patrimônio

24

DERRIDA, J. Uma arquitetura onde o desejo pode morar. In: NESBITT, K. (org.). Uma nova agenda para a arquitetura. São Paulo,
Cosac Naify, 2006, pp. 166-172. Essa entrevista a Jacques Derrida foi publicada pela primeira vez na Revista Domus, no ano de
1986.
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ferroviário e fabril, na busca por um encontro com “o outro” – ou seja, aquele que perambula, usa,
identifica-se ou habita os sítios urbanos marginais –, essa prática resigna-se a “enfrentar muitos medos”.25
Apesar disso, a tarefa de levantamento das principais estruturas abandonadas, antigas plantas
industriais e áreas ocupadas por usos marginais ao longo do caminho de ferro nas cidades já citadas têm
sido cumprida. Uma mirada que não cessa aqui, pois está imbuída do sentido do perambular como uma
forma de reconhecer um território pelas andanças e através da elaboração de “cartografias sensitivas” do
espaço, para posterior feitura de projetos experimentais levando em conta a percepção, usos e
representações das experiências vividas (nômades-pesquisadores, bem como, nômades-habitantes).
Entretanto, esta visão se detém aqui em uma apresentação ainda parcial do processo de construção dessas
cartografias para um fazer-ver os territórios marginais selecionados nas cidades do interior paulista, tendo
como meta lidarmos melhor com seus conflitos.
Desta forma, na primeira leitura que apresentamos das cinco cidades em conjunto faremos um
breve histórico da formação urbana de cada uma, acompanhado dos primeiros resultados que detectam,
através de mapeamentos e algumas fotografias, as conformações espaciais presentes nas paisagens
industriais e áreas contíguas aos antigos caminhos de ferro das cidades de: Presidente Prudente, Araçatuba,
Birigui, São José do Rio Preto e Marília. Além disso, apontaremos para alguns usos e representações que se
configuram nessas zonas, de modo a compor um olhar sobre a cultura marginal desses lugares, o qual não

25

CARERI, F. Walkscapes ten years later. In: CARERI, F. Walkscapes: o caminhar como prática estética. São Paulo, Gustavo Gili, p.
169-174, p. 170. “[...] medo da cidade, medo do espaço público, medo de infringir as regras, medo de apropriar-se do espaço,
medo de ultrapassar barreiras muitas vezes inexistentes e medo dos outros cidadãos, quase sempre percebidos como inimigos
potenciais.”
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se detém apenas à fisicalidade, mas ao descobrimento das espacialidades e de suas peculiaridades e
questionamentos possíveis de serem cogitados pelas nossas errâncias.

1. Presidente Prudente26

Presidente Prudente é um município a oeste do Estado de São Paulo, com pouco mais de 200 mil
habitantes. Ele se originou em 1917, com a chegada da ferrovia, a Estrada de Ferro Sorocabana (EFS) e sua
economia se baseou, inicialmente, em atividades como o café e o algodão – as quais possibilitaram a
implantação de indústrias beneficiadoras desses produtos na cidade.
A ferrovia estruturou o crescimento urbano de Presidente Prudente, além de ter sido um
importante meio de transporte de pessoas e da produção. No entanto, com o passar do tempo, diante do
desenvolvimento econômico aliado ao ensejo por modernização, dos estímulos ao transporte rodoviário,
que tornava ultrapassada a utilização de trens, além do consequente abandono da malha ferroviária no
Estado de São Paulo, o seu complexo ferroviário foi, paulatinamente, sendo desativado. A partir de então, a
área central da cidade sofreu algumas intervenções que aceleraram a deterioração de alguns espaços
emblemáticos, tal como a construção de um viaduto e a inserção de um camelódromo (comércio informal)

26

SANTOS, E. V.; FIORIN, E. Presidente Prudente: Patrimônio e Marginalidade ao longo do leito férreo. In: XII Congresso
Internacional de Reabilitação do Patrimônio Arquitetônico Edificado - CICOP - Bauru - São Paulo, 2014, Bauru-SP. Anais... XII
Congresso Internacional de Reabilitação do Patrimônio Arquitetônico e Edificado. A Dimensão do Cotidiano do Patrimônio e os
Desafios para sua Preservação. Bauru-SP, UNESP-FAAC, 2014, p. 277-286.
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na praça que compreendia a esplanada da estação, comprometendo, portanto, a preservação de parte da
memória da cidade, representada nos espaços públicos e nos antigos edifícios ferroviários e fabris.
O fim do transporte de passageiros pela ferrovia, em 1999, e sua completa desativação resultaram
em uma maior obsolescência do complexo ferroviário e de seu entorno. Para vencer a barreira da linha que
corta o centro urbano – de leste para o oeste da cidade, o poder público apenas se preocupou com o
automóvel. O pedestre tem poucas alternativas e, essas, ainda são precárias. Há um pequeno túnel sob os
trilhos, este é bem iluminado internamente, porém é limitado por portões em suas extremidades, que ficam
abertos apenas das 6h às 22h, por questões de segurança. Fora desse horário, os pedestres têm que utilizar
outros meios para ir de um lado ao outro da cidade. Outro ponto de passagem é no final da Rua Júlio Tiezzi,
onde se encontra uma antiga roleta. Mesmo sem função alguma, por ela passam dezenas de pessoas
diariamente para “atravessar a linha”. O local se encontra bastante deteriorado devido à falta de
manutenção e cuidado. Os muros estão pichados, há muitos pedregulhos, a vegetação cobre os trilhos e a
transposição do leito férreo é praticamente impossível às pessoas que têm dificuldades de locomoção.
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Figura 01 – Mapeamento do Patrimônio Ferroviário e Industrial de uma parte do leito férreo, contígua ao núcleo original da
cidade, no centro de Presidente Prudente.

Fonte: GPPArC.

Recentemente, os edifícios que serviam ao complexo ferroviário mudaram seus usos. O prédio da
antiga estação ferroviária, hoje abriga o serviço de defesa do consumidor; os edifícios das IRM – Indústrias
Reunidas Matarazzo, atualmente abrigam o Centro Cultural Matarazzo; os armazéns, anexos à estação
ferroviária se tornaram depósitos da empresa Cimcal; outros galpões fabris se converteram em: depósito
para uma empresa de bebidas (Bebidas Wilson); depósito de cimento; mecânica de autos e um centro
religioso.
Aqueles edifícios que não possuem nenhuma função estão abandonados, sucumbindo às
intempéries, à mercê da degradação – portas e janelas quebradas, lixo espalhado. Quem os utiliza, o faz de
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maneira singular: local de passagem para usos marginais: andarilhos, moradores de rua, usuários de drogas,
prostitutas e travestis.
Percebem-se alguns espaços residuais, sem nenhuma destinação, mas que se apresentam
concernentes aos que se tornaram invisíveis à sociedade, como espaços prenhes de uma cultura marginal do
lugar. Assim, as subjetividades subalternas encontram nessas áreas deterioradas, oportunidades de
demonstrar alguma forma de pertencimento ao local. E não é difícil encontrar vestígios e fragmentos desses
sujeitos: cobertores, colchões, roupas, panelas, cachimbos, bitucas de cigarros espalhados por diversos
espaços, além de muros e vagões pichados, com inscrições como: “não adianta querer tem que ser tem que
pá o mundo é diferente da linha pra cá” (sic).

Figuras 02, 03, 04– Comércio informal; colchão na beira de um galpão; traços de uso e ocupação marginais nas áreas centrais e
contíguas ao leito férreo de Presidente Prudente. Fonte: GPPArC.

Fonte: GPPArC.

Nesse sentido, o entorno ferroviário e patrimônio histórico de Presidente Prudente, agora
adquirem uma nova dinâmica, com características bem diferentes daquelas que tinha na formação da
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cidade. A degradação e a obsolescência dos espaços e dos edifícios prevalecem caracterizando uma
paisagem desafiadora, que causa estranhamento e, ao mesmo tempo, se abre à reflexão futura de possíveis
novas destinações, numa busca de maneiras de levarmos em consideração a existência desses nômades
habitantes, engendrando diversas questões, uma delas sobre: como encontrar meios para suscitar o sentido
de pertencimento dos “outros” em projetos vindouros para esses espaços residuais.

2. Araçatuba27

Araçatuba é um município a noroeste do Estado de São Paulo, com quase 200 mil habitantes. Ele se
originou em 1908, com a chegada da ferrovia da Companhia Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (CEFNOB) e
a sua economia se baseou nas atividades agropecuárias, passando pelo café, oleaginosas, com destaque
para o algodão – o que possibilitou a implantação de indústrias beneficiadoras de produtos agrícolas na
cidade –, seguidas da pecuária e, atualmente, a agroindústria canavieira – com destaque para a produção
sucroenergética.
Apesar de a ferrovia ter sido a mola propulsora da criação da cidade de Araçatuba, mais tarde
contribuindo para sua pujança no transporte de gado, mesmo em um período em que a cidade já era servida
por uma considerável infraestrutura rodoviária, o seu processo de deterioração por falta de investimento e
27

MELO, A. P. Z.; FIORIN, E. Araçatuba: Patrimônio e Marginalidade ao longo do antigo leito férreo. In: XII Congresso Internacional
de Reabilitação do Patrimônio Arquitetônico Edificado - CICOP - Bauru - São Paulo, 2014, Bauru-SP. Anais... XII Congresso
Internacional de Reabilitação do Patrimônio Arquitetônico e Edificado. A Dimensão do Cotidiano do Patrimônio e os Desafios para
sua Preservação. Bauru-SP, UNESP-FAAC, 2014, p. 269-276.
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desinteresse do poder público, fez com que sucumbisse. Assim, o pátio ferroviário de Araçatuba acabou
sendo desativado e os trilhos que cortavam o centro da cidade foram totalmente arrancados. A partir de
então, toda a área central da cidade foi reurbanizada e vem sofrendo intervenções financiadas pelo
município e, mais recentemente, pela iniciativa privada, as quais aceleram a deterioração de alguns espaços
emblemáticos, comprometendo, portanto, a preservação de parte da memória da cidade, representada nos
espaços públicos e nos antigos edifícios ferroviários e fabris.
O anúncio oficial da retirada dos trilhos do trem do centro da cidade e a transferência destes para
fora da malha urbana foram feitos no início dos anos de 1990 e, a partir de então, várias propostas foram
concebidas para a região da esplanada da ferrovia. Dentre estas, a escolhida foi a do “Centro Cultural
Ferroviário da Prefeitura Municipal de Araçatuba” (1994), do urbanista Antônio Arnot Queiroz Crespo. Ela se
constituiu em três etapas: a construção da nova estação ferroviária distante do perímetro urbano, em 1992;
a remoção dos trilhos de dentro da cidade, em 1995; e a pavimentação asfáltica de uma avenida no antigo
percurso dos trilhos, que ao longo do seu trajeto recebe os nomes de Valdir Felizola de Morais, Araçás e
Governador Mário Covas.
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Figura 05 – Mapeamento do Patrimônio Industrial ao longo do antigo leito ferroviário de Araçatuba.

Fonte: GPPArC.

Nessa proposta alguns edifícios do conjunto arquitetônico ferroviário foram mantidos
compreendendo as antigas casas dos ferroviários, as quais sofreriam reformas e adaptações para receberem
novos usos, tal como entidades assistenciais e culturais mantidas pela Prefeitura Municipal. A antiga oficina
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de locomotivas seria transformada no “Centro Cultural Ferroviário”. Um galpão de estocagem seria
adaptado para acolher a Universidade Aberta da Melhor Idade – UNA. E o prédio da estação ferroviária
modernista seria aproveitado como ponto de informação turística. A transferência da linha férrea para fora
do perímetro urbano, em 1995, também possibilitou a melhoria das ligações entre a região central da cidade
com os bairros, inclusive pela retirada de um muro da CEFNOB que servia como fechamento do pátio
ferroviário e dificultava o acesso dos moradores da região norte ao centro da cidade.
Entretanto, nessa intervenção, algumas casas da Vila Ferroviária foram demolidas para dar espaço à
construção do Terminal Rodoviário Urbano “Nelson Reis Alves”, enquanto outras parecem estar
abandonadas até hoje. A estação ferroviária de cunho modernista passou a acolher a Guarda Municipal e o
DEMTRA – Departamento Municipal de Trânsito, que ocupam o local para guardar equipamentos de uso
diário, como placas de trânsito, além da bilheteria do Terminal Urbano. Atualmente, a extensa plataforma
da estação ferroviária desativada frequentemente serve como espaço de passagem aos que se dirigem do
centro, à Avenida dos Araçás e vice-versa, além de, durante o dia, oferecer sombra e proteção contra a
chuva aos pedestres que caminham na avenida; já à noite, se apresenta como um lugar propício ao abrigo
dos sem-teto. Porém, apesar de servir a distintos usos, boa parte do antigo edifício ferroviário está bastante
deteriorado, pela falta de manutenção e pela ação de vândalos. Diferentemente do antigo galpão de
estocagem transformado na UNA, onde se desenvolve um trabalho sociocultural com as pessoas da terceira
idade, que se apresenta mais conservado, pois desde 2003 é gerido por uma instituição privada.
Ao mesmo tempo, o “Centro Cultural Ferroviário”, que fora criado na antiga oficina de locomotivas
para ser um local atrativo, desde 2009 está interditado, com problemas em sua infraestrutura e tem suas
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tesouras de madeira do telhado impregnadas por cupins e servindo como ninho de pombos. Um belo
galpão, agora, desocupado e abandonado, talvez pelo descaso do poder público, ingerência de recursos ou,
por não ter sido adaptado a usos mais sensíveis às reais necessidades do local.

Figuras 06, 07, 08– Morador de rua sob a marquise da antiga estação ferroviária e sob uma antiga caixa d’água da CEFNOB;
descaso com o patrimônio ferroviário no antigo leito férreo de Araçatuba.

Fonte: GPPArC.

Os antigos reservatórios elevados de água da CEFNOB são índices da cultura marginal do lugar,
rastros da antiga ferrovia na esplanada que virou asfalto. À sombra deles, moradores de rua se abrigam
fazendo desses espaços residuais uma casa. Roupas são estendidas em varais presos na estrutura. Bancos
viram cama. E o piso do reservatório em si, banheiro improvisado. Nas imediações, prostitutas e travestis
fazem ponto e, andar desacompanhado por esta região, durante à noite, pode ser convite a um assalto.
Quanto às edificações fabris, depois de algum tempo abandonadas, elas foram adquiridas por
outras empresas e, hoje, após passarem por adaptações e descaracterizações, abrigam novos
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estabelecimentos. O complexo das IRM – Indústrias Matarazzo é ocupado pela COBRAC – Cooperativa
Agropecuária do Brasil Central (distribuidora de produtos alimentícios e da agropecuária) e pela rede local
de Supermercados Rondon. Na antiga localização das indústrias SANBRA – Sociedade Algodoeira do
Nordeste Brasileiro, se estabeleceu a CAMDA – Cooperativa Agropecuária e um condomínio residencial
vertical. Em um dos antigos barracões das indústrias Anderson Clayton se constituiu, recentemente, um
estacionamento e lava jato. O edifício do antigo Posto de Sementes, por algum tempo, serviu de depósito do
Governo do Estado e, atualmente, parte dele está sendo reformado para abrigar um Escritório de Defesa da
Agropecuária do Governo do Estado de São Paulo. Outro edifício que beneficiava e armazenava produtos
agrícolas foi demolido e o seu terreno encontra-se vazio. No cruzamento das Avenidas João Arruda Brasil e
Waldemar Alves, onde se localizava o terreno da antiga BRASMEN, já demolida será construído o shopping
mall VIC Center Araçatuba. Finalmente, ao lado do “Centro Cultural Ferroviário”, em um terreno que,
antigamente, servia como pátio de manobras da ferrovia, se instalou em 2012, um megaempreendimento
comercial, uma loja de departamentos da rede nacional catarinense HAVAN.
Nesse sentido, Araçatuba vem sofrendo um processo acelerado de modernização espacial do seu
antigo complexo ferroviário e fabril. Diante disso, cabe nos interrogarmos como podemos contribuir para
evitar a preponderância dos interesses econômicos frente à preservação do patrimônio que está de pé,
além do desafio de considerar o lugar dos nômades habitantes, que por ali ainda perambulam, mesmo
diante da gentrificação desenfreada. Viabilizando as necessidades mínimas dos “outros” na cidade, nos
rastros do passado que ainda restaram?
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3. Birigui28

Birigui é um município a noroeste do Estado de São Paulo com aproximadamente 100 mil
habitantes. Ele se originou em 1908, com a chegada da ferrovia da Companhia Estrada de Ferro Noroeste do
Brasil (CEFNOB) e a sua economia se baseou nas atividades agropecuárias, passando pelo café, oleaginosas,
com destaque para o algodão – o que possibilitou a implantação de indústrias beneficiadoras de produtos
agrícolas na cidade.
Na década de 1940, Birigui foi uma das maiores produtoras de algodão de toda a região noroeste
do Estado de São Paulo. Na Fazenda Guatambu – mais precisamente a meio caminho entre as cidades de
Araçatuba e Birigui –, a cultura do algodão foi amplamente desenvolvida, sendo necessária a construção de
mais uma estação ferroviária, a Estação Guatambu, dentro dos limites da fazenda (para o escoamento de
café e algodão). Assim, importantes indústrias beneficiadoras se implantaram na cidade como a
multinacional Anderson Clayton e a Biol.
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Figura 09 – Mapeamento do Patrimônio Industrial nas áreas centrais de Birigui.

Figura 09 – Mapeamento do Patrimônio Industrial nas áreas centrais de Birigui. Fonte: GPPArC.

Todavia, a crise internacional do algodão e a sazonalidade da safra fizeram a cidade enfrentar
inúmeros problemas, sobretudo, altas taxas de desemprego, o que levou a passar por transformações que
impulsionaram uma formação industrial mais sólida voltada para a produção de calçados, a qual se estende
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até os dias atuais. Desta forma, as indústrias beneficiadoras de produtos agrícolas foram fechando e hoje
servem a outros usos industriais e de serviços.
A expansão da indústria calçadista, a partir dos anos 60, impulsionou a instalação de novas
empresas no município, tais como prestadoras de serviços especializados, instituições voltadas à formação
de mão-de-obra, fornecedoras de componentes e representantes de maquinaria e equipamentos. Observase, nesse período, a formação de uma aglomeração industrial de grande envergadura, conhecida nacional e
internacionalmente, responsável por alcunhar a cidade como: Capital Brasileira do Calçado Infantil.
No Brasil, o acelerado crescimento econômico na segunda metade do século XX, através da
expansão do setor industrial estava ligado ao grande incentivo do transporte rodoviário seguinte à
implantação da indústria automobilística no país. Isso fez com que houvesse uma diminuição do transporte
ferroviário, fazendo surgir os primeiros questionamentos sobre o futuro dos trilhos, os quais cortavam as
cidades servidas pela ferrovia. Desde então, Birigui passou a ser servida por inúmeras rodovias dentre as
quais a SP-300 (Rodovia Marechal Rondon) permitindo ligações com a malha rodoviária das principais
cidades do Estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, esta rodovia serviu como uma barreira à ocupação da
região para além do asfalto, aglutinando o núcleo urbano na direção leste e representando um entrave ao
crescimento da cidade.
Sob a desculpa de que os trilhos atravancavam o centro do município atrapalhando a passagem de
pedestres e automóveis – pretexto somado à falta de investimentos no setor ferroviário – foi anunciada sua
retirada da malha urbana. O antigo percurso da ferrovia foi asfaltado e a linha do trem propriamente dita foi
removida. Nesse sentido, poucos são os resquícios arquitetônicos e urbanísticos da esplanada. Hoje, da
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estação antiga, mal existem vestígios, pois no local foi construída uma escola. Apenas sua escadaria sobrou
como um traço da memória do lugar. Já da Estação Guatambu resta, apenas, uma velha casa de ferroviário,
mais precisamente do antigo chefe da estação e uma parte da antiga plataforma de embarque, tomada pelo
mato, localizada em frente à referida casa na zona rural do município.

Figuras 10, 11, 12– Abandono, novos usos e representações na nova Estação Ferroviária de Birigui.

Fonte: GPPArC.

Com a demolição da antiga estação ferroviária em 1969, uma nova foi implantada no ano de 1970,
há cerca de seis quilômetros da primeira, na então Vila Real, hoje, Vila Isabel Marin. A nova Estação
Ferroviária foi construída para uma cidade modernizada, mas já sem grande serventia, e é, atualmente,
exemplo emblemático do abandono do patrimônio ferroviário, à mercê da deterioração. Com o aumento do
descaso do poder público é frequentada por moradores de rua e delinquentes. Pichada e muito suja, com
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vários objetos pessoais espalhados pelos trilhos e plataforma é uma área urbana onde, durante o dia, o
silêncio é absoluto, mas, há noite, os usos imprevistos prevalecem e configuram a cultura marginal do lugar.
Nesse contexto, indubitavelmente, as pichações e os grafites inscritos nas ruínas da nova estação
ferroviária são particularmente reveladores. Relatam percepções políticas e críticas da nossa sociedade,
traços do nomadismo, usos e representações da vida cotidiana. Imagens e imaginários que podem ser
decifrados não apenas como maneiras de fazer-ver esses territórios, espécie de código de anseios dos
“outros” sobre como intervir nas áreas urbanas deterioradas. Um novo modo de ouvir a voz das ruas
reverberando-a no projeto.

4. São José do Rio Preto29

São José do Rio Preto é um município a noroeste do Estado de São Paulo, com mais de 400 mil
habitantes. Ele se originou em 1820, com a chegada dos primeiros desbravadores da região do noroeste
paulista, interessados basicamente na exploração agrícola e na criação de animais domésticos. De 1820 até
1892 a economia da cidade era basicamente de subsistência. Com a chegada da linha férrea em 1912, a
Estrada de Ferro Araraquarense (EFA) houve a impulsão do seu desenvolvimento. Na década de 1930
iniciou-se a industrialização da cidade com a operação de várias indústrias instaladas ao longo do percurso
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da Estrada de Ferro. Ligadas à cultura do algodão, se destinavam ao beneficiamento, à fabricação de óleo e
produtos do ramo têxtil.
As mais notáveis indústrias instaladas ao longo do caminho de ferro foram: a IRM – Indústrias
Reunidas Matarazzo (meados dos anos 1930), a SANBRA – Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro
(década de 1930), a multinacional Anderson Clayton (década de 1930), a multinacional Swift do Brasil S.A.
(1944) e o Cotonifício Rio Preto S/A (1948). Entretanto, na segunda metade do século XX, com crise do
algodão nos mercados internacionais, muitas dessas plantas foram fechadas.
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Figura 13 – Mapeamento do Patrimônio Industrial ao longo do leito férreo e junto ao centro da cidade de São José do Rio Preto.

Fonte: GPPArC.

Com o crescimento da cidade, desde a década de 1940, a opinião pública cobrava por um plano
urbanístico que demarcasse as zonas industriais comerciais e residenciais. Assim, o final da década de 1950
marca uma grande mudança na paisagem urbana de São José do Rio Preto, com a constituição de um
modelo urbano progressista que visou reordenar seu traçado viário e remodelou a fisionomia de todas as
suas praças. Este foi um momento de grande modernização em nome da chamada “destruição criativa”.
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Anos depois, esse intento de modernização levou ao aniquilamento da antiga esplanada da ferrovia
(Praça Paul S. Harris) e a aquisição de terrenos adjacentes (tal como o ocupado por um pastifício), para a
construção de uma estação rodoviária modernista, defronte ao edifício art-decô da antiga Estação
Ferroviária. Além disso, com o intuito de valorizar a região e modernizar as imediações da linha férrea foi
criado um concurso para a realização de uma Praça Cívica, atrás da estação ferroviária. Uma área, que antes
era ocupada por fábricas e beneficiadoras de grãos.
Atualmente, a Praça Cívica, que fora parcialmente construída, exprime a cultura marginal do lugar,
majoritariamente ocupada por usos transgressores. No caso de São José do Rio Preto as transformações
ocorridas no centro da cidade e nas adjacências do leito férreo podem ter contribuído para gerar o
abandono dos edifícios da ferrovia, bem como a construção de projetos modernizados, que na época
ignoravam a memória de sua formação urbana. Atualmente, o que se pode encontrar nas proximidades da
linha férrea são: alguns antigos galpões industriais em ruínas; a casa do Chefe da Estação que, apesar de não
possuir nenhum uso, se mantém conservada; a Swift do Brasil S.A., que recentemente foi restaurada e se
transformou em um teatro e a Estação Ferroviária, que permanece intocada, mesmo sem a manutenção
adequada.
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Figuras 14, 15, 16 – Grafites na Praça Cívica; sem-teto se abrigam na marquise da Biblioteca Municipal e em antigas instalações
ferroviárias em São José do Rio Preto.

Fonte: GPPArC.

Assim, se a ferrovia foi, por muitos anos, a fonte propulsora para crescimento da economia da
cidade, ao longo do tempo, o modal perdeu a sua importância frente à diversificação da economia e
consequente valorização do transporte rodoviário. Apesar de não ter sido totalmente desativada para o
transporte de cargas, a estação ferroviária e seu entorno imediato se configuram como uma área
abandonada e são consideradas como entraves para o desenvolvimento da cidade. Recentemente, após um
descarrilamento com vítimas fatais, a opinião pública conjectura a retirada dos trilhos e a construção de um
contorno ferroviário.
Nesse intento, o governo municipal cogita uma transformação da Praça Cívica: de área pública
verde e livre na cidade, em um terminal de ônibus urbanos. Uma medida um tanto quanto polêmica, pois
apesar dos problemas de mobilidade que a cidade enfrenta – seja pelos terminais rodoviário e urbano
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hipoestimados, seja pelo aumento do número de veículos –, em última análise, revela um ensejo de banir
com os usos marginais naquela região. É certo que São José do Rio Preto necessita de soluções emergenciais
para o transporte público municipal, mas o sensato, não seria a concepção de um projeto que fosse
plausível à preservação desse lugar aberto à cidade? O desafio, nesse sentido, seria o de buscar uma
mediação entre os usos e representações dos “outros” na Praça Cívica e alternativas para uma melhoria do
tráfego na cidade, dentre outras questões.

5. Marília30

Marília é um município no centro-oeste do Estado de São Paulo com uma população superior a 230
mil habitantes. Ele se originou em 1916, quando a Companhia Paulista de Estradas de Ferro cravou nessas
terras um marco de madeira com suas iniciais (CP), indicando que ali seria construída uma nova estação
ferroviária. Sua economia se baseou nas atividades agroindustriais, iniciadas pelo café, fiações de seda e
oleaginosas, com destaque para o algodão – o que possibilitou a implantação de indústrias beneficiadoras
de produtos agrícolas e fabricantes de insumos na cidade –, seguidas das indústrias de alimentos – com
destaque para a produção de doces, biscoitos e amendoins.
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A ferrovia estruturou o crescimento urbano da cidade de Marília, além de ter sido um importante
meio de transporte de pessoas e da produção. No entanto, com o passar do tempo, diante do
desenvolvimento econômico aliado ao ensejo por modernização, dos estímulos ao transporte rodoviário,
que tornava ultrapassada a utilização de trens, além do consequente abandono da malha ferroviária no
Estado de São Paulo, o pátio ferroviário de Marília acabou sendo desativado. Os trilhos do trem, entretanto,
ainda permanecem cortando a cidade. Um traço da memória que está preservado, apesar das ações
recentes do poder público e, principalmente, do mercado imobiliário no sentido de ocupar e descaracterizar
alguns dos edifícios ferroviários e fabris.
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Figura 17 – Mapeamento do Patrimônio Industrial ao longo de parte do antigo leito férreo de Marília.

Fonte: GPPArC.

Nas cidades do Noroeste e Centro-Oeste do Estado de São Paulo, incluindo Marília, as ideias de
“modernidade” e “progresso”, induzirão uma série de empreendimentos numa tentativa de mimetizar os
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grandes centros urbanos. Dentro desse contexto destaca-se a construção de um viaduto, tal como em
outras cidades do interior paulista, para que os veículos transpusessem com segurança a “barreira” que a
linha férrea passou a representar depois de sua derrocada. O fiasco de sua construção fez com que, anos
mais tarde fosse derrubado.
A obsolescência da ferrovia, no entanto, acelerou a deterioração das áreas centrais adjacentes e,
hoje a Estação Ferroviária, subutilizada desde a década de 1980, se encontra lacrada. Uma passagem
subterrânea de pedestres, por abrigar andarilhos e mendigos durante as noites frias, também foi fechada na
década de 1980. As casas dos ferroviários foram demolidas e, em seu lugar, na esplanada da Estação, foi
edificado o Terminal Rodoviário Urbano “Dom Hugo Bressane de Araújo”, inaugurado na gestão do prefeito
Abelardo Camarinha, em 1988.
Dos complexos que abrigaram os imponentes sítios fabris responsáveis pela primeira fase de
pujança econômica de Marília, apenas dois foram demolidos. Da SANBRA – Sociedade Algodoeira do
Nordeste Brasileiro, somente restou a chaminé, um vestígio de sua existência na paisagem. A sede da
multinacional Anderson Clayton foi totalmente removida e, em seu lugar, se localiza uma importante
avenida da cidade. O antigo complexo das IRM – Indústrias Reunidas Matarazzo foi segmentado e
parcialmente demolido, hoje abriga uma casa de materiais de construção, uma madeireira, um hotel, uma
casa noturna (no edifício da antiga termoelétrica e chaminé) e as instalações do serviço de seguridade social
brasileiro. O complexo fabril da Indústria Zillo comporta hoje, em suas antigas instalações, um depósito de
materiais de construção, um supermercado e uma indústria metalúrgica. O antigo galpão de locomotivas,
que vinha sendo utilizado como estacionamento de automóveis desde seu abandono, foi demolido no ano
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de 2012. Nas adjacências, o prédio da Máquina de Café Montolar, que após seu fechamento na década de
1960, servia de depósito particular, foi reformado, em 2003, e, atualmente, abriga uma agência bancária.
Depois da demolição do viaduto ocorreu uma reforma de uma parte do leito férreo. Uma faixa
com extensão aproximada de 400 metros recebeu tratamento paisagístico, calçamento e uma fonte. Muitos
galpões desocupados da Avenida das Indústrias foram reformados forçando a re-ocupação dessa região.
Hoje, nestes espaços funcionam: a Cooperativa Central Agrícola Sul Brasil e a garagem do Corpo de
Bombeiros de Marília. No quadrilátero compreendido entre a Av. Sampaio Vidal e as ruas Catanduva e
Piratininga encontram-se as ruínas do sítio fabril de uma fiação de seda. Um lugar que serve de espaço para
pichações, “outdoors” e propaganda, mas prestes a ser ocupado pela iniciativa privada.
Assim, entendemos que as reformas realizadas pelo poder público no fragmento do antigo
viaduto tiveram um caráter de valorização do solo e foram iniciativas que buscaram gentrificar os espaços
abertos (existem vários outros, que ainda restam ao longo do leito férreo), muitas vezes, à custa da
destruição do patrimônio histórico do complexo ferroviário e fabril.
Ao mesmo tempo, talvez, foram responsáveis por um processo de democratização urbana que
vem ocorrendo em alguns períodos. Durante o dia, diferentes camadas da população frequentam os órgãos
de serviços governamentais estaduais localizados em um dos antigos galpões. Durante à noite, graças à
criação de uma feira noturna, que funciona às quintas feiras das 17h às 22h, alguns trechos adjacentes do
leito férreo são utilizados como espaços prenhes de sentido (eminentemente públicos), pois as famílias vêm
para passear, se alimentarem ou adquirirem produtos diferenciados, se misturando aos tipos citadinos mais
diversos. No entanto, durante às noites e às madrugadas dos outros dias da semana, tanto a antiga gare da
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Estação Ferroviária, quanto outros trechos adjacentes da ferrovia são os espaços que revelam uma cultura
marginal do lugar onde podem ser observados prostitutas e michês, moradores de rua dormindo,
ocorrências de tráfico e utilização de drogas, além dos pichadores.

Figuras 18, 19, 20 – Morador em situação de rua dormindo em um antigo edifício do leito férreo; usuários de drogas na antiga
gare; morador em situação de rua perambulando com seu cachorro nas imediações da antiga estação ferroviária em Marília.

Fonte: GPPArC.

Diante desses relatos, nos questionamos como intervir nesses trechos adjacentes ao antigo
caminho de ferro de Marília. Se frente aos processos de modernização, a feira noturna, como um evento
esporádico, consegue manter um princípio agregador, capaz de promover encontros entre diversos
segmentos sociais, poderíamos nos apropriar desse sentido em projetos menos programados e mais casuais
que servissem aos “outros” e toda à cidade?
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6. Algumas Considerações
A construção desse primeiro mapeamento do patrimônio ferroviário e fabril em algumas áreas das
cidades do interior paulista já destacadas, bem como os apontamentos aqui realizados sobre a cultura
marginal dos lugares por onde caminhamos, ainda carece de mais elementos para fazer-ver essas áreas
urbanas. Isto porque, os levantamentos de campo precisam ser melhor trabalhados, sob a prática do
caminhar pelas áreas estudadas, afim de recolher mais índices dos usos e representações, através de
linguagens multimidiáticas, as quais permitam diversos tipos de registros (do papel às câmeras fotográficas
equipadas com visão noturna e sensores infravermelhos), tendo como preconização a constituição de
formas de diálogo com os nômades-habitantes, talvez, pelo desenho.
Nesta estratégia, mapas se transformam em esboços, os quais podem se relacionar, mais
diretamente, com as experiências vividas pelos usuários dessas áreas urbanas deterioradas, dinamizando as
chamadas “cartografias sensitivas”. Possivelmente, nestas oportunidades de inversão e mistura de papéis
pode emergir uma postura político-crítica diante da compreensão heterotópica31 dos lugares onde os
nômades-pesquisadores possam compreender alguns dos desejos dos nômades-habitantes e, assim, ter
maiores subsídios para os questionamentos diante de uma nova maneira de ler lugares prenhes de sentido
e, também, para pensar projetos que sejam mais experimentais e desafiadores ao status quo na
contracultura do espaço hegemônico.
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INTRODUÇÃO
Levando em conta a compreensão da habitação, na qual a moradia é inerente à cidade, um olhar
mais atento à cidade brasileira contemporânea é no mínimo paradoxal: o contexto da produção atual de
Habitação de Interesse Social (HIS) no Brasil, principalmente no que diz respeito aos conjuntos habitacionais
do programa vigente Minha Casa Minha Vida (PMCMV) vem demonstrando exatamente a ausência da
articulação das políticas públicas de promoção habitacional com a produção do espaço urbano. Ao que
parece, falta ao modelo de produção habitacional no país a abordagem sobre o conceito da habitação social
apresentado na Conferência La Formación para la gestión de la producción social del hábitat realizada na
cidade de Rosário, Argentina, onde Pelli (2007), expõe a questão da habitação delineando-a em dois planos:
a) primeiro plano apresentado por Pelli (2007) refere-se às organizações promotoras da habitação,
órgãos governamentais ou não, que regulam e estabelecem especificações técnicas e
orçamentárias rigidamente estruturadas e métodos para a seleção de beneficiários;
b) segundo plano, então, dedica-se à concepção concreta da habitação, que define em cada caso a
materialidade arquitetônica, urbanística e construtiva.
Além de Pelli (2007), autores como Ferreira (2012), Cardoso (2013) e Pedro (2013), dentre outros,
assumem que a grande falha no que se diz respeito à satisfação dos beneficiários em relação aos conjuntos
habitacionais de interesse social (CHIS) ocorre pela ausência de intercâmbio nas tomadas de decisões entre
os dois planos acima apresentados. As definições do primeiro plano condicionam as do segundo plano; no
entanto, se não há uma troca, não existem intervenções do segundo plano nas decisões que se tomam no
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primeiro. Esse modelo de produção de HIS em países como o Brasil, em um sistema compartimentado de
tomada de decisões, não promove o contato entre os responsáveis do segundo plano, os projetistas e os
beneficiários futuros usuários das habitações, tendo em vista que esse conhecimento se produz no primeiro
plano, através de procedimentos estatísticos como censos e pesquisas. Assim, as soluções elaboradas pelo
segundo plano tornam-se decisões intuitivas amortizadas em dados técnicos que não levam em conta o
conhecimento das necessidades reais dos usuários, suas aspirações e condições (FERREIRA, 2012; GRANJA et
al., 2009; SALÍNGAROS et al., 2010; VILLAÇA, 1986).
Esse modelo de produção habitacional vem sendo reproduzido no Brasil desde o extinto Banco
Nacional de Habitação (BNH), e através de diversos estudos de Avaliação Pós-Ocupação (APO) sobre os CHIS
produzidos dessa forma, demonstrou-se que a ausência da incorporação dos valores desejados pelos futuros
usuários junto à reprodução de um projeto padrão que não leva em conta as condições ambientais, mas
apenas o maior adensamento de unidades habitacionais, ocasionou em muitos dos conjuntos um processo
de deterioração bastante precoce, em razão da rejeição dos moradores em relação ao espaço de baixa
qualidade que essas habitações apresentaram (BARROS, 2008; KOWALTOWSKI et al., 2006; MONTEIRO,
2007)
Em resposta a essa produção racionalizada e massificada da HIS, o objetivo deste trabalho é
reconhecer e valorizar as iniciativas que vêm motivando a construção de ambientes mais sustentáveis, que
considerem em seus projetos, espaços mais humanizados e que possibilitem a agregação de valor pelos seus
usuários e assim, consequentemente, a manutenção e vivacidade desses locais (LEWIS, 2005). Dessa forma,
utiliza os projetos de habitação coletiva do Concurso “Habitação para Todos – Concurso Nacional de Projeto
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de Arquitetura de Novas Tipologias para Habitação de Interesse Social Sustentáveis”, uma iniciativa da
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), em parceria com o
Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), como exemplo propositivo da articulação dos planos apresentados
por Pelli (2007), relevando a incorporação da humanização na produção de CHIS para alcançar a
sustentabilidade e demonstrando assim a extensão das possibilidades de um projeto habitacional social com
qualidades arquitetônica e urbana no país.

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
A pesquisa desenvolve-se então em três partes principais, sendo a primeira delas a fundamentação
teórica sobre os conceitos da humanização da moradia, levando em conta também as disposições sobre o
valor desejado da habitação social apresentados em Granja et al. (2009) e assim a efetiva sustentabilidade
dos projetos de CHIS. A segunda parte do trabalho apresenta o Concurso “Habitação para todos” e os
projetos selecionados para a verificação das qualidades arquitetônicas e urbanísticas da habitação discutidas
na primeira parte da pesquisa. Por fim, através da apresentação dos resultados dessa análise sobre o
projeto de conjuntos habitacionais supostamente sustentáveis, encaminham-se as considerações finais do
presente trabalho.

A humanização do habitar e os projetos de CHIS
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No Brasil grande parte da crítica dos conjuntos habitacionais produzidos pelo modelo destacado
por Pelli (2007) foram resultados da estandardização e dos excessivos funcionalismos absorvidos dos ideais
disseminados pelo Movimento Moderno, principalmente no período do BNH entre os anos de 1964 e 1980,
imperando no cenário urbano a monotonia e a repetitividade de uma paisagem árida em extensos terrenos
em áreas afastadas das cidades, ausentes ainda de infraestruturas que possibilitassem a efetiva utilização e
apreciação dos espaços abertos e públicos desses conjuntos, atrelados ainda às reduzidas qualidades
técnicas na construção e projeto das unidades, que ocasionaram na vandalização e na depredação de
muitos desses empreendimentos.
Os estudos resultados da crítica moderna discutiram assim a necessidade de espaços diversificados
atribuindo a atuação dos usuários em relação ao ambiente vivido como essências para o desenvolvimento
do projeto. Resgataram conceitos das cidades tradicionais, que foram anulados pela produção moderna e
reintroduziram o fator humano relacionando-se com o ambiente nas proposições para a construção das
cidades (NEGRELLOS, KOURY, 2010). Centraram-se assim na recuperação dos valores humanos na produção
arquitetônica e urbana, Jacobs (1961), Alexander et al. (1977), Gifford (1997), que são alguns dos exemplos
que enfatizaram a necessária incorporação do usuário no desenvolvimento do projeto, levando em conta
suas aspirações, ambições e reais necessidades.
Imbuído de uma forte crítica ao movimento moderno, A pattern language, livro publicado por
Christopher Alexander em 1977, apresentou uma série de parâmetros projetuais que orientam e dinamizam
o processo de projeto, levando em conta as questões ambientais, regionais, sociais e culturais, pretendendo
a humanização da arquitetura e urbanismo em todos os seus âmbitos de projeto. Para Alexander (1965)
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citado por Lima e Lay (2011, p.255), os contatos humanos são “mecanismos essenciais de funcionamento da
cidade”.
Assim como em Alexander et al. (1977), diversos outros trabalhos construíram agendas de projeto
para o desenvolvimento sustentável da produção urbana principalmente através da construção da
habitação social coletiva, sendo exemplos contemporâneos dessa literatura: Coelho (2009), Kowaltowski et
al. (2006), Lewis (2005). Tais trabalhos enfatizaram a necessária construção habitacional utilizando-se de
diretrizes e parâmetros de projeto com foco na humanização, enfatizando-se principalmente a incorporação
dos futuros usuários no desenvolvimento do projeto.
Assim, sobre a percepção de moradores de conjuntos habitacionais produzidos pelo CDHU que
utilizaram a repetição da planta tipo “H”, bastante comum nos projetos do BNH, Granja et al. (2009, p. 91)
apresentou uma análise desses conjuntos e exibiu o valor desejado na habitação social em um quadro
definido por Hershberger (1999) em 8 tópicos principais, sendo eles: Humanos, Ambientais, Culturais,
Tecnológicos, Temporais, Econômicos, Estéticos e Segurança e enfatiza que “esses oito elementos
detalhados em seus atributos são a base recomendada para o processo de projeto arquitetônico,
especialmente na sua fase de definição do programa de necessidades” (GRANJA et al., 2009, p. 89) e os
resultados de tal trabalho realçam a insatisfação dos usuários, principalmente nas questões relacionadas a
segurança dos conjuntos e as questões de conforto ambiental das unidades e dos espaços abertos.
Essas questões amplamente discutidas na produção de CHIS se relacionam principalmente à
provisão habitacional em grandes empreendimentos que priorizam o maior adensamento em detrimento da
qualidade arquitetônica e urbana. As unidades implantadas tão próximas umas às outras perdem as
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qualidades privativas, além disso, a escolha da planta em “H” não permite as melhores condicionantes de
orientação da edificação para melhor aproveitamento da insolação e ventilação das unidades.
Dessa forma, muitos dos trabalhos que analisaram conjuntos com esse padrão, relevaram a
importância da produção de conjuntos menores, inseridos na malha urbana, onde o controle sobre a
segurança se dê pelos próprios moradores. Além disso, segundo Lima e Lay (2011), conjuntos menores
tendem a serem melhores aceitos pelo bairro e pela cidade e facilitam a apropriação do empreendimento
pelos moradores.
Sublinha-se também que para alcançar a qualidade de habitação sustentável são importantes a
provisão de áreas e equipamentos públicos em menor escala, e preferencialmente em áreas centrais onde
seja possível uma visão controlada pelos próprios moradores, isso aplica-se também na provisão das áreas
comuns das unidades habitacionais, agregando também diversas possibilidades de usos para esses espaços.
Assim podem ser elencados alguns pontos principais para a verificação da humanização dos
projetos para que alcancem a sustentabilidade almejada, como:
1.

A implantação de conjuntos com adensamentos menores;

2.

A flexibilização de usos e dimensionamento dos espaços projetados;

3.

A diversidade de tipologias e tipos de plantas das unidades habitacionais;

4.

A priorização dos espaços comuns sejam eles públicos ou privados;

5.

A construção de conjuntos prevendo áreas de transição entre os espaços públicos e privados.
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Sobre essa ótica a pesquisa então verifica a contemplação dessas disposições que visam a melhor
qualidade da habitação social coletiva nos projetos do Concurso “Habitação para Todos”, selecionadas para
análise somente as tipologias “Edifícios de Três Pavimentos” e “Edifícios de Quatro Pavimentos” em
consideração às determinações das tipologias verticalizadas estipuladas pelo PMCMV em até cinco
pavimentos.

“Habitação para Todos – Concurso Nacional de Projeto de Arquitetura de Novas Tipologias
para Habitação de Interesse Social Sustentável”
Na busca por novas soluções para habitações populares, a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), em parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil
(IAB), lançou em 2010 um concurso nacional de arquitetura cujo foco foi projetos habitacionais sustentáveis
e inovadores para o segmento da população que não tem acesso à habitação de mercado. A concepção, os
conceitos e a análise desse concurso foram reunidos em um livro com textos produzidos por técnicos da
CDHU e do IAB. “Sustentabilidade e inovação na habitação popular: o desafio de propor modelos eficientes
de moradia”, então é o título do livro, que, além da apresentação dos projetos premiados, delineia alguns
tópicos importantes sobre a construção de HIS no Brasil, como: a importância de “Uma Nova Estrutura
Institucional”, principalmente em relação “A Arte de Projetar” na produção dos CHIS, apresentando assim
um breve histórico do “Inventário da Produção Habitacional Oficial no Brasil” e “no Governo do Estado de
São Paulo” e assim enfatiza uma “Arquitetura para todos” perante a desigualdade da produção do território
urbano. Em um texto de João Sette Whitaker Ferreira, destaca assim também que sobre a produção de
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“Habitação de Interesse Social Sustentável - Um caminho a seguir, casas que fazem cidades...”, levando em
conta assim como necessárias e essenciais as “Considerações Relativas ao Urbanismo na Produção de
Habitação de Interesse Social”, o “Incentivo à Diversidade”, e o investimento em novos projetos. Afirma-se
assim que:
Essa publicação demonstra que é possível conciliar beleza, conforto, segurança e
respeito às cidades na produção de moradias populares e, principalmente, levar em
consideração os anseios e sonhos da população de menor poder aquisitivo, demanda e
clientes dos promotores da Política Pública de Habitação (SÃO PAULO, 2010, p. 10)

As propostas apresentadas no Concurso representam assim as possibilidades para um novo padrão
da moradia social, relevando a adoção de medidas do Manual do Desenho Universal realizado pela Caixa
Econômica Federal, que apresenta estratégias de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida ou
limitações físico-motoras, como idosos, crianças, gestantes e pessoas obesas. Além das diversas
considerações sobre a sustentabilidade da habitação social firmada por meio de protocolos com entidades
do setor produtivo, órgãos estaduais e institutos de certificação, como a Secretaria de Estado do Meio
Ambiente, FIESP, SINDUSCON, SECOVI, AELO, APEOP, ASBEA, Green Building Council Brazil e Conselho
Brasileiro de Construções Sustentáveis.
Dessa forma, as categorias selecionadas, estipuladas pelo próprio concurso, de tipologias de
“Edifícios de Três Pavimentos” e “Edifícios de Quatro Pavimentos”, revelam sobre a habitação social e
coletiva uma resposta aos conjuntos habitacionais padrão que utilizam em sua maioria a repetição da
tipologia da planta em “H” visando ao maior adensamento de unidades habitacionais. Na categoria
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“Edifícios de Três Pavimentos”, essa resposta projetual é bastante clara principalmente em relação à
proposta do projeto premiado com o 1º lugar, com o nome de “Transformação dos conjuntos
habitacionais”. Nesse projeto foram elencados os principais problemas da concepção dos conjuntos
habitacionais “tradicionais”, e as transformações que esses conjuntos normalmente sofrem em um curto
período de tempo como:

1.
2.
3.
4.
5.

Redefinição espacial dos espaços públicos e privados, tendendo à formação de espaços privativos
no interior de novos quarteirões.
Geração de elementos novos construídos, como garagens, pequenos comércios ou serviços, com
acesso, em geral, desde a via pública.
Utilização de muros e cercos para definir nova estrutura de espaços públicos e privados.
Ampliação da área construída das unidades localizadas nos térreos dos blocos.
Apropriação de porções de espaço público para criação de pátios privativos de apartamentos
térreos (SÃO PAULO, 2010, p. 76).

A proposta apresentou um modulo de edifício adaptativo utilizando-se sempre de um pátio interno
onde localiza-se a rampa de acesso para os apartamentos e a entrada desses, assim como suas áreas
comuns situam-se voltadas para esse pátio. Foram propostos dois tipos de apartamentos, variando quanto à
área e ao número de dormitórios.
No projeto premiado com o 2º Lugar – “Moradia coletiva individualizada” a variedade de tipos de
unidades habitacionais apresenta-se como uma das questões mais importantes na concepção desse projeto
agregadas sempre a uma área aberta de uso privativo. Foram propostas em um mesmo bloco de edifício,
quatro tipos de apartamentos, variando em área e número de dormitórios. E enfatiza também o controle
visual dos espaços públicos através das áreas comuns do interior das moradias.
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Figura – 01: Edifícios de Três Pavimentos.

Fonte: SÃO PAULO, 2010.

Assim como nos projetos dos “Edifícios de Três Pavimentos”, houve grande preocupação quanto a
proposição dos espaços públicos das edificações na categoria de “Edifícios de Quatro Pavimentos”. No
projeto premiado com o 1º Lugar – “Moradia inserida na malha urbana”, foram valorizadas principalmente
as áreas de transição entre os espaços públicos e privados, levando-se em conta a proposta das varandas e
passarelas de acesso para as edificações. Nessa proposta as áreas comuns das unidades habitacionais
também se voltam para os espaços públicos, prevendo uma segurança visual entre os próprios moradores
para esses espaços bem como para área de estacionamento, proposta em um bolsão entre quatro edifícios.
Foram também apresentados dois tipos de plantas para as moradias, variando em área e número de
dormitórios.
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O projeto que recebeu o prêmio de 2º Lugar, com o nome “MAD SP – Montar a Demanda”, previu
nesse projeto principalmente a flexibilização da construção da habitação social, através de módulos
adaptativos. Foram propostas quatro peças principais, sendo elas: “dois dormitórios, dois dormitórios para
deficiente físico, três dormitórios, três dormitórios para deficiente físico e duas complementares, além de
sistema de infraestrutura e circulações” (SÃO PAULO, 2010, p. 94). O arranjo dessas peças cria diferentes
possibilidades para as diferentes demandas da habitação social, prevendo a diversidade dentro dos
conjuntos, potencializando a apropriação por parte dos usuários e a maximização do aproveitamento das
condicionantes naturais, reduzindo consideravelmente os custos de implantação. “A partir de poucos
elementos tenta-se alcançar a maior versatilidade possível” (SÃO PAULO, 2010, p. 94)
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Figura – 02: Edifícios de Quatro Pavimentos.

Fonte: SÃO PAULO, 2010.

Em vista assim da variedade dos resultados projetuais do concurso, no qual cada projeto teve um
foco específico no desenvolvimento do projeto, na sequência, as disposições que foram destacadas sobre a
relação da humanização do habitar e da sustentabilidade serão então apresentadas de modo abrangente
para os projetos selecionados, demonstrando que os diferentes resultados apresentam uma qualidade
arquitetônica e urbanística quase unânime.
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RESULTADOS DA ANÁLISE
As diretrizes apresentadas para a construção dos conjuntos habitacionais do Concurso “Habitação
para todos” levaram em conta diversas das disposições para um habitar mais humanizado, pois as propostas
tomam como base a provisão da habitação social como forma de produção e desenvolvimento urbano. Cada
proposta apresentou resultados projetuais bastantes distintos, mas que, no entanto, foram individualmente
consistentes quanto à proposta da habitação sustentável, levaram em conta a necessária redução da escala
da implantação desses conjuntos, utilizando tipologias adaptáveis para a inserção das edificações em
espaços já consolidados ou em processo de consolidação. Além da diversidade tipológica, foi relevante a
provisão de mais de um tipo de unidade habitacional para todas as propostas, havendo em todas elas
também a inclusão das questões de mobilidade e acessibilidade.
A flexibilização de usos e a variedade do dimensionamento dos espaços projetados, previu assim a
incorporação de usos mistos e do desenvolvimento desses conjuntos através da apropriação por seus
futuros usuários, possibilitando que os espaços propostos sejam melhores utilizados de acordo com as
necessidades de cada morador.
É notório nesses conjuntos a utilização de projetos modulares, em prol principalmente da redução
dos custos das unidades. Entretanto a diversidade tipológica demonstra estar muito além da tipologia em
“H” comumente utilizada nos projetos de HIS, e, além disso, destaca-se a inclusão de estratégias para a
redução de custos após a ocupação desses empreendimentos, através da implantação orientando as
unidades habitacionais e os espaços abertos priorizando a melhor insolação e ventilação das edificações.
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Nota-se assim a provisão da unidade habitacional locada em espaços que levem em conta a privacidade dos
espaços privados junto aos espaços de transição, como as rampas e sacadas propostas. Essas áreas
permitem aos usuários a segurança dos espaços públicos e a preservação dos espaços internos da
habitação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, ao propor novas visões, tecnologias e produtos, esses trabalhos certamente constituem uma
grande contribuição para o aprimoramento da produção habitacional dirigida à população de menor poder
aquisitivo. Os conjuntos habitacionais do Concurso Habitação para todos demonstram claramente que a
incorporação de valores e conceitos, que levem em conta a humanização dos projetos, possibilitam uma
diversidade projetual alcançando as qualidades arquitetônicas e urbanísticas em um ambiente sustentável.
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