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Apresentação

As diversas variáveis relacionadas ao espaço - urbano ou arquitetônico

- e suas relações são demasiadamente complexas. A profissão de Arquiteto

Urbanista e sua formação refletem essa complexidade, já que este profissio

nal precisa estar apto a desenvolver desde objetos e móveis, com qualidade

plástica e funcional; passando por espaços interiores e por edifícios; che

gando às quadras, vias, bairros, cidades e regiões.

A responsabilidade é imensa e calcada na necessidade imperiosa de

ajudar a projetar, implementar e qualificar, ou requalificar, os espaços, em

meio às cotidianas e crescentes metamorfoses contemporâneas. Transfor

mações que vão desde os materiais, hábitos, tecnologias, culturas, políti

cas, gestões, economias, ambientes e chegam, é claro, aos espaços. Estes

que, por sua vez, refletem-se, obrigatoriamente, na qualidade de vida nas

cidades, nos municípios, nas regiões e, por consequência, na qualidade de

vida das pessoas.

O curso de graduaçãoem Arquitetura e Urbanismo da Universidade Fe

deral de Goiás - UFG, iniciado no ano de 2009, tem por objetivo a formação
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de profissionais capazes de compreender e traduzir as necessidades e as

pirações individuais e de comunidades, para conceberem, organizarem e

construírem espaços interiores e exteriores, nas escalas do ambiente, da

edificação, do urbanismo e do paisagismo.

É notório como um curso deste porte e natureza, em uma Universida

de Federal, majora a qualidade da reflexão - em bases empíricas, técnicas

e científicas - sobre os temas Projeto e Cidade, buscando contribuir para

uma melhora da qualidade dos espaços arquitetônicos e urbanos, com foco,

neste caso, em estudos relacionados à Goiânia e sua Região Metropolitana.

Neste contexto, de modo a marcar um primeiro ciclo de cinco anos do

curso de Arquitetura e Urbanismo da UFG, os trabalhos inseridos neste li

vro apresentam os Ensaios Acadêmicos começais, desenvolvidos no âmbito

deste curso, tendo como autores os alunos de graduação e seus professores

orientadores. Os trabalhos aqui apresentados conformam produtos das

ações de pesquisa, ensino e extensão desenvolvidasao longo deste primeiro

ciclo com o objetivo de fortalecer estes três pilares da universidade. Tal es

forço conjunto dos docentes e discentes busca ainda revelar a importância

da pesquisa e da ciência na formação acadêmica já no nível da graduação,

intentando fomentar a iniciação científica, e estimular a continuidade das

pesquisas em nível de pós-graduação.

Para tanto, o livro permeia e procura integrar quatro temáticas, basila

res para a discussão inicial do tema Projeto e Cidade:

• A CIDADE, que contempla o desafio da questão urbana em suas dis

tintas dimensões, sendo abordada a intervenção na paisagemurbana

e as diversas variáveis e elementos relacionados; a requalificação de

áreas urbanas e suas relações. No âmbito desta temática, o grande

desafio contemporâneo da mobilidade urbana é analisado a partir da

experiência de um programa de extensão desenvolvido na Universi

dade; complementado por um estudo que relaciona a acessibilidade

aos espaços da cidade e sua relação com os direitos humanos;

• O PROJETO, cujas abordagens focam a qualidade do espaço. Este é

abordado no âmbito das diversas reflexões que o arquiteto necessita

realizar para conceber atributos espaciais qualitativos em seus pro

jetos. De modo que analisam-se aspectos do espaço, com questões
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voltadas à necessidades especiais, à inclusão, às formas de experi

mentação do espaço, ou ainda à sua multifuncionalidade. Em com

plemento,o objeto arquitetônico é analisado dicotomicamente, entre

sua síntese e sua complexidade;

• A HISTÓRIA, que procura fornecer elementos para compreender a

importância do objeto arquitetônico enquanto inserção histórica,

considerando-se os sentidos, o vernáculo e o popular, a memória, a

caracterização dos espaços e o debate na mídia, para construção de

uma identidade de cidade e de cultura arquitetônica;

• E, por fim, A CRIATIVIDADE, com destaque para a importância do

processo criativo na formação do Arquiteto Urbanista, seja no senti

do da originalidade, da capacidade de criar coisas novas, do espírito

inventivo ou da tão aclamada inovação.

Destarte, almeja-se que esta publicação contribua para, alémde marcar

o primeiro ciclo do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFG, revelar o

grande esforço dos docentes, discentes, coordenadores, diretores, técnicos

e demais pessoas que contribuíram para a implantação, desenvolvimento e

consolidação deste curso de Arquitetura e Urbanismo da UFG.

Destaca-se, por fim, a necessidade de se fomentar a reflexão e produção

acadêmica no âmbito da formação do Arquiteto Urbanista enquanto pro

fissional e enquanto cidadão. E nesse sentido, os trabalhos presentes neste

livro podem contribuir para consolidar este processo, ao publicizar seus

produtos, esperando-se que estes sejam passos iniciais de muitas outras

pesquisas e publicações que venham a revelar e socializar o conhecimento

produzido neste curso, em Goiânia e na UFG; difundindo a informação e

o conhecimento e contribuindo para gerar, por consequência, resultados

positivos para toda a sociedade.

Erika Cristine Kneib (organizadora)
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Novas urbanidades: a importância do pensar,

compreender e intervir na paisagem urbana

Ângelica Carvalho Bandeira

Maressa Ramos Sousa

Professora Erika Cristine Kneib, DSc

RESUMO

O presente trabalho consiste em desenvolver um procedimento de aná

lise que possibilite a compreensão da paisagem estruturante das cidades, de

forma a influenciar a adoção de posturas adequadas na elaboração projetual

de intervenções urbanas, o que, por consequência, pode proporcionar uma

paisagem mais adequada às necessidades do espaço urbano e da população.

Para atingir tais objetivos, este artigo é estruturado a partir de referenciais

teóricos e do estudo de caso, sendo que a parte teórica abrange duas etapas.

A primeira, de conceituação e caracterização da paisagem, complementada

com teorias urbanas inerentes ao estudo. E a segunda,que abordaos atri

butos ou aspectos extraídosdabase conceitual, que compõe as qualidadesou

vertentes de análise de uma paisagem urbana, estruturando, então, o proce

dimento aplicado à Praça do Trabalhador,em Goiânia (GO), Brasil.



INTRODUÇÃO

A paisagem apresenta uma gama de sentidos e finalidades adotados em

diferentes épocas da história, admitindo assim, quea leitura, compreensão e

intervençãona mesma, possam se apresentar a partir de distintas acepções,

abordagens e sob os diversos campos de conhecimento. Na literatura, por

exemplo,apaisagemurbanapodeseconfigurarcomoumamolduranosrelatos

ou ser determinante para as ações, ou mesmo representar uma personagem.

Nahistória ena sociologia, trata-se da evolução de acordocomotempo,dade

finição dos espaços públicos e privados, da organização dos locais de moradia,

lazer ou trabalho, ou ainda abrange as questões geográficas e do urbanismo.

A abordagem deste trabalho se refere à relação da paisagem urbana com

o próprio espaço público, suas imagens, apropriações, sensações visuais – de

nominados neste estudo como qualidades de percepção, comportamental e

ambiental, respectivamente, além do aspecto morfológico, que influencia os

demais elementos, sendo considerado como parte intrínseca a estas qualidades

atribuídas.Aindacabemressaltar,nestadiscussão,aqualidadeocupacional-que

engloba osaspectosespeculativos, de localização e de infraestrutura -, eaquali

dadecontextual–compostodosaspectosdegestão, sociaiseculturais.Ambasas

qualidades - ocupacional e contextual - são essenciais para a (re) construção da

paisagem, pois se encontram necessariamente relacionadas à sociedade, o que

consequentemente inclui as percepções e necessidades dosseus cidadãos.

Assim, a perspectiva interpretativa adotada no presente trabalho leva

a atribuir, como hipótese de estudo, que os aspectos naturais, simbólicos,

físicos, visuais, sociais, econômicos, políticos, culturais e constitutivos da

paisagem urbana, alémde representarem os espaços públicos pertencentesà

própria paisagem, ainda correspondem à imagem de um espaço específico e

aos sentimentos que este provoca em seus usuários. Deste modo, o procedi

mento de análise do trabalho é estruturado pela identificação e conceituação

destes determinadosaspectosou atributos, classificadoscomo qualidadesou

vertentes, que compõem e, logo, possibilitam a análise da paisagem urbana.

Cientes
da

complexidade do estudo
da

paisagem urbana, assim como

das diversas variáveis que a compõem e a impactam, através da aplicação

do procedimento de análise desenvolvido, pretende-se revelar a importân

cia do pensar, compreender e de se intervir na paisagem urbana. De forma

que, os aspectos que compõem a paisagem urbana devem ser considerados
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especialmente pelo arquiteto urbanista e por todos os profissionais que

contribuem diretamente com as intervenções nas cidades uma vez que,

além de atuarem na realização de projetos urbanísticos voltados ao espaço

público, também possibilitam que essas intervenções resultem em apro

priações adequadas e seguras por parte da população, contribuindo para

(re)criação de ambientes urbanos com mais qualidade.

REFERENCIAL TEÓRICO

Paisagem Urbana

O conceito de paisagem urbana, ainda que abrangente, é capaz de des

crever, os aspectos ausentesemprojetos urbanos, que por consequência, não

apresentamumapaisagem de qualidade. Para estruturar este conceito recor

re - se aos seguintes referenciais, apresentadosnaTabela 1, diversificados em

suas abordagens sobrepercepção, escala, dimensão temporal e espacial.

Tabela 1. Conceituação e caracterização da Paisagem urbana
 

Oconceitodepaisagem foi atribuídocom propósitose significa

dos distintos ao longo da história. No atual momento contem- CORRÊA&

porâneo, suarelevânciatem sidorebaixadadevido aos conceitosdeespaço,territórioelugarseremconsideradosmaisadequados. ROSENDAHL (1998)

O conceito de espaço é apresentado em três concepções, o

físico, o que pode ser percebido, concretizado pela prática

espacial das cidades, como ruas, praças, construções; o men

tal, o que é idealizado, devido à observação e interpretação

pessoal ou coletiva; e o espaço vivido, que abrange os doisanteriores, acrescentando os simbolismos e conflitos da vida

cotidiana. Neste último, se podem perceber as transforma

ções socio-espaciais, que alteram o ambiente físico como

consequência da mudança do espaço mental.

LEFEVRE (1991)

Apresentao conceitode lugar comoumaporção significativado

espaço,umabasedevida eexpressão devaloresindividuaiseco

letivos, sendoqueéatravésdo estabelecimentodeusosdolugar

queo cidadão elabora suas relações e vida.O território tambémse constitui como um espaço identitário, contudo, diferente

mentedo lugar, se apresenta a partir deumsistemademedidas

comoformadegestãooudomíniodos objetos, espaçose ações.

DUARTE (2002)

(continua)
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A paisagem urbana é compreendida como o resultado vi

sual de um conjunto de formas e volumes geometrizados,

pois é capaz de organizar e tornar coerente o emaranhado

de edifícios, ruas e espaços que conformam um lugar. Se

gundo o autor, a paisagem apresenta-se sob as dimensões

da: ótica1(compreende as reações geradas por experiências

visuais e estéticas nos espaços eem percursos, este denomi

nado como visão serial); a apreensão visual deum ambiente

a partir de seus deslocamentos, como, por exemplo, defle

xão (desvio angular do olhar); incidentes (atrai o olhar);

estreitamentos (converge o olhar); antecipação (desperta

curiosidade), etc.; a dimensão do lugar, referente às impli

cações que as relações estabelecidas no lugar geramem seus

usuários, como sensações de pertencer, de proteção, de ter

ritorialidade, etc.; e a dimensão do conteúdo, que aborda a

percepção do lugar a partir de elementos que evocam sig

nificados e sugestões comportamentais, como cor, escala,

textura, estilo, caráter, unidade, entre outros.

A paisagem não é um fato, mas um processo, uma história

de movimentos, apropriações eusos. O autor aborda duas

vertentes, uma que interpreta a paisagem em sua essência

simbólica, pela criação individual ou coletiva e pela experi

mentação; e outra que concebe a paisagem em sua essência

física, objetiva, categorizável, material.

Para estes autores a paisagem urbana apresenta-se através

das dimensões morfológica, espacial, funcional, histórica e

simbólica. Estas dimensões, por sua vez, são divididas em

duas vertentes: a primeira inclui as dimensões morfológica,

funcional e espacial, e a segunda, as dimensões histórica e

simbólica. Na dimensão morfológica, a paisagem é um con

junto de configurações formais, derivadas da natureza e da

ação humana; na dimensão funcional a paisagem é relativa

à organização e a relação entre seus elementos; na histórica,

considera-se a paisagem como o produto das transforma

ções ocorridas ao longo do tempo. Já a dimensão simbóli

ca atribui à paisagem significados que expressam valores,

crenças, mitos e utopias; e a dimensão espacial, ocorre em

uma determinada superfície terrestre, relacionando os pa-

drões espaciais aos processos que lhes deram origem.

CULLEN (1983)

LEITE (1992)

CORRÊA&ROSEN

DAHL (1998)

(continua)
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A paisagem urbana revela-se nas dimensões estética –com

posição que produz sensações e percepções, a partir de um

caráter subjetivo; cultural – envolve as atividades humanas,

história e valores; e ambiental – sistema que compõe a pai

sagem seja por elementos naturais ou construídos, no qual

estão relacionados.

Para o autor, a paisagem urbana é a expressão morfo

lógica das fases de ocupação e de transformação de um

lugar, em um determinado tempo. Apresenta-se relacio

nada à percepção humana e à ótica social. Por isso, a in

terpretação, representação e a leitura de uma paisagem

ocorrem segundo um observador e uma escala. Pode ser

considerada como um sistema, pois qualquer ação sobre

ela ocorrida resulta em uma determinada reação, que por

sua vez, altera a sua morfologia e, ao mesmo tempo,pode

ser considerada como um produto, pois resulta de um

processo social de ocupação e de gestão de um determi

nado espaço urbano.

A paisagem urbana materializa o espaço, a escala e o tem

po, ao expressar as diversas relações entre o homem e a

natureza, de forma a se tornar transtemporal, ou seja,

representar diferentes momentos do desenvolvimento de

uma sociedade.

A paisagem em análise é o resultado das representações

do imaginário social, com valores simbólicos intrínsecos,

apresenta-se de maneira ao mesmo tempo real e como

representação.

Para o autor, a paisagem urbana é o imediatamente visível,

aquilo que o ser humano é capaz de apreender pelo olhar,

em uma unidade visual.

Sugere que a paisagem é uma percepção quase única e

pessoal, uma imagem, uma construção da mente e do

sentimento. Por isso as imagens de paisagens são poten

cialmente infinitas, ainda que elas pareçam ser familiares

ou semelhantes.

CANTERAS (1992)

MACEDO(1999)

SANTOS (1997)

CASTRO (2002)

CARLOS (1994)

TUAN(1979)

(continua)
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A paisagem restringe-se às formas, aos aspectos visíveis,

excluindo os fatos imateriais das atividades realizadas pelos

indivíduos.

Considerada a paisagem como expressão dos valores cul

turais, do comportamento social e de ações individuais, a

partir dos quais se acumulam representações de locais espe

cíficos, em um dado período de tempo.

Segundo o autor, a paisagem urbana é uma marca impres

sa pela sociedade na superfície terrestre e que constitui a

condição de existência e de ação humana, determinando o

modo como é lida, vista e experimentada, ou seja, se auto

produz e reproduz.

Baseado nas teorias de Lynch (1997), o autor caracteriza os

elementos marcantes da paisagem urbana em duas verten

tes: da Análise Visual, que compreende a percepção de ele

mentos sensíveis, como marcos, percursos, pontos nodais,

setores, etc.; e a Análise Sequencial, abrangendo as modifi

cações do campo visual, como parâmetros de percepção do

urbano, do ponto de fuga, enquadramentos, bloqueio do

campo visual, entre outros.

A paisagem urbana é entendida como o sistema físico-am

biental de organização social, onde se relacionam valores

materiais e imateriais, decorrentes do processo de acumu

lação e transmissão cultural.

GOMES (1996)

MEINIG (1979)

BERQUE (1998)

PANERAI (2006)

LIMA (1994)

Neste trabalho, enfim, a paisagem urbana corresponde a um conjunto

de elementos estacionários e móveis que influenciam na forma, organização e

estrutura da cidade, além de corresponder às relações estabelecidas em um

determinado ambiente, sejam elas relações entre pessoas; entre o espaço

construído e os espaços vazios circundantes; ou entre o lugar e os indi

víduos que se apropriam dele. Esta interpretação implica em reconhecer

percepções coletivas e individuais, bem como imagens, comportamentos

e sentimentos correspondentes ao espaço do qual os sujeitos, ou o sujeito,

são integrantes. Um esquema gráfico que procura ilustrar o conceito e os

aspectos deste trabalho é apresentado na Figura 1.
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Figura 1. Diagrama do conceito de Paisagem Urbana adotado

no presente trabalho

Além dos aspectos apresentados no diagrama acima, outro fator relativo

ao conceito emquestão refere-se aomodocomo a paisagem é percebida, lida,

sentida,amada, odiada ouignorada pelas pessoas. Logo, estão inclusos neste

cenário,aspectos voltados à cultura, história, condição socioeconômica, fato

res biofísicos e também políticos presentes nas formas de ocupação e gestão

do território, e em tantas outras características intrínsecas ao indivíduo e ao

coletivo, que irão determinar as condições da paisagem.

Deste modo, no presente estudo, a paisagem urbana é considerada um

instrumento de análise, leitura e compreensão da cidade, pois, através des

ta abordagem, é possível identificar os elementos urbanos que provocam

impactos de ordem emocionalemseususuários,despertando a percepção e

a consciência em relação aos problemas e potenciais da paisagem. Esta por

sua vez, assim conceituada, se estabelece como um parâmetro essencial na

avaliação da qualidade dos lugares, refletindo-se, diretamente, na qualida

de de vida das pessoas.

Teorias Urbanas e seus Aspectos

Nestasegundapartebusca-seumacomplementaçãoaosrefenciaisabor

dados anteriormente, fazendo uso,em função da avaliação da paisagem, de
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atributos extraídos de diferentes teorias urbanas, como legibilidade de Lyn

ch (1997), apropriação de Cullen (1983), vitalidade de Jacobs (2009)entre

outros. Através do uso dos referidos atributos como critério de análise da

paisagem urbana, objetiva-se tornar o procedimento de análise deste tra

balho, um instrumento em potencial para a qualificação das características

de um determinado espaço, bem como para a identificação e resolução dos

problemas enfrentados por ele.

A partir da conceituação e caracterização de paisagem abordada no

item 2.1, pode-se concluir, primeiramente, que as referências visuais

dos usuários, incluindo ou não aspectos simbólicos, são essenciais para

a percepção e compreensão de uma paisagem, sendo esta condicionada

às transformações em diferentes características como, por exemplo, na

forma, no desenho, etc. As referências visuais podem acarretar também a

mudança de função e significado, e consequentemente ao surgimento de

novas imagens. Assimsendo, é por meio da percepção da paisagem, a partir

de sua imagem, que os indivíduos apropriam-se de espaços e elementos

que se tornam, por sua vez, marcas e referenciais para sua vivência.

Neste debate faz-se referência ao trabalho de Lynch (1997), ao ressaltar

que cadapessoapossuiumaimagemindividual deumespaço da cidade,cons

tituindo um mosaico mental coletivo. Para este autor, o observador atribui

valoresparaaqualidadedoespaço,deacordocomsuasprópriasnecessidades,

seus interesses e condições de vida, tornando relativaà ideia de qualidade.

Logo, um dos conceitos abordados por Lynch (1997) faz alusão à facilidade

e clareza de se ler uma cidade, reconhecendo e organizando seus elementos

constituintes denominados de legibilidade. De modo que a percepção deste

atributo depende da continuidade espacial e de uma hierarquia visual.

Associado à questão de legibilidade do espaço tem-se o conceito de ima

geabilidade, uma vez que imagens fortes possibilitam a compreensão clara

e estruturada da paisagem. Este conceito está relacionado à capacidade que

um objeto físico possui de evocar imagens marcantes em seus observadores

(Lynch, 1997). Aindasegundo o referido autor, o espaço que se traduz a

partir de uma imagem também apresenta uma identidade, isto é, carac

terísticas que o diferenciam do todo enquanto entidade separável, e que

muitas vezes pode torná-lo único, sendo determinada principalmente pela

visibilidade da forma.
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A partir ainda da base teórica presente no item 2.1, pode-se afirmar

que uma imagem legível da paisagem, assim como sua forma e estrutu

rainerentes, conferem determinadas sensações e sentimentos aos seus

usuários, sejam elas de segurança, de conforto, orientação, lembranças,

entre outros. Todavia, essas sensações e sentimentos podem, também ser

negativas, causando reações opostas, referentes, portanto, à qualidade

ambiental dos espaços que compõem uma paisagem. Assim,em relação a

esta questão, podem-se extrair
os

seguintes atributos
ou

aspectos para a

análise da paisagem urbana: os conceitos de urbanidade, territorialidade,

familiaridade, sequência.

O conceito de urbanidade, segundo Aguiar (2012), se refere aos espaços

da cidade acolhedores e hospitaleiros, ou mesmo que se apresentam hostis

ao corpo. Este aspecto é evidenciado pelos comportamentos, individual e

coletivo, apresentados na apropriação e usos de um determinado espaço.

A ausência destes comportamentos também constitui uma evidência que,

implica no seu caráter. Isso porque, para o autor, sob os termos da arqui

tetura e teoria de Vitrúvio, o aspecto de urbanidade seria a comodidade no

espaço público.

De acordo com Hall (1977) a territorialidade está relacionada com o

comportamento, pois o ser humano possui um instinto natural que o leva

a definir seu território, incluindo sua moradia, seu trabalho e todos os

ambientes de sua vida, como uma necessidade fundamental de sobrevi

vência. A definição de seu território lhe confere um sentimento de orgu

lho pessoal e de propriedade, permitindo também o desenvolvimento de

sua individualidade.

Segundo Tuan (1974), existe um elo afetivo entre a pessoa e o lugar,

no qual a afeição e a familiaridade - propícia a reconhecer elementos, formas

ou imagens que remetem às lembranças e experiências, individuais e am

bientais- são percebidas. Além disso, a familiaridade atribui sentimentos

de afeição ou desprezo, muitas vezes inconscientes, levando os habitan

tes/usuários a se apoiarem em aspectos bem diferentes do meio ambiente.

Isto implica no fato de que, apesar de diferentes indivíduos fazerem uso de

um mesmo espaço, sejam eles habitantes, transeuntes ou estranhos, eles

apresentam experiências e sentimentos distintos em relação à paisagem

pertencente (Tuan, 1983).
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Correspondente ao que Cullen (1983) chama de visão serial e ao que

Lynch (1997) apresenta como qualidade cinestésica, para Alvarenga (2005),

o conceito de sequência é compreendido como a apreensão do espaço

urbano a partir do movimento, dos caminhos percorridos e experimenta

dos pelas pessoas, nos quais, dependendo de como se configuram, podem

produzir diversas sensações em seus usuários, como contrastes, surpresas,

bem-estar, entre outras.

Complementar à questão da imagem, para Del Rio (1990) a percep

ção visual é a ação mental que estabelece a relação entre os indivíduos e

a paisagem da qual são integrantes, de forma a associá-la a mecanismos

cognitivos- como conhecimentos, interesses, memórias, valores culturais e

individuais- e mecanismos sensitivos- osestímulosque o ambiente externo

provoca em seus usuários. O autor ainda apresenta sua teoria a partir de

três vertentes: da morfologia urbana; da imagem, englobando os conceitos

de análise visual e de percepção; e do comportamento ambiental.

Para o autor, através da morfologia urbana analisa-se a estrutura físi

ca da cidade, seus elementos, sua evolução e transformação ao longo da

história, por meio da divisão desta estrutura, em três níveis: o coletivo,

o comunitário e o individual. A análise visual busca a compreensão das

relações e elementos que transmitem emoções e sentimentos aos ob

servadores. E a partir da influência da teoria de Gestalt, compreende-se

que uma imagem pode ser facilmente percebida, devido à sua condição

de continuidade no espaço urbano. Desta forma, a percepção ambiental

está sujeita às leis da Gestalt, estáticas e dinâmicas, - como proximidades,

semelhanças, alargamentos, coesão, acentuação, emolduramentos, etc.-,

estando, portanto condicionada ao movimento, à capacidade de observação,

interpretação e à subjetividade individual.

Ao que diz respeito ao comportamento ambiental, Del Rio (1990)

ressalta a capacidade que uma paisagem ou um lugar específico possui

de inibir, facilitar ou até definir os comportamentos dos indivíduos. A

partir desses indivíduos podem ser identificados, por sua vez, propósitos

sociais, comportamentos típicos, aspectos físicos e temporais. Assim,

além da percepção da imagem, outro aspecto presente na compreensão da

paisagem refere-se à apropriação do espaço por seus habitantes-usuários,

conceituada como a capacidade do ambiente ser utilizado sem perder a

22 projetoecidade



sua função projetada originalmente (CULLEN, 1983). Diferentemente do

conceito de adaptabilidade, que de acordo com Sommer (1973), corres

ponde à capacidade do espaço de ser modificado quando apropriado por

parte de indivíduos e grupos, tornando-se adequado ou não às necessidades

e às utilizaçõesdestas pessoas.

Seguindo a linha de pensamento de que os espaços da cidade são

mais que estruturas espaciais, revelando aspectos sensoriais, compor

tamentais, ambientais e imagéticos devido à presença, experimentação

ou vivência do observador-usuário-habitante, um importante fator a ser

considerado é a vitalidade dos espaços urbanos, principalmente aqueles

públicos. Hillier et al(1983 apud AGUIAR, 2012) considera o espaço como

o próprio responsável pela presença ou não de pessoas, o que denomina

de vitalidade referindo-se ao quão público um espaço pode ser, a partir da

presença de habitantes, visitantes, transeuntes ou estranhos, o que, por

sua vez, denomina de comunidade virtual. Para Jacobs (2009), a vitalida

de pode ser estimulada pelo planejamento urbano, quando norteado por

condições que geram a diversidade. Ou seja, a vitalidade de um lugar de

pende dos usos e atividades relacionadas a ele, do comportamento social

da população e do desempenho econômico das cidades.

Associado ao contexto de vitalidade, comportamento e apropriação

ambiental tem-se também a noção de espaço-tempo, a partir da qual as

relações, a paisagem e a sociedade se alteram assim como o tempo, refletida

através dos fluxos e movimentos – de mercadorias, informações, de pesso

as, imagens, sons, tecnologias, símbolos, etc.- que afetam a forma de se

apropriar, construir, vivenciar e de se relacionar com as pessoas e com os

espaços (CASTELLS, 1999). A condição de espaço-tempo, então, se revela

importante na cidade contemporânea, instituindo a mobilidade como

característica indispensável do espaço público (ASCHER, 2010).

Por isso, segundo Alvarenga (2005), a percepção de um observador

sobre um espaço ou objeto é alterada por sua velocidade ou ritmo, sendo

que este aspecto delineia-se pela rapidez do movimento do usuário em

um espaço e pela dinâmica com que os eventos acontecem, se relacionando

também à questão de mobilidade. Além disso, para o autor, ainda em rela

ção ao observador-usuário-habitante e à questão do espaço-tempo-fluxo,

influenciando nas relações e na experiência social desenvolvidas em um
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espaço durante um período de tempo considerável, se enquadram tam

bém os conceitos de duração, constância e temporalidade.

Deacordo comFischer (1994),o conceito de duração refere-se aotempo de

permanência dos usuáriosemumdeterminado espaço. Já o conceito de cons

tância refere-se à periodicidade e a frequência dos indivíduosemumespaço,o

que acarretatambémemdistintasexperimentações(SOMMER,1973).Ainda

nesse sentido, diferentemente da ideia de duração, cujo conceito é estabeleci

do em função do indivíduo, o aspecto de temporalidade, por sua vez, aborda

as mudanças ocorridasno ambiente, ao longo deumdeterminado período de

tempo recente, a partir da apropriação e das relações estabelecidas por parte

dos indivíduos, não relacionado ao passado (ALVARENGA, 2005).

Espaços públicos

Diferentes definições são dadas ao espaço público, de modo que, uma

vez reunidas, estas definições se complementam e contribuem para a com

preensão de diversos espaços da cidade, principalmente os passíveis de

intervenção. Segundo Gulick (1998 apud LEITE, 2008) o termo espaço

público é definido com pelo menos três distintas conotações: como espaço

urbano aberto de propriedade pública do Estado; como espaço-signo das

relações entre representações e poder que estruturam paisagens urbanas, o

que viabiliza análises de fatores subjetivos e objetivos da mesma, seja para

sua criação, valorização ou subversão; e como esfera pública, na qual os

indivíduos como cidadãos engajados politicamente podem ver, ser vistos e

se depararem com distintas formas de relação social.A partir desse conceito,

derivam diversos debates e investigações, principalmente no que tange às

sociabilidades ocorrentes no lugar, que estão cada vez mais prejudicadas no

cenário contemporâneo, devido à valorização dos espaços públicos-privati

zados, semipúblicos, e privatizados.

No presente trabalho então, o espaço público, comoum território inse

rido na cidade contemporânea, pressupõe um sentido que se expressa além

dasestruturas físicas e visíveis, pois sendo dotado de apropriações formais,

informais e cotidianas, também se apresenta como palco da multiplicidade

de manifestações sociais e culturais. Como componente da paisagem urba

na,étambémdelineadopor espacialidades,sociabilidades e temporalidades

singulares, podendo se apresentar como um espaço político, democrático e
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de trocas, uma vez que os usos e apropriações, sejam adequados ou não,

influenciam na representação que o usuário faz do espaço, na qualidade e

em seus modos de vida.

As apropriações dos espaços públicos podem,ainda, se apresentar

opostas ao planejado, e além de revelar as condições e necessidades da

população, refletemtambém seus anseios e vínculos, tanto em relação ao

próprio espaço quanto em relação às pessoas (SANTOS; VOGEL, 1985).

Entender a importância dos espaços públicos na cidade e lidar com as suas

problemáticas atuais - como a segregação socioespacial e a falta de plane

jamento - além de desenvolver propostas mais adequadas à paisagem e à

sociedade, são desafios para as cidades do século XXI.

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE

A partir dos referenciais citados e da adoção do conceito de paisagem,

identificam-se os elementos que intrínsecos às transformações e configu

rações das paisagens existentes, devem ser considerados no estudo de caso

deste trabalho. Estes elementos são classificados segundo as qualidades: de

percepção, comportamental, ambiental, ocupacional e contextual. O estudo

de caso refere-se a um espaço público concebido como praça.

Os elementos que compõem o procedimento de análise expostos

no
item 2.2 referem-se a fatores de análise subjetiva, ligados à percep

ção do usuário, às suas sensações e comportamentos no espaço. Mas o

procedimento de análise aqui apresentado também abrange a análise

objetiva, realizada através do levantamento de dados, tais como: custos

(economia/ especulação); relações de vizinhança (localização e entorno);

infraestrutura, composta por diversos fatores, como sistema viário e de

transporte;aspectos políticos;sociais; históricos e culturais, como repre

sentado na Figura 2. Além deste processo de identificação dos elementos

de análise da qualidade da paisagem, ainda se faz uso de imagens (fotogra

fias) que captam os momentos de vivência no lugar de estudo, identificando

não apenas os elementos fixos na paisagem, mas também os seus fluxos

e apropriações, construindo, para tanto, sequências visuais. Por fim,

incorpora-se a este procedimento o método cognitivo, no qual as autoras

fazem parte do processo de avaliação, como observadoras.
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Figura 2. Diagrama do Procedimento de Análise

ESTUDO DE CASO

A partir do procedimento de análise construído, apresentado no item

3, pretende-se analisar a qualidade da paisagem na Praça do Trabalhador,

no Setor Central em Goiânia (GO), representada na Figura 3. Para a análise
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das qualidades ocupacional e contextual, foram realizados levantamentos

de dados e do diagnóstico do espaço analisado. Além disso, para contribuir

com o entendimento, apresenta-se sua a localização geográfica (Figura 5),

assim como um breve relato sobre sua história e situação atual.

Figura 3. Vista panorâmica da Praça do Trabalhador a partir do Edifício da

Estação. Fonte: Autoras

Qualidades Contextual e Ocupacional

Devido à proximidade da malha ferroviária do estado de Goiás e por

ser a parte mais baixa da cidade de Goiânia - o que hoje corresponde ao

setor norte do município - foi o local escolhido para a localização da Estação

Ferroviária da capital. O setor foi especialmente desenvolvido, segundo o

plano de Atílio Corrêa Lima - o primeiro a planejar o traçado da cidade -

como uma zona industrial e de vilas operárias. Posteriormente ao plano de

Armando Augusto de Godoy, foram acrescentadas subzonas de indústrias

leves e pesadas, serviços e outras áreas residenciais, além de tersido criada

uma lei afirmando que os lotes desta localidade só poderiam ser revendidos

depois de oito anos de compra (OLIVEIRA, 2005).

Como elemento primário no traçado urbano, caracterizado como
ge

ométrico e rígido, e considerado um marco da Arquitetura Modernista

em Goiânia, o antigo edifício da Estação Ferroviária foi concebido por

Paulo Mendes da Rocha e inaugurado em 1950 (Manso, 2004), de for

ma a ser um portal de entrada da cidade e,portanto, um marco de de

senvolvimento para a época, além de ser aindaum espaço de encontro e

lazer, através da praça construída à sua volta.No entanto, após dez anos

de funcionamento, com o uso do automóvel em substituição do trem de

ferro, o edifício e a praça onde está locado passaram a apresentar sinais

de decadência, abandono, deterioração e vandalismo. Em consequência,
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o edifício foi desativado em 1970 e tombado pelo IPHAN em 2003, como

patrimônio cultural nacional (MANSO, 2004).

Em1980,desenvolveu-se o projeto do que se prometia serumadasmais

modernas rodoviárias do Brasil, com um shopping dentro do terminal, o

que agregou à Praça do Trabalhador a condição de
nó

viário, de transporte

e passagem (PAULA, 1986). De acordo com Manso (2004), em relação ao

edifício em si, no ano de 1985 a Estação Ferroviária foi adaptada para ser

a sededo Restaurante Centro de Cultura e Tradições Goianas, embora em

1987tenha deixado de exercer esta função para ser substituída pelo Centro

Estadual deArtesanato de Goiás, que passou a funcionar em suas instala

ções desde então. Atualmente, a antiga Estação Ferroviária abriga a Coope

rativa dos Artesãos de Goiás e a Banda da Prefeitura deGoiânia, sendo que

sua última reforma ocorreu em 1999.

Assim, na Praça do Trabalhador, está localizado o edifício em estudo: a

antiga Estação Ferroviária da cidade, cujo entorno apresentaequipamentos

tais como o Terminal e Shopping Rodoviário; a Feira da Estação ou Estação

Goiânia, onde também funciona um significativo equipamento comercial;

e o edifício da CâmaraMunicipal.A Praça do Trabalhador apresenta ainda,

uma zona comercial e de serviços ativa ao longo das ruas do entorno ime

diato, cabendo ressaltar, por fim, que grande parte da mesma, durante os

finais de semana, é ocupada por uma das feiras da cidade de Goiânia, o que

agrega um grande fluxo de pessoas, de veículos e mercadorias.

As feiras são marcos na cidade, e surgem como uma questão cultural. A

feira presente na Praça do Trabalhador, por sua vez, é considerada a maior ao

ar livre daAmérica Latina,comprodutos artesanais, industrializados e impor

tados. Teve sua formação em 1969, se estabeleceu em diferentes regiões de

Goiânia, até queem1995, passou a ser fixa nos finais de semana, na Praçaem

estudo. São mais de seis mil expositores, comdestaque para o setor de vestuá

rio que, atende não só a cidade de Goiânia,comotambémredondezas e outras

regiões, comoas regiões Norte e Nordeste brasileiras (MAIA;COELHO,1997).

AFeira da Estação ouEstação Goiânia, inauguradaem2007, foi concebida, ini

cialmente, como um lugar para realocar os feirantes da Praça do Trabalhador,

contudo, atualmente só funciona comoextensão da mesma (VIANA, 2007).

A praça, e seu entorno imediato,são atendidos por ruas e avenidas de

vital importância para a cidade, conectando uma parte significativa
da
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área norte às áreas centrais e sul, através de conexões como a Leste-Oeste

propiciada pela Av. Independência e norte-sul estabelecida pela Av. Goiás

que liga a Praça em estudo à Praça Cívica, apresentando uso misto como

instituições, comércios, serviços e residências. Por este motivo, a Praça do

Trabalhador possui caráter irrevogável de nó viário, com deficiências em

acessibilidade e dificultandoos deslocamentos urbanos, especialmente no

final de semana com o funcionamento da feira.

As barreiras à acessibilidade, existentes no espaço público apresentam

-se, em sua maioria, como consequência do tráfego veicular motorizado; da

baixa qualidade do ambiente urbano; da redução da largura dos passeios ou

a ausência deles; do estacionamento abusivo; dos ruídos; da poluição at

mosférica, entre outros. Observa-se que os usos mais recorrentes da praça

são de estacionamento de ônibus e oferta de transporte clandestino, o que

revela a falta de preocupação com o lugarque, aliadaauma infraestrutura

inadequada e insuficiente, contribui para a sua degradação. Detecta-se ain

da, a falta de acessibilidade e condições adequadas para o uso por parte das

pessoas, assim como falta de lugares que privilegiem o pedestre, o ciclista

e seu fluxo, não só na praça em estudo, mas em suas conexões e na própria

rodoviária, além de adequados ambientes e mobiliários que atendam ao

lazer.

A área em estudo possui diversos vazios urbanos, como terrenos aban

donados, ocupados por estacionamentos ou subutilizados, estes sofreram

um processo de desvalorização ou apresentam-se como resultado de uma

transformação de usos urbanos. Mas,numa visão geral, o seu entorno pode

ser considerado adensado, apresentando edificaçõesentre 9 e 15 pavimen

tos, o que não se estabelece como limite, já que a área é passível de adensa

mento (Figura 4).

Figura 4. Entorno imediato da Praça do Trabalhador. Fonte: Autoras
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Este espaço público também abrange fatores positivos ligados ao seu

significativo valor simbólico e histórico, pela própria formação originária

da época da construção de Goiânia, e por abrigar a Estação Ferroviária,

onde também passava a antiga malha ferroviária do estado de Goiás. Em

referência à gestão, não há especificidades no Plano Diretor para a área da

Praça do Trabalhador, de forma que a abordagem apresenta-se generaliza

da através de orientações, instrumentos, programas e objetivos. A localida

de apenas configura-se como área adensável, assim como grande parte do

Setor Central de Goiânia, para as quais serão incentivadas as maiores den

sidades habitacionais e de atividades econômicas, sustentadas pela rede

viária e de transporte (PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, 2007),

como representado na Figura 5.

Figura 5. Mapa localização da Praça do Trabalhador em Goiânia (GO).

Fonte: Autoras
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Qualidade de percepção

A partir dos aspectos que compõem a qualidade de percepção, como

visto no procedimento de análise, pode-se deduzir que a imageabilidade da

Praça do Trabalhador se confere a partir da imagem marcante que o antigo

Edifício da Estação (Figura 6) pode provocar no imaginário do indivíduo,

sendo também o elemento que confere à praça certa característica de iden

tidade, tornando-a única pela sua presença, além de se destacar em relação

ao entorno. Outro fator de imageabilidade seriatambém,a grande dimen

são do espaço público, e de certa forma como consequência, a presença de

áreas verdes degradadas e aleatórias, conferindo ao mesmo tempo ailegibi

lidade desta paisagem, pois não há facilidade e nem clareza em reconhecer

os elementos - como formas, desenho e funções - na praça.

Figura 6. Edifício da Estação, fachada frontal. Fonte: Autoras

Além disso, seus espaços de lazer, mesmo quando presentes, se apre

sentam ineficazes ao encontro, à convivência e atração da população.

Assim, não é possível identificar uma hierarquia visual na paisagem da

praça, devido à sua dimensão e à falta de demais marcos ou referências.

Pode-se ressaltar ainda a quebra de continuidade dos espaços da praça ao

ser cortada por vias, não apresentar uma uniformidade e homogeneidade

nos portes arbóreos, vegetação e mobiliários, e pelo seu desenho e cami

nhos confusos.

Apesarde reconheceroseuvalorcomoumdosedifícios maisimponentes

da característica ArtDéco original de Goiânia -comsua volumetria e plástica;

perspectivas, simetrias e axialidades; repartição da fachada em base, corpo e

coroamento; enfatizando o acesso principal; pela sua composição formal e

estética, com marquises, balcões em balanço, platibandas, gradis e caixilhos

de metal, superfícies escalonadas - a antiga Estação Ferroviária, atualmente,
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não possui a carga simbólica que existia na época de seu funcionamento, o

que acontece devido ao seu abandono, falta de manutenção e perda dos sen

tidos histórico e cultural do lugar, como se pode perceber na Figura 7.

Figura 7. Edifício da Estação, fachada de fundo. Fonte: Autoras

Qualidade comportamental

Fazendo uso do conceito de apropriação do espaço, como apresentado

no item 2.2, percebe-se que na praça há uma perda quase total de sua

função original, pois os espaços destinados à convivência, de estar, de

percursos e verdes, se encontram subutilizados e marginalizados, como

mostra a Figura 8, como resultado, também, de um planejamento inade

quado e da falta de manutenção. Dessa forma, os aspectos de adaptabi

lidade e temporalidade traduzem bem a realidade do local, transmitindo

diferentes sensações e sentimentos, dependendo do indivíduo ou grupo

ao qual pertencente.

Figura 8. Áreas verdes e de lazer da praça. Fonte: Autoras

Na Praça, observa-se a apropriação singular e o sentimento de posse

presente entre os grupos sociais à margem da sociedade, como é o caso dos

moradoresde ruaque permanecemno lugar, tornandoa praça, para osdemais

usuários, insegura, desagradável, degradada, confirmando que a presença

ou ausência de grupos sociais, afeta, portanto, a vitalidade do espaço. Em
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relação aos aspectos de duração, constância e ritmo, exemplificado com as

Figuras 9 e 10 os acontecimentos da praça, visto que são registrados, em

cada sequência, três horários distintos (de manhã, tarde e noite), durante

um dia cotidiano da semana e um dia de eventos, o domingo de feira.

Foiidentificado, através doreferido métodode registros sequenciais,que

desegundaa sexta-comomostraa Figura9– existe, apresençadeumamaio

ria de pessoasde passagem,emdireção aospontosde ônibus e nos caminhos

quedirecionam aos edifíciosdoTerminal Rodoviário / Shopping e daEstação

Goiânia. Além disso, nota-se a rapidez do movimento dos usuários, a perma

nência curta com o mínimo de interação social, e a frequência relacionada,

principalmente com os horários do transporte público; com as caminhadas

feitas comoexercício físico pela manhã;além dos horários de funcionamento

do comércio e dos serviços do entorno.A ausência de vitalidade é ainda mais

evidente no período noturno,quando o espaço público encontra-se insegu

ro e com pouca iluminação. Neste período, a presença de pessoas, quando

ocorre,acontece de forma temporária e muito rápida. Contudo, em âmbito

positivo, percebe-se que ainda há cidadãos que se apropriam dos mobiliários

da área de lazer, nos períodos matutino, vespertino e noturno, ainda que

sejam pertencentes a grupos sociais marginalizados.

Figura 9. Sequência de fotos: dia da semana, manhã/ tarde/noite.

Fonte: Autoras

Já nos finais de semana, a partir da sequência fotográfica presente na

Figura 10, realizada durante a feira, constata-se que o fluxo de pessoas, ve

ículos, mercadorias e informações são intensos, sendo que as pessoas per

manecem no espaço por mais tempo e se movimentam mais lentamente,

aproveitando o percurso e o tempo necessário para comprados produtos.

Osfeirantes são fixos nestes dias, se apropriando de quase todos os espaços
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da praça, limitados a noroeste do Edifício da Estação. Tais aspectos com

preendem as mudanças ocorridas no ambiente apenas ao longo dos finais

de semana, a partir das apropriações e relações estabelecidas por parte dos

indivíduos que, diferentemente do que acontece ao longo do restante da

semana, gera vitalidade a Praça do Trabalhador.

Figura 10. Sequência de fotos: final de semana (domingo), períodos manhã/

tarde/noite. Fonte: Autoras

Qualidade ambiental

A imagem, a forma, os elementos e a estrutura da paisagem da Praça

do Trabalhador, como explicitado nas análises anteriores, não são
legí

veis ou se apresentam insuficientes ao observador-habitante-usuário. De

forma que os sentimentos e sensações transmitidaspelo lugar são, prin

cipalmente,
de

insegurança e desconforto, características que evidenciam

o caráter da praça, identificados não apenas por meio do comportamento

individual e coletivo, mas, principalmente, pela ausência de apropriação

e usos do espaço.

As sensações em relação ao lugar apresentam-se não somente pela per

cepção visual e física, mas também pelas transformações ocorridas na praça

desde a sua construção. Estas sensações se mostraram negativas, em decor

rênciadapresença deodores,da falta de manutenção,damarginalização e dos

caminhos ou percursos - ressaltando o aspecto de sequência - com desenhos

pouco claros ou não evidenciados, devido à própria configuração da praça.

A partir de todas as análises anteriores, também se conclui que os vi

sitantese, principalmente, os habitantes de Goiânia, não atribuem à praça

os sentimentos de territorialidade e familiaridade, bem como não se sen

tem proprietários do lugar, não apresentamumelo afetivo, não identificam
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seu sentido ou valor histórico e cultural, e nem mesmo reconhecem o lu

gar como parte de sua vivência, apenas o consideram como um problema,

utilizando-o para o deslocamento e orientação.De forma que,a condição de

urbanidaderevela um ambiente inóspito e hostil ao indivíduo e ao coletivo

emdecorrência, deumconjunto de fatores, que vão desde o receio de sofrer

algum tipo de violência, à ausência de espaços adequados de permanência,

encontro ou lazer; pouca iluminação e segurança;ou ainda pela presença de

grupos sociais à margem
da

sociedade.

CONCLUSÃO

Na observação e experimentação da Praça do Trabalhador se revelou a

dificuldade de se reconhecer elementos, formas ou imagens que remetem às

lembranças, sensações e experiências, individuais e coletivas, atribuindo ao

espaço e edificações na maioria das vezes, mesmo que de forma inconscien

te, sentimentos negativos que levam grande parte dos habitantes-usuários a

não se apropriarem deste espaço pertencente à cidade, e que é de proprieda

de pública, de todos.

Os problemas diagnosticados se referem ao desenho urbano; à neces

sidade de requalificação como um espaço público; de planos ou diretrizes

para a preservação do Edifício da Antiga Estação; de programas ou políticas

ambientais e patrimoniais; além de propostas e intervenções para a recom

posição vegetal da praça; para o tratamento dos percursos na praça e das

vias urbanas; para a criação de espaços eficientes, sejam eles desportivos,

de recreação ou de lazer, com mobiliários, revestimentos e iluminação ade

quados, atendendo a demanda não só do transporte individual e coletivo,

mas também aos percursos e às necessidades dos pedestres, ciclistas e por

tadores de necessidades especiais. Tais intervenções poderiam contribuir

para a reconstrução da paisagem e requalificação do espaço, com conse

quente atração de pessoas de diversos grupos sociais, reforçando seu caráter

de nó urbano e centralidade, de forma qualificada.

Considera-se recomendável, no entanto, além do levantamento teórico

sobre o tema, umlevantamento de dados objetivos da paisagem em estudo

e de informações subjetivas do espaço, obtidas através da observação e ex

perimentação. Isso porque, a partir destes dados poderiam ser realizadas
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análises, caracterizadas pela qualidade de percepção, comportamental,am

biental, contextual e ocupacional, independente da presença ou ausência

dos elementos característicos de compreensão da paisagem urbana.

Portanto, através das qualidades e elementos que compõem o pro

cedimento de análise construído neste trabalho e, aplicado no estudo

de caso da Praça do Trabalhador em Goiânia (GO), foi possível atingir

os objetivos referentes a uma análise que traduza a qualidade de um lu

gar,
no

caso específico da paisagem de lazer, revelando a importância do

pensar, compreender e de se intervir nas cidades, especialmente coma

atuação dos agentes de intervenções urbanas (arquitetos, urbanistas e

demais profissionais). Pode-se ainda estabelecer critérios de ordenação

e planejamento urbano para a resolução dos problemas diagnosticado na

Praça do Trabalhador, além de poder contribuir em novas aplicações para

diferentes tipos de paisagem, tais como parques, favelas, cidades, e em

espaços públicos, semi ou privatizados.

Como trabalhos futuros, sugere-se a aplicação do procedimento de

análise desenvolvido, em outros espaços da cidade, assim como a adap

tação, complementação e amadurecimento do mesmo.Pois a partir dessas

outras aplicações, será possível contribuir para a percepção,avaliação e para

o desenvolvimento de propostas ou diretrizes, que possibilitem a melhoria

da paisagem urbana de determinados espaços, o que consequentemente

promoveria a sua qualidade e requalificação.
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Requalificação de centros urbanos considerando

as
relações com seu entorno imediato

Ana Stéfany da Silva Gonzaga

Professora Erika Cristine Kneib, DSc

RESUMO

Diante desta época, em que se desenvolve a cidade contemporânea,

caracterizada pela multiplicidade em sua mais ampla concepção e toda a

gama de características que a definem, o presente trabalho aborda a ques

tão dos centros urbanos e suas relações com seu entorno imediato. A hipó

tese desse artigo consiste na aplicação de medidas de requalificação às vias

radiais à Praça Cívica, ou bordas do centro, o que ajudaria a requalificar a

região Central de Goiânia, capital de Goiás. O objetivo é explorar métodos

de requalificação urbana tendocomo ferramenta norteadora a identificação

e o tratamento adequado dessas “bordas”. A partir dos estudos realizados

pretende-se desenvolver um procedimento metodológico que possa ser

aplicado a outras áreas que estejam envolvidas neste contexto.



INTRODUÇÃO

É sabido que uma das mais perceptíveis características da cidade con

temporânea gira em torno das desordens urbanas. Seja devido à falta de

segurança, aos extensos e cansativos congestionamentos ou à eferves

cência natural de lugares onde convivem diversas e numerosas pessoas

em múltiplas atividades. O meio urbano é cada vez mais utilizado e ex

plorado, visto que é sobre e em torno das grandes cidades que se desen

volve a maior parte da vida contemporânea. Ao passo em que as práticas

sociais vão se alterando ao longo do tempo, os espaços em que elas são

desenvolvidas também necessitam sofrer alterações para que eles sejam

capazes de acompanhar esse desenvolvimento. Portanto, considerando a

cidade como um organismo, mostram-se fundamentais os exercícios de

análises e tratamentos de suas áreas, pois essas transformações são cons

tantes e variadas e as estratégias de intervenção urbana, devem amenizar

ou resolver problemas relativos a essas desordens que tanto afligem as

grandes cidades.

Sendo a cidade o lugar da multiplicidade, da variedade, da mistura de

funções e da diversidade de atores, as possibilidades de intervenções em

seus espaços também são múltiplas e variáveis. O mais adequado é reunir

especialistas de várias áreas do conhecimento para gerarem discussões

acerca dos diversos pontos de vista. Assim, aumenta-se a riqueza e a po-

tencialidade das propostas elaboradas, visto que elas conterão considera

ções amplas sobre a cidade.

O presente artigo explora uma ferramenta teórico conceitual visan

do descobrir suas potencialidades efetivas de intervenção. A teoria de

Manuel de Solà-Morales (Solà-Morales, 2001) sobre o tratamento das “bor

das do centro” será aqui tratada como conceito norteador de possíveis

estratégias de intervenção no espaço urbano. Para tal aplica-se a teoria

a um estudo de caso no município de Goiânia, Goiás, obtendo-se como

resultados principais a descoberta de uma relação de grande relevância

urbana entre o centro e a borda analisados, assim como a constatação de

necessidades de requalificação em níveis e horizontes temporais distintos

que, se aplicadas, podem contribuir significativamente para o desenvol

vimento da área.
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REFERENCIAL TEÓRICO

Áreas centrais

O conceito de área central já foi debatido em diversos trabalhos e, por

tanto, a ele foramatribuídasconsiderações diversificadas.Oquadroa seguir

esquematiza alguns desses conceitos definidos por importantes teóricos.

Quadro 1: Conceitos de Áreas Centrais. Fonte própria.
 

Conceitos de áreas centrais

Walter Christaller

(1933) (Christaller,

1933 apud Clark,

1985)

Rochefort (1998)

Vilaça (2001)

Spósito (2001)

ATeoria do Lugar Central: explora a cidade consideran

do a existência de áreas de influência no entorno dos

centros de mercado. Assim, se constitui um sistema

composto por diversos centros, uniformemente espa

lhados e organizados, que atendem de forma homogê

nea a todas as suas partes. Cada um deles apresenta

uma área de influência sobre a qual reflete qualidades.

Essa teoria aponta para as relações do centro com as

atividades ali desenvolvidas; a área de influência rela

cionada com os diversos tipos e tamanhos de centros; e

a relevância da acessibilidade nesses sistemas.

Essa relação é organizada segundo uma trilogia forma

da pelo centro propriamente dito, como um local físico

do serviço; a sua zona deinfluência, queconcentra seus

usuários e os fluxos de relações, que ligam esses usu

ários ao centro. Sendo assim, o centro se revela como

um local privilegiado, pois concentraum grandenúme

ro de atividades terciárias.

Tendo em vista o caráter dinâmico e múltiplo do cen

tro, Vilaça (2001) atenta para as demandas de desloca

mentos, que devem ser atendidas através da disponibi

lidade de infraestrutura e acessibilidade adequadas às

necessidades.

O centro é definido segundo o seu caráter dinâmico e

é, portanto, uma área continuamente reformulada. A

essa característica está associada a relação com os flu

xos de pessoas, mercadorias, valores e ideias que ocor

rem em determinado lugar central.
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A partir dos referenciais teóricos apresentados é possível confirmar

a ideia do centro como um elemento de papel fundamental sobre a ci

dade. O caráter de local privilegiado, que agrega, se faz pela diversidade

de serviços, atividades, os grandes fluxos de pessoas e, portanto, pelas

demandas de deslocamentos e outros componentes que destacam a re

levância da infraestrutura e acessibilidade local. Além disso, o centro

possui também o poder de intervir em outras áreas criando, assim, zonas

de influência e subcentros. Nesse sentido, o estudo sobre as áreas centrais

ganha importância:

• A partir do desenvolvimento de cidades policêntricas, conforme

abordagens de Castells (1983) e Lefebvre (2004);

• A partir das transformações que ocorrem na estrutura espacial das

cidades (rede de centros e subcentros), como abordagem de Kneib

(2008);

• A partir da implantação de grandes empreendimentos, considerados

polos geradores de viagens, que tendem a gerar ou consolidar novas

centralidades (KNEIB, 2004).

Outro tema importante, relacionado a este trabalho, refere-se à

classificação das centralidades. Dentre os diversos estudos existentes,

destaca-se o de Bird (1977), segundo o qual as centralidades podem

ser classificadas de acordo com os tipos de acessibilidade a elas vincu

lados, quais sejam:

• Os centros orgânicos: denominados centros concêntricos, se desen

volvem através das facilidades de deslocamento pelas áreas de alta

acessibilidade;

• Os centros lineares: centros orgânicos que apresentam acessibilidade

linear canalizada pelas vias de circulação dos veículos;

Os centros especiais: também denominados subcentros, são originados

como centros orgânicos por possuírem algum atributo especial, mas de

menor porte.

A figura 1, abaixo, esquematiza os tipos de centralidade classificados

segundo Bird (1977).
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Figura 1. Tipos de centros de diferentes acessibilidades.

(Fonte: Própria com base em Bird, 1977)

Degradação de áreas centrais

A reflexão sobre o papel e a relação do centro com a cidade como um

todo mostra o quão importante é a acessibilidade, a diversidade e a infra

estrutura adequadas para o sustento desse organismo. O surgimento e
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desenvolvimento das cidades estão fortemente atrelados ao centro e este,

por sua vez, também necessita acompanhar o crescimento urbano. Os pro

cessos de degradação de áreas centrais estão, muitas vezes, relacionados às

alterações sobre a estrutura urbana provocando o deslocamento populacio

nal para novos subcentros ou para regiões mais afastadas da cidade.

Segundo Kneib (2004), a grande maioria dos centros tradicionais

de grandes cidades passa por um processo de ascensão, saturação e

degradação, fortemente relacionado à acessibilidade a essa
área. De

acordo com a autora, a multiplicidade de atividades e de infraestrutura

atrai grande número de pessoas e viagens. Consequentemente, novas

construções precisam surgir para atender a esse novo contingente po

pulacional. A demanda por áreas também aumenta consideravelmente,

causando a valorização dos terrenos e estimulando ainda mais cons

truções, atividades e viagens. Essa ascensão explosiva pode provocar a

saturação do centro, juntamente à perda da acessibilidade ao mesmo o

que, por sua vez, provoca o surgimento de novos centros ou subcentros,

igualmente suscetíveis ao mesmo processo sofrido pelo Centro Tradi

cional (KNEIB, 2004).

De acordo com Rykwert (2004), a partir do século XVIII, o excesso de

densidade populacional, a poluição e as melhorias nas estradas e nos meios

de transporte levaram muitas cidades a desenvolver aspecto novo e burguês

em seus subúrbios. No entanto, mesmo buscando áreas mais afastadas do

centro, a população procurava manter certa proximidade a ele, principal

mente para facilitar os deslocamentos entre suas casas e seus locais de tra

balho revelando assim a importância da acessibilidade ao centro, bemcomo

da qualidade dos sistemas de deslocamento e as funções disponíveis pelo

espaço urbano.

Novos modelos de planejamento urbano apostam na cidade policên

trica, sendo que os subcentros, compostos por mix de atividades, podem

contribuir para evitar grandes deslocamentos pendulares motorizados, fa

vorecendo os não motorizados e compondo a cidade policêntrica positiva

(TEDESCO et al, 2012). Porém, para evitar o processo de degradação e de

cadência do Centro Tradicional ou de subcentros mais antigos, a partir da

saturação dos mesmos rumo às áreas mais acessíveis, é necessário garantir

o crescimento e desenvolvimento dos existentes e dos futuros Subcentros.
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Deste modo, estudos que contribuem para o desenvolvimento adequado

das áreas centrais e seus entornos, como o proposto no presente trabalho,

são fundamentais para o sustento da cidade, evitando os processos de de

cadência anteriormente citados.

Medidas de Requalificação

Sabendo-se do frequente processo de degradação de áreas centrais, da

consequente necessidade em preservar, da importância e o papel relevante

do centro, é evidente a necessidade da tomada de decisões e intervenções

que busquem promover o retorno a um equilíbrio entre a cidade e suas

áreas centrais. Não existe uma norma ou espécie de “receita” que indique

exatamente as diretrizes de intervenção para esses casos. No entanto, po

dem ser elaboradas metodologiasque agreguemproblemas e propostas que

podem melhorar determinada situação. Diante das diversas possibilidades

de atuação sobre o espaço urbano, o presente artigo pretende explorar a

teoria sobre as “bordas do centro” utilizando-a como ferramenta nortea

dora de possíveis intervenções em áreas que apresentem características de

degradação. Procuramos contribuir com a difícil tarefa não só de planejar e

projetar a requalificação de uma área central, como tambémcontribuir com

o grande desafio de implementar asmedidasnecessárias e gerar o resultado

esperado, a partir deuma visão complementar às medidas de requalificação

comumente desenvolvidas.

Sobre isso, o arquiteto urbanista Solà-Morales defende como uma das

ações materiais de transformação mais interessantes o tratamento nas bor

das do centro. Segundo ele, a eficácia desse tipo de intervenção é possível

devido à sua capacidade de possibilitar o rompimento dos limites do centro.

Essas áreas, no entanto, podem possuir limites imprecisos, indefinidos, o

que emboraseja substancial navisão de Solà-Morales, torna-seumproblema

nesse rompimento de limites. Deve existir entre o centro e o restante da ci

dade um efeito de permeabilidade que, para o autor, funciona como uma es

pécie de osmose entreo centro e oseu território imediato,quese revelacomo

uma imprescindível garantia para a sobrevivência do centro. “O centro é [...]

uma situação de desequilíbrio. Se esse desequilíbrio não se mantém comum

intercâmbio constante de energia com o exterior, para falar em termos de

bioquímica, o centro se estrangula, morre.” (SOLÀ-MORALES, 2001).
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O que Solà-Morales denomina “bordas do centro” foi estudado por

Kneib (2004), com base nas teorias da ecologia social urbana, e denomi

nado pela autora de “zona de transição”. De acordo com Kneib (2004), as

zonas de transição tendem a sofrer transformaçõesem seus padrões de uso

e ocupação do solo, transformações estas que têm uma ampla relação com

as atividades desenvolvidas nos subcentros, e que tendem a implantar ati

vidades complementares ao centro.

A Figura 2 possibilita a visualização esquemática do conjunto do ferra

mental teórico que, sob a perspectiva de Kneib (2004), caracteriza o centro

urbano ao associá-lo a determinados aspectos (acessibilidade, função inte

gradora, localização privilegiada, atração de novas atividades, construções

e viagens, valorização de áreas, dentre outros); ao identificar que em seu

entorno surge uma zona de transição que tenderá a alterar seus padrões de

uso e ocupação do solo para abrigar atividades relacionadas à área central;

ao associar a formação de uma área unida por vínculos sociais, econômicos

e urbanos ao núcleo central e onde se concentram os usuários das ativida

des do centro, a área de influência.

Figura 2. Características do centro urbano, segundo Kneib (2004)
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Ainda sobre as características dos centros e subcentros urbanos, tam

bém se destaca a teoria desenvolvida entre 1917 e 1940, pela Escola de

Chicago, que aborda aspectos ecológicos da Estruturação Urbana.A teoria

procura identificar padrões de regularidade na organização social urbana

(CLARK, 1985) e, com isso, aponta a existência de uma interação entre

o homem, os instrumentos por ele criados e o meio natural em que vive.

Outros aspectos apontados como características dos centros e subcentros

urbanos são definidos por Burgess, que atenta para a existência de uma

zona de transição em torno do centro e prevê a expansão do mesmo. Para

Hoyt, as rotas que irradiam do centro conferem diferentes níveis de aces

sibilidade deste com as demais zonas da cidade (GARNER, 1971).

Fronteiras urbanas

Confirmando a ideia sobre permeabilidade apresentada por Solà-Mora

les, Islam et al (2011) afirma que toda entidade é definida por suas frontei

ras, mas que nem sempre há uma divisão clara entre o interior e o exterior

dessa entidade. Segundo o autor, a indefinição ou fluidez das fronteiras é

dada pela existência de um processo contínuo de regulação da mobilidade

dos fluxos. Dessa forma, lugares distintos são definidos e identificados.

Islam et al (2001) atenta para a importância em entender esses limites

como interfaces ambivalentes, em que se deve desenvolver instrumentos

de política adequados para lidar com aspectos relativos aos processos de

habilitação de áreas limítrofes.

Além de características físicas e funcionais do meio urbano, questões so

cioculturais também são conformadoras de diferenciação e consequente for

mação de fronteiras entre grupos. Southerton (2002, apud Islam et al, 2011)

aponta, por exemplo, as relações entre moradores de umamesma região mas

que pertencem a diferentes classes sociais. Para o reconhecimento dessas re

lações, o autor examina tal dinâmica observando narrativas de moradores

locais e forasteiros. Fronteiras como essas, estabelecidas pelas diferenças de

identidade entre grupos, podem diminuir as trocas entre os mesmos, o que

representaria perdas para ambos os lados (ISLAM et al, 2001). Nesse senti

do, as fronteiras recebem importância pela sua capacidade conformadora do

equilíbrio entre partes distintas da cidade, assumindo as diferenças naturais

entre os lugares, mas buscando criar uma interface compatível entre eles.
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Ações estratégicas de intervenção e as bordas do centro

A teoria de Solà-Morales sobre as Bordas do Centro é relativamente

recente. No entanto, teorias antecedentes já mostravam a importância e o

potencial das áreas de entorno do centro. Um exemplo é o estudo de Bur

gess (1924, apud GARNER, 1971) que, com base
na

estrutura urbana da

cidade de Chicago (EUA), observa uma organização em anéis concêntricos

dispostosemtorno deum distrito central de negócios.Segundo o autor, es

sas diferentes zonas apresentam usos do solo também diversos e são orga

nizadas a partir do centro da cidade. Teorias como essas podem funcionar

como peças fundamentais na articulação de pontos complementares entre

si,
na

formação de umprocedimento metodológico de análise e tratamento

de áreas centrais. Conscientes de particularidades próprias dessas bordas,

estratégias gerais básicas de intervenção urbana também devem ser consi

deradas e aliadas ao contexto de bordas do centro. Algumas dessas teorias

e táticas básicas serão abordadas neste artigo.

METODOLOGIA DE ANÁLISE

Tendo em vista a importância da relação de permeabilidade entre o cen

tro, suas áreas limítrofes (as bordas) e a cidade como um todo, bem como a

possível ocorrência de processos que provoquem a decadência de áreas cen

trais, o presente estudo, tendo em mãos a ideia de se trabalhar os limites do

centro como uma potencial estratégia de reforço dessa interação urbana, pre

tende elaborar um procedimento que auxilie nas propostas de intervenção e

nas tomadasde decisões relacionadas à questão.

As estratégias de intervenção abordadas no tópico anterior se aplicam

como diretrizes básicas para requalificação de espaços urbanos, que devem

ser consideradas quando houver necessidade de melhorar a dinâmica e or

ganização destes espaços. O exercício do tratamento de bordas do centro

aqui explorado utiliza essas estratégias básicas como alicerce para o desen

volvimento das propostas de intervenção. Aqui, tais propostas serão apre

sentadas de forma geral, visto que elas pretendem gerar uma metodologia

que possa se aplicar também a outros locais.

Sendo assim, o procedimento metodológico proposto para processos

de requalificação pelas bordas do centro se constrói
da

seguinte maneira:
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Está dividido em etapas que, por sua vez, se ramificam em outras. As

atividades se dividem em:

• Pesquisas;

• Análise de dados;

• Propostas de intervenção.

As pesquisas envolvem:

• A identificação da área de estudo e suas relações com outras áreas da

cidade;

• Aspectos que caracterizam a área, tais como os naturais, histórico

culturais, socioeconômicos e políticos;

• Levantamentos das tipologias, identificação de elementos que confe

rem características de centralidade;

• Fluxos de pedestres, ciclistas e veículos motorizados;

• Busca e estudos em referências teóricas envolvidas na temática.

A análise de dados consiste no diagnóstico urbano com base nos dados

coletados e deve contemplar:

• Reconhecimento dos níveis de centralidade e de influência das dife

rentes regiões ou elementos urbanos;

• Análise das relações entre o centro e suas áreas de influência a partir

dos parâmetros previamente reconhecidos;

• Estudos sobre problemas e potencialidades das áreas envolvidas;

• Estudos sobre a legislação vigente, tais como o Plano Diretor, Estatu

to das Cidades e Instrumentos aplicáveis.

A elaboração das propostas de intervenção devem relacionar as carac

terísticas próprias dos lugares na cidade, a fim de que possam contribuir

adequadamente para melhorias efetivas para o bem público. Para tanto, se

faz necessária a elaboração consciente de:

• Objetivos a serem alcançados;

• Compatibilidade das propostas elaboradas com o contexto do meio

no qual pretendem ser inseridas.
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A figura 2 ilustra essa esquematização das etapas do procedimentome

todológico proposto para ações sobre bordas do centro.

Pesquisas Identificaçãode áreas Identificaçãode

característicasnaturaisdasáreas Identificaçãodetipologias Estudos defluxos Referencial

teórico

Análise dedados Níveis decentralidade Análise das rela-ções entre o cen-tro e suas áreas deinfluência Estudos deproblemas epotenciali-dades Estudos sobre

legislação

vigente

Propostasde Estabeleci- Elaboração de

intervenção mento de obje-tivos a seremalcançados propostas com

patíveis com o

caso a receber tal

intervenção

Figura 2. Esquematização do procedimento metodológico para intervenções

em áreas de bordas de centros urbanos. Fonte própria.

ESTUDO DE CASO

A partir da hipótese da aplicação de medidas de requalificação às vias

radiais à Praça Cívica, ou bordas do centro, como força contribuinte de re

qualificação para a região central de Goiânia, o presente artigo aplica os

conhecimentos aqui abordados em uma dessas vias radiais.

Assim como em muitas das grandes cidades o centro está atrelado à

fundação do município em que se insere. No caso de Goiânia, o centro foi

concebido através do projeto de Atílio Correia Lima, a partir de moldes do

urbanismo francês. Dessa forma, ele se caracteriza estruturalmente por

suas avenidas largas e boulevares que monumentalizam eixos, tendo como

ponto máximo a Praça Cívica. Nesta praça há a concentração de edificações

públicas administrativas, biblioteca e museus públicos (IBGE, 2012). A fi

gura 3 a seguir ilustra o centro da cidade.
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Figura 3. Setor Central, Goiânia – GO.
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O centro de Goiânia é marcado por usos comerciais, institucionais e

de serviços, com existência de alguns edifícios habitacionais. Na região da

Praça Cívica e no seu entorno imediato a predominância é de atividades

públicas administrativas, de cultura e de educação. Mais ao norte, as ativi

dades comerciais vão se destacando e tornando-se predominantes. Já no

limite mais ao norte do centro, onde também se encontram a Praça doTra

balhador e a Estação Rodoviária, estão polos da indústria e comercializa

ção no ramo do vestuário, fortemente característico na cidade de Goiânia.

É possível destacar as vias radiais à Praça Cívica e identificar, através

de diagnósticos, que a relevância e o comportamento delas com relação ao

meio urbano emque se inserem são diversos. Compreender esse panorama

contribui para uma aproximação com as reais características e perfis que

conformam o objeto de estudo. Conforme apresenta a figura 3, das vias

radiais à Praça Cívica, três desembocam sobre a região central. São elas as

avenidas: Goiás, Tocantins e Araguaia. Estas avenidas estão classificadas,

pelo Plano Diretor do Município, como vias arteriais de segunda categoria,

ou seja, são vias estruturadoras do tráfego urbano e devem atender à circu

lação geral urbana. “As vias de segunda categoria são destinadas, preferen

cialmente, ao tráfego de passagem, porém, com menor intensidade do que

as de primeira categoria” (PREFEITURA DE GOIÂNIA, 2007).

A seguir descrevem-se as principais características das vias que inte

gram ou relacionam-se com a área em estudo, apresentadas na figura 3:

A Avenida Goiás constitui um eixo relevante, fortemente caracteri

zado por atividades comerciais, de serviços e também residenciais. Con

templa edificações históricas, corredor exclusivo do transporte coletivo

e canteiro central recentemente requalificado, com espaços públicos

voltados para usufruto dos pedestres;

As avenidas Araguaia e Tocantins apresentam características seme

lhantes quanto aos usos identificados na Avenida Goiás, porém, com me

nor intensidade que esta. Na Avenida Tocantins, o fluxo de veículos acon

tece em apenas um sentido, formando, juntas, um binário;

A Rua 10 se estende no sentido leste, desembocando em outro ponto

de grande relevância na cidade, a Praça Universitária. Também contempla

da recentemente com obras de requalificação de calçadas e implantação de
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ciclovias e de corredor preferencial do Transporte Coletivo com câmeras

para fiscalização. Apresenta usos comerciais e de serviços, a maioria deles

voltados para necessidades próprias dos usuários envolvidos com as diver

sasunidadesde ensinosuperior existentesemtornodaPraça Universitária;

ARuaD. Gercina BorgesTeixeira faz a conexão entre o centro eo Setor Oes

te. DesembocanoparqueBosquedosBuritis,onde se insereo edifício daAssem

bleia Legislativa e, maisàfrente,naAlamedados Buritis, o edifício doFórum;

A Rua 83 se estende no sentido sudeste, também caracterizada por

usos comerciais e de serviços como principais e fazendo a ligação da região

central com bairros como Jardim Goiás e Setor Universitário;

A Avenida 85 é uma das mais importantes nesse contexto. É ela que

faz a relação do centro com a região sudoeste. Apresenta usos comer

ciais, de serviços e habitacionais, concentrando fortes características de

centralidade;

A Rua 84, eixo estruturador do transporte coletivo, possui corredor

exclusivo e faz a ligação com a região sul de Goiânia. Para o transporte co

letivo, esta via constitui um importante meio de acesso ao Terminal Isi

dória, onde muitos usuários fazem integração com linhas de outras regi

ões. Os principais usos identificados na via são de serviços e comércios,

com alguns residenciais. A Rua 84 comporta, ainda, fluxos entre cidades

metropolitanas, como Aparecida de Goiânia. Ela conecta diretamente a

Praça Cívica à Praça do Cruzeiro, localizada no Setor Sul de Goiânia, que

também se constitui como um marco, embora apresente outro significado

em comparação à Praça Cívica.

Observando as relações descritas, é possível identificar várias áreas

próximas ao Centro que, para efeito de análise, passam a ser conside

radas, neste artigo, como bordas. Sabendo-se da importância das vias

radiais à Praça Cívica quanto ao seu papel de proporcionar conexões

entre o centro e diversas regiões da cidade de Goiânia, o presente artigo

aplica um estudo mais minucioso à Rua 84.

As figuras 4 e 5 destacam a referida via. O atributo de borda dado a ela

é devido não apenas à sua localização no entorno imediato do centro, mas

também às funções e conexões que agrega como suporte a ele conforman

do, assim, uma “borda linear”.
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Figura 5. Rua 84. Fonte própria.

A Rua 84, já incluída no Setor Sul, se caracteriza, basicamente, por edi

ficaçõesde médio porte, comalgumasacima de 10pavimentos. Residências

e atividades prestadoras de serviços, principalmente clínicas e escritórios,

são as atividades mais encontradas.

Figura 4. Rua 84. Fonte própria.
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Figura 6. Mapa de usos do solo na Rua 84.
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Rua 84: Uso do Solo
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Figura 7. Mapa de gabaritos na Rua 84.
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Já no entorno imediato da Praça do Cruzeiro, apresenta-se uma signi

ficativa variação, com um maior número de comércios, um clube, colégio e

hospital. Dentre as edificações residenciais, nota-se a existência de casas

com um ou dois pavimentos e algumas habitações coletivas, com mais de

10 pavimentos. As figuras 6 e 7 esquematizam as relações de uso e gabarito

na Rua 84.

As calçadas da Rua 84 são relativamente generosas e, em média, apresen

tam5metrosde largura.Taiscalçadas apresentamalgunsproblemas relativos

à acessibilidade, como desníveis, pisos quebrados, rebaixamentos inadequa

dos e falta de pisos táteis. Existem pistas exclusivas para veículosdo transpor

te coletivo, porém, é comum observar outros veículos invadirem essas pistas,

principalmente em horáriosemque os congestionamentos são maiores.

A partir das classificações de Bird (1977), abordadas no item 2.1, é pos

sível identificar, no caso da cidade de Goiânia, as praças (Cívica e do Cru

zeiro) como centralidades pontuais e a Rua 84 como umadas centralidades

lineares, de menor grau que as pontuais. A dinâmica entre essas centrali

dades ocorre de forma que a Rua 84 funciona como elemento de ligação

entre tais centralidades pontuais envolvidas (praças Cívica e do Cruzeiro),

fazendo o papel de transição entre ambas. Deste modo, a partir da requali

ficação daRua 84,comoumaborda do centro, seria possível contribuir para

requalificar a área central.

Para entender os níveis da relação entre as Praças Cívica e do Cruzeiro

com a Rua 84, a partir da hierarquização de centralidades, utiliza-se o mé

todo “Escala diferencial semântica de Osgood” (OSGOOD et al, 1964), que

mensura o grau de importância (significado)
da

centralidade para a cidade

como um todo através de uma matriz de pontuação. Esta se faz por uma

subdivisão em sete itens (por exemplo, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3) em que

as variáveis adquirem significados de menos a mais importante, com valo

res opostos nas extremidades (+3 e -3) e neutro no centro (0). Trata-se de

um processo complexo devido a seu caráter imaterial, que está implícito na

busca pela medição de um “significado”, termo que, por sua vez, envolve a

psicologia e se refere a processos implícitos, deduzidos através de observa

ções e, muitas vezes, extremamente variáveis.

Com base no método descrito é possível classificar as centralidades.

E através da identificação de elementos característicos de centralidades é
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possível atribuir valores às áreas analisadas. No presente trabalho, o foco

se volta para a Praça Cívica, como ligação mais próxima ao centro; a Rua

84, como elemento conformador dessa ligação e a Praça do Cruzeiro, outro

marco que é diretamente conectado através dessamesma via e que também

apresenta características de centralidade. Os valores dentro da Escala de

Osgood procuram identificar os níveis de centralidade através do reconhe

cimento do papel significativo de cada uma das regiões estudadas dentro

da estrutura urbana. Neste estudo de caso, a classificação foi feita de forma

empírica, a partir da consulta de especialistas. A figura 8 ilustra os resulta

dos obtidos através dessa pesquisa.

Figura 8. Graus de centralidade aplicados nas praças Cívica

e do Cruzeiro e na Rua 84.
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A Avenida Goiás já é reconhecida e fortemente apreciada como centrali

dade. No entanto, a relação com a parte Sul (Rua 84) deixa a desejar quanto

centralidade. Considerando que aAvenidaGoiás apresenta umacentralidade

muito mais forte do que a Rua 84, embora ambas possuam características

similares e façam parte do eixo-norte sul, requalificar a Rua 84 contribui

ria para fortalecer esse eixo, alcançando assim o tratamento de uma área de

“borda linear” e reforçando a centralidade da região central em si.

A partir deste panorama geral é possível concluir que a Rua 84 consis

te em uma relevante via de ligação entre a área central e a região sul que,

para efeito de análise, passa a ser considerada uma de suas bordas. Alguns

dos problemas da referida via são claramente percebidos, o que já revela

necessidades básicas de intervenção no local. Para que este exercício atue,

efetivamente, como uma ação em uma “borda do centro”, essas estratégias

devem considerar o centro como um organismo fundamental, de apoio e

conexão do mesmo com o restante da cidade.

Sendo a Rua 84 considerada uma borda do centro, se faz necessário

também transformá-la em uma centralidade, porém, de grau inferior ao

da Praça Cívica. Tal centralidade, de estrutura espacial linear, serviria para

reforçar um caráter já implícito em sua distribuição espacial urbana: atua

como elemento de transição de uma centralidade menos forte (a Praça do

Cruzeiro) para uma mais forte (a Praça Cívica). A partir de tal diagnóstico

é possível, então, utilizar da estratégia de reforço da centralidade da Rua

84 a fim de criar um transbordo das características da área central rumo a

novos locais - suasbordas– e, assim,romper os limitesdo centro.O presen

te panorama dessa relação apresenta a Avenida Goiás como um local com

características de centralidade bem mais fortes do que a Rua 84. Porém,

ambas as vias têm características similares e fazem parte do eixo norte-sul.

O desenvolvimento da Rua 84 através de sua requalificação contribuiria

para fortalecer esse eixo alcançando, então, a osmose entre centro e entor

no imediato, defendida por Solà Moralles.

Para ordenar e consolidar uma proposta de intervenção na área ci

tada são aplicadas a seguir definições de medidas estratégicas, táticas e

operacionais, numa adaptação a conceitos adotados por Kneib (2008).

Dessa forma, as propostas de intervenção podem ser classificadas nos

seguintes níveis:
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• Operacionais: envolvem pequenas e pontuais intervenções em curto

prazo, que demandam poucos recursos por parte do poder público,

ou ainda, medidas de fiscalização de modo a se adotarem leis e nor

mas existentes. Por exemplo: melhorias nas calçadas, fachadas das

edificações, mobiliário urbano, paisagismo, etc.;

• Táticas: intervenções de médio prazo, que demandariam propostas

e projetos mais elaborados, como o incentivo à variedade de usos,

inclusão de usos habitacionais, reforma e requalificação das edifica

ções, transformação de ruas em espaços para pedestres, regulação e

organização de estacionamentos;

• Estratégicas: são medidas a longo prazo relacionadas à cidade, que

envolvem projetos complexos, com um grande volume de recursos,

com impactos que englobam toda a cidade. Tais projetos e ações ten

dem a gerar reflexos importantes também no Centro, como a melho

ria da mobilidade das pessoas na cidade e no próprio Centro, melho

ria da acessibilidade nas bordas do centro e nele próprio.

Dentre os mais recentes projetos urbanos elaborados para a cidade de

Goiânia está a implantação do BRT(Bus Rapid Transit) Norte-Sul, no qual

se insere a Rua 84 como uma das vias conformadoras do eixo. O conceito

do BRT foi desenvolvido a partir de uma evolução do sistema de corredor

exclusivo para ônibus. Consiste emumcorredor exclusivo pelo qual trafega

o veículo. Este, sobre pneus, deve ser rápido, flexível, de alto desempenho e

com uso de tecnologia de informação (NTU, 2009).

Essas medidas de intervenção podem contribuir para a melhoria da

mobilidade. Para tanto é de extrema importância que as pessoas estejam

envolvidas com os espaços públicos da cidade, exercendo relações positivas

e que deem vida a esses espaços. Medidas relativas ao nível Operacional,

como as que ressaltam a importância do tratamento nas calçadas e do pai

sagismo, atingem
um

nível micro, fundamental. Aliado à diversificação do

solo e à formação de polos de atratividade e vitalidade é possível criar es-

paços atrativos ao pedestre. É necessário, ainda, prover infraestrutura para

o ciclista, através da inserção de bicicletários e paraciclos. Como medidas

estratégias é de fundamental importância facilitar a mobilidade do usuário

de transporte coletivo e a acessibilidade entre os subcentros, oferecendo

62 projetoecidade



condições favoráveis ao uso efetivo do novo sistema de transporte. Essas

medidas estão de acordo com as estratégias de ordenamento do território

implementadas pelo Plano Diretor de Goiânia, no qual se revela a preo

cupação em privilegiar o sistema de transporte coletivo, cicloviário e de

pedestre em sua rede viária básica (PREFEITURA DE GOIÂNIA, 2007).

Em suma, são as principais medidas de intervenção:

1. Diversificar o uso do solo, aproveitando a infraestrutura;

2. Requalificar o espaço urbano (paisagem urbana);

3. Melhoraramobilidadedaspessoasintrassubcentro(pedestrese ciclistas);

4. Melhorar a mobilidade das pessoas entre os subcentros (transporte

coletivo), para evitar que o automóvel seja muito utilizado e contri

bua para a perda da acessibilidade e para a degradação.

A acessibilidade intrassubcentro é de fundamental importância para

garantir a diversidade de atividades e sua atratividade, evitando a satura

ção. Isso só é possível através da adoção de medidas de mobilidade mais

adequadasao espaço público (ou seja, privilegiando os transportesnãomo

torizados), uma vez que as medidas mais comumente adotadas (que prio

rizam o transporte individual em veículos motorizados) têm trabalhado na

contramão da requalificação.

O quadro a seguir esquematiza as medidas de intervenção abordadas.

Quadro 2: Síntese de intervenções na Rua 84. Fonte própria.

Problema Proposta

Adequações de acordo com a NBR 9050,

que dispõe técnicas projetuais para es
Calçadas

inadequadas paços acessíveis

PlanejamentoOperacional Mobiliário e Padronização e requalificação de pontos

de parada de transporte coletivo, insta

paisagismo urbano

lação de lixeiras, melhoria da sinalização

horizontal e vertical de trânsito, trata

mento paisagístico com inserção de ve

getação adequada às atividades locais.

(continua)
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Problema

PlanejamentoTático Uso e ocupação do

solo, microclima,

paisagem urbana,

potencializar a eco

nomia (atividades)

Planejamento

Estratégico

Mobilidade Urbana

Proposta

Tratamento da densidade urbana, poten

cializandoousoda infraestrutura existen

te no centro através da inserção de edifí

cios habitacionais. No entanto, devem ser

observadas as condicionantes microclima

e paisagem urbana, evitando construções

que agridam o meioem que se inserem. A

paisagem deve ter ambiência equilibrada,

permitindo boas condições para a ventila

ção eiluminação naturais.

Inserção de comércios, serviços e institui

ções de apoio às atividades exercidas no

centro,bemcomoàpopulação local da rua.

Incentivo à instalação de atividades notur

nascomorestaurantes, barese cafés.

Implantação de sistema de transporte

coletivo de alta capacidade (como o BRT)

articuladocoma rededetransportecoleti

vo da cidade, a partir da qualificação do já

existente sistema de pista exclusiva para o

Transporte Coletivo (TC), bem como dos

veículos e sistemas de informação.

Implantação de elementos de segregação

espacial, impedindo que veículos indivi

duais utilizem o corredor exclusivo de TC.

O objetivo é promover melhoria nos

transportes públicos, tornando-os mais

eficazes e reduzindo, significativamente,

o uso de veículos individuais.

Sabendo-se que a Rua 84 é classificada como Via Arterial de Segunda

Categoria e também Corredor da rede de Transporte Coletivo, é importan

te destacar uma das diretrizes de estratégia de ordenamento territorial dis

posta pelo Plano Diretor de Goiânia (PREFEITURA DE GOIÂNIA, 2007):

“Adotar os corredores da rede estrutural de transporte coletivo como

elementos estruturadores do modelo de ocupação do território, dependen

do de lei complementar específica a criação de novos corredores não descri

tos nesse Plano;” (PREFEITURA DE GOIÂNIA, 2007)
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A estrutura viária da Rua 84, por contemplar corredor exclusivo para

o Transporte Coletivo, favorece o aumento da densidade na via e no seu

entorno. A facilidade de deslocamentos é um dos fatores característicos

de uma boa infraestrutura urbana. Essa acessibilidade é fundamental para

o desenvolvimento da região. Segundo Hansen (1959, apud Salles Filho,

1998) a acessibilidade possui potencial de oportunidades de interação e é

uma forma de distribuição espacial das atividades em relação a um ponto.

Essa distribuição pode fazer com que as atividades estejam ajustadas à ha

bilidade e ao desejo das pessoas ou firmas em superar a separação espacial

(1959, apud SALLES FILHO, 1998). Sendo assim, a acessibilidade, aliada

ao aumento compatível de densidade e à variedade de usos, evita grandes

deslocamentos diários, reduzindo as necessidades descritas e favorecendo

a mobilidade urbana. Uma via com grande oferta em transporte coletivo

facilita
os

acessos a ela e carrega, assim,um potencial
em

atrair novas cons

truções e novas densidades.

Para a Rua 84, que já possui alguns elementos que favorecem a acessi

bilidade e a mobilidade, como o corredor exclusivo do transporte coletivo,

suas características de centralidade podem ser reforçadas através das pro

postas já abordadas. Sempre priorizando os transportes não motorizados e

coletivos e criando, assim, incentivos para o reforço das atividades já exis

tentes e o surgimento de novas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo de caso aqui explorado pretende exemplificar como podem

ser exploradas essas intervenções sobre as bordas do centro. A teoria auxi

lia na identificação físico-espacial e, principalmente, potencial dessas áreas

visando o reforço do caráter de centralidade do seu centro e também da

sua borda. Através de medidas como as que foram propostas no estudo de

caso é possível desenvolver a relação de osmose entre o centro e seu en

torno imediato, defendida por Solá Moralles. No caso analisado, a classifi

cação dos principais elementos de acordo com seus níveis de centralidade

foi fundamental para o entendimento da organização própria do ambiente

urbano em questão.A partir desse entendimento, as propostas procuraram

propor intervenções adequadas ao local em que se inserem, já que conside

raram as características próprias preexistentes.
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Embora ainda recente, a teoria sobre tratamento nas bordas como me

dida de reforço do centro pode ser uma alternativa de prevenção contra

processos de degradação e decadência de áreas centrais. O potencial dessas

áreas concentra certa intenção de equilíbrio e apoio ao centro que podem

ser fundamentais nas políticas materiais.
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RESUMO

Goiânia é uma cidade em constante transformação e crescimento, que

começa a apresentar graves problemas associados à mobilidade urbana. É

com base nessa situação, de iminente crise, que o Programa de extensão

“Construindo um novo paradigma para a mobilidade urbana em Goiânia”

se insere, buscando contribuir para a melhoria da mobilidade urbana, es

tudando e aplicando conhecimentos, através de ações que visam a pesqui

sa, extensão, geração e troca de conhecimento entre docentes, discentes,

técnicos e gestores municipais. Objetiva-se, com o referido programa, per

mitir uma melhor compreensão de conceitos básicos, ligados à mobilidade

urbana, para posteriormente suscitar mudanças, visando uma melhor qua

lidade de vida para a população goiana e do entorno.



INTRODUÇÃO

Protagonista de muitas discussões, a mobilidade urbana possui várias

definições, diferenciadasem detalhes,designadas por pessoas especializadas,

e alteradasdevido aosrecorrentesdesafiosquesurgemnodecorrer dotempo.

A mobilidade urbana comporta-se como um sistema complexo que vai além

das questões, óbvias, dos deslocamentos e modos de transporte, tendo ane

xas à sua estrutura questões ligadas ao índice de crescimento econômico, às

políticas governamentais, à eficácia e eficiência dos investimentos públicos.E

mais do que isso, a mobilidade urbana envolve os usos e ocupação do espaço

urbano, a interação daspessoascom este espaço,bemcomo a possibilidade e

facilidade que tal interação ocorra - considerando todos os tipos de usuários

–visto ser a acessibilidade um meio de facilitar e democratizar a mobilidade

para todos os espaços físicos das cidades.

A cidade de fundação planejada, Goiânia, uma das mais jovens capitais

do Brasil, está em constante transformação e crescimento, possuindo hoje

uma população de cerca de1.318.148 habitantes, os quais somados àregião

metropolitana constituem 2.206.134 habitantes (IBGE, 2011). Apesar de

ser considerada recente, a cidade objeto de estudo, não conseguiu fugir

dos problemas inerentes à mobilidade e que atingem a grande maioria das

grandes cidades. Com o seu crescimento, cresce também o número de des

locamentos das pessoas com o objetivo de viabilizarem a realização de suas

atividades. Dessa forma, a cidade passa por tentativas de acompanhar esse

fenômeno através de modificaçõesem sua infraestrutura Porém, o insuces

so dessas tentativas é notável e pode ser identificado através das análises

das relações entre o uso e a ocupação do solo urbano (realidade e plano

diretor municipal); dos sistemas de transporte existentes e da infraestru

tura viária; da interação entre o ser humano, veículo, via pública e meio

ambiente, sendo que este último item,em seu sentido amplo e abrangente,

relaciona-se diretamente à sustentabilidade.

A situação atual mostra uma alta taxa de motorização individual, so-

mada a um sistema de transporte público que não atende às necessidades,

tendendo ao aumento, diário, dos deslocamentos individuais motorizados,

que trazem consigo congestionamentos, poluição, acidentes, entre ou

tros fatores de degradação da qualidade de vida urbana. Esse processo é
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reversível, mas necessita que o poder público promova ações efetivas para

a redução da utilização do transporte individual motorizado, juntamente

à melhoria do transporte público coletivo e aos incentivos de modos mais

sustentáveis, de forma a buscar a melhoria da mobilidade da população em

Goiânia e municípios da região metropolitana.

Acreditando na possibilidade de se construir um futuro com um novo

paradigma para a mobilidade na cidade de Goiânia, e tendo o contexto atu

al como plano de fundo, gestou-se uma iniciativa entre os docentes da Uni

versidade Federal de Goiás (UFG), do curso de Arquitetura e Urbanismo,

que tomou corpo em um projeto de extensão denominado “Construindo

um novo paradigma para a mobilidade em Goiânia”. Uma iniciativa abran

gendo o conhecimento nas ciências sociais aplicadas, referente ao planeja

mento urbano e regional, e os métodos e técnicas para esse planejamento,

tendo como público-alvo técnicos e gestores municipais - visando sua con

tribuição na formulação, implementação e acompanhamento das políticas

prioritárias ao desenvolvimento da região metropolitana de Goiânia - e

com sua devida importância, docentes e discentes da Universidade.

Financiados com recursos do Edital Proext 2010/MEC e do Ministério

das Cidades, dez bolsistas trabalharam em temáticas relativas à mobilidade

urbana a fim de obter estudos e vivências envolvendo o tema; analisar a situ

ação atual, vivida não só por Goiânia, mas pela maioria das grandes cidades

no mundo; e então, estudar algumas medidas que atuam como peça chave

para a melhoria da mesma.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O Programa de Extensão buscou contribuir para a construção de um

novo paradigma para a mobilidade urbana em Goiânia e cidades do entor

no, a partir da integração do conhecimento de docentes da referida Uni

versidade com os técnicos municipais, por meio de três grupos de ações

temáticas distintas: Mobilidade Urbana, suas diretrizes e sua aplicação

para Goiânia e cidades do entorno; Acessibilidade Universal, com foco nas

calçadas e edificações públicas e de uso coletivo; e Alternativas de desloca

mento sustentável, com foco
em

ciclovias e sua possibilidade de integração

com o transporte coletivo.
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O Projeto de extensão foi coordenado por docentes da Universidade

Federal de Goiás, professores do curso de Arquitetura e Urbanismo, bem

como foi dividido em três equipes que trataram dos diferentes grupos de

temas já citados.

Ferramentas pedagógicas para o Programa de Extensão

As ações temáticas desenvolvidas no Programa de Extensão culmi

naram em duas ações práticas principais, quais sejam: o curso teóri

co e oficinas (ministrado em um minicurso) e o desenvolvimento de

documento técnico.Essas atividades foram baseadas, principalmente,

na Teoria da Atividade, a qual possui muitas implicações no modelo de

educação para o trabalho.

A teoria da atividade partiu das ideias de Vygotsky com o princípio
da

ação de um sujeito mediada por uma ferramenta e destinada a umobjetivo

- relação sujeito e objeto. O sujeito concebe a atividade como socialmente

constituída, podendo criar a consciência humana. Nas palavras do autor

“Só tenho consciência de mimmesmona medidaemque souumoutro para

mimmesmo, isto é, somente na medidaemque posso perceber novamente

minhas próprias reações com estímulos novos” (SILVA,2006).

O autor acreditava que o indivíduo se constitui ao se relacionar com o

outro e com o meio no qual vive promovendo, assim, interações dialéticas.

O homem ao ter consciência de seus atos e ações, transforma o seu contex

to, e ao fazer isso, modifica-o, o reconstituindo de forma diferente. Para

Rego (1995), é através da linguagem que ocorre a mediação entre o homem

e o ambiente, sendo o sujeito do conhecimento constantemente estimula

do pelo mundo externo que internaliza esse conhecimento construído ao

longo da história. E este mundo externo, por sua vez, está na atividade

prática, nas interações estabelecidas entre o homem e a natureza, fazendo

com que as funções psíquicas nasçam e se desenvolvam.

Leontiev,umdosintérpretesde Vygostky, acrescenta àTeoriada Ativida

de, a importância da atividade coletiva e discute: atividade, ação e operação.

Esse autor define a Teoria da Atividade como umprocesso que é caracteriza

do pela necessidade de se entender as açõesque o indivíduotememsua vida.

A teoria tem a função de organizar a consciência humana, e o que possibilita

essa organização são os motivos que movem toda a Atividade (SILVA,2006).
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Seguindo o mesmo pensamento, mas dando foco, fundamentalmen

te, à relação entre as várias atividades não estáticas, Engestrom discute a

atividade comoumsistema e aponta a necessidade de discuti-la dentro da

rede de sistema que a constitui e as contradições que essa rede, histórica

e multivocal, cria. Como perspectiva para o desenvolvimento da teoria, o

autor, propõe a expansão da atividade. Segundo ele, não basta dizer que

a atividade está atrelada a ações e operações, é necessário entender como

essas ações e operações se desenvolvem durante a atividade. Para isso,

agregou à Teoria da Atividade, regras, comunidade e divisão de trabalho,

além dos artefatos, sujeitos e objetos já trabalhados pelos outros autores

(SILVA, 2006).

As contribuições dos autores citados para a Teoria da Atividade auxi

liam a entender as atividades desenvolvidas no Programa de Extensão as

simcomo osseus propósitos. Aatividade mediada, defendidapor Vygotsky,

é a base para a constituição da consciência e, desse modo, a formação dos

participantes e de diferentes artefatos permitem a produção de ideias,

conceitos e novas formas de agir, que são pensadas e desenvolvidas pelos

participantes. Como coloca Leontiev, a atividade é um processo coletivo.As

contribuições dos autores citados para a Teoria da Atividade auxiliam a en

tender as atividades desenvolvidas no Programa de Extensão assim como

os seus propósitos. A atividade mediada, defendida por Vygotsky, é a base

para a constituição da consciência e, desse modo, a formação dos partici

pantes e de diferentes artefatos permitem a produção de ideias, conceitos e

novasformasde agir, que sãopensadasedesenvolvidas pelos participantes.

Como coloca Leontiev, a atividade é um processo coletivo. Assim, a forma

ção acontece entre diferentes participantes, em um processo de produção

que envolve interesses, necessidades, valores e desejos a serem comparti

lhados, sendo esse processoo principalinteresse envolvendo os minicursos.

O autor Engestrom acredita nos sistemas de atividade (atividades em mo

vimento) que se expandem e constituem redes, de maneira que a formação

no programa se expande até chegar a outras atividades desenvolvidas pelos

participantes, o que seria a aplicação daquilo que foi absorvido durante as

atividades propostas.

Os
produtosdo Programa - minicursos, oficinas e seminário - possuem

grande importância como dispositivo pedagógico e de aprendizado. Esses
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trabalhos são motivantes e produtivos, além de estimular a criatividade e a

interação entre os participantes. O trabalho se torna significativo, atrativo

e prazeroso, possibilitando assim umaprendizado contínuo e facilitado pe

los estímulos e trocas geradas entre as pessoas.

Mobilidade Urbana

Após abordagens sobre o ferramental pedagógico utilizado para o de

senvolvimento do citado Programa, cabe destacar o referencial técnico re

lacionado à mobilidade urbana, norteador das abordagens técnicas minis

tradas e trabalhadas.

Nesse contexto, cabe destacar que a organização do uso do solo, do

transporte urbano e do trânsito tem impacto direto nas escolhas dos mo

dos de deslocamento e ocupação do espaço urbano. O sistema de transpor

te surge para dar mobilidade aos indivíduos em função da necessidade de

integração dos mesmos com as diferentes atividades que possuem numa

cidade. Dessa forma, a mobilidade das pessoas e a infraestrutura relaciona

da são de notória importância na formação, manutenção e desenvolvimen

to de um espaço urbano, sendo então, protagonistas de inúmeros estudos.

Existem muitos conceitos e definições relacionados àmobilidade, principal

mente no Brasil onde esse termo não se encontra consolidado, tornando

-se, então, um desafio para os estudiosos especialistas da área.

O principal conceito de mobilidadeadotado no Programa de Extensão,

enfoca a capacidade de deslocamento e se coaduna ao conceito de Kneibet

al (2009), que aborda a quantidade, disponibilidade, integração e utilização

de diversos modos utilizados para o deslocamento de pessoas, para se che

gar ao destino. A mobilidade também é fortemente afetada por aspectos

que estão por trás das escolhas individuais e dos grupos sociais viventes da

cidade. Fatores históricos e culturais determinantes das relações dos indi

víduos com o espaço urbano tais como a renda, a idade e sexo, o estilo de

vida, a capacidade de utilização de veículos e equipamentos do transporte,

dentre outros, podem alterar os padrões de deslocamento das pessoas. Em

relação à mobilidade, as pessoas podem ser pedestres, ciclistas, usuários

de transportes coletivos ou motoristas, bemcomo podem se utilizar do ser

esforço direto ou animal (bicicletas, carroças, cavalos) e motorizados (cole

tivos e individuais) (VASCONCELLOS, 2000).
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Cabe destacar que o Plano Diretor do município de Goiânia (PREFEI

TURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, 2007)define mobilidade urbana como

um atributo associado à cidade, quecorresponde à facilidade de desloca

mento de pessoas e bens na área urbana utilizando, para isso, veículos,

vias, serviços de transporte e toda a infraestrutura urbana associada. O

Plano estabelece diretrizes gerais para a implementação da política de

mobilidade, acessibilidade e transporte, conferindo prioridade aos des

locamentos não motorizados sobre os motorizados, e dos deslocamentos

coletivos sobre os individuais. O Plano é repleto de boas intenções, que

podem garantir a qualidade de vida. Porém, faltam políticas públicas que

efetivem suas diretrizes, o que gera, por consequência, divergências entre

as diretrizes propostas e o que se observa na realidade.

Desse modo, torna-se evidente, diante os fatos atuais, a necessidade

de capacitação dos técnicos e gestores municipais de Goiânia, assim como

dos profissionais das cidades pertencentes à região metropolitana.Esta

capacitação deveria visar a elaboração de um conceito, sua divulgação, e

apreensão pelo público alvo do programa, gerando como resultado políti

cas de mobilidade sustentável para os municípios.

Acessibilidade Universal

No contexto dessa temática, o Programa de Extensão foi constituído

de ações e instrumentos que objetivam capacitar e estimular os governos

municipais a desenvolver ações que garantam a acessibilidade, para pesso

as com restrição de mobilidade e deficiência, aos sistemas de transportes,

equipamentos urbanos e a circulação em áreas públicas. A acessibilidade

deve ser vista como parte de uma política de mobilidade urbana que pro

mova a inclusão social, a equiparação de oportunidades e o exercício da

cidadania das pessoas com deficiência e idosos, em respeito aos seus direi

tos fundamentais.O último censo do IBGE apresentou como resultado que

23,9% da população brasileira possui algum tipo de deficiência, totalizando

aproximadamente 45.6 milhões de pessoas (IBGE, 2010).

Noano2000,foramaprovadas as Leis 10.048(BRASIL,2000a)e 10.098

(BRASIL, 2000b) que tratam da acessibilidade para as pessoas comdeficiên

cia nos espaços públicos, sistemas de transporte, comunicação, bem como

estabelecem a estas pessoas prioridade de atendimento. Essas leis foram
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regulamentas em dezembro de 2004, através do decreto Presidencial nº

5296(BRASIL, 2004), ficando, então, a aprovaçãode projeto de naturezaar

quitetônica e urbanística de comunicação e informação, de transporte cole

tivo e execução de qualquer tipo de obra,comdestinação públicaou coletiva,

sujeitos ao cumprimento deste.Além disso, noâmbito federal, cabe destacar

anormaNBR9050que trata da acessibilidade de pessoas portadorasde defi

ciência, visto que a mesma é uma referencia técnica a respeito das questões

da acessibilidade, estabelecendo definições, caracterizando diferentes tipos

de deficiência a serem levadas em consideração no processo de planejamen

to municipal e, assim, possibilitando as condições de alcance, percepção e

entendimento para a utilização, com segurança e autonomia, de edificações,

espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos.

No contexto do município de Goiânia, destaca-seque seu Plano Dire

tor (PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, 2007) define Acessibilidade

Universal como direito da pessoa movimentar-se e locomover-se de acordo

com as suas capacidades individuais, livre de obstáculos que limitem ou

impeçamo acesso, a liberdade de movimento e a circulação com segurança.

Entende-se aqui, a acessibilidade às edificações, à comunicação, ao meio ur

bano, aos transportes e aos equipamentos e serviços que uma cidade pode

oferecer como condição prévia para a participação social e econômica em

igualdade de oportunidades. Isso porque, a Acessibilidade Universal é um

direito básico que garante a não discriminação do cidadãoemfunção de sua

idade ou de suas necessidades especiais.

É com base nesses dados que se observa a necessidade de habilitar os

técnicos e gestores municipais, possibilitando,de umaforma integradacom

o meio,umamelhor compreensão de conceitos, legislação e normas ligados

à acessibilidade, visando a democratização da cidade e a inserção das diver

sas pessoas, principalmente,das que possuem algum tipo de limitação
na

mobilidade de suas ações diante da sociedade, promovendo sua Inclusão

Social e física.

Deslocamento Sustentável com foco em bicicletas

A política de mobilidade existente na maioria das cidades brasileiras é

direcionada para o transporte motorizado individual, modelo que se mos

tra em crise, sendo que o espaço físico para o deslocamento desse tipo de
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transporte (particular) aparentemente só diminui, em função da contínua

massificação do seu uso. E nesse sentido, surge como uma alternativa – ba

rata, eficiente e saudável - de locomoção, a bicicleta, considerada aqui como

a principal alternativa de deslocamento sustentável, pode ser uma opção a

mais para o Transporte Urbano e para a otimização das vias públicas, inte

grando-se com os outros modos de deslocamentos.

É notório o uso da bicicleta como meio de transporte nas cidades do

Brasil, tendo sua presença mais significativa nas cidades de porte médio e

nas periferias das grandes cidades, além de ser um dos veículos individuais

mais utilizados nos pequenos centros urbanos do pais, que abrangem mais

de 90% dos municípios brasileiros. Porém, o assunto não tem recebido um

tratamento condizente com o papel que representa na movimentação diá

ria de seus usuários (GEIPOT, 2001).

O município de Goiânia possui um Plano Diretor que prevê uma série

de ferramentas que regulamentam uma política de mobilidade na cidade,

que inclui aspectos relacionados ao uso de bicicletas (incentivo e infraes

trutura) e sua integração com outrosmeios de transporte. Este Plano inclui

também projetos de ciclovias por grande parte da cidade, os quais, todavia,

ainda não foram implantados, de modo que, atualmente, a cidade de Goiâ

nia conta preferencialmente comciclovias recreativas, presentes nos vários

parques espalhados pela cidade e direcionadas ao lazer (PREFEITURA DE

GOIÂNIA, 2007).

Inserir e ampliar o transporte por bicicleta na matriz de deslocamentos

urbanos além de economicamente viável, é ambientalmente correto (visto

que difunde o conceito de mobilidade sustentável), sem considerar a saú

de e o bem-estar que a atividade física diária proporciona. Incentivar esse

meio é pensar na qualidade de vida da população, assimcomo proporcionar

mais mobilidade aos ciclistas e até mesmo aos pedestres, pois deixa a cida

de mais humana, sociável e auxilia na diminuição da poluição e na preser

vação do meio ambiente.

No Programa de Extensão aqui apresentado, além do Documento téc

nico com Diretrizes para uma rede cicloviária em Goiânia e cidades do en

torno, foi elaboradoumProjeto de ciclovia da parte norte ao centro da cida

de (Fig. 01) – ligando o campus Samambaia (Campus II da UFG) aos bairros

vizinhos e campus Universitário (Campus I da UFG) –; bem comoprojetos
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de infraestrutura cicloviária (ciclovias, paraciclos, bicicletários, etc.) para

todo o campus Samambaia, com a intenção de ser um projeto piloto que

inicie a implementação de uma primeira parte da rede cicloviária proposta.

Figura1. Projeto de ciclovia ligandooCampusSamambaiaaoCampusUniversitá

rio. Fonte: equipe do Projeto de Extensão.

ODESENVOLVIMENTO DOPROGRAMA: MINICURSOSE OFICINAS

A metodologia do programa de extensão se fundamentou
na

divisão

das três ações temáticas citadas anteriormente. Cada uma destas ações,

cumpriu, por sua vez, três atividades principais: curso teórico; oficina e

projetação/desenvolvimento de documento técnico; e o documento técni

co resultado da discussão gerada no minicurso, sendo as duas primeiras

atividades realizadas emum minicurso de duração variável, de acordo com

a temática (KNEIB e AMARAL, 2011).

Métodos e Ferramentas Utilizadas

Os minicursos,umdosprodutos desenvolvidos pelo Programa de Exten

são, foram divididos em: curso teórico e oficina, ambos voltados para pro

fissionais técnicos e gestores municipais envolvidos na área da mobilidade

urbana. Tais minicursos foram ministrados pelos docentes da UFG, com o

apoio de um material didático cuja elaboração contou com a participação di

reta dos alunos vinculados ao projeto. Este que foi responsável por pesquisas

referenciais acerca das ações temáticas, contribuindo, ainda, paraumproces

so de iniciação de tais alunos em pesquisa.

Os cursos teóricos foram estruturados a partir de módulos que se di

vidiram em subtemas. Estes foram abordados através de apresentações
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teóricas e exposições em formato de slides (Fig. 2). Após a exibição do con

teúdo, os participantes o discutiam, o trabalhavam e o aprofundavam atra

vés de exercícios práticos desenvolvidos como oficinas. As oficinas foram

baseadasem ações com a finalidade de aguçar a memória dos participantes

e fixar o conteúdo; apreender e entender os conceitos e elementos apre

sentados; trabalhar com o poder de decisão; além de envolver a capacidade

sensorial dos mesmos (Fig. 3). Todos os grupos temáticos do Programa de

Extensão utilizaram essa metodologia para apresentar seus cursos e exerci

tar suas oficinas com profissionais técnicos e gestores.

A intenção dessas atividades foi a produção de ideias, conceitos e talvez

novas formas de agir, pensando no objetivo do próprio programa: mudar o

paradigma de mobilidade. Esse método coletivo foi desenvolvido para per

mitir um processo de produção envolvendo diferentes interesses, valores,

necessidades e desejos que, discutidos em conjunto, poderiam trazer uma

mudança na própria consciência dos participantes. Acima disso, entende

-se que o aprendizado tenha que ser transferido, passado, tenha que ter

movimento, e não fique parado no instante das discussões e trabalhos de

senvolvidos. A finalidade, enfim, foi plantar a semente do debate e da von

tade de mudança da situação atual.

Figura 2. Curso teórico sobre Mobilidade Urbana. Fonte: Morais(2011).
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Figura 3. Oficina de Acessibilidade Universal. Fonte: ASCOM-UFG (2011).

Processos, desenvolvimento e resultados

A primeira temática discutida em minicurso foi a “Mobilidade Urbana”.

E distribuindo o conteúdo entre temas, a atividade foi dividida em trêsmó

dulos: “Conceitos de Mobilidade”, mostrando um parâmetro geral do que

foi e é discutido sobre a mobilidade e suas diretrizes; “Sistemas de Trans

portes”, quais os sistemas de transporte existentes no Brasil e no mundo,

suas vantagense desvantagens; e “Como é possível planejar a mobilidade?”,

que diante de todo o conteúdo discutido e visto, buscou gerar uma discus

são de como “combinar” os meios de transporte de maneira coerente, iden

tificando quais políticas públicas a serem desenvolvidas para a melhoria do

ambiente urbano, entre outros.

Em seguida aos dois primeiros módulos foi aplicada a primeira ofici

na (Fig. 4). Como abordado nas referências teóricas iniciais, o conceito de

mobilidade é, de certa forma, recente no Brasil e ainda constitui um desa

fio. Assim sendo, esta oficina objetivou uma maior e melhor apreensão do

conceito de mobilidade urbana, assim como das variáveis que, com este se

relacionam. Nesta oficina, os participantes foram divididosemgrupos para

debaterem as questões sobre o tema “Mobilidade Urbana”. A partir dessas

discussões, cada grupo elegeu dez palavras que melhor definissem o enten

dimento deles sobre o que seria a mobilidade urbana, elaborando no final

da oficina um conceito do tema discutido.
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Asegunda oficina foi aplicada ao final do terceiro módulo. Neste exercício,

os participantes desenvolveram propostas gerais para a melhoria da mobilida

de em Goiânia. Este processo se caracterizou pelo diagnóstico da situação; a

identificação de problemas; reflexões sobre as propostas existentes; e o desen

volvimento daspropostas entre cada grupo.Ao final dominicurso foi realizada

uma apresentação, na qual se observou a visão que cada grupo teve diante da

situação, sendo notadasmuitasideiasousadasparaoprogresso da mobilidade.

Figura 4. Oficina de Mobilidade Urbana. Foto: Morais (2011).

Neste momento final, os participantes puderam entender a necessidade

de novas oportunidades de deslocamento, despertar seu interesse em ousar

nas propostas de mobilidade, assim como perceber a importância do trans

porte coletivo e não motorizado, o que foi refletido nas sugestões para ame

lhoria da mobilidade urbana em Goiânia, que utilizaram ciclovias e infraes

trutura cicloviária associadas a sistemas como BRT (bus rapid transit), VLT

(veículo leve sobre trilhos), dentre outros.

O minicurso “Alternativas de Deslocamentos Sustentáveis” foi o se

gundo evento realizado pelo Programa de Extensão. A estrutura também

foi dividida em módulos, com os seguintes temas: “Modos sustentáveis de

transportes”, um parâmetro mostrando a possibilidades de transportes

sustentáveis em geral, quais são, suas vantagens e desvantagens; “Bicicle

tas: abordagens, potencialidades e parâmetrospara projetos”, que consistiu

no foco principal dessa temática, pois esse módulo afunila o tema dando
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destaque ao transporte por bicicleta, suasvantagens,desvantagens,e como

fazer um projeto pensando na integração desse meio; “Infraestrutura ciclo

viária: parâmetros de projeto”, o que é necessário, segundo normas,em um

projeto cicloviário; “A elaboração de uma proposta cicloviária em Goiânia”,

discussão de vias cicláveis para Goiânia, levando em consideração o idealis

mo do Plano Diretor e a realidade vivenciada na capital goiana.

As oficinas realizadas possibilitaram às equipes uma melhor percepção

do espaço e suas necessidades e aplicações, em virtude de uma visita in

loco para o desenvolvimento de uma proposta de projeto cicloviário (Fig.

5) para a região norte de Goiânia, ligando o Campus II da UFG e seu en

torno, à Praça Universitária (Campus I). A exposição das propostas acabou

abrindo o debate da mesa redonda, a respeito da possibilidade da execução

do plano de ciclovias, que contou com a participação do Reitor da UFG,

favorecendo uma reunião com representantes da prefeitura; contribuindo

para ampliar a visão da bicicleta comoummodo de deslocamento, possível,

viável e necessário na cidade; e favorecendo que este projeto fosse tratado

como prioridade pela Prefeitura de Goiânia.

Figura 5. Oficina Minicurso de Alternativas de Deslocamentos Sustentáveis.

Fonte: Perini (2011).

A temática “Acessibilidade Universal” foi tema do último minicurso

realizado. Os módulos desse evento tiveram como temas: “Conceitos e

sua abordagem nos espaços da cidade”, em que se tratou dos conceitos de

acessibilidade, o que ela engloba e como ela é abordada - exemplos bons e

ruins; “Barreiras na cidade e legislação relacionada”, discussão de como os

espaçosda cidade deveriam ser pensados visando a acessibilidade, e sobre a
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existência das leis e regras que garantem o acesso; “Desafios e novas pers

pectivas”, discussão e reflexão relativa às formas como a cidade pode ser

melhorada para facilitar o acesso de todas as pessoas, e relativa às dificul-

dades dos projetos, a falta de vistoria, entre outros.

As
legislações abordadas durante os minicursos foram: Leis Federais

10.0898 e 10.048; Decreto 5.296/2004; NBR9050; Plano Diretor. Estas

normas e leis são as mínimas necessárias a serem entendidas e utilizadas

por técnicos e gestores, para a promoção de espaços adequados
na

cidade.

As
oficinas (Fig. 6) proporcionaram aos participantes uma vivência dos

diversos tiposde deficiência –a partir douso de cadeiras de rodase muletas

para simular a deficiência física; e vendas nos olhos para simular deficiên

cias visuais – experimentando e analisando situações e inadequações que o

espaço urbano oferece para a rotina das pessoas com algum tipo de limita

ção física. Posteriormente, as equipes expuseram ao grupo de participantes

os resultados obtidos com as apreciações e sensações, compartilhando com

os demais os conhecimentos obtidos através das situações experienciadas.

Essa vivência foi de suma importância para os técnicos e gestores, a fim de

contribuir para que, nos projetos e na fiscalização, a acessibilidade passe

a ser prioridade, tendo em vista que muitas vezes tais elementos não são

analisados no âmbito das ações atuais.

Figura 6. Oficina de Acessibilidade Universal. Fonte: ASCOM –UFG (2011).
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Ao final das atividades do Programa foi realizado um seminário intitu

lado “Construindo um novo paradigma para a mobilidade urbana
em

Goiâ

nia”, de modo a apresentar os resultados do Programa e chamar a socieda

de, os técnicos e gestores para debaterem sobre a questão.

Os painéis deste evento tiveram como temas: “Painel 1: Ações go

vernamentais e mobilidade
na RMG

(Região Metropolitana de Goiânia):

apriorização dos modos coletivos” onde ocorreram conferências com au

toridades municipais e estaduais relacionadas à temática; “Painel 2: Par

ticipação social e a mobilidade urbana na RMG” com a participação de

representantes de entidades sociais que discutem a temática; e o “Painel

3: O papel da academia: contribuir para construir um novo paradigma

para a mobilidade urbana” apresentando resultados específicos deste

Programa de Mobilidade. Esse seminário final abordou de forma geral os

temas e atividades desenvolvidas anteriormente nos minicursos e buscou

enfatizar, por meio de debates com
os

gestores, a experiência de campo

vivida, a fim de expandir conhecimentos teóricos e práticos necessários

para o início de um novo paradigma. Ainda ao final foram entregues cer

tificados dos minicursos realizados.

Os minicursos e o seminário final mostram comoa reunião de profis

sionais de diversas áreas é importante para a integração entre estudiosos

e sujeitos atuantes em diversas áreas que envolvem a questão urbana.

Os temas abordados e
as

discussões geradas nesses eventos contribuí

ram para uma prática que precisa de maior atenção: o exercício multi

disciplinar das questões urbanas. Isso porque, através do referido exer

cício as discussões podem se tornar mais abrangentes e mais completas,

devolvendo para a cidade posicionamentos também mais amplos e com

maiores chances de atender democraticamente as necessidades e anseios

de sua população. Por fim, os minicursos contribuíram também para que

esse debate, das políticas relacionadas à questão urbana seja qualificado e

priorizado no âmbito governamental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Programa de Extensão, abordado neste texto, foi formado por ações

que pretendiam, em seu conjunto, contribuir com a mobilidade urbana
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sustentável, principalmente, para a cidade de Goiânia e municípios que in

tegram sua região metropolitana. Para isso, adotou-se uma perspectiva de

ação reflexiva e dialogada, onde os docentes e discentes, no primeiro mo

mento, trouxeram o debate, os conceitos e as metodologias contemporâneas

a respeito das temáticas tratadas. Posteriormente buscaram conhecer as ex

periências práticas dos técnicos e gestores municipais e o conhecimento acu

mulado ao longo dos anos de administração pública, para culminar em ativi

dades cooperativas de desenvolvimento de projetos e documentos técnicos.

Dessa maneira, a prática pedagógica aplicada, visou enriquecer tanto a

visão daqueles que já atuavam/atuam na gestão da cidade, quanto a com

plementação e percepção da realidade prática das questões que envolvem

as políticas urbanas por parte dos docentes e discentes da Universidade Fe

deral de Goiás. Aliaram-se então, duasformasde conhecimento fundamen

tais para que a mobilidade e sustentabilidade sejamefetivadas nas ações

sobre o espaço urbano.

O objetivo inicial do Programa já previa que, embora estivessem divi

didos em grupos, os alunos fizessem o máximo possível de trocas e parti

cipassem de todos os temas, a fim de poderem contribuir com os demais,e

desenvolverem reflexões e aprendizados relacionados não apenas com a

temática específica de cada um. Esse exercício e esse envolvimento permi

tiram que os bolsistas apreendessem conceitos e técnicas que contribuem

com um novo olhar para a cidade e para o papel do arquiteto urbanista,

quanto à sua função na sociedade. Dessa forma, a participação efetiva dos

acadêmicos como pesquisadores e participantes dosminicursos e palestras,

contribuiu não só para o seu desenvolvimento como futuros profissionais,

mastambém para a sociedade e a cidade comoumtodo.Isso porque,emum

futuro não muito distante, a sociedade e a cidade terão esses profissionais

atuando de forma direta sobre situaçõesemque será fundamental o reflexo

desse aprendizado obtido na academia, e que teve como instrumento es-

sencial a participação no Programa de Extensão aqui apresentado.

Dessa forma, o Programa de extensão “Construindo um novo paradig

maparaamobilidadeurbanaemGoiânia”,obtevesucessoemseusobjetivos

primordiais, contribuindo para novas perspectivas não só dos envolvidos

diretamente com o Programa – discentes e docentes da Universidade Fe

deral de Goiás – como dos técnicos e gestores municipais que participaram
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dos resultados, de forma a combinar os conhecimentos advindos de todos

os lados. Construir novas perspectivas é algo que demanda tempo e dedi

cação, e o referido Programa de Extensão foi responsável por plantar uma

semente de debate sobre a Mobilidade Urbana.
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RESUMO

Oscidadãospossuem direitos sociais e universais que muitasvezes,em

grande parte das cidades brasileiras, não são alcançados por falta de acesso

adequado a locais que possibilitam usufruir de tais direitos.Assim, o obje

tivo do presente estudo consiste em elaborar um procedimento metodoló

gico que permita sistematizar critérios de avaliação da acessibilidade para

o espaço urbano - incluindo espaços públicos e privados, livres e edificados

– e relacioná-los aos direitos sociais e universais.



INTRODUÇÃO

Os cidadãos possuem direitos sociais garantidos pela Constituição Fe

deral (CF) de 1988 (BRASIL, 1988) – educação, saúde, alimentação, traba

lho,moradia, lazer - que muitasvezesnãosão alcançadospor falta de acesso

adequado a locais que possibilitam usufruir de tais direitos.Somando-se a

isto, a CF de 1988 procura garantir ainda os direitos universais, segundo os

quais todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos (ONU,

1948). Porém, em grande parte das cidades brasileiras, limitações existen

tes em espaços públicos e privados, em edifícios públicos e coletivos têm

proibido diversos cidadãos a exercerem seus direitos sociais e universais.

No Brasil, regulamentações têm tentado reverter essa realidade ex

cludente a partir, principalmente, do ano 2000, com as Leis Federais

10048/2000 (BRASIL, 2000a),10098/2000 (BRASIL, 2000b) e DecretoFe

deral 5296/2004 (BRASIL, 2004). Tais Leis procuram estabelecer normas e

critérios para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de defi

ciência ou com mobilidade reduzida, atendendo à necessidade estabelecida

no artigo 227 da CF de 1988 (BRASIL, 1988).

Nesse contexto, o objetivo do presente estudo consiste em elaborar um

procedimento metodológico que possibilite sistematizar critérios de ava

liação de acessibilidade para o espaço urbano - incluindo espaços públicos

e privados, livres e edificados – e relacioná-los aos direitos sociais e univer

sais. Como objetivo secundário, procura-se desenvolver um procedimento

simplificado, que possa ser facilmente aplicado por órgãos governamentais

para identificação da acessibilidade de determinadas áreas, bem como para

associação das mesmas aos direitos dos cidadãos.

Para verificar a influência do nível de acessibilidade quanto à garan

tia dos direitos humanos, utilizou-se uma metodologia composta de três

etapas. A primeira consiste na realização de uma pesquisa bibliográfica,

incluindo aspectos sobre acessibilidade, cidadania, declaração dos direitos

humanos universais, normas para adequação de espaços físicos e inclusão

social. Na segunda etapa é elaborada uma listagem dos critérios e itens de

avaliação dos estabelecimentos e espaços, que permitem diagnosticar sis

tematicamente as condiçõesde acessibilidade e, consequentemente, o nível

de cidadania que o local oferece aos usuários. Na terceira etapa a listagem

elaborada é aplicada emumestudo de caso na área central do município de
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Goiânia, estado de Goiás, a partir de levantamento de campo realizado para

identificação e verificação da acessibilidade.

Como resultados obtêm-se um diagnóstico da acessibilidade e sua re

lação com os direitos sociais e universais na área Central de Goiânia, pos

sibilitando ainda, a partir do procedimento adotado, contribuir para que

as autoridades governamentais e demais responsáveis possam iniciar um

procedimento para solução das problemáticas detectadas, tornando os es-

paços acessíveis e garantindo os direitos dos cidadãos.

REFERENCIAL TEÓRICO

Acessibilidade e Direitos Humanos Universais

Segundo dados do IBGE (2000), no ano 2000, cerca de 24,6 milhões

de brasileiros possuíam alguma deficiência. Isso correspondia, em 2000, a

14,5% de toda a população. Tais números aumentaram paralelamente ao

crescimento da população, visto que o Censo de 2010 (IBGE, 2010a) reve

lou que o Brasil possui 45.623.910 pessoas com algum tipo de deficiência,

ou seja, 23,9% da população.

Em Goiás, os percentuais são similares: 23,21% da população apresenta

algum tipo de deficiência, segundo o Censo 2010 (IBGE, 2010a). O número

de deficientes e o respectivo tipo de deficiência são apresentadosna Figura 1.

Figura1. Pessoas com deficiências no Estado de Goiás conformeo Censodo IBGE (2010)
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Embasando-se no Decreto Federal 5296/2004 (BRASIL, 2004), enten

de-se por acessibilidade neste trabalho a possibilidade e condição de alcan

ce para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários

e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas

e meios de comunicação e informação, por pessoas com de deficiência ou

com mobilidade reduzida. Assim, um espaço construído acessível oferece

oportunidades igualitárias a todos os usuários, embora o que se verifique

hoje seja o fato de a maioria das cidades não considerarem as diversas di

ferenças humanas, criando dificuldades de acesso. Essas dificuldades não

restringem apenas as pessoas com deficiências pois abrangem todas as

pessoas com mobilidade reduzida, entre as quais estão inseridos, além dos

deficientes físicos, os deficientes visuais, auditivos e mentais; os idosos,

gestantes e obesos, dentre outros (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006).

Constata-se a inacessibilidade não só naescala dacidade e dosespaços

urbanos como também nos edifícios de uso público, contradizendo a le

gislações e normas como a Lei Federal 10048/2000 (BRASIL, 2000A),que

determina que os edifícios de uso público, assim como repartições pú

blicas, empresas concessionárias de serviços e transporte público, sejam

destinados a facilitar o acesso e uso pelas pessoas com necessidades espe

ciais. Ressalta-se ainda, dentre os regulamentos correlatos, a Lei Federal

10098/2000 (Brasil, 2000b), que estabelece que o planejamento e a urba

nização de todos os espaços de uso público - tais como vias, parques e ou-

tros espaços, equipamentos urbanos e sistemas de comunicação - devem

ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis, através dos

parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade como,

por exemplo, a Normativa Brasileira 9050 (NBR 9050) (ABNT, 2004) e a

NBR 1402 (ABNT, 2009).

Segundo a Declaração dos Direitos Humanos (ONU, 1948), todos pos

suem direito relacionados à vida, liberdade, locomoção, educação, alimen

tação, saúde, habitação, propriedade, participação política, lazer, cultura e

trabalho. Assim sendo, acessibilidade é o primeiro passo para que os referi

dos itens sejam garantidos.

Com relação à legislação brasileira, a Constituição Federal - CF de 1988

(BRASIL, 1988) adota por princípio a prevalência dos direitos humanos.

E em seu artigo 6º assevera como direitos sociais a educação, a saúde, a
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alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer e a segurança. Posteriormente,

por meio de Emendas Constitucionais, foram inseridos os direitos sociais

da moradia,em 2000, e da alimentação,em 2010. Assim, contata-se que os

direitos sociais são amadurecidos com o passar do tempo, a partir de um

processo de constante evolução.

O trabalho de Oliveira Junior (2011) defende a necessidade de garantir

mobilidade urbana aos cidadãos, como condição para tornar efetivos os di

reitos sociais preconizados pela Constituição. Destarte, o presente estudo

corrobora com tal assertiva, uma vez que considera a acessibilidade (rela

cionada à facilidade de alcance a locais) como condição para melhoria da

mobilidade (relacionada à capacidade de movimento das pessoas).

Direito à acessibilidade

Conforme destacado anteriormente, este trabalhoconsidera a acessi

bilidade (relacionada à facilidade de alcance a locais) como condição para

melhoria da mobilidade (relacionada à capacidade de movimento das pes

soas), assim como elemento indispensável para proporcionar o alcance aos

direitos sociais preconizados pela CF.

Para assegurar o direito à acessibilidade, os espaços onde se circu

la devem estar adaptados às pessoas com mobilidade reduzida, uma vez

que, estando adaptados, também atenderiam a todas as demais pessoas

(MELO, 2005). Como garantia de mobilidade dos pedestres têm-se como

espaços de circulação, principalmente, as calçadas e faixas de pedestres.

A NBR 9050 (ABNT, 2004)estabelece as dimensões necessárias ao acesso

adequadoemdiversos casos. Neste trabalho, destacamos os seguintes itens

como os principais para as calçadas: i) devem apresentar-se conservadas,

com largura mínima de 1,20 m; o piso deve ser firme, não escorregadio e

anti-trepidante; ii) deve existir sinalização com piso tátil de alerta e dire

cional para orientação das pessoas com deficiência visual; iii) os obstáculos

aéreos devem localizar-se a uma altura superior a 2,10m; iv) para transição

entre calçadas e faixas de pedestres considera-se como elemento essencial

o rebaixamento das guias que também devem seguir as normas e estarem

livres de obstáculos.

Para o CREA GO (2008) a acessibilidade é comparada ao direito de ir

e vir. E quando esse direito de ir e vir é interrompido ou impossibilitado
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devido a barreiras físicas, culturais e sociais, afetando os acessos básicos à

educação, lazer e emprego, desrespeita-se os princípios constitucionais de

igualdade e de pleno exercício da cidadania.

Outro fator considerado neste trabalho foi o acesso ao sistema de

transporte coletivo, com foco no ponto de parada, visando garantir a aces

sibilidade do usuário ao sistema, bem como favorecer sua mobilidade. As

sim, define-seo ponto de parada como área localizada ao longo do traje

to do veículo, que permite embarque e desembarque (NBR 14022, ABNT,

2009). Estes que, por sua vez, são os elos entre os pedestres e o sistema de

transporte coletivo (KNEIB et al, 2007), pois sua inexistência impossibilita

o pedestre se tornar usuário deste sistema, limitando seu direito de ir e vir

(CARVALHO, apud KNEIB et al, 2007).

Desta maneira, as normas estabelecem que o ponto de parada deve fa

cilitar o embarque e o desembarque, e certificar condições de segurança e

conforto para a circulação de pedestres e pessoas com deficiência em ca

deira de rodas; bem como deve ter assentos e espaço (0,8mx1,2m) para

cadeira de rodas coberto, e sinalização com piso tátil e demais informações

(NBR 14022 – ABNT, 2009).

Educação e Trabalho

Existe uma necessidade inquestionável de garantia à acessibilidade nos

edifícios públicos ou de uso coletivo, visto que, conforme determina o arti

go 11 da Lei 10.098/2000 (BRASIL, 2000b), a acessibilidade é indispensá

vel para garantir os direitos sociais de educação e trabalho, garantidos pela

Constituição Federal de 1988.

A Declaração da ONU (1948) define que toda pessoa tem direito à

instrução, que será gratuita, pelo menos nos graus elementares e funda

mentais. Além disso, cabe destacar a criação da Lei 8.213/1991 (BRASIL,

1991), conhecida também como Lei de Cotas, que delimita um percentual

das vagas de empresas e universidades a ser preenchido por pessoas com

necessidades especiais.

A eliminação de barreiras deve ser conduzida por motivos não so-

mente de integração das pessoas com necessidades especiais à socieda

de, mas também porque dos 24,6 milhões de pessoas com algum tipo de
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deficiência, 88,6% mostram frequência escolar e72% com mais de 15 anos

são alfabetizados.Esses dados colaboram com a presença delas mercado de

trabalho:no Brasil, cerca de 9 milhões de pessoas com deficiênciatrabalham

(IBGE, 2000).

Essa parte expressiva da população brasileira mostra-se notadamente

capaz de preencher as vagas disponibilizadas pelas empresas e universi

dades no âmbito das cotas para pessoas com deficiência. Contudo, mais

que apenas garantir a capacitação profissional, é preciso que seja garantida

também a empregabilidade dessa mão de obra, aliada ao incentivo de uma

cultura social que não aceite a discriminação.

Saúde e Alimentação

A alimentação constitui requisito básico para a promoção e proteção da

saúde, possibilitandoa afirmação do potencial de crescimento e desenvolvi

mento humano, com qualidade de vida e cidadania (MINISTÉRIO DASAÚ

DE, 2011). Segundo a ONU (1948), toda pessoa tem direito a um padrão

de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive

alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais

indispensáveis. Entende-se neste trabalho que o direito social à alimen

tação deve ser garantido inclusive no que tange à aquisição do alimento,

necessitando que locais de vendas ou prestação de serviços relacionados à

alimentação sejam acessíveis, corroborando a necessidade da acessibilidade

como um meio de garantir o direito social.

Do mesmo modo que a alimentação, o acesso ao sistema de saúde pú

blica e medicamentostambém consisteemum direito reconhecido pelaDe

claração Universal dos Direitos Humanos, e os estabelecimentos de saúde,

assim como os estabelecimentos de venda de artigos alimentícios, devem

permitir integralmente o acesso de pessoas com necessidades especiais ou

com mobilidade reduzida ao seu interior, garantindo livre e fácil circula

ção interna. Esses estabelecimentos devem incluir os requisitos básicos

para serem considerados acessíveis quais sejam: estacionamento próprio

com vagas reservadas às pessoas com necessidades especiais; circulação

externa com piso antiderrapante e rebaixamento de meio-fio e acesso(s)

acessível(is); circulação interna sem desnível ou feita por rampa com incli

nação adequada; mobiliários de atendimento e equipamentos como mesas,
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balcões, bebedouros e telefones com alcance máximo de 75 cm; e sanitários

acessíveis em conformidade com as regulamentações correspondentes, que

incluem desde as regulamentações federais anteriormente citadas, às nor

mas técnicas da ABNT.

Lazer e Cultura

A Declaração da ONU (1948) afirma que toda pessoa tem direito a re

pouso e lazer, assimcomo toda pessoa tem o direito de participar livremen

te da vida cultural da comunidade, de usufruir as artes e de participar do

processo científico e seus benefícios.

Portanto, os estabelecimentos divulgadores de cultura, tais como

teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios
de

esporte, casas
de es

petáculos, salas de conferências e similares, de acordo com o Decreto

Federal 5296/04 (BRASIL, 2004), devem ser acessíveis para pessoas em

cadeira de rodas, portadores de deficiência visual e pessoas com mobili

dade reduzida. Desde plateias até áreas restritas a artistas, como coxias

e camarins devem obedecer aos requisitos básicos de um estabelecimen

to acessível.

ACESSIBILIDADE EM ESPAÇOS PÚBLICOS E COLETIVOS:

DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO

Itens e atribuições necessários ao diagnóstico

Os deidos suportes referenciais mencionados no item 2 embasam os

estudos realizados em campo e contribuem para a identificação das pos

síveis dificuldades de acessibilidade do usuário do espaço público. Atra

vés de uma compilação das referências bibliográficas apresentadas, foi

elaborada uma lista de critérios a serem aplicados aos locais de análise.

Estes critérios procuram abranger grande parte dos requisitos exigidos

para uma acessibilidade íntegra e universal, de modo a facilitar sua siste

matização e avaliação. Nesse sentido, para cada critério de avaliação foi

estipulada uma pontuação de 0 (zero) a 3 (três), conforme a Tabela 1 (0 =

acessibilidade nula; 1 = acessibilidade baixa; 2 = acessibilidade média; 3 =

acessibilidade plena).
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Tabela 1. Critérios de avaliação e pontuações para a acessibilidade 

Item

Calçamento

de acesso

Tipo de

acesso

Informação

em braile e

piso tátil

Sinalização de

acessibili-dade

Circulação

interna e/ou

vertical

Avaliação

edifício sem calçada oucom calçada totalmente danificada ou

irregular

locaiscomcalçadaestreita(foradanorma)oucompisoinadequado 1

calçadas com espaçamentos mínimos e com danos pontuais 2

calçadas com espaçamentos exigidos em norma, com piso tá

til e sem danos
3

edifícios eambientescujo acesso principalesecundário sejam

feitos unicamente por degraus
0

edifícios ou ambientes cujo acesso secundário seja feito por

rampa com inclinação inadequada
1

edifícios ou ambientes cujo acesso principal seja feito por

rampa com inclinação inadequada
2

situações onde o acesso principal ou secundário é feito com

uso de rampas com inclinações adequadas e com uso correto

de patamares ou com acesso em mesmo nível

3

ausência de informação em braile e piso tátil 0

existência em poucos pontos 1

existência na maioria dos pontos 2

existência em todos os pontos exigidos nas normas 3

sem sinalização 0

sinalização insuficiente mas fora de norma 1

sinalização suficiente mas fora de norma 2

sinalização suficiente e dentro das normas 3

circulação interna é dificultada e/ou a circulação vertical éfei

ta somente por escadas
0

circulação interna pontualmente dificultada e/ou a circulação

vertical somente por escadas
1

circulação interna adequada e/ou circulação vertical somente

por escadas
2

circulação interna adequada e/ou circulação vertical acessível

Pontuação

0

3

(continua)
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Item

Altura de

alcance

Sanitário

Estaciona

mento

Avaliação

todas as alturas de alcance inacessíveis

poucas alturas acessíveis

maioria das alturas acessíveis 2

todas as alturas de alcance acessíveis 3

não possuem sanitário acessível 0

sanitário possui poucas adequações para acessibilidade 1

sanitário com a maioria das adequações de acessibilidade 2

sanitário acessível 3

equipamento comestacionamento sem vagasreservadas para

deficientes
0

equipamento com estacionamento e número insuficiente de

vagas reservadas
1

estacionamento com vagas reservadas com especificações de

sinalização e dimensão divergentes das normas
2

estacionamento próprio com número exigido de vagas

reservadas
3

Pontuação

0

1

A cada pontuação é associada uma cor, para que a informação seja fa

cilmente assimilada de forma visual, em uma graduação que varia do preto

ao branco (Tabela 2).

Nível de acessibilidade 0 1 2 3

Cor correspondente

Conceito de acessibilidade Nula Baixa Média

Tabela 2. Escala cromática para associação da pontuação

Plena

Estudos de Caso

Em 2010, Goiânia contava com uma população residente de 1.302.000

habitantes, segundo dados do IBGE (2010b). Seu crescimento vertigi

noso e em maioria desordenado não foi totalmente acompanhado pela
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infraestrutura adequada necessária. Ainda assim, hoje são fortes as refe

rências em qualidade de vida em Goiânia, em relação às demais capitais

brasileiras. O título de capital com a maior concentração de área verde

porhabitante e a taxa de crescimento populacional anual positiva estimu

lam os novos empreendimentos imobiliários e a especulação imobiliária.

Com relação aos regulamentos municipais que versam sobre a aces

sibilidade universal aplicada ao meio urbano, o Plano Diretor Municipal

de 2007 (PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, 2007) coloca, em seu

artigo 17, a necessidade de propiciar mobilidade a todas as pessoas, em

especial àquelas com deficiência e restrição de mobilidade, permitindo

-lhes o acesso à cidade e aos serviços urbanos; bem como prevê, em

seu artigo 19, um Programa de Promoção da Acessibilidade Universal.

O município de Goiânia conta ainda com o Estatuto do Pedestre, ins

tituído pela Lei 8644/2008 (PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,

2008), que assegura às pessoas com deficiência o direito à inclusão so

cial, entendido como garantia à acessibilidade, mobilidade e eliminação

das barreiras arquitetônicas que criam constrangimentos à circulação e

mobilidade das mesmas.

Para início do estudo de caso, é imprescindível que se busque um diag

nóstico geral do setor a ser analisado no presente trabalho. A compreensão

dos usos estabelecidos no Setor Central se faz necessária, uma vez que a

disponibilidade e ausência de certos serviços na região implicam também

em uma nova escala de acessibilidade. A listagem de critérios de acessibili

dade foi aplicada neste item através de edifícios, parque, vias e outros equi

pamentos urbanos públicos encontrados no Setor Central de Goiânia, de

maneira que a qualificação da acessibilidade pudesse servir de parâmetro

para a constatação de um determinado nível de acessibilidade proporcio

nado aos cidadãos.

O Setor Central é muito diversificado quanto aos seus usos. Alguns

edifícios são polos atrativos de pessoas de outros bairros da cidade e ca

racterizam-se por diversas funções, desde administrativas até de esportes

e lazer (ALARCÓNE HOLANDA, 2005). A diversidade de usos garante

ao setor uma alta atração de viagens pelos diversos modos de transpor

te, sendo classificado como o primeiro bairro de Goiânia em acessibili

dade pelo transporte coletivo e o terceiro em acessibilidade topológica
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(ALARCÓN E HOLANDA, 2005). Um grande entrave para a acessibili

dade na região ocorre devido a seu caráter histórico, que promove a ação

de instituições e movimentos para a conservação de características físi

cas e espaciais de diversos edifícios e equipamentos urbanos. O Centro

de Goiânia possui o maior conjunto de bens tombados pelo Instituto do

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, em estilo Art-Déco

(ALARCÓN E HOLANDA, 2005).

A partir dos referidos dados, buscou-se a seleção de edifícios e equipa

mentos urbanos públicos que, de fato, abrangessem diretamente os mais

diversificados usos da região e, ao mesmo tempo,fizessem referencia aos

direitos humanos. Deste modo, equipamentos inacessíveis implicariam na

restrição de direitos básicos do cidadão e, consequentemente, na classifica

ção de baixos níveis de cidadania proporcionados pelos mesmos.

Dentre os direitos universais analisados segundo o referencial teórico

desse trabalho, adotou-se uma amostra de espaços, edifícios públicos e pri

vados que atendesse à verificação desejada (Figura 1):

• Para os direitos humanos de cultura e lazer foram escolhidos como

representantes: Arquivo Histórico Estadual de Goiás (A), Bibliote

ca em Braile (B), Bosque dos Buritis (C), Centro de Cultura Marieta

Teles (D), Cine Goiânia Ouro (F), Museu Zoroastro Artiaga (I), Rua

do Lazer (M) e o Teatro Goiânia (N). A quantidade superior de equi

pamentos públicos destinados à cultura e lazer é reflexo do caráter

histórico do setor;

• Destinado à correlação com o direito de ir e vir, a opção foi pela es

tação do Eixo Anhanguera (J), um eixo leste-oeste, estruturante do

transporte coletivo de Goiânia;

• Para os direitos de educação e trabalho, avaliou-se o Centro de

Integração Empresa-Escola – CIEE (E), o Colégio Estadual Profes-

sor José Carlos de Almeida
(G)

e o Colégio Lyceu
de

Goiânia (H),

como exemplos centrais de equipamentos públicos que servem a

esses direitos;

• Saúde e alimentação são direitos representados apenas pelo Centro

de medicamentos de alto custo JuarezBarbosa (K) epelo Restaurante
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Cidadão (L).O Centro de medicamentos de alto custo Juarez Barbosa

foi escolhido devido ao fato de o Setor não possuir nenhum posto de

saúde público.

Figura 1. Localização dos espaços e edificações analisados. Fonte: Adaptado de

Google Earth (2012)

Diagnóstico

A partir da listagem elaborada nos Quadros 1 e 2, dos critérios de ava

liação e atribuições necessárias, foi elaborada a Tabela 3, com os resultados

obtidos para cada local público analisado dentro doSetor Central de Goiânia.
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Tabela 3. Locais avaliados e suas respectivas classificações de acessibilidade

A

Arquivo Histórico Estadual de Goiás

2 0

B

Biblioteca em Braile

2 1 1 0 3 3 2 1 11

C

Bosque dos Buritis

2 3 1 1 3 3 2 1

D

Centro de Cultura Marieta Teles

2 3 0 0 2 2 1 2

F

Cine Goiânia Ouro

2 0 0 0 0 1 1 0 4

I

Museu Zoroastro Artiaga

2 0 0 0 1 0 0 1 4

M

Rua do Lazer

2 1 0 0 2 3 0 1 9

N

Teatro Goiânia

2 3 0 2 2 3 2 1

J

Estação do eixo Anhanguera

2 2 1 0 3 0 0 0 8

E

Centro de Integração Empresa-Escola

2 3 0 1 2 0 3 0

G

Col.Est.ProfessorJoséCarlosdeAlmeida

1 2 0 0 2 0 2 2 9

H

Colégio Lyceu de Goiânia

K

2 2 0 0 2 1 1 2

Centrodemedicamentosde alto custo

1 1 0 0 0 0 0 0 2

L

Restaurante cidadão

2 3 0 1 3 1 0 1

0 0 0 3 0 1 6

16

12

15

11

10

11
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Por meio da análise cromática, é detectável a predominância da cor

preta, cuja representatividade significa acessibilidade nula. Em paralelo,

existe também uma quantidade significativa de quadrados cinza escuros,

que representam casos de acessibilidade média.Emporcentagem de predo

minância das cores tem-se o seguinte quadro: preta = 38,4%; cinza escuro =

21,4%; cinza claro = 26,8%; branca = 13,4%.

Diante dessa configuração, é possível avaliar que o Setor Central de

monstra uma iniciativa de mudança em relação à falta de acessibilidade, já

que os critérios que definem a cor cinza claro incluem um nível de acessi

bilidade que muitas vezes permite o acesso, mas ainda de forma não total

mente adequada. Entretanto, as devidas soluções devem ser tomadas para

que um próximo diagnóstico possa ter como resultado um quantitativo su

perior de classificaçõesbrancas (acessibilidade plena). Com base ainda nos

valores relatados no Quadro 1, é verificado que a pontuação máxima que

cada local pode obter é de 24 pontos, e o local que atingiu maior pontuação,

Bosque dos Buritis, obteve apenas 16 pontos; enquanto o local com menor

pontuação,o Centro de medicamentos de alto custo Juarez Barbosa, obteve

2 pontos. Seguem-se as principais análises:

i) Aplicado ao direito de cultura e lazer, e em comparativo com todos

os outros locais, o melhor resultado foi encontrado no Bosque dos

Buritis, com67%de acessibilidade.O bosque que apresenta piso tátil

de alerta em alguns locais, mas não apresenta tal preocupação em

outras partes do parque. Outro problema que pode ser resolvido de

modo simplório é a sinalização que existe e que se encontra total

mente fora das normativas exigidas na NBR 9050/2004. Tem-se,
em

sequência, o Teatro Goiânia com 62,5% de acessibilidade. O Teatro

obteve este resultado mesmo após as mudanças executadas pela re

forma e restauração ainda em curso atualmente;

ii) A estação do Eixo Anhanguera, que funciona como um módulo de

embarque e desembarque do transporte coletivo, em toda a extensão

da Avenida Anhanguera, obteve 33% de acessibilidade. A condição

mais alarmante detectada na estação foi a ausência do piso tátil de

alerta nos limites do patamar de embarque e desembarque, que ofe

rece risco devido à grande altura e a proximidade do patamar com a

passagem do veículo de transporte público;
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iii) Direito de educação e trabalho apresentou níveis de acessibilidade

próximos. O ColégioEstadualProfessor José Carlos de Almeida, cuja

porcentagem atingiu 37%, possui salas e professores de apoio para o

caso de alunos com necessidades especiais. O Colégio Lyceu de Goiâ

nia, que em décadas anteriores era referência em Goiânia, apresenta

hoje 42% de acessibilidade. O Centro de Integração Empresa-Escola

(CIEE), único com as adequações necessárias para um sanitário aces

sível, obteve 46% de acessibilidade;

iv) No quesito saúde e alimentação, o Restaurante Cidadão, com grande

atração diária de pessoas, foi diagnosticado com apenas 46%; apre

sentando como principal problema a ausência de sanitários acessí

veis. O Centro de medicamentos de alto custo Juarez Barbosa, com

pior resultado detectado entre todosos equipamentos públicos anali

sados, atingiu apenas8% do total, possuindo assim, alturas de alcan

ce inadequadas; estreito espaço para circulação interna; nenhum uso

de piso tátil; leitura em braile ou qualquer outro tipo de sinalização,

acesso com pavimentação danificada em diversos pontos; ausência

de vagas de estacionamento reservadas e de sanitários acessíveis.

Assim, este edifício, dentre todos analisados, foi o que apresentou

o menor grau de acessibilidade e, consequentemente, o que menos

garante a cidadania dos usuários.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Dos estudos realizados, que incluem a análise criteriosa
da

legislação

brasileira e das normas técnicas que tratam da acessibilidade, observou-se

com os resultados dos estudos de caso que, embora exista ampla regula

mentação sobre o tema - tanto em nível federal quanto municipal - pouco

das normativas são de fato cumpridas. Destarte, a acessibilidade, direito

estabelecido por lei, é comprometida, não havendo, portanto, a garantia da

maioriados direitos humanos,como observado no estudo de caso realizado

em Goiânia.

Especialmente no setor analisado,o Setor Central, que abarcaa maioria

dos edifícios históricos da cidade, bem como é importante polo comercial e

turístico, foi constatada a negação dos direitos humanos, a partir de baixos
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níveis de acessibilidade. Esse fato funciona como um elemento excludente

de significativa parcela da população da cidade, formada por pessoas com

necessidades especiais e mobilidade reduzida. Isso porque, os baixos níveis

de acessibilidade contribuem para afastar esses cidadãos da convivência

com a sociedade, impedindo-os de usufruir de seus direitos.

O cenário aqui apresentado, de baixa acessibilidade em áreas da cidade

de Goiânia, é observadoemgrande parte das cidades brasileiras. E o fato de

o Centro de Goiânia possuir um caráter histórico para a cidade, com muitos

edifícios tombados pelo IPHAN, muitas vezes contribui para dificultar o

processo de reforma e adaptação de tais espaços. Contudo, a população e as

cidades atravessam um período de amadurecimento dos direitos sociais e

universais,sendo cogente garantir a acessibilidade aos locais e a mobilidade

dos cidadãos em todos os espaços, como condição para tornar efetivos tais

direitos.
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A percepção
de

quem vive o espaço:

análise aplicada a crianças com deficiência

Juliana Cristina de Souza

Professora Erika Cristine Kneib, DSc

RESUMO

Este artigo trata a questão de espaços destinados à atividade de lazer,

educação e reabilitação voltados a crianças com deficiência, no âmbito

relacionado à arquitetura. Por meio de revisão bibliográfica e realização

oficinas, foram levantados elementos e características adequados à con

cepção destes espaços. Para tal, foram utilizadas abordagens psicológicas,

de percepção e sensações que os espaços provocam nas crianças e demais

usuários, no sentido não só de abrigar atividades e usos mas, principal

mente, de estimular a convivência interpessoal, o desenvolvimento so-

cial, pedagógico e psicológico das crianças.



INTRODUÇÃO

A percepção está associada aos sentidos e expressões sensoriais. A for

mação dessa sensibilidade se dá todos os dias na vida de um indivíduo, por

meiodas relaçõescomoutras pessoas, objetos, espaços, enfim,comomundo.

Cada pessoa tem uma percepção diferente de tudo ao seu redor. Essa

percepção é resultado dos estímulos que cada indivíduo recebe, suas expe

riências de vida e os contextos social e pessoal em que se insere. Especial

mente com as crianças, essa sensibilidade está ligada à curiosidade, expres

sividade e novas descobertas, criando a oportunidade de enriquecimento

das suas experiências e vivências.

Quando as características de uma pessoa representam a limitação de

um ou mais dos sentidos do ser humano, essas características interferem

na sua percepção com o ambiente em que se inserem. Uma pessoa com

limitação da visão tem uma percepção e, consequentemente, uma relação

diferente com os espaços, comparando-se com uma outra pessoa sem essa

limitação. O mesmo fato é observado com pessoas com deficiências auditi

vas, físicas e mentais.

Em
crianças, a limitação física (oumental) significaumarestrição maior

da oportunidade de experiências e vivências que elas podem ter por meio

das percepções sensoriais. Assim, crianças com algum tipo de deficiência,

física, auditiva, visual, mental ou múltipla (com duas ou mais deficiências)

têm, em suas próprias características, uma limitação de seus conhecimen

tos e percepções.

Por isso, os estímulos a essas crianças precisam ser ainda maiores,

as atividades a elas voltadas devem explorar suas potencialidades e im

pulsionar o seu desenvolvimento. Mas, para que essas atividades sejam

possibilitadas, os espaços e ambientes devem ser propícios aos usos,

e principalmente aos usuários, permitindo seu acesso e utilização de

forma segura e autônoma. Esses espaços, portanto, devem garantir a

acessibilidade.

Na perspectiva desta pesquisa, tem-se como objetivo principal conhe

cer os vínculos entre os usuários, os espaços e seus elementos, visando

aprimorar o diálogo entre quem projeta e quem vive os espaços, através
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da compreensão das identificações, sensações, emoções e influências dos

ambientes sobre as pessoas, relações e usos.

Para isso, foi desenvolvido um procedimento de identificação de carac

terísticas espaciais, baseado em atividades aplicadas a crianças com e sem

deficiências e profissionais das áreas envolvidas. Através da vivência, rela

tos e desenhos, procurou-se entender a percepção e necessidades dos usu

áriosem relação aos espaços de educação, socialização e desenvolvimento.

Tal análise possibilita identificar elementos essenciais no projeto arquite

tônico de espaços destinados a atividades de lazer, educação e reabilitação

para torná-los, além de acessíveis, estimulantes, propícios ao desenvolvi

mento, a trocas e novas descobertas.

O USUÁRIO E SUAS LIMITAÇÕES

O Ministério das Cidades (2006) refere-se à deficiência como “redução,

limitação ou inexistência das condições de percepção das características do

ambiente ou de mobilidade e de utilização de edificações, espaço, mobiliá

rio, equipamento urbano e elementos, em caráter temporário ou perma

nente.” Assim, além de influenciar na percepção das pessoas em relação ao

ambiente, cada deficiência pode gerar determinados tipos de incapacidade

e/ou limitaçõesque resultamemdesvantagens para quanto ao acesso, utili

zação e apropriação do espaço (quadro 1). E inquestionável é a necessidade

de adequação do projeto de um equipamento, ou a adaptação de uma edifi

cação quando já existente, para garantir condições de igualdade e de pleno

exercício da cidadania.

Quadro 1: Necessidades de adaptações segundo as características de cada

deficiência. Baseado em dados do Ministério das Cidades (2006)

Deficiência Descrição Necessidade de adaptação

dos espaços

AUDITIVA Perda parcial ou total das pos

sibilidades auditivas sonoras

nos seus diversos graus.

Linguagem em libras, sinali

zação visual.

(continua)
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Deficiência Descrição
Necessidade de adaptação

dos espaços

Dificuldade de enxergar em

diversos graus. Cegos nãopos

suem visão nenhuma ou per

Necessidade de braile e siste

mas não relacionados com a

visão, como sinais sonoros,

piso tátil em contraste com o
VISUAL cebem apenas a luz. Daltôni-cos não conseguem distinguircores.

piso, sinais em formatos di

ferentes para os daltônicos e

percursos sem obstáculos em

alturas e em pavimentações.

MENTAL Caracterizadas por diversos

tipos. Funcionamento intelec

tual significativamente infe-rior à média: pois apresentamdificuldades de comunicação,locomoção, utilização de recur

so e percepção.

Informações e sinalização de

fácil percepção ecompreensão,

regularidadedepavimentação.

FÍSICA Grande variedade de tipos,

caracterizadas com as perdasou lesões nos membros. Geral-mente é bem visível e necessi-ta de aparelhos auxiliares paradiminuir o problema e facilitarnas atividades. Equipamentos e mobiliários

com desenho universal, regu

larização de percursos e pavi

mentações, assim como equi

pamentos para vencer níveis.

MÚLTIPLA Associação de duas ou mais de-ficiências, por exemplo, pessoas Todasasprovidênciasacima, vis

to quepodem abranger possibili

surdas cegas e com deficiência

mental e física.

dades amplas de combinações de

deficiências.

Portanto, crianças com deficiência, ou excepcionais, são aquelas que

diferem da criança típica ou padrão por fatores tais como suas caracte

rísticas mentais, neuromotoras ou físicas; sua capacidade sensorial e de

comunicação; seu comportamento social, ou ainda suas deficiências múl

tiplas (FELIZARDO E CASTELNOU, 2008) e necessitam não só de serviços

especiais de educação, saúde e lazer, mas também de adequações nos

espaços urbanos e arquitetônicos para que esses serviços possam ser

empregados e aproveitados.
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A garantia dos serviços mencionados está totalmente relacionada tanto

com desenvolvimento físico e intelectual dessas crianças, quanto com sua

convivência e inserção na sociedade.

Tomando essas questões por parâmetros, têm-se dois âmbitos de mu

danças dos espaços destinados à atividade de lazer, educação e reabilitação:

a questão física e a abordagem psicológica. A abordagem psicológica consiste

em buscar obter o máximo de aproveitamento dos espaços e características

ambientais para o aperfeiçoamento comportamental, de aprendizagem e de

percepção das crianças no seu desenvolvimento.

Mas para que a abordagem psicológica seja explorada é necessária

primeiramente a garantia das questões físicas, por meio da acessibilidade,

entendida por “possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimen

to para a utilização comsegurança e autonomia de edificações, espaço, mobi

liário, equipamento urbano e elementos” (ABNT, 2004). A acessibilidade dos

espaços é normalizada por meio da aplicação do desenho universal, “aquele

que visa atender à maior gama de variações possíveis das características

antropométricas e sensoriais da população” (ABNT, 2004).

Para assegurar a mobilidade dessas crianças até as edificações, é ne

cessário também atentar aos deslocamentos na cidade. O espaço urbano

deve possuir, basicamente, percursos acessíveis, regularização de passeios,

calçadas e sinalização suficientes e adaptadas,além de umsistema de trans

porte acessível. Nesse sentido, certificando a acessibilidade no deslocamen

to até ao equipamento, é preciso assegurar a acessibilidade na edificação

com garantia de acesso e circulação horizontal e vertical, informações e

sinalizações condizentes, alcances adequados e sanitários acessíveis. Não

prover essa infraestrutura adequada ao meio urbano e às edificações, signi

fica negar oportunidades, segregar e discriminar uma parcela da população.

Percepção e apropriação do espaço

É através dos sentidos que é possível conhecer, perceber e relacionar

com o mundo ao redor. Segundo Davidoff (1983) e Lima (2010), de acor

do com suas experiências, expectativas, emoções, motivações e estímulos

sensoriais, cada pessoa tem uma percepção diferente das informações que

lhe são oferecidas. Assim, a percepção é individual e nem sempre é reflexo
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perfeito da realidade, não só pelos fatores já citados, mas também pelo

funcionamento do organismo humano, no qual muitas vezes os sentidos

não respondem a muitos aspectos do ambiente em que estão inseridos

(DAVIDOFF, 1983).

O território da existência de uma pessoa é estabelecido pelos senti

dos, pois o mundo, para um sujeito, se conforma a partir daquilo que os

sentidos lhe dizem (LIMA, 2010). Assim, cada pessoa vive emum mundo

único, construído de acordo com a sua percepção, sendo que essa diver

sidade caracteriza as relações entre pessoas e os espaços. Deste modo,

a presença de uma deficiência, independente de qual for, física, mental,

auditiva ou visual, limita a percepção dessa pessoa e a faz representar

o mundo com seus outros sentidos, em outra esfera de percepção. Por

exemplo, um deficiente visual tem experiências táteis e auditivas muito

mais nítidas e expressivas do que uma pessoa sem essa deficiência. Con

tudo, as aptidões perceptivas dessas pessoas estabelecem e limitam seu

conhecimento e relacionamento através da captação de informação com

o seu exterior.

Para Davidoff (1983), muitas condições ambientais ordinariamente

inevitáveis durante a infância são essenciais ao desenvolvimento de uma

capacidade madura de percepção e, inclusive, a ausência das experiências

necessárias pode destruir permanentemente o desenvolvimento das apti

dões das pessoas. Portanto, em crianças com deficiência se faz necessária

a exploração das percepções associadas aos outros sentidos, não afetados

pela deficiência. Isso porque na fase adulta, as percepções ocorrem com

mais limitações, uma vez que não há mais a mesma sede infantil de desco

bertas e curiosidade, que funcionam como o potencial criador e expressivo

(KRAMER et al, 2006).

Dessa forma, busca-se entender nesta pesquisa até que ponto a arqui

tetura influencia a amplitude das experiênciasem crianças com deficiência,

o que será feito através de um paralelo dos resultados de tais experiências

em crianças com e sem deficiência. O trabalho procura ainda, a partir do

procedimento adotado, contribuir para o desenvolvimento de projetos de

arquitetura, projetando espaços acessíveis e estimulantes ao desenvolvi

mento social e individual.
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METODOLOGIA

A presente pesquisa se caracteriza como aplicada, qualitativa, descri

tiva e exploratória, se fundamentando em pesquisa bibliográfica, levanta

mento de dados e relato de experiências da autora. Nesse sentido, a pes

quisa se baseia na realização de uma adaptação da oficina denominada

“Espaço, Criação e Alegria” (Grossman et al, 2007), que se configura como

um método de escuta diferenciado e sensível para conhecer as relações

entre os usuários, os espaços e seus elementos, suas percepções, opiniões

e expectativas. A referida oficina foi desenvolvida e aplicada a crianças e

profissionais, a partir de desenhos, fotografias e depoimentos relacionados

à espaços de lazer, educação e saúde (reabilitação) voltados para crianças

com deficiência.

A oficina consiste na elaboração e aplicação de um breve questionário

direcionado aos profissionais (professores, pedagogos, fisioterapeutas, vo

luntários e outros), para a identificação e avaliação do ambiente de traba

lho de acordo com sua percepção de objetos e do espaço como um todo:

gostos, necessidades e aspirações, expressados por meio da representação

com desenhos e esquemas. Com as crianças, a investigação baseou-se
em

depoimentos dos próprios e/ou de profissionais de apoio e em registro de

desenhos, quando possível.

O estudo foi realizado na cidade de Goiânia, Goiás, cidade que, segun

do o IBGE (2010), possui um índice de 14,5% de deficientes, o que resulta

em um número aproximado de 200.000 pessoas. As instituições visitadas

foram o CEBRAV (Centro Brasileiro de Reabilitação e Apoio ao Deficiente

Visual) e a Escola Estadual Gracinda de Lourdes. Nessas duas instituições

há o Atendimento Educacional Especializado (AEE), abrangendo além de

questões educacionais, questões psicológicas, de reabilitação e socialização.

O CEBRAV atua nos campos de interação, comunicação e lingua

gem, habilidades sensóriomotoras; autonomia, competência social,

cidadania e conhecimentos relacionados às áreas de português, mate

mática, arte, cultura, esporte e música (CEBRAV, 2012). A Escola Esta

dual Gracinda de Lourdes oferece a Educação Infantil e o Ensino Funda

mental padrões, recebendo crianças com diversos tipos de deficiências,

tais como surdez, deficiência mental e intelectual, síndrome de down
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e deficiência múltipla (paralisia mental e física); bem como desenvolve

o trabalho educacional e de integração social através de um quadro de

educadores e auxiliares de apoio.

Vinte e nove pessoas foram os participantes das oficinas, sendo 7 pro

fissionais, 6 crianças sem deficiências e 16 crianças com deficiência.

RESULTADO E DISCUSSÃO

As características de cada deficiência condicionam as adaptações que

os espaços precisam ter para serem acessíveis às pessoas. Um espaço com

pletamente acessível é o que atende a todas as necessidades. As principais

adaptações se referem à locomoção e comunicação. Tais adaptações se dife

renciam em duas esferas: a material e a imaterial.

A esfera material diz respeito ao espaço construído e sua influência no

aspecto físico dos indivíduos. Esse contexto permite perceber a importân

cia arquitetônica na apropriação do espaço pelas pessoas, através da pos

sibilidade de locomoção e utilização. A esfera imaterial, por outro lado, é

concernente aos fenômenos psíquicos. Este plano permite compreender a

influência da arquitetura nas sensações, sentimento, impressões e também

nas relações interpessoais. O foco deste trabalho é a segunda esfera, a ima

terial, porém, por estas esferas estarem fortemente relacionadas, para que

a imaterial seja atendida é essencial a garantia da primeira, a material. E,

portanto, tomando essas duas questões por parâmetros, têm-se dois âmbi

tos de mudanças dos espaços analisados.

A abordagem imaterial consiste em buscar obter o máximo de aprovei

tamento dos espaços e características ambientais para o aperfeiçoamento

comportamental, de aprendizagem e de percepção das crianças no seu de

senvolvimento. Mas, para que seja feito um trabalho de desenvolvimen

to social e psicológico, como aqui proposto, é fundamental que o espaço

(material) esteja no mínimo adequado para utilização segura, completa e

irrestrita, como com a existência de sanitários acessíveis, circulações com

dimensões adequadas, equipamentos para acesso em pavimentos (rampas

ou elevadores), pavimentações e percursos regulares, ausência de obstácu

los (ou no mínimo a sinalização/aviso correto deste obstáculo) e equipa

mentos e mobiliários com desenho universal.
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“A sensibilidade ao meio ambiente pressupõe um desvio do caminho

habitual: é preciso perceber o mundo como uma paisagem, como uma

soma de estímulos, não como uma série de utensílios” (FORQUIN apud

KRAMER et al, 2006). Deve se explorar o ir além, ver e perceber luzes,

formas, texturas, cores, sons, detalhes, despertar desde criança o olhar

para perceber e contemplar o espaço ao seu redor, para assim poder ma

nipular as informações que influenciam as emoções e relações humanas.

Nas crianças, essa variedade
de

linguagens ainda pulsa com mais inten

sidade, sendo que “buscar essa sensibilidade é assegurar a singularidade

que caracteriza não só as crianças, mas todos os seres humanos” (KRA

MER et al, 2006).

A visão de profissionais

A qualidade espacial e bem-estar nos locais de trabalho interferem

muito nas relações e atividades ali desenvolvidas,interferindo ainda mais

no desempenho profissional em atividades com crianças. Tal constatação

pode ser verificada na NormaRegulamentadora (NR-17) que, basicamente,

“visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de

trabalho às características ‘psicofisiológicas’ dos trabalhadores, de modo a

proporcionarummáximo de ‘conforto’, segurança e desempenho eficiente”

(BRASIL, 1990 apudGROSSMAN et al, 2008).

Dentre os profissionais participantes da oficina, todos eram do sexo

feminino e atuantes nas áreas de pedagogia ou apoio pedagógico, tais como

coordenadoras, intérprete de libras, higienizadora, professoras e profissio

nais relacionados ao desenvolvimento físico e psíquico.

A maioria das questões colocadas (Figura 1) se referiam às caracte

rísticas físicas (arquitetônicas) do espaço. As respostas, contudo, ultra

passaram o contexto material, uma vez que a maioria delas está no plano

imaterial. Merleau-Ponty (apud GROSSMAN et al, 2008) diz sobre as ex

periências que “as qualidades da coisa, por exemplo, sua cor, sua dureza,

seu peso, nos ensinam sobre ela muito mais do que suas propriedades ge

ométricas”. As relações entre as pessoas e os espaços, como já dito, se dão

de forma material e imaterial, e as respostas consistem em sua maioria

nas percepções e vivências.
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Figura 1. Informações sobre preferências e empatias resultantes da oficina

A partir da Figura 1, cabe destacar alguns itens:

• Todososparticipantesdisseramgostardoambientede trabalhoepode

-se considerar a escala imaterial como principal fonte desta satisfação;

• Percebe-se queo relacionamento entre oscolegasde trabalho eoaconche

godaspessoasedosespaçoséoquetornao ambientemaisagradávelpara

56%daspessoas.Para6%ocontatocomospaistambémtemessafunção;

• Ainda com motivo desta satisfação, 14% das pessoas colocam o tra

balho com as crianças como o que mais lhes agrada.

• Essa importância das relações interpessoais se confirma também nos

desenhos destes profissionais (Figura 2), uma vez que na maioria

dos desenhos as crianças são retratadas. Se tratando de elementos

característicos dos espaços, mais uma vez as crianças aparecem em

primeiro lugar (empatado com barras de apoio):

• Para 25% das pessoas, as crianças são o que mais caracteriza o am

biente de trabalho;

• O companheirismo aparece em terceiro lugar, com 13%.
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Figura 2. Exemplo dos desenhos de profissionais

Ainda na escala imaterial, percebe-se a presença das cores sendo cita

das como características do ambiente para 25% das pessoas. As cores, ape

sar de serem elementos materiais, têm grande relação imaterial. Elastrans

mitem mensagens e predispõem estados de humor, provocando emoções e

sensações nos usuários dos espaços e modificando comportamentos. Além

disso, as cores contribuem para a saúde e bem estar dos usuários devido

a suas influências psicológicas (EPS, 2012); com a adequação do uso dos

espaços, ordenação e auxílio organizacional; bem como contribuem com a

segurança através da codificação de perigos pelo uso da cor. Principalmente

se tratando de espaços para crianças com deficiência, as cores facilitam a

identificação de espaços e informações.

Aindaemrelação às cores, entre os25%de respostasque as citamcomo

características do ambiente:

• 13%citarama presençadascorescomosinônimode alegria.Por setra

tar de umambiente infantil, essas cores não se remetem apenas à pin

tura das paredes e elementos, mas também embrinquedos e objetos;

• Os objetos coloridos são citados também por 13% das respostas

como o mais característico do espaço. Assim, essa alegria e satisfação

se devem à variedade de cores presente no mesmo espaço;

• Por fim, 12% das pessoas citam a ausência de cores como uma carac

terística negativa que gostariam que fosse mudada.
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O imaterial e o material são escalas completamente relacionadas e de

mútua influência. O sentido de um objeto é a interação deste com as pesso

as, pois assim se dão as experiências.O usuário precisa se sentir convidado

a explorar o espaço para experimentar diversas sensações (GROSSMANet

al, 2008). De acordo com os dados da Figura 1, percebe-se que os objetos e

equipamentos colaboram também com a satisfação do ambiente de traba

lho, por favorecerem e contribuírem com a atividade ali realizada. As salas

de trabalho aparecem nas respostas, várias vezes, como elementos mais

característicos e de que as pessoas mais gostam no trabalho. Isso acontece

por ser nas salas emque estas pessoas passam a maior parte do seu tempo,

desenvolvendo suas atividades. Tal importância também se confirma na

Figura 2, onde também há a retratação de salas de aula.

A respeito das características arquitetônicas, sobre o quanto os espaços

favorecem e facilitam o trabalho ali realizado:

• 57% dos participantes disseram que somente alguns espaços têm as

características favorecedoras;

• Para 29% a maioria dos espaços favorece o trabalho;

• Para outros 14% nenhum espaço cumpre o papel de favorecimento.

Em 40% das respostas a insatisfação está relacionada com os obstáculos

presentes nos espaços. Tais obstáculos se referem principalmente à circulação,

presença de muitos pilares mal localizados e falta de rampa ou elevadores. So

mados àqueles 40%, mais 20% citam o excesso de objetoscomo algo que desa

grada,uma vezque issotambématua comoobstáculosno espaço. Essesobstá

culos funcionamcomobarreiras que limitamouimpedemo acesso, a liberdade

demovimentaçãoe circulação,acomunicaçãoeautilização(MINISTÉRIODAS

CIDADES, 2006). Dessa forma, dificultam o trabalho dos profissionais partici

pantesda pesquisa e, consequentemente,o desenvolvimento das crianças.

A importância arquitetônica se dá também pelo dimensionamento,

conforto, lazer e qualidade espacial. Nesse sentido:

• No que se refere ao que poderia melhorar 50% das respostas citam

o tamanho dos espaços como item principal. Esse dimensionamento

está relacionado à demanda e às atividades desenvolvidas, pois os es-

paços atualmente existentes são pequenos para utilização e circulação;
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• Colaborando com isso, outros 25% das respostas mencionam o de

sejo de um elevador, pois se tem apenas a escada como elemento de

circulação vertical;

• 25% das respostas mencionam a área de lazer como necessidade da

instituição; por se tratar de crianças, faz-se necessária a presença de

um parque infantil e de piscinas. Esses elementos não funcionam

apenas como área de lazer, mas também são locais de convivência e

socialização, trocas e aprendizado. Além disso, a piscina funcionaria

também como meio de reabilitação física;

• Em 25% das respostas esses itens; tamanhos, qualidade, conforto e

lazer, aparecem como característicos do ambiente e também, para

19%, o que torna o ambiente mais agradável.

Percebe-se que as condições térmicas e lumínicas dos espaços são respon

sáveis pela satisfação psicofisiológica dos indivíduos no local de trabalho, mui

tasvezessendoainda facilitadoras ouempecilho ao desenvolvimentodasativi

dades.Além das respostas, a percepção do usuário quantoà qualidade espacial

étambémpercebida nosdesenhosda Figura 2,pormeiodapresençade janelas

e árvores, além de elementos naturais referentesao climacomo chuva e sol.

Detectando as necessidades através dos dados coletados é possível per

ceber a importância no desenvolvimento de um projeto arquitetônico de

se adotar as normas da NBR 9050, que diz respeito à acessibilidade em

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, assim como é re

lacionado no Quadro 2.

Quadro 2: As necessidades espaciais dos usuários relacionados com a

NBR 9050. Fonte: ABNT (2004)

Colocação do usuário NBR9050

Presença de obstáculosna circulação A largura para deslocamento de uso público li

vre de obstáculos deve ser de no mín. 1,50m

(para passar uma pessoa em pé e uma cadei

rante). Pavimentação firme, regular e não tre

pidante, e inclinações internas com máx. de

2% e externo 3%. E presença de piso tátil dire

cional e de alerta.

(continua)
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usuário NBR9050

Portas de acesso mín. 0,8m, circulações mín.

Dimensionamento deAmbientes 0,9 livre de obstáculos, presença de sanitários

acessíveis, áreas de manobra de 1,5 de raio

livre.

Desníveis devem ser evitados, quando impos

sível vencer com rampas de no máximo 8,33%.

Circulação Vertical Escadas devem estar associadas com rampas

ou elevadores. Devem estar sinalizados e com

corrimão adequado.

Área de Lazer Rotas acessíveis em locais de lazer. Piscinas

com bordas não escorregadias, escadas, ram

pas ou bancos de transferência com corri

mão. Equipamentos de lazer devem ser todos

acessíveis

Objetos e Equipamentos 50% de bebedouros acessíveis por pavimento;

este e todos os demais objetos devem seguir o

desenho universal.

Sinalização Visual, tátil e sonora, principalmente de emer

gência. Com a simbologia adequadaem sanitá

rios, escadas e demais obstáculos.

Acesso principal por rua de menor fluxo de

veículos, todos os ambientes devem ser aces

Escolas síveis; juntamente com circulações e mobiliá

rio. Presença de 5% de sanitários acessíveis de

cada sexo. Presença de 1% mesas individuais

acessíveis.

*OBS: As especificações e detalhamentos dos itens encontram-se no documento.

A visão infantil

Contribuir para a formação da sensibilidade significa incentivar e criar

oportunidades para as crianças se expressarem com vivacidade e poder de

senvolver, ampliar e enriquecer suas experiências sensíveis, aumentando

as redes de entendimento e significação do mundo (KRAMER et al, 2006).

Dentre as crianças que participaram da atividade proposta nesta pes

quisa,assemdeficiênciastêmfaixaetáriade4a7anos,eascomdeficiências

Colocação do
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têm de 6 a 13 anos. Dentre estas últimas, 2 têm deficiência auditiva, 5 têm

síndrome de down,3possuem deficiência múltipla (paralisia cerebral e físi

ca) e 6 apresentam deficiência visual.

Crianças sem deficiências

Com as crianças sem deficiência foram abordados os ambientes de mo

radia, educação e lazer e, através da narrativa e desenhos desses espaços,

tentou-se compreender a percepção dessas crianças relacionada a esses lu

gares (Figura 3).

Diante da possibilidade de se desenhar os três referidos ambientes, a

maioria das crianças desenhou a casa, o que permite concluir que elas pos

suem uma maior identificação com esse elemento. Tal identificação refle

te a preferência por algo que trás afetividade, aconchego, pelos familiares,

uma vez que a família, e não apenas os objetos, também são retratados em

muitos desenhos.

Figura 3. desenhos de crianças sem deficiência

“Pormeiododesenho, é possível o indivíduo transmitir a sua experiência

e o que é importante para ele, como pensa, como sente e como vê” (Gross

manet al,2007). Tanto pelos desenhosquanto pelos depoimentos(quadro 3)
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percebe-se, na riqueza dos detalhes e cores, a denotação da alegria desteses

paçosde moradia, ensino e lazer e umarepresentaçãodo realcomajunçãodo

lúdico. Para todas essas crianças o gosto pela casa e o porquê das edificações

serem bonitas ou não estão relacionadas às cores, uma vez que as respostas

sempre têmriqueza de detalhes tais como coresde portas, telhados, quartos,

paredes e muros. Quando se aborda a questão de dimensões – se os espaços

são grandes ou pequenos - na maioria das vezes o local da escola é entendido

como grande e a casa como pequena, uma vez que a casa é um cenário mais

íntimo de maior controle. Já os locais de brincadeira como pátios e parqui

nhos são, na maioria das vezes, retratados como pequenos, mostrando um

desejo de se aproveitar mais esses espaços que, por sua vez, nos permite per

ceber a grande importância remetida a tais elementos pelas crianças.

Quadro 3: caracterização dos cenários

Cenários e elementos

Caracterização e quantidade de citações

(entre parênteses)

Gosta muito (23%); acha bonita (38,5); grande (15,4%);
Ambiente da escola queriaqueo pátio fosse maior (15,4%); tem árvores (7,7%).

Casa Gosta muito (25%); não acha bonita (12,5%); tem arvore

que dá fruta (12,5%); acha bonita (12,5%); grande (25%);

piscina (12,5%).

Lazer Pátio da escola (7,7%); parquinho (23,1%); quadra

(23,1%); escola não tem parquinho (7,7%); quintal da

casa (30,8%); cachorros (7,7%).

Cores Azul (6,7%); verde (20,1%); gosta de todas as cores

(6,7%); rosa (20,1%); vermelho (20,1%); roxo (13,4%);

branco (6,7%); preto (6,7%).

Crianças com deficiências

A atividade foi desenvolvida de forma diferente com cada grupo de

crianças. Assim, suas limitações condicionaram os resultados principais.

A representação por desenhos só foi possível com as crianças surdas e com

duas crianças mais velhas com Síndrome de Down.
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Oque mais se chama a atenção nos desenhos (Figura 4) é a relação com

as outras crianças e a percepção das diferenças. Nos três desenhos compo

nentes da imagem abaixo há a figura humana, sendo que em dois destes

três há a presença de uma criança com deficiência. No primeiro desenho,

feito por um deficiente auditivo, é representado o espaço da sala de aula,

em que se destaca a interrupção da continuidade do layout da sala para a

localização do colega com outra deficiência, que tem ao seu lado uma pro

fessora de apoio, demonstrando a percepção do autor sobre a diversidade

das crianças da sala. No segundo desenho, vê-se a escola como local de con

vivência, uma vez que a criança se vê rodeada de outras crianças. Também

se percebe a simbologia
da

criança com deficiência, uma vez que há a figura

humana de pé, mas também a mesma figura sentada, se referindo ao ca

deirante. No terceiro desenho, assim como nos desenhos de crianças sem

deficiência, a escola é vista como um local de lazer, com a representação da

quadra e do carro.

Figura 4. desenhos de crianças com deficiência

Já a percepção das crianças com deficiência visual sobre os espaços fí

sicos e a edificação como um todo, se limita às suas experiências táteis ou

sensitivas com os mesmos (Figura 4). A representação feita por elascarac

teriza comoimaginam um objeto ao tocá-lo, o que muitas vezes não traduz
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a forma como os outros a veem ou como as formas padrão.A relação dessas

crianças com os espaços se dá pelo toque. O ato de “tatear” possibilita a

interpretação e identificação do objeto. Assim, se tratando de um edifício

ou espaço como um todo, essa identificação não é possível.

Figura 5. Crianças com deficiência visual em suas atividades no CEBRAV.

Foto: Juliana Cristina de Souza

Conforme retratado no Quadro 4, a percepção das crianças com defici

ência visual se fundamenta nos sons e sabores e, principalmente, nos seus

relacionamentos com as pessoas, os colegas e profissionais. As respostas se

relacionam às preferências de comidas, músicas, atividades e brincadeiras.

Merece destaque ainda a percepção de formas de maneira particular e o

desenvolvimento da linguagem, vocabulário e expressividade muito desen

volvidos para a idade, em relação a outras crianças que não têm a mesma

limitação. A percepção e a linguagem desenvolvem-se como modo de inter

pretar as formas e objetos. Destaca-se o desejo pelas brincadeiras, citada

em 45% das respostas, assim como em todas as outras crianças.

Quadro 4: Percepção das crianças com deficiência visual

O que mais gostam Outras característicasO que não gostam

Aula de música (9,1%);

aula de psicologia (9,1%);

brincar (45,4%); conver

sar (9,1%); tudo (9,1%);

todas as aulas (9,1%);

lanche (9,1%).

Lanche (25%); acordar

cedo (25%); comer paliti

nhos de chocolate (25%);

fazer atividades com tin

ta (25%).

Escola grande (14,3%);

usa bengala para loco

mover (14,3%); casa pe

quena (28,6%); indepen

dência para subir escada

e ir ao banheiro (42,9%).
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Outra característica importante que proporciona muita satisfação às

crianças é a independência para subir escadas e ir ao banheiro, demonstra

da por 42,9% delas.Emtodasas definições de acessibilidade, seja emdecre

tos ou normas, a acessibilidade sempre está relacionada com a autonomia:

“acessibilidade: [...] utilização com segurança e autonomia de edificações,

espaço, mobiliário...” (ABNT, 2004). Essa necessidade de autonomia para

utilizar os espaços é notada com importância pelo sujeito desde a infância,

como se pôde perceber. E a independência poderá desempenhar um papel

fundamental no desenvolvimento e interação comomundo exterior, sendo

motivadora de socialização e comunicação.

As informações das crianças com Síndrome de Down e as com defici

ências múltiplas foram relatadas pela experiência da autora a partir das

visitas a campo ou passadas pelas pessoas de apoio, uma vez que essas

crianças, em sua maioria, ainda não desenvolveram a fala ou coordenação

motora.O trabalho em locais de ensino direcionado a tais crianças consiste

basicamente na socialização destas com outras (Figura 6), o que colabora

com o desenvolvimento psíquico e motor.

Como se pôde perceber, há diferentes níveis de desenvolvimento de

acordo com a quantidade de atividades que cada criança faz. Crianças com

Síndrome de Down que fazem atividades de fonoaudiologia, esportes e fi

sioterapia, são mais desenvolvidas que aquelas que frequentam somente a

escola, sendo essa diferença muito grande entre as crianças com a mesma

deficiência e mesma faixa etária. Tal esse avanço reflete-se no aproveita

mento do ensino na escola e também na socialização desta com as outras

crianças. Portanto, os espaços devem ser projetados e concebidos de modo

a proporcionar que as crianças tenham oportunidades de participar de ou

tras atividades além daquelas estritamente escolares.

A relação com as atividades é percebida pela atenção e interesse destas

crianças com os movimentos e sons das outras crianças. Elas reagem emo

cionalmente a coisas que gostam e que não gostam. Observou-se a alegria

destas crianças, através de sorrisos e emissões de sons em momentos de

recreio, nos quais as crianças correm e brincam. Os espaços e os elementos

têm a função de inclusão ou exclusão destas crianças em relação às demais.

A arquitetura, nesses casos, tem a função de colaborar e facilitar o traba

lho dos profissionais de apoio. Circulações adequadas, sanitários acessíveis
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e pavimentações regulares são essenciais no desenvolvimento individual,

alémde evitar acidentes. Como se percebeu com todas as deficiências, os lo

cais de convivência são ainda os espaços mais apropriados para o desenvol

vimento destas crianças, pois são polos de integração. Logo, um espaço de

convivência acessível resulta na relação de reciprocidade entre as crianças

em contato com o meio, no sentido da busca, da oferta e do acesso.

Figura 6. Integração de crianças com deficiências em escolas padrão

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

A partir dos estudos realizados e da atividade aplicada, percebe-se que

o profissional de projetos arquitetônicos precisa atentar para a esfera ima

terial, embora seja necessária a eficiência da escala material para que a es

fera imaterial seja atingida. Ajunçãoadequada de fatores físicos e psíquicos

possibilita projetar ambientes seguros, confortáveis, eficientes e que favo

reçam o desenvolvimento e a interação social.

Na escala material, os espaços devem ser projetados de modo a favore

cer o máximo de autonomia pessoal para essa utilização e acesso, possuin

do o máximo de informações visuais, sonoras e táteis. Recomenda-se ainda

a utilização de miniaturas ou maquetes, juntamente com as descrições das

características dos espaços, para a percepção do edifício como um todo.

Além disso, uma edificação e os espaços devem facilitar sua apropriação

por meio do desenho universal e execução das normas existentes, quanto a

circulações, elementos e objetos.

Na esfera imaterial percebe-se que o essencial como profissional na

área de projetos arquitetônicos é saber que, pela sensibilidade e percepção

do espaço, todos estão sujeitos a determinadas ações em consequência dos
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estímulos. Elementos transmitem mensagens e tendem a influir no estado

emocional das pessoas, interferindo nas relações desenvolvidas nos espaços.

Conforme resultados satisfatórios da pesquisa se pode afirmar que, se

tratando de um espaço para crianças com diversos tipos de deficiências,

é indispensável pensar também na diversidade de formas e componentes

para suprir as necessidades de cada uma. Assim, ao mesmo tempo em que

se deve estimular a criatividade e sensações de uns, é preciso assegurar que

o ambiente não seja motivo para intimidação e retração para outros. Para

isso, os espaços devem fornecer informações e elementos que os tornem

convidativos, acolhedores e capazes de resgatar proximidades - para as

crianças se identificarem com os ambientes – favorecendo, assim, o conví

vio com o outro, com o diferente.

Além disso, para explorar o desenvolvimento e enriquecimento das ex

periências, deve-se pensar aindaem espaços funcionais, que inspirem bele

za
e alegria com a exploração de texturas, aromas, cores, tamanhos, formas

e detalhes, buscando a sensibilização do olhar, do ouvir e do sentir com o

ambiente ao redor. E para que isso seja possível, vê-se como essencial que

o profissional de projeto vivencie as dificuldades das crianças ou das pes

soas com deficiências. É necessário acompanhar as atividades, conhecer as

necessidades diárias, presenciar as relações, os sentimentos e as sensações.
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Notas sobre o espaço arquitetônico e

portadores de necessidades especiais

Isabela Rezende Borba
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RESUMO

Este artigo faz uma reflexão sobre a relação dos portadores de neces

sidades especiais e os espaços arquitetônicos presentes no seu cotidiano,

com o objetivo de identificar como estes estimulam o seu desenvolvimento

e minimizam as suas dificuldades de relacionamento e integração na so

ciedade. Discutea relação entre o espaço e o homem, especialmente aque

le comdeficiência de intelecto, interessando-se pelas três dimensões que

a envolvem: o espaço individual, o espaço social e o espaço arquitetônico.

Paraaprofundar a questão e traçar diretrizes para a construção de espaços

arquitetônicos acessíveis e inclusivos, têm-se estudos de caso como supor

te: a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE-Goiânia) e a As

sociação Pestalozzi.



INTRODUÇÃO

A igualdade de direitos entre os cidadãosé o objetivo e princípio

fundamental do Estado Democrático
de

Direito previsto
nos

artigos
3º,

inciso III e IV da Constituição Federal (BRASIL, 1988). Participar da so

ciedade é ter direitos e cumprir deveres, o que independe da pessoa ter

ou não necessidades especiais. Assim, o direito de ir e vir, ou o acesso

à cidade por portador de necessidades especiais torna-se indiscutível.

Isto é fruto de um processo histórico de reivindicações e mudança na

forma de vê-los e tratá-los. Anteriormente, interpretações místicas e re

ligiosas os excluíam, mas hoje, com o conhecimento de sua capacidade,

busca-se integrá-los, explorandoo desenvolvimento de suas habilidades

eo potencial de cada um.Há pouco, as questões pertinentes à cidadania

e ao direito de igualdade dos portadores de necessidades especiais fo

ram contempladas:

[...] quando o direito a igualdade e a cidadania tornaram-se pon

tos de preocupação dos pensadores, a história da educação especial

começou a mudar, principalmente com a legislação brasileira que

deixa claro na lei 7853/89,
no

artigo 5º, que dá ao Ministério Públi

co “a responsabilidade da defesa dos interesses coletivos e difusos

dos Portadores de Necessidades Especiais” (CARNEIRO apud BE

CHTOLDe WEISS,s/d, p.4).

Mas quem é o portador de necessidades especiais?Existemvárias defi

nições, mas identifica-se o que é recorrente:

O que define a pessoa portadora de deficiência não é a falta de um

membro nem a visão ou audição reduzidas. O que caracteriza pes

soa portadora de deficiência é a dificuldade de se relacionar, de se

integrar na sociedade. [...] O grau de dificuldade para integração

social é que definirá quem é ou não portador de deficiência [...]

(ARAÚJO apud MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA

NÁ, 2012, p.1).
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De outra forma, são categorizados em dois grandes grupos: aqueles

que têm ciência de sua condição e de suas possibilidades e aqueles que

não têm consciência de suas debilidades (LIMA, 2007). Ainda que esta

definição não aponte, a questão também se assenta na possibilidade ou

não de integração social.

Entre os portadores de necessidades especiais, interessa-nos aqueles

com deficiência intelectual. Desse modo, utiliza-se o agrupamento de Kirk

-Gallagher (apud FELIZARDO e CASTELNOU, 2008),para as crianças excep

cionais, dividindo-as em categorias que formam grupos de 1 a 5.O Grupo 01 é

composto por crianças com desvios mentais, intelectualmente superiores ou

lentos quanto à capacidade de aprendizado; o Grupo 02 envolve crianças com

deficiências sensoriais;o Grupo03écompostoporcriançascomdesordemdeco

municação,incluindodistúrbiosdeaprendizagem e deficiênciade fala e lingua

gem.JáoGrupo04écompostoporcriançascomdesordensdecomportamento,

incluindo distúrbio emocional e desajustamento social e, por fim, o Grupo 05,

com crianças com deficiências múltiplas graves. Este agrupamento funciona

como facilitador do entendimento e comunicação entre as pessoas que estu

damcomportamento e inserção destes grupos na sociedade.

Afora a definição, a busca constante dos portadores de necessidades,

colocados àsmargensdas relações sociais cotidianas, concentra-seemestar

apto a viver em sociedade.Isto é traduzido na participação integral e natu

ral na vida comunitária, o exercício dos direitos e deveres, o despertar de

habilidades, a promoção de segurança e o crescimento individual, na facili

dade de locomoção, na aquisição de autonomia e no exercício da liberdade.

De certa forma isto está sendo feito a partir do momento que as nor

mas constitucionais fazem da inclusão um processo que envolve ideias e

não somente a materialidade. Isto quer dizer que não basta reservar vagas

e espaços dentro de instituições ou exigir espaços acessíveis, mas sim in

cluir estas pessoas no cotidiano de todos que habitam o espaço. É claro que

a acessibilidade de espaços é uma premissa para que a inclusão aconteça,

ou seja, os espaços devem ser pensados de forma a não funcionarem como

barreira para nenhum cidadão.

A partir do entendimento que as pessoas devem coabitar espaços, ou

seja, estar presentes mutuamente em qualquer espaço sem constrangi

mento, se reconhece o espaço habitado pelo público alvo: a sociedade.
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Esta deve fornecer subsídios para que o direito de ir e vir seja exercido. As

barreiras culturais, físicas e sociais impedem esse livre trânsito, limitam

e segregam as pessoas:

O impedimento está [...] em função da relação entre pessoas inca

pacitadas e o seu ambiente. Ocorre quando as ditas pessoas enfren

tam barreiras culturais, físicas ou sociais que as impedem de ter

acesso aos diversos sistemas da sociedade à disposição dos demais

cidadãos. O impedimento é, portanto, a perda ou a limitação das

oportunidades de participar na vida da comunidade na igualdade de

condições com os demais (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO

PARANÁ,2012, p.1).

Diante das discussões apontadas, discute-se a relação entre o espaço

arquitetônico e as pessoas portadoras de necessidades especiais. Para tal,

inicia-se com o reconhecimento dos espaços habitados, identifica-se e ana

lisam-seas condições dos espaços que tratam as limitações,e discute-seco

mo o espaço arquitetônico pode contribuir para o desenvolvimento destas

pessoas.As relações espaciais são vistas como fundamentais para promover

o relacionamento entre as pessoas, visto que toda relação social acontece

emumespaço. Objetiva-se ainda ressaltar a importância doarquitetocomo

criador de espaços, principalmente para pessoasportadoras de necessida

des especiais.Nesse sentido, para os estudos de caso, busca-se envolver os

cinco grupos citados acima, tendo sempre em vista que cada pessoa é única

e reage de diferentes formas a ummesmo estímulo.

ESPAÇOS E LIMITAÇÕES

SegundoChing(1999),espaçoéumaextensãodo campo tridimensional que

abrange tudo o que nos cerca. É onde ascoisas do mundo sensível existem,

e onde nos deslocamos nas três dimensões, compreendendo ainda as re

lações de posição entre os corpos, sejam pessoas ou objetos. Observa-se,

aqui, a relação entre o espaço e o homem, especialmente aquele comdefici

ência de intelecto, interessando-se pelas três dimensões que a envolvem: o

espaço individual, o espaço social e o espaço arquitetônico.
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Figura1. Espaços ondeas limitações sãotrabalhadas. Fonte: Isabela Borba, 2012.

O espaço individual diz respeito à pessoa com ela mesma, abrangen

do principalmente os aspectos psicológicos e culturais que, nesse caso,

estão relacionados com o fato da pessoa ser portadora de necessidades

especiais. Envolve a limitação de intelecto e as questões que, por conse

quência, ficam restritas, como por exemplo, a mobilidade.O espaço social

é o habitado por todos, suporte das relações espaciais e interpessoais,

que deve acolher e abrigar qualquer pessoa, independente de necessi

tar de cuidados especiais, não oferecendo barreiras físicas, culturais ou

morais.O espaço arquitetônico é local onde as relações sociais se espacia

lizam e, nesse artigo, interessa aquele que atende os portadores de neces

sidades especiais.

Uma limitação, seja ela física ou mental, não é fator determinante de

baixo potencial. Uma pessoa pode ser limitada e possivelmente capaz de se

integrar à sociedade.O potencial pode apenas não ter sido explorado. Mui

tas vezes a tentativa é somente de alfabetização da criança, por exemplo,

masestapode não ter facilidade para aprender a ler, porém, aprenderiasem

maiores dificuldades a tocar algum instrumento. Ou seja, as habilidades e

sensibilidades existem, podem estar voltadas para arte, música, dança ou

culinária e só são descobertas através de exploração de potencial. Assim,

temos o espaço individual representado pelo próprio corpo que lida com

a dificuldade de relacionamento e integração com a sociedade. Este corpo

precisa ser estimulado para que chegue a umdesenvolvimento satisfatório,

envolvendo conjunto do corpo e mente. O estímulo é papel dos profissio

nais da saúde aliadosà família, primeiramente, mas estende-se à relação

com todos os outros.
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O convívio social é o aprendizado de maior importância, pois envolve

a liberdade, direito de todo cidadão, e a forma de lidar com a falta dela de

vido às limitações impostas a cada um por sua deficiência – encontrada no

espaço individual. A busca da autossuficiência em relação aos cuidados pró

prios implica diretamente no aprendizado da vida social. Assim, identifica

-se a segunda dimensão espacial, o espaço social, onde acontecem todas as

inter-relações entre pessoas e lugares(Figura 01). A sociedade é a máxima

expressão da liberdade de ir e vir, devendo responder aos anseios dos que a

habitam. Como dito acima, as relações sociais se espacializam nos espaços

arquitetônicos,os quais direcionam o desenvolvimento de pessoas que pos

suem dificuldades de inserção social (Figura 02).

Para que haja a integração dos portadores de necessidades especiais é

necessário ir alémdaeducação pedagógica formal, estimulandoa vivênciaem

sociedade. Aprender a viver em sociedade, habitar espaços comuns, conviver

com pessoas, adquirir a liberdade e autonomia são os principais objetivos

almejados por uma educação global. Esta educação precisa acontecer em es

paços próprios ou tê-los como suporte, pois os espaços que possuem estes

objetivosestão preparados para estimular cada potencial. Dessa forma, iden

tifica-se aqui o terceiro espaço para se desenvolver as limitações: o arquitetô

nico (Figura 01). Este pode serum centro de apoio aosportadores de necessi

dades especiais que possui ambientes voltados unicamente parao apoio,mas

também pode ser escolas que incluem ou ser toda a cidade. A premissa é ser

um espaço construído, onde ocorrerá estímulo de relacionamento interpes

soal, identificação do potencial e desenvolvimento destes. Éum espaço dein

termédio, que proporcionará a inserção da dimensão individual na social.

O espaço arquitetônico deve possuir características e peculiaridades

que estimulem a dimensão individual de forma a despertar sentimentos de

enfrentamento das barreiras encontradas pelos usuários no espaço social.

Será neste espaço que o corpo e a mente serão estimulados, potenciais se

rão identificados e trabalhados. Além de ambientes estimulantes deve-se

contar com profissionais capacitados a desenvolver, em cada especialida

de, o trabalho de estímulo.E, tão importante quanto,é contar com profis

sionais qualificados a pensar na infraestrutura que abrigará os ambientes,

visando acomodare suprir todas as necessidades para o desenvolvimento

das atividades necessárias. Este processo de inclusão tem como objetivo
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proporcionar a integração das pessoas com o espaço social. A Figura 02

identifica o espaço arquitetônico como meio a se chegar ao espaço social.

Figura 2. Direcionamento dos espaços onde são trabalhadas as limitações.

Fonte: Isabela Borba, 2012.

Com as três dimensões identificadas, o foco das presentes discussões

concentra-se no espaço arquitetônico que se comporta como o mediador

ou o interlocutor entre a dimensão individual e a social.Identifica-se aí a

importância dos arquitetos trabalhando a organização espacial de todos

os espaços, mas especialmente oscentros de apoio,as escolas ou qualquer

outro espaço que queira estimular o desenvolvimento do intelecto, como

forma de incluir a pessoa na experiência social.

DIRETRIZES

O espaço pensado por um arquiteto deve atender as necessidades bá

sicas dos portadores de necessidades especiais, mas deve principalmente

contribuir para o desenvolvimento social, estimulando a conquista da au

tonomia. Estes espaços devem favorecer a captação de talentos e a explo

ração do potencial de cada usuário. Deve haver uma relação harmoniosa

entre educandos e educadores para que o espaço forneça confortavelmen

te interação, aprendizado, desenvolvimento motor, desenvolvimento in

telectual e relacionamento interpessoal. Assim, o que se aprende e o que

se estimula deve ser utilizado na vida em sociedade.

A garantia de bomdesempenho ao projetar para pessoas portadoras de

necessidades especiais inicia-se no ensino de arquitetura. Duarte e Cohen

(2003, p.1) apontam:

Omais importante, no entanto, remete-se à maneira pela qual os estu

dantes de arquitetura são ensinados sobre o Outro, o que, sem dúvida,

afeta sua compreensão sobre a diversidade humana e influi decisiva

menteem suas futuras vidas profissionais.
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Diretrizes para espaço individual, arquitetônico e social.

Para a motivação e desenvolvimento do espaço individual deve-se tentar

incluir a família como rede de apoio, além de oportunizar o amparo para a

convivência e manejo do indivíduo. Neste espaço deve-se desenvolver re

cursos humanos, buscar o desenvolvimento motor, intelectual, pedagógico

e isso se dará em função da assistência médico social. Para isso, observa-se

que os espaços arquitetônicos são fundamentais, interagindo com os espa

ços sociais. Na verdade, todos se interligam e são interdependentes.

O convívio no espaço social torna-se o objetivo almejado para os porta

dores de necessidades especiais. Segundo Tuan (apud DUARTE e COHEN,

2003, p.5), o meio ambiente constitui-se no elemento essencial para a es

truturação mental
da

relação espaço-tempo, pois a cognição
da

realida

de se dá a partir de noções espaço-temporais: “o tempo está implícito em

todos os lugares, nas ideias de movimento, esforço, liberdade, objetivo e

acessibilidade”. Assim, o espaço, as distâncias,
os

percursos, o “longe” e

o “perto” passam a ser medidos pelo esforço e não podem ser compreen

didos a partir de referenciais de pessoas que não apresentam nenhuma

dificuldade
em

seus deslocamentos. A questão do afeto ao lugar está, por

tanto, nitidamente atrelada à experiência que se pode ter neste espaço.

Para Tuan (apud DUARTE e COHEN, 2003), “espaços” transformam-se em

“lugares” quando permitem que a pessoa desenvolva afetividade em re

lação a este local, ao mesmo tempo em que essa afetividade só é possível

através da experiência do espaço.

Os lugares dentro do espaço social são carregados de sentimentos ea

penas são formados quando a sociedade responde de forma positiva ao que

se espera dela, como a mobilidade universal e a não existência de barreiras

físicas, culturais e sociais.

Para a concepção do espaço arquitetônico, o arquiteto deve ter emmente

a importância da função social do espaço construído. Os arquitetos devem

compreender que os espaços criados por eles serão vivenciados e percebi

dos por outras pessoas, carregando significados, emoções e sentimentos.

Um espaço arquitetônico bem planejado, que apreende a experiência hu

mana, permite que os usuários sintam-se acolhidos e que utilizem tudo o

que pode oferecer para o seu desenvolvimento.
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ESPAÇO ARQUITETÔNICO: ESTUDOS DE CASO

Com o intuito de reconhecer o papel que os espaços arquitetônicos

exercem no desenvolvimento de pessoas portadoras de necessidades

especiais, foram eleitos dois centros de apoio da cidade de Goiânia, no

Estado de Goiás,que trabalham com pelo menos um doscinco grupos de

Kirk-Gallagher para identificação dos espaços e sua contribuição para o

desenvolvimento: a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

e Associação Pestalozzi.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE – Goiânia

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) é uma entidade

de defesa de direitos, filantrópica e de utilidade pública, fundada em 1969

para usuários com deficiência intelectual, associada ou não a outras defici

ências (deficiências múltiplas). Portanto, de acordo com o agrupamento de

Kirk-Gallagher,seu público alvo é, principalmente, o Grupo 01 (crianças com

desvios mentais, intelectualmente superiores ou lentos quanto à capacidade

de aprendizado) e Grupo 05(crianças com deficiências múltiplas graves).

De acordo com APAE(2012), suas atividades são organizadas de modo

a atender a assistência social, educação, esporte, cultura, lazer e saúde (ver

figura 03).A instituição possui o tripé norteador como sendo: assistência

social, saúde e educação para os excepcionais.

Figura 3. Princípios da APAE. Fonte: Isabela Borba, 2012.
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Possui ainda, o objetivo de ter a família como rede de apoio ea missão

de capacitar e integrar a pessoa portadora de deficiência à sociedade por

meio de estimulação. Isto se dá através de ações pedagógicas, terapêuticas

e do trabalho. A instituição diagnostica a deficiência e age proporcionando

condições de desenvolvimento, aliando assim o atendimento clínico, pe

dagógico e social: assistência social, psicologia, pedagogia, fonoaudiologia,

fisioterapia, odontologia, educação física, artes e trabalhos manuais.

Em Goiânia, a APAE possui três unidades que atendem cada público de

acordo com a necessidade e idade. Busca proporcionar a conquista da auto

nomia e desenvolvimento social para socialização e integração, entendendo

que estas sedarão como estímulo e tratamento precoce.A educação infantil

se destina a captar os talentos e o potencial de cada criança, desenvolven

do a personalidade dos educandos para que possam melhorar suas vidas e

estarem inseridos em suas sociedades. O trabalho da equipe pedagógica

possibilita a socialização, o aprendizado de atividades cotidianas, além de

incentivar atividades artísticas.

De acordo com APAE (2012), ainstituição busca extrapolar os limites

impostos pelas salas de aula, não deixando de tê-las, mas buscando am

bientes que promovam a interação “eu - outro”. No que a APAE lista como

ambientes, vemos espaços que estimulam o relacionamento entre as pró

prias pessoas e entre as pessoas e o lugar.O quadro 1 apresenta espaçosque

contribuem para o estímulo e consequente desenvolvimento dos portado

res de necessidades especiais. Tais espaços foram identificados nas visitas a

APAE, e as funções foram discriminadas pela própria Associação:

Quadro 1: Espaços que estimulam o desenvolvimento na APAE.

Fonte: APAE, 2012.

Espaço Função

Promover a inclusão digital e social, apresentando recursos

tecnológicos facilitadores do processo deensino-aprendiza

Espaço da informática(ver imagem 04dafigura 04) gem para construçãoe acesso ao conhecimento/letramento

demundo. Desenvolver independência (parcialoutotal) no

manuseio das ferramentas computacionais, áreas senso

riais, cognitivas, socioafetivas e motoras. Estimular o racio

cínio lógico matemático,memória,atençãoe concentração.

(continua)
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Espaço Função

Espaço de comemorações,

eventos e interações

(ver imagens 05 e

06 da figura 04)

Espaços para estimular o

desenvolvimento do corpo

(ver imagem 02, 03

e 07 da figura 04)

Espaços de interação

(ver imagem 05 da

figura 04)

Construção de atitudes de respeito, cooperação e

solidariedade.

Atuar nas áreas de educação física, atividade aquática,

iniciação esportiva, cultura (dança e teatro) e lazer.

Espaços que respeitam os limites e possibilidades de

movimento de cada aluno. Proporcionar um fazer pe

dagógico de maneira lúdica, para vivenciar os conheci

mentos acadêmicos adquiridos em sala de aula. Envolve

brincar, criar, imaginar, explorar, inventar, jogar e des

cobrir, desenvolvendo a criatividade, considerando seus

potenciais e capacidades.

Interação entre alunos das diferentes unidades da Ins

tituição e de outras instituições escolares, ou não esco

lares, ligadas à deficiência intelectual e múltipla.

Espaços de aula(ver imagem 01 da

Estímulos pedagógicos e de desenvolvimento. Desen

volver o gosto pelo aprendizado da leitura e escrita

através de atividades pautadas nos conteúdos pedagó

figura 04)

gicos, criando oportunidades para visualizar, manusear

e folhear livros, bem como ouvir e contar histórias para

ampliar o conhecimento do mundo real e imaginário.

A Figura 4 refere-se a ambientes visitados no complexo, que rece

bem crianças de 0 a 6 anos. São espaços equipados para receber crianças e

estimular o potencial identificado.

Para receber seu público alvo, crianças com deficiência intelectual asso

ciada ou não a outras deficiências (deficiências múltiplas), o espaço arquite

tônico deve estar adaptado a este fim.O indivíduo vai a este lugar estimular

seu espaço individual através dos meios que estão disponíveis no espaço

arquitetônico. Isso proporcionará uma inserção no espaço social, visto que

se exercita o desenvolvimento motor, a saúde do corpo físico, o estímulo

psicológico, o convívio compessoas,sentimentos de amizade, compartilha

mento e liderança. O propósito é o de que o aprendizado adquirido neste

espaço arquitetônico seja testado no espaço social.
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Figura 4. Ambientes na APAE onde há estímulos que proporcionam

desenvolvimento. 01- Sala de aula; 02- Sala de desenvolvimento psicomotor;

03- Fisioterapia; 04- Laboratório de Informática; 05- Pátio 01; 06- Pátio 02;

07- Piscina – espaço para desenvolvimento do corpo; 08-Consultório odonto

lógico. Fonte: Isabela Borba, 2012.

A imagem 01 da figura 4 mostra um espaço de aulas. Observa-se que

não é uma sala de aula de aula comum, com apenas carteiras e um qua

dro negro. O espaço é amplo, permite receber crianças com dificuldades

de locomoção, possui brinquedos pedagógicos que atraem a atenção das

crianças para que possam aprender brincando; possui boa iluminação e

ventilação natural, que proporciona o conforto térmico e lumínico; pisos

e paredes claros e limpostratados como áreas molhadas;paredes azulejadas

para facilitar na limpeza e evitar contágio por doenças.Nota-se que o espa

ço conta com diferentes possibilidades para utilizá-lo: sentado, deitado,em

pé, pois os atrativos estendem-se a todos os lugares, como nas paredes e

suas cores, númerose letras.O mobiliário é composto basicamente por pra

teleiras acessíveis com brinquedos, espelhos, colchonetes, mesas e cadeiras

adaptadas, lavatório e armário de armazenamento de materiais.

As imagens 02, 03 e 07 da figura 4 mostram ambientes para o desen

volvimento do corpo. O respeito ao limite e possibilidades de movimento

de cada aluno é observado no mobiliário e configuração do espaço: colcho

netes, almofadas, bancos altos e baixos, cabanas, túneis, balanços, escadas,

rampas, piso emborrachado, piso liso. Tudo favorece o estímulo do corpo.

A piscina é adaptada às pessoas com mobilidade reduzida e os brinquedos
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são o suporte para as atividades aquáticas. O espaço da fisioterapia é

amplo e abriga muitas crianças utilizando, ao mesmo tempo, diferentes

equipamentos.

Aimagem 04,da figura 4, apresenta o espaçoemque as crianças intera

gem com os recursos tecnológicos, visto que esta interação é um requisito

do cotidiano atual da sociedade. Os espaços abrigam computadores e tra

zem certa informalidade por meio de desenhos nas paredes e cadeiras para

crianças com dificuldade de locomoção.

As
imagens05 e 06 da figura4 representam espaçosde interação, de re

lacionamento entre as crianças, seus familiares. A iluminação e ventilação

natural são privilegiadas, as cores são utilizadas como estímulo e a flexibi

lidade é a estratégia para a multifuncionalidade do lugar.

A saúde também é de fundamental importância, como pode ser ob

servado na imagem 08 da figura 4, em que é apresentado um consultório

odontológico dentro da Associação, que minimiza deslocamentos e atende

a todo o público frequentador.

A APAE conta com espaços que satisfazem os objetivos a que foram

propostos. Os ambientes estimulam o desenvolvimento e a interação entre

as pessoas. Quase todos os ambientes são adaptados de acordo com a As

sociação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 9050/2004), ou seja, a

acessibilidade não foi pensada na concepção do projeto, mas foi adaptado

para receber portadores de necessidades especiais, como pode ser obser

vado no acesso ao pavimento superior que se dá por meio de plataforma

elevatória.

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI

A Associação Pestalozzi é uma entidade filantrópica, fundada em

1948 no Rio de Janeiro. Sua proposta de trabalho alia o binômio saúde

-educação, ao mesmo tempo em que se preocupa com a formação de mão

de obra especializada para a realização de suas finalidades.De acordo com

AssociaçãoPestalozzi (2012),a instituiçãopossui três ações distintas e

complementares que a norteiam: a assistência médico social, a assistên

cia educacional aos portadores de deficiência e a formação de recursos

humanos (ver figura 5).
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Figura 5. Princípios da Associação Pestalozzi.

Em Goiânia, a Associação Pestalozzi encontra-se em três sedes que

atendem portadores de síndromes, deficiência intelectual ou múltipla e

transtorno global de desenvolvimento. Portanto, de acordo com o agrupa

mento de Kirk-Gallagher, a instituição atende a todos os grupos, de 01 a

05. Esse atendimento se dá nas três sedes, separado por faixa etária. As

crianças são atendidas pela unidade de atendimento clínico.O desenvolvi

mento global é acompanhado em outra unidade e, a partir dos 14 anos,

ou quando estiver apto em termos de possibilidade de aprendizado, há o

encaminhamento para a unidade profissionalizante, visando à inserção no

mercado de trabalho.

O quadro 2 apresenta espaços encontrados na Associação Pestalozzi

que contribuem para o estímulo e consequente desenvolvimento dos por

tadores de necessidades especiais. É também apresentada neste quadro a

função dos espaços identificados:

Quadro 2: Ambientes da Pestalozzi que estimulam o desenvolvimento.

Fonte: Isabela Borba, 2012.

Espaço Função

Espaço de estímulo

artístico(ver imagem 14 dafigura 06) Ambientesmultifuncionais ondeocorrem trabalhosmanuais,trabalho

commúsicae cores servindocomoestímulo artístico.

(continua)
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Espaço Função

Espaço pedagógico

(ver imagem 01 e 12

da figura 06)

Espaços para desen

volvimento motor

(ver imagem06 e 07

da figura 06)

Espaços de atendi

mento clínico

(ver imagem 08 e 09

da figura 06)

Espaços para refei

ções e eventos

(ver imagem 15 da

figura 06)

Espaços de

socialização

(ver imagem 04 da

figura 06)

Espaço de desenvol

vimento profissional

(ver imagem 11 da

figura 06)

Espaços de estímulo

à leitura

(ver imagem 05 da

figura 06)

Espaço da

Informática

(ver imagem 02 e 13

da figura 06)

Espaço de reuniões

de turmas

(ver imagem 03

figura 06)

Estímulo ao raciocínio lógico, geo-história e geografia voltada

para a realidade dos alunos, com o estudo da cidade e espaço geo

gráfico em que estão inseridos.

Respeitar os limites de movimento de cada um, estimulando a

prática esportiva e aliando o atendimento clínico ao desenvolvi

mentoda psicomotricidade.

Psicologia, odontologia, neurologia, fisioterapia, terapia ocupa

cional, pediatria.

Vivenciar situações coletivas de aprendizagem nos atos de ali

mentação, higiene, regras e convívio social. Desenvolver autono

mia, estímulo a novos sabores e o aprendizado com o convívio,

visto que os eventos são realizados neste espaço.

Pátio para convívio.

Oespaço deeducaçãona cozinha proporcionaoaprendizado através

do experimento. Os alunos sentem-se integrados e trabalham a co

operação. Assim comoo espaço da marcenaria, a única mudança é o

foco dodesenvolvimento de atividades profissionalizantes.

Desenvolver o gosto pela leitura através de atividades pautadas

nos conteúdos pedagógicos, criando oportunidades para visuali

zar, manusear e folhear livros, bem como ouvir e contar histórias

para ampliar o conhecimento do mundo real e imaginário.

Promover a inclusão digital e social, apresentando recursos tec

nológicos facilitadores do processo de ensino-aprendizagem e

para construção e acesso ao conhecimento/letramento de mun

do. Desenvolver independência (parcial ou total) no manuseio

das ferramentas computacionais, áreas sensoriais, cognitivas, só

cioafetivas e motoras. Estimular o raciocínio lógico matemático,

memória, atenção e concentração.

Funcionar comoum auditório, abrigando eventos e agrupamento

em turmas maiores. Trabalhar a cooperação e o relacionamento

interpessoal.
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Figura 6. Ambientes na Pestalozzi onde há estímulo que proporciona

desenvolvimento. 01- ambiente pedagógico; 02-Informática educativa;

03-Auditório; 04-Ambiente de socialização; 05 – Espaços de estímulo à

leitura; 06- Sala Psicomotricidade; 07- Piscina; 08-Espaço de desenvolvimen

to motor; 09-Audiometria; 10-Rampas que promovem a acessibilidade;

11-Marcenaria; 12-Ambiente multifuncional usado para desenvolvimento

artístico; 13- Laboratório informática; 14-Ambiente multifuncional usado

para estímulo artístico e como depósito; 15- espaço para realização de

refeições e eventos. Fonte: Isabela Borba, 2012.
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A Figura 6 refere-se a ambientes visitados nas três unidades da Asso

ciação Pestalozzi de Goiânia. As imagens 01 a 05 referem-se a unidade que

recebe jovens a partir dos 14 anos de idade; as imagens 06 a 10 referem-se

a unidade de atendimento clínico que recebem crianças de 0 a 14 anos; e

as imagens 11 a 15 referem-se a unidade de formação profissional. São es

paços destinados a receber pessoas portadoras de necessidades especiais,

identificar suas necessidades e trabalhá-las com o objetivo de desenvolver.

Para receber um público tão amplo, que chega a envolver os cinco
gru

pos da divisão de Kirk-Gallagher, o espaço arquitetônico deve ser acessível,

acolhedor, amplo, confortável, ou seja, deve responder a qualquer deficiên

cia sem proporcionar segregação ou criar barreiras para os usuários. O in

divíduo deve encontrar espaços adaptados ao estímulo da sua necessidade

especial, seja ela qual for. Se o espaço arquitetônico que se dispõe a receber

o indivíduo portador de necessidades especiais não proporciona a mobili

dade, liberdade e assistência, o usuário não sairá de lá apto a enfrentar o

espaço social.

O atendimento clínico a crianças se dá na unidade representada pe

las imagens 06,07,08,09 e 10
da

figura 6. São espaços para atendimento

clínico e desenvolvimento motor. Os ambientes possuem mobiliário para

chamar atenção das crianças por meio das cores; são amplos e utilizam

iluminação e ventilação naturais, promovendo o conforto térmico e lumí

nico; utilizam pisos claros nas áreas molhadas para facilidade da limpeza

e coibição do contágio de doenças; têm espaços acessíveis a crianças com

mobilidade reduzida, com cadeiras, colchonetes, brinquedos pedagógicos,

equipamentos de estímulo à percepção dos espaços, equipamentos clínicos

necessários para diagnosticar limitações.Enfim, a sede encontra-se apta a

receber crianças para o tratamento clínico.

As imagens 01, 02,03, 04 e 05 da figura 6 referem-se à unidade da

Associação Pestalozzi que atende jovens a partir dos 14 anos de idade, com

o intuito de auxiliá-los no seu desenvolvimento global.Os espaços apresen

tados nas referidas imagens buscam os princípios necessários para atendi

mento a portadores de necessidades especiais, mastêm a infraestrutura do

prédio onde estão instalados como limitante.A associação produz espaços

pedagógicos como locais de estímulo com cores, brinquedos e mobiliários

adequados;transformamoauditórioemumlocalde frequente reuniãoentre

149projeto



as turmas, em que se trabalha o relacionamento interpessoal;apresentamo

espaço de informática como forma de inserção da tecnologia na vida dos

educandos eo pátio como local de convívio e troca de experiências, mas os

recursos financeiros não permitem ir além disso. A iluminação e ventilação

natural é pouco explorada, o piso escuro dificulta a percepção da amplitude

dos ambientes e pessoas com mobilidade reduzida não possuem acesso a

todos os pavimentos da unidade.

As
imagens 11, 12, 13, 14 e 15 da figura 6 retratam a unidade de en

caminhamento profissional. Os espaços buscam atender aos portadores

de necessidades especiais, mas a infraestrutura existente, aliada à falta de

verba, não permite que tais ambientes sejam acolhedores. O edifício está

em reforma Ainda não há elevadores e as pessoas com mobilidade reduzi

da limitam-se a utilização do pavimento térreo. A adaptação feita em um

edifício que ainda não estava finalizado para receber a unidade fez com que

os espaços ficassem inacabados e semuma lógica organizacional.O subsolo

tem poucaventilação e iluminação naturais, abriga a marcenaria, o espaço

de desenvolvimento artístico e o depósito, os quaisdevem adaptar-se a fle

xibilidade imposta pela circunstância da reforma. O piso sem acabamento,

ou com acabamento precário, dificulta a sensação de limpeza e amplitude.

No térreo percebe-se a multifuncionalidade dos ambientes que abrigam

diversas atividades,tais como alimentação, eventos e socialização. O pavi

mento superior é acessado apenas por escada e encontra-se inacabado, sem

forro, prejudicando o conforto térmico e lumínico dos ambientes também

multifuncionais.

Os ambientes das unidades da Pestalozzi em Goiânia possuem princí

pios norteadores que apontam para o correto atendimento e desenvolvi

mento de pessoas portadoras de necessidades especiais, porém, principal

mente pela falta de recursos financeiros, a infraestrutura não acompanha

tais princípios. As ideias e projetos são promissores, mas, por depender de

doações, não se desenvolvem.Com exceção da unidade onde há atendimen

to clínico, o espaço está fora das normativas exigidas pela NBR 9050/2004,

ou seja, nas unidades onde há atendimento educacional, os espaços que po

dem ser utilizados por pessoas com mobilidade reduzida são limitados. A

multifuncionalidade dos espaços é a principal estratégia utilizada pela insti

tuição para que todas as atividadesa que ela se dispõe a realizar sejam feitas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O papel fundamental dos arquitetos é pensar o espaço, as experiências

que o uso dele trará e os sentimentos que despertará. As reflexões geradas

com as discussões das diretrizes e estudos de caso faz com que o espaço

arquitetônico seja colocado em evidência. Assim, coloca-se a responsabili

dade sobre o arquiteto, profissional que toma as decisões que envolvem a

criação de espaços,de estimular o desenvolvimento de pessoas portadoras

de necessidades especiais.

O despertar para questões que envolvem um espaço arquitetônico

bem planejado, tendo em vista que a compreensão das relações espaciais é

diferente para cada pessoa, deve acontecer no ensino de arquitetura. O en

foque humanista deve estar presente desde quando se inicia o aprendizado

do exercício de projetação, pois somente assim serão levadas emconsidera

ção as experiências do usuário no espaço projetado:

[...] seu estudo crítico [da arquitetura] deverá preocupar-se em com

preender a emoção experimentada em cada espaço (constrangimen

to, afeto, rejeição, indiferença). Neste sentido, sustentamos que seja

necessário levar o aluno de arquitetura a compreendera experiência

do homem nos espaços, a partir de sua diversidade e buscando sem

preuma maior qualidade de vida para todos. Sublinha-se, assim, que

a acessibilidade ao espaço construído não deve ser compreendida

como um conjunto de medidas que favoreceriam apenas às pessoas

portadoras de deficiência -o que poderia até aumentar a exclusão

espacial e a segregação destes grupos-, mas sim medidas técnico-so

ciais destinadas a acolher todos os usuários em potencial (DUARTE

e COHEN, 2003, p.4).

O espaço arquitetônico deve ser acolhedor, não apresentar barreiras,

nem acentuar a diferença de uma pessoa com deficiência. Deve permitir

que as pessoas portadoras de necessidades especiais sejam capazes de vi

ver a vida cotidiana. Espaços construídos que limitam, dificultam e rejei

tam fazem com que os usuários com necessidades especiais sintam-se cada

vez mais excluídos do convívio social, tornado a exclusão social e espacial
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praticamente amesma coisa. Estes espaçosdevemser pensadospara abrigar

as diversidades,fazendo com que a mobilidade, clareza, coesão, permitam a

experimentação doespaço por qualquer pessoa, tendo ela limitaçõesou não.

A imposição de barreiras, como visto no estudo de caso, limitando o aces

so a partes do edifício, coloca o usuário em situação constrangedora. Ter que

acionarumaplataformaparaacessar outrospavimentostambéméumaforma

de evidenciar que a pessoa é diferente e precisa usar equipamentos diferentes

dos outros. O grande problema está na área construída que rampas e espaços

amplosocupam, remetendoa gastos julgados desnecessários que,naverdade,

são totalmente necessários. De qualquer forma, o espaço arquitetônico deve

ser amplo, limpo, utilizar da ventilação e iluminação natural, promovendo o

confortotérmico e lumínico, deve ser acessível, evitando degrause escadas, de

preferência com pisos e paredes claras, a circulação deve ser generosa e clara.

Enfim, a facilidade de compreensão do espaço é fundamental.

Se tratando do espaço social, deve-se buscar não somente eliminar bar

reiras urbanas, masuma sociedade inclusiva, ou seja, que permitaque todas

as pessoas escolham experimentar os espaços, e não o contrário. Os espaços

não podem “escolher” seu público por serem acessíveis, pois todos os espa

ços já deveriam ser acolhedores. A qualidade de vida buscada aqui se rela

ciona diretamente com os sentimentos vivenciados por pessoas portadoras

de necessidades, ao experimentarem espaços e transformá-los em lugares.

Conforme Duarte e Cohen, (2003) os espaços inclusivos devem forne

cer sentimento de segurança, competência e liberdade para se estabelecer

uma relação harmoniosa com espaço exterior e ter qualidade de vida.

De acordo Felizardo e Castelnou (2008), a sociedade deve estar prepa

rada para receber a convivência, que é a interação das pessoas uma com as

outras, incluindo os portadores de necessidades especiais. A reciprocidade

está pautada na interrelação que deve ser vivenciada: de um lado a pessoa

embusca de integração para viver normalmente e do outro a sociedade que

deve oferecer tudo o que for necessário para que este processo ocorra.

A figura 07 evidencia que os espaços identificados para se trabalhar

as limitações se complementam e necessitam da coexistência para haver

contribuição no desenvolvimento de pessoas portadoras de necessidades

especiais, evidenciando o espaço arquitetônico como viabilizador de acesso

entre as dimensões espaciais:
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Figura 7. Proposta para que os espaços contribuam para o desenvolvimento

de pessoas com necessidades especiais. Fonte: Isabela Borba, 2012.

Com a identificação dos espaços limitadores, tem-se a possibilidade de

trabalhá-los, tornando-os lugares para seus usuários. Chega-se a conclusão

que espaços bem trabalhados e planejados contribuem para identificação

do potencial de cada pessoa, seu desenvolvimento e inserção. Quando não

é possível que um usuário vivencie o espaço da mesma forma que outro,

surge uma barreira no relacionamento, tornando assim necessária a intro

dução da experiência espacial e sensorial de forma satisfatória. A busca por

um melhor relacionamento e integração das pessoas portadoras de neces

sidades especiais na sociedade se dá à medida que, ao se conceber espaços,

a experimentação seja levada em consideração.
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Teoria da empatia e arquitetura sensorial:

projetos de humanização de hospitais

Cecília Mortari

Professora Adriana Mara Vaz de Oliveira, DSc

RESUMO

Este artigo discute a arquitetura dos hospitais e sua humanização dian

te do tratamento de doenças, abordando questões como cores, formas e

iluminação. A reflexão concentra-se em hospitais de tratamento de câncer,

que requisitamdo paciente assídua frequência e permanência por longos

períodos. Aborda-se o Hospital Araújo Jorge em Goiânia, uma referência

no tratamento do câncer em Goiás e no Brasil, e maisespecificamente a on

cologia pediátrica, devido à peculiaridade do tratamento das crianças.



INTRODUÇÃO

O ambiente hospitalar já foi um local de curar e sua estrutura era vol

tada única e exclusivamente para abrigar essa função. Nesse sentido, con

tinha os equipamentos necessários para cumprir tal função e era predo

minantemente branco, pensado apenas em relação à limpeza e assepsia, o

que resultava em espaços sem vida, pois não tinha maiores preocupações

com a sua ambientação.O tempo passou e pesquisas comprovam que os

ambientes insípidos não auxiliam no tratamento dos pacientes e até os

prejudicam. E diante dessa situação surgiu o conceito de humanização hos

pitalar, que é a transformação desse espaço inexpressivo em um lugar que

gere identificação e interação com o paciente.

A humanização dos hospitais vem sendo discutida por diferentes áreas

como a medicina, a psicologia, a sociologia, as artes visuais e a arquitetura.

Esta, principalmente, assume um papel preponderante por intervir no es-

paço como objetivo de adequá-lo a seus usuários. A humanização realizada

pela arquitetura tem muitas vertentes e diferentes conceitos, mas o obje

tivo é sempre o mesmo: tornar o hospital um ambiente que proporcione

bem-estar mental e social ao paciente, beneficiando seu tratamento. Deste

modo, o hospital deve ser adaptado aos pacientes, às suas vidas pessoais,

para que eles possam ter a sensação de pertencimento ao lugar.

O presente artigo tem como objetivo analisar a oncologia pediátrica do

Hospital Araújo Jorge, por meio
da

sua arquitetura de interiores, obser

vando a humanização dos seus ambientes. O propósito é avaliar se estes

ambientes são suficientes para tornar o hospital um local humanizado a

ponto de auxiliar no tratamento da doença,bem como apontar quais recur

sos utilizam-se para aferir essa qualidade.

A EMPATIA E SUA CONEXÃO COM AS CRIANÇAS

Conceito de empatia

A empatia é conceituada lexicalmente como uma “forma de identifi

cação intelectual ou afetiva de um sujeito com uma pessoa, uma ideia ou

uma coisa” (PRIBERAM, 2010, s/p). Em geral, a empatia se refere à rela

ção interpessoal em que a pessoa é capaz de identificar-se e envolver-se
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emocionalmente com a situação do outro, porémo que será tratada aqui é a

resposta empática ao lugar, ao ambiente no qual o indivíduo habita.

Evan Thompson (apud RHEINGANTZ; SOUZA, 2006, p.4) diferencia a

empatia da percepção. A percepção é apenas a observação que o indivíduo

tem sobre o mundo, a empatiaé avivência do indivíduo no mundo, sua inte

ração comoselementos que o rodeiam. Portanto, a empatia depende de um

observador inserido numa situação, num contexto, num lugar; que deixa

de ter um olhar leigo sobre o objeto observado e passa a ter umolhar crítico

devido à cognição adquirida coma vivência. Esse olhar cognitivo sobre o lu

gar dá fundamento aos conceitos de Varela, Thompson e Rosch (2003 apud

RHEINGANTZ; SOUZA, 2006, p. 3) de observação incorporada e cognição

atuacionista, visto que tais autores “acreditam que a cognição depende das

experiências resultantes das capacidades sensório-motoras de um corpo e

se dá em uma ação incorporada realizada tanto pela percepção quanto pela

ação - ambas indissociáveis de um contexto cultural e biológico” (RHEIN

GANTZ; SOUZA, 2006, p. 3).

Avivência empática é dada,emumprimeiro momento, atravésda esté

tica, na qual o indivíduo percebe as formas do mundo ao seu redor através

de sensações e imagens (POSSANI, 2010). Nota-se que a vivência empática

é importante empropostas de humanização de hospitais, apontando para o

papel da arquitetura em criar espaços que transmitam sensações positivas

para os usuários, proporcionando bem-estar físico e mental.

Empatia dos pacientes no ambiente hospitalar

Inúmeras pesquisas já foram realizadas com crianças hospitalizadas,

que recebem tratamentos invasivos e dolorosos, comoaquelas com câncer

e a consequente administração de quimioterapia.As pesquisas concordam

que essas doenças e tratamentos conduzem a situações delicadas, com

grande fragilidade, porqueexpõema criança a momentos estressantes. Nes

se sentido, tais levantamentos têm, basicamente, o objetivo de descobrir o

quê incomoda as crianças
no

ambiente hospitalar, o quê elas mais gostam

de fazer e o quêgostariam que tivesse no hospital, na tentativa de amenizar

tais momentos.

Para o presente estudo, utilizam-se duas pesquisas, uma realizada no

Serviço de Onco-Hematologia deum hospital infantil públicoem Vitória-ES,
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realizada por Motta e Enumo (2004) e a outra, realizada no Ambulatório de

Oncologia de um hospital filantrópico no interior de São Paulo, desenvolvi

do por Melo e Valle (2007).Tais pesquisas tiveram como objetivo desvendar

como a criança enfrenta o câncer e o ambiente hospitalar, como foco na uti

lização de atividades lúdicas. No hospital de Vitória, a pesquisa foi realizada

comcrianças entre 6e 12anosde idade.Nohospital do interior de São Paulo,

a faixa etária era entre 3 e 9 anos.

Em
ambas as pesquisas, odesenho foi a linguagem utilizada para a

criança expressar suas percepções do ambiente. O desenho é uma maneira

fácil e didática para a interlocução com as crianças, sendo abordado de duas

maneiras diferentes. Na primeira foram mostradas pranchas com cenas so-

bre temas cotidianos no hospital e analisadas as reações das crianças para

cada cena; a segunda pesquisa utilizou o desenho dos pacientes e suas brin

cadeiras para a compreensão do que eles sentem.O processo de desenho foi

acompanhado pelos pesquisadores para que eles pudessem compreender o

quê as crianças estavam querendo expressar.

Os resultados das pesquisas foram positivos quanto ao brincar no hospi

tal, mostrando a importância da presença de espaços lúdicos para as crian

ças se distraírem nesse lugar. Entretanto, constatou-se que o lúdico não

deve ser apenas um ambiente isolado no hospital e sim estar presente em

cada canto, em cada local que a criança passe ou permaneça, para que ela

possa interagir com o ambiente e se sentir bem nele.

HUMANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS

Ultimamente, a humanização hospitalar tornou-se um tema recorren

teporque se almeja deixar para trás a ideia do hospital como uma “máquina

de curar”. E para entender melhor a origem dessa ideia, utilizamosa breve

contextualização histórica do hospital realizada por Lukiantchukie Sou

za. (2010). Na Idade Média, o hospital era uma espécie de asilo, isolan

do pessoas doentes ou pobres do restante da sociedade. No século XVIII

o hospital começou a ter a função de tratamento e cura, devido à busca de

melhores condições sanitárias, porém se tornou um local com uma função

extremamente marcada, daí a expressão “máquina de curar”, sem maiores

preocupações com o bem estar do paciente. Somente no final do século XX

surgiu a preocupação em humanizar o espaço hospitalar.
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Segundo Lukiantchuki e Souza (2010), a humanização hospitalar pode ser

avaliada a partir de analogiascom outros espaços: o hotel, o lar, a natureza e o

espaço urbano.O hotel se refere ao conjunto de recursos físicos que proporcio

nem o bem-estar dos pacientes, principalmente os recursos estéticos. Tais re

cursos foram enaltecidos por Lelé (apud LUKIANTCHUKI; SOUZA,2010, p.3)

visto que o autor argumenta:“é funcional criar ambientes em que o paciente

esteja à vontade, que possibilitem sua cura psíquica. Porque a beleza pode não

alimentar a barriga, mas alimenta o espírito”. No entanto, Calil (2008) consi

dera que a estética não é suficiente para a humanização dos ambientes se não

houver uma integração dos pacientescomo espaço por eles ocupado.

Na humanização hospitalar, o lar é o ponto principal, pois elimina a

distância do paciente com sua vida anterior àquela situação, e reforça os

vínculos dos pacientes com esse ambiente, por meio dapersonalização ea

propriação. Costa (2001)ainda destaca o quanto o sentimento de estar em

um ambiente estranho e impessoal é prejudicial para o processo de cura.E

por estes motivos, busca-se a natureza no ambiente hospitalar através da

iluminação e ventilaçãonaturais e integração interior e exterior, para confe

rirhumanidade ao espaço, além de outorgar-lhe assepsia.Por fim,
no

que se

refere ao espaço urbano, este deve estar integrado ao ambiente hospitalar

através do acesso visual ou físico, se possível dos pacientes em relação à rua

ou através da sociedade que adentra o hospital.

A arquitetura tem seu papel fundamental no tratamento estético dos

recursos físicos do hospital, porém este tratamento deve levar em conta

a empatia do paciente em relação ao ambiente hospitalar.Há três aspec

tos fundamentais que influenciam o ser humano: o físico, o cognitivo e

o psíquico,os quais influenciam o tratamento e até a cura da doença. Os

recursos físicos, “destacados pela psiconeuroimunologia como essenciais

para o bem-estar dos pacientes, são eles a luz, a cor, o som, o aroma, a tex

tura e a forma” (VASCONCELOS, 2004, p.72), apesar de todos esses fatores

estarem associados à humanização hospitalarserão analisados apenas os

que estão diretamente relacionados à arquitetura, a luz, a cor e a forma.

Influência das cores

As cores são importantes elementos estéticos que geram satisfação na

queles que as veem, quando são utilizadas de uma forma correta. As cores
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são percebidas pelos órgãos sensoriais que afetam diretamente a psiquê

das pessoas,o que justifica seu uso terapêutico, pois afetam o humor e a

sensibilidade, que são reações importantes para a cura de doenças. Mas

para que o objetivo terapêutico do uso das cores seja atingido, deve-se usá

-las de acordo com as respectivas reações que provocam nas pessoas.

A percepção das cores é feita através da retina, que reage de forma di

ferente a cada cor que capta, passando diferentes informações ao sistema

nervoso. No ambiente hospitalar as cores são de extrema importância, pois

as informaçõesque chegam ao sistema nervoso, através da retina, agemem

diferentes pontos do organismo, auxiliando nos tratamentos das doenças,

de acordo com os órgãos afetados. Essa relação é demonstrada na Tabela 1,

extraída e adaptada da obra de Nunes (1995).

Tabela 1: As cores e suas funções no tratamento de doenças.

Fonte: Adaptação de NUNES (1995)
 

Cor Função Área de vibração

Azul equilíbrio, regenerador,analgésico campos nervosos, muscu

lares, aparelhos circulató

rio e digestivo

Azul escuro lubrificante articulações e aparelho

Verde

Verde escuro

Amarelo

Amarelo escuro

antisséptico, anti-inflama

tório, dilatador, relaxante,

regenerador

anti-infeccioso

fortificante e estimulante

fortificante

acelerador, ativador e

digestivo

sistema circulatório e

inflamações

sistema ósseo

sistemas nervoso e

locomotor

tecidos mais sensíveis

Rosa eliminador de impurezas corrente sanguínea

Vermelho cauterizador edesobstruidor
corrente sanguínea

Lilás cauterizador, bactericida inflamações e infecções

Laranja ativador, energizador e

regenerador

sistemas circulatório

e locomotor, fissuras e

fraturas

Azul índigo coagulante corrente sanguínea
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A partir dessa tabela,nota-se que cada cor tem a sua função no orga

nismo, podendo ser aliada à cura de doenças. Contudo, o uso da cor no

ambiente hospitalar exige cautela, pois deve haver equilíbrio nas emo

ções geradas pelas cores. Uma única cor pode gerar acúmulo de sensações

que podem causar estresse ao usuário em relação ao ambiente. Para que

não haja esse efeito do monocromatismo, recomenda-se utilizar duas ou

mais cores no ambiente, estabelecendo um equilíbrio, preferencialmente,

através do uso de cores quentes somadas a cores frias. Isso porque elas

geram sensações opostas, porém benéficas ao tratamento, se usadas com

moderação.Já que as cores quentes são estimulantes, mas em excesso

causam uma agitação que é prejudicial,enquanto as cores frias tranquili

zam, emboraessa tranquilidade se torne prejudicial quando transformada

em nostalgia, melancolia.

Influência da iluminação e da relação interior-exterior (natureza)

A iluminação é outro ponto expressivo na humanização de hospitais.

Assim como as cores, a iluminação gera diferentes reações nas pessoas, o

que depende da sua intensidade, do local no qual é colocada, do seu foco

e intensidade no ambiente, podendo ser direta ou indireta. Sua função é

conferir conforto e segurança para os usuários do ambiente hospitalar, pa

cientes e funcionários.

Segundo Furtado (2009), a iluminação é benéfica à saúde em relação

ao aspecto emocional e à percepção. A luz natural é fundamental para

o processo de tratamento, pois a percepção de temporalidade pelos pa-

cientes faz com que o organismo deles corresponda de forma direta
no

decorrer do dia, ou seja, fique desperto durante o dia e descanse à noite.

Assim evita-se o uso de medicações para dormir, pois “a luz intensa pode

despertar o organismo para as atividades diurnas e tirar o sono dos pa

cientes à noite” (COSTI, 2004, p.18).Entretanto, o aproveitamento da luz

natural exige cuidados.A insolação deve ser controlada para que a entrada

de luz seja indireta, pois a luz direta excessiva pode “causar fadiga, dis

torção da visão, redução da produtividade, cansaço e estresse ao sistema

visual” (COSTI, 2004, p.17).

Como dito, a percepção de temporalidade gera estímulos positivos no

paciente, mas estes também podem ser gerados por meio do contato com a
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natureza, com o ambiente exterior.Esse contato com osacontecimentos do

mundo externo ao hospital instiga os pacientes, quebra a monotonia das

horas que passamno hospital,bemcomoajudaa diminuir o tédio, que éum

sentimento prejudicial aos pacientes. Esse contato com o exterior é ainda

mais benéfico quando se dá diretamente com a natureza, que gera mais

estímulos sensoriais do que o espaço urbano que, às vezes, pode gerar uma

sensação de estresse. É indicado o uso de ambientes abertos que proporcio

nem um contato com a natureza, e que também proporcionem espaços de

estar, de convívio, de atividadesao ar livre, para promover a interação entre

os pacientes e estimulá-los a realizar atividades, brincadeiras. Vasconcelos

(2004) enumera os seguintes ambientes abertos
no

espaço hospitalar que

correspondam a essas funções: o jardim externo, pátio central, terraço-jar

dim, jardim terapêutico, jardim interno e átrio.

O contato com o exterior não deve ser promovido apenas em ambien

tes abertos.Os espaços internos que os pacientes ocupam também devem

prever essa relação, como nos próprios quartos de internação, nas salas lú

dicas e, no caso dos hospitais que tratam o câncer, nas salas de quimiotera

pia. Esse contato pode ser feito através de aberturas na parede, janelas, ou

por meio da criação de espaços externos, sacadas (VASCONCELOS, 2004).

Influência da forma dos espaços

A forma no espaço hospitalar compreende o conjunto de suas caracte

rísticas morfológicas - como as dimensões, os revestimentos (pintura, tex

tura, entre outros), o mobiliário e a estrutura -, asquais são analisadas de

acordo como conceito da Gestalt. A Gestalt, por sua vez, nada mais é do que

um conjunto de leis úteis para a compreensão da leitura visual, ou seja, é

o que favorece a interpretação da forma do objeto (GOMES FILHO, 2008).

Em seu livro, Gomes Filho (2008) explicita as Técnicas Visuais Aplica

das, ou seja, leis da Gestalt que são importantes para a compreensão das

formas no ambiente hospitalar. São inúmeras as técnicas citadas, porém,

são especificadas aquelas que proporcionam harmonia e resultam no bem

estar dos pacientes no espaço hospitalar.

O ambiente deve possuir, tanto em sua forma como nos elementos

que o compõem,clareza, simplicidade, coerência, arredondamento, sutile

za e sequencialidade.Todos estes técnicas visuais aplicadas explicadas pela
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Gestalt. Essas técnicas falam por si mesmas e resultam em formas harmo

niosas; possuemuma unidade e equilíbrio, dando ao espaço uma atmosfera

fácil de ser compreendida e facilitando a familiarização dos pacientes no

local. Cada uma delas será aqui especificada, em relação às suas funções e

seus efeitos, nas análises dos ambientes do Hospital Araújo Jorge.

Influência
do

espaço apropriado: o lúdico

Todos os recursos explicitados anteriormente fazem referência ao

ambiente hospitalar como um todo, podendo ser instalados em qual

quer dependência do hospital.Porém, há um espaço necessário em todo

hospital infantil, se trata de um espaço lúdico, que estimula a criança nos

aspectos emocionais e cognitivos. Nesses espaços a criança se diverte, o

que a distrai e a faz esquecer por um momento o sofrimento pelo qual

está passando. É um ambiente que a aproxima da sua vida normal, seu

cotidiano sem a doença.

A brinquedoteca deve ser um espaço dotado de elementos que atraiam

as crianças e as instiguem a permanecer lá. Entre esses elementos devem

estar, além dos recursos citados anteriormente, tais como a cor, a ilumi

nação, as formas e o contato com o exterior, também objetos recreativos,

brinquedos, jogos, livros, instrumentos para desenho, entre outros que es

timulem as crianças a brincar, o que é o principal objetivo das salas lúdicas.

O brincar é o que faz a infância valer a pena, é o que gera inúmeros

conhecimentos e aprendizados na criança, é o que a torna viva.E o ato de

brincar em uma situação delicada, como as situações pelas quais passam

crianças dentro do hospital, distrai e estimula, devolve a infância a elas.

Emum
hospital de oncologia pediátrica, uma proposta interessante é

levar a brinquedoteca para dentro das salas de quimioterapia, como suge

re Calil (2008): a criação de “quimiotecas”. Essa proposta objetiva que não

haja um choque tão grande entre dois ambientes do hospital, um lúdico

que diverte e o outro que gera dor e sofrimento, alterando a relação entre

os pacientes. Na quimioteca, a relação só acontece entre os pacientes e os

funcionários ou voluntários, pessoas que têm a função de distrair a crian

ça para que ela não veja o tempo passar, não fique entediada e notando

a aplicação do remédio, pois isso pode gerar uma inquietação prejudicial

para o tratamento.
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O CENÁRIO DA HUMANIZAÇÃO EM HOSPITAIS INFANTIS

Ahumanização dos hospitais está se tornando frequente, pois são mui

tas as formas de humanizar o ambiente hospitalar, e cada unidade abor

da esse tema de uma forma diferente, focando diferentes objetivos. Antes

de abordar o Hospital Araújo Jorge faz-se uma análise comparativa com

hospitais infantis que possuam propostas de humanização. Descreve-se o

cenário desses hospitais, seus diferentes objetivos e a influência que eles

exercem no tratamento dos pacientes. Analisam-se três hospitais, a partir

de Lukiantchuki e Souza (2010), que são o Centro Infantil Boldrini, em

Campinas-SP, o Centro de Reabilitação Infantil Sarah Kubitschek, na Ilha

Pompeba-RJ e o Hospital Pediátrico Robert Debré, em Paris.

O Centro Infantil Boldrini é uma instituição filantrópica localizada no

interior de São Paulo e é considerado um centro de referência no tratamen

to do câncer e de doenças sanguíneas em âmbito nacional e internacional.

Suas estratégias de humanização consistem principalmente no contato,

tanto dos pacientes quanto de seus pais, com a natureza, com a criação de

espaços externos voltados para o lazer dos usuários. Isso é extremamente

positivo para tirar a impressão de confinamento que o hospital pode gerar.

Outra estratégia do hospital é a oportunidade de apropriação que ele ofe

rece, fornecendo materiais para as crianças personalizarem seus quartos e

ainda as paredes do hospital, com o auxílio da artista plástica Vera Ferro,

através do projeto “Pintando as Paredes do Mundo”.

O Centro de Reabilitação Infantil Sarah Kubitschek é uma instituição

voltada apenas para a reabilitação, não possuindo ala de internação em sua

estrutura.Apesar da pouca permanência, não se elimina a necessidade de

humanização, pois a reabilitação também é uma forma de tratamento que

exige um ambiente que proporcione um bem-estar e uma motivação aos

pacientes.O projeto do hospital é do arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé,

que sempre preza em seus projetos pelo uso da luz e ventilação naturais e

considera isso uma forma de integração dos pacientes com a natureza, o

que humaniza o ambiente.Assim como o exemplo anterior, o projeto de

Lelé também trabalha com as artes no ambiente; sua arquitetura tem um

painel de Athos Bulcão, bem como possui oficinas de arte, e permite que as

obras produzidas pelos pacientes sejam expostas nas paredes dos espaços.
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Por último, o Hospital Pediátrico Robert Debré, tem um foco diferente

dosoutros dois, onde o espaço público integra-se ao espaço hospitalar.Nes

se caso, a cidade penetra no ambiente hospitalar, quebrando o limite entre

os dois e formandoumespaço de convivência, relacionando diretamente os

usuários com a sociedade. As estratégias de iluminação e ventilação natu

rais também são utilizadas nesse projeto.

Esses estudos de caso apresentam eficientes estratégias de humani

zação que influenciam positivamente no tratamento dos pacientes, como

mostra a pesquisa Nota-se que as três instituições analisadas pelos autores

Lukiantchuki e Souzautilizam estratégias em comum, principalmente o

contato dos pacientes com o espaço externo, porém em diferentes esca

las.No projeto de Lelé, a natureza penetra o ambiente; no Centro Infantil

Boldrini são criados espaços externos para que haja a referida integração

interno-externo; no hospital parisiense, por sua vez, o espaço urbano que

penetra o espaço hospitalar.

HUMANIZAÇÃO DA ONCOLOGIA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL

ARAÚJO JORGE: DIAGNÓSTICO, ANÁLISE E SUGESTÕES

Foram realizadas visitas à oncologia pediátrica do Hospital Araújo Jor

ge, localizado
na

cidade de Goiânia – GO, no Setor Universitário. Trata-se

de um hospital filantrópico, pertencente à instituiçãoACCG (Associação de

Combate ao Câncer), que atende todo o estado de Goiás e outros estados

próximos. Nas visitas foram colhidas informações através de diálogos com

a secretária-chefe do setor, com aarquiteta responsável da instituição, além

dos registros em imagens.

Análise do conforto visual – cores e formas

O primeiro ambiente da oncologia pediátrica do Hospital Araújo

Jorge é a recepção, com formato retangular e tamanho regular. Percebe

-se que as cores são recursos largamente utilizados na ambiência desse

lugar. O mobiliário
da

recepção é colorido, feito
de

fibras naturais, des

caracterizando a frieza daqueles tradicionais de hospitais, como mostra

a Figura 1. A primeira impressão é muito boa para aquele que chega a

esse ambiente.
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Figura1. FotodaRecepção da Oncologia Pediátrica. Fonte: Cecília Mortari, 2012.

Após a recepção, há o corredor dos consultórios que também trans

mite uma boa sensação, pois utiliza algumas técnicas visuais da Gestalt –a

clareza, o arredondamento e a sequencialidade –, que podem ser notadas

através da distribuição das aberturas e das pinturas nas paredes que ocom

põem (Figura 2). A pintura,presente em todo o espaço de circulação do pa

vimento, mistura duas cores frias:oazul e o verde, em tons claros. Nesse

caso, avalia-se que pode ocasionar reações contrárias à tranquilidade pre

tendida, pois tais cores geram sentimentos de melancolia se utilizadas em

excesso.O ideal seria a combinação de uma cor fria com uma cor quente,

que é estimulante, pois juntas, equilibram esses sentimentos.

A técnica visual da clareza pode ser notada pelo piso, que apresenta

uma ordem em sua forma de paginação esclarecendo a direção a ser to

mada.Essa direção é reforçada através do posicionamento das portas no

decorrer do corredor. Apesar de essas técnicas facilitarema percepção do

ambiente elas conferem certa rigidez ao espaço, esta é quebrada pela técni

ca do arredondamento.
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Figura2. Fotodo corredor de acesso aos consultórios. Fonte: Cecília Mortari, 2012.

O arredondamento, queé perceptível na pintura das paredes do corre

dor (Figura 2), faz os olhos percorrerem de maneira tranquila a configura

ção do objeto. A delicadeza da impressão dos limites das cores utilizadas

confirmam a adequação e satisfação do olhar. A linha sinuosa provoca o

olhar e acalma os sentidos.

Em um dos projetos de humanização da oncologia pediátrica havia a

proposta de arredondamento no encontro da parede com o teto.Essa pro

posta é interessante no âmbito da Gestalt, mas também por conferir uma

maior assepsia, poiso encontro dos planos formandoumângulo de 90° cria

um canto propício para o acúmulo de agentes nocivos à saúde. Porém, essa

intervenção não foi executada.

Os consultórios são predominantemente lilás, uma cor calmante,que re

duz medos e angústias e controla a superexcitação nervosa (BORROWSKI,

2005 apud GUSMÃO, 2010). Os mobiliários são comuns: a maca, que é um

mobiliário característico de hospital, e, o conjunto de mesa e cadeiras de es-

critório, que não é humanizado e nem proporciona conforto. Portanto, os
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consultórios são locais que devem ter uma maior atenção quanto à humani

zação de mobiliário.

Os quartos possuem dimensões reduzidas, o que é visto como benéfico

por Costa (2001), pois espaços menores geram a sensação de aconchego e

remetemao lar, o que é o principal objetivo das humanizações hospitalares.

Os quartos apresentam a mesma pintura dos corredores, a combinação do

azul como verde limitado por uma linha ondulada.Masno caso do quarto,o

arredondamento
da

linha gera uma sensação diferente devido à permanên

cia no local ser prolongada.Como o corredor é um ambiente de passagem,

a linha ondulada gera uma sensação de continuidade, uma vez que a pes

soa está andando; já nos quartos esse arredondamento gera a sensação de

movimento, o que é estimulante e elimina o sentimento de tédio. As cores

utilizadas devem ter o mesmo cuidado dos corredores, ou até maior, pela

permanência nestes ambientes ser constante.

Nessa ala do hospital há a sala lúdica que é composta por mesas, baús

de armazenamento de brinquedos, televisão e painéis montados nas pare

des pelos próprios pacientes. É um ambiente claro, com mobiliário humani

zado, ou seja, nãocaracterístico de hospitais. As paredes são revestidas de

cerâmica branca, com pastilhas coloridas em alguns pontos, formando uma

sequência coerente. Os pisos também são claros. As cores estão presentes

nos mobiliários, principalmente nas bancadas, armários e mesas.Excetu

am-se as cadeiras,que são de alumínionatural, comomostra a Figura 3.Na

brinquedoteca,são poucos os painéis com desenhos das crianças, o que se

apresenta como aspecto negativo, já que a intervenção dos pacientes noam

biente é um atributo importante para a humanização dos hospitais infantis.

Por fim, os ambientes de quimioterapia,são divididos em sala de qui

mioterapiade curtaduraçãoede longa duração,sendoqueaprimeira écom

posta por poltronas e a segunda por camas. A cor desses ambientes é igual

a dos restantes (Figura 1).O mobiliário da sala da quimioterapia de longa

duração, mostrados na Figura 4, é característico de hospitais.Já o mobiliá

rio da sala de quimioterapia de curta duração é mais humanizado (Figura

5), não é caracteristicamente hospitalar.Essa diferença muda às sensações

em cada sala, o que pode ser percebido pela preferência dos pacientes de

quimioterapia longaempermanecer na sala de quimioterapia curta. Ambas

as salas possuem elementos de distração como televisões, computadores,
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jogos e brinquedos. Porém, em termos de humanização, esse tipo de sala é

o que mais carece de elementos voltados para as crianças, pois apesar de o

mobiliário ser mais humanizado, no caso da curta duração, não é próprio

para crianças, tornando o cenário mais frio. Como é o lugar de maior sofri

mento, seria ideal ter um mobiliário mais voltado para crianças; ter umuso

maior de cores, as quais aparecem apenas nas paredes quando poderiam

ser utilizadas também nos mobiliários; bem comopoderia conferiràs pare

desum tratamento mais pessoal em relação ao restante dos ambientes, em

forma de um mural com desenhos das próprias crianças.

Figura 3. Foto da brinquedoteca. Fonte: Cecília Mortari, 2012.

Figura 4. Foto da Sala de quimioterapia longa. Fonte: Cecília Mortari, 2012.
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Figura 5. Foto da Sala de quimioterapia curta. Fonte: Cecília Mortari, 2012.

Análise
da

iluminação e da relação interior-exterior

A oncologia pediátrica do hospital Araújo Jorge como um todo recebe

bastante iluminação natural, que é controlada por uma película aplicada no

vidro das janelas.O único ambiente que também possui controle de insola

ção interno é o consultório psicológico, que possui uma persiana, criando

um ambiente mais aconchegante, para que o paciente se sinta mais à von

tade na consulta. Os corredores não recebem luz natural e são iluminados

artificialmente, porém são ambientes apenas de passagem. Deste modo, a

falta de luz natural não interfere no bem-estar das pessoas, visto que osou

tros ambientes, cuja permanência é maior, recebem a iluminação natural.

As salas de quimioterapia, locais que exigem maior atenção, como já dito

anteriormente, possuem generosas aberturas, principalmente
na

quimio

terapia de curta duração, criando “rasgos” na parede que permitem um

acesso visual em relação ao espaço urbano.
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A relação interior-exterior é estabelecida na oncologia pediátrica ape

nas através das aberturas verticais: as janelas, que são amplas e permitem

um acesso visual significativo para o exterior. Não há como existir uma re

lação física direta, porque a pediatria está localizada no quarto andar do

edifício, inviabilizando os acessosimediatos ao espaço externo. Todavia,

como pode ser notado na Figura 6, há um poço de ventilação, que é o único

núcleo de contato como ambiente externo, para o qual propomosa implan

tação de um jardim vertical, ou até mesmo suspenso.

Figura 6. Planta baixa da oncologia pediátrica com indicação dos principais

ambientes. Fonte: Cecília Mortari, 2012.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O papel do arquiteto é de extrema importância na humanização dos

hospitais, pois as soluções empáticas podem estar diretamente associadas

ao campo de domínio da arquitetura, sem desmerecer ou minimizar a im

portância dos outroscampos como a psicologia, a pedagogia, a sociologia.A

humanização de um hospital desdobra-se em um conjunto de fatores que,

aliados, ajudam no tratamento e cura dos pacientes. Entre esses fatores,

destacam-sea estética, a relação comomeio,incluindooambientee asocie

dade, o acompanhamento emocional, a interação com os outros pacientes,

funcionários, equipe médica e com o ambiente no qual ocupam. A arquite

tura vempara auxiliar naparte estética e de interação como espaço, porque
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é a responsável pelo agenciamento espacial. Cada detalhe aplicado no am

biente hospitalar gera uma sensação diferente, podendo ela ser benéfica ou

prejudicial para o tratamento das criançascomcâncer, que é extremamente

invasivo e altera o aspecto emocional do portador da doença.A arquitetura

tem o objetivo de reverter essa situação, equilibrando as emoções através

dos recursos citados no presente trabalho, tais como as cores, as formas, a

iluminação, a relação com o meio, mas também através do mobiliário e da

organização espacial – estes últimosque não foram abordados neste artigo,

embora possuam a mesma relevância.

Após a análise realizada na oncologia pediátrica do Hospital Araújo

Jorge, nota-se que este possuium projeto de humanização eficiente, porém

com algumas falhas que, por sua vez, são inteiramente reversíveis. A inte

gração com a natureza, estabelecendo uma interlocução entre exterior e

interior, é o aspectomais deficiente. De todo modo, crê-se que esse hospital

tem sensibilidade paratodosos aspectos que proporcionam maisdignidade

e alegria aos doentes, especialmente se são crianças. Ainda há o que melho

rar, mas as possibilidades são inúmeras e viáveis.

O campo da humanização da arquitetura hospitalar, apesar de ser um

assunto recente, está em crescimento e apontapara o futuroemque muitas

pesquisas e, principalmente, ações estão por vir. Afinal, a arquitetura é para

o homem e, sendo assim, nada mais natural que seja humanizada.
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Arquitetura sensorial e formas de

experimentação do espaço
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RESUMO

As reflexões aqui propostas direcionam-se para a investigação da ar

quitetura dos sentidos e suas variadas formas de experimentação do espa

ço. A arquitetura perquirida é aquela que faz com que os usuários sintam

vontade e curiosidade de experimentar o espaço, porque este é pensado de

forma a provocar estímulos táteis, olfativos, gustativos, auditivos e visuais,

incitando experimentações sinestésicas. Nesse sentido, aborda-se o Insti

tuto Cultural Inhotim, um espaço cultural e jardim botânico que se propõe

a desenvolver tal experiência sensorial.



INTRODUÇÃO

A concepção na arquitetura contemporânea é comumente baseada

na exploração da percepçãovisual por parte dos usuários, negligenciando

os outros sentidos, o que resulta em apropriações indevidas, ambientes

construídos aquém das necessidades humanas e avaliações qualitativas

superficiais dos edifícios, pois não se leva em consideração sua verdadeira

intenção e qualidade espacial. O descuido com a totalidade dos sentidos

conduz à reflexão sobre a relação entre arquitetura, corpo e espaço, obser

vando como a arquitetura está sendo concebida e vivenciada. Assim, um

conjunto arquitetônico, além de inevitavelmente interferir visualmente na

paisagem, deve ser objeto de experimentação, incorporando e explorando

variadas formas de percepção por meio dos sentidos corporais.

Juhani Pallasmaa (2011), arquiteto e teórico finlandês, em seu livro

“Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos” traz elementos para pensar

a relação entre a arquitetura e os sentidos do corpo. Primeiramente o autor

avalia o papel do corpo humano como objeto de percepção às mensagens

sensoriais oferecidas, avaliando em seguida o interesse pelos significados

proporcionados por esses sentidos, e ainda de que forma eles influenciam a

experiência humana no espaço. Então, parte-se da ideia de que:

Uma obra de Arquitetura não é experimentada como uma série de

imagens isoladas na retina, e sim em sua essência material, corpó

rea e espiritual totalmente integrada. Ela oferece formas e superfícies

agradáveis e configuradas para o toque dos olhos e dos demais senti

dos, mas também incorpora e integra as estruturas físicas e mentais,

dando maior coerência e significado à nossa experiência existencial.

(PALLASMAA, 2011, p. 11)

Pallasmaa (2011) diz que o predomínio dos olhos em supressão aos ou

tros sentidos tende a forçar as pessoas à alienação, o que quer dizer que,

mesmo o contato visual sendo de extrema importância para a arquitetura,

esta última deve aguçar nos seus usuários outros sentidos corporais não

menos importantes que a visão. Sendo assim, o interesse do usuário que

percorre os espaços edificados não deve se encerrar imediatamente com o
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contato visual provocado, mas se estender através da percepção de outras

nuances sensoriais provocadas pelo espaço e estimuladas por uma curiosi

dade e comoção naturais.

O termo arquitetura sensorial é utilizado aqui como fruto do entendi

mento da mensagem que Pallasmaa passa em seu livro “Os olhos da pele:

a arquitetura e os sentidos”. Visto que, no âmbito da referida obra, o autor

entende a arquitetura como aquilo que projeta e estimula sensações, que

cria e provoca significações e que não cria objetos meramente atrativos,

mas que passa a compor algo mais profundo, influenciando a própria expe

riência existencial de cada ser humano.

A arquitetura é, por si só, responsável por provocar grande parcela das

experiências sensoriais do homem. Na Antiguidade, passando pela Idade

Média, a relação do homem com o espiritual e o divino era muito latente,

e isso se deve naturalmente a uma série de fatores culturais, sendo comum

que a sua arquitetura(templos, palácios, pirâmides) tomasse partido dos

sentidos para a adequada exploração dessa relação com o sagrado.

A forma como exploravam os sentidos era variável, mas existem algu

mas técnicas de uso comum: trabalhava-se como silencio, a luz e a sombra,

coma repetição de elementos arquitetônicos, buscava-se o rigor e a propor

ção, entre outros. Estes mecanismos eram aliados às texturasprovenientes

dos materiais locais, realçando a materialização e tectônica das constru

ções, os aspectos históricos ligados àquela obra, além da compreensão do

labor humano dispendido ali. A este respeito, Pallasmaa coloca:

Os materiais naturais – pedra, tijolo e madeira – deixam que nossa

visão penetre em suas superfícies e permitem que nos convençamos

da veracidade da matéria. Os materiais naturais expressam sua idade

e história, além de nos contar suas origens e seu histórico de uso pe

los humanos. Toda a matéria existe em um continuum temporal [...].

(PALLASMAA, 2011, p. 30)

Ainda que se utilizassem vários mecanismos sensoriais que provocas

sem a experiência humana no espaço construído, desde a Grécia antiga há

uma inevitável valorização da visão, em negligência dos outros sentidos
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corporais (PALLASMAA, 2011, p.29). A partir do Renascimento a visão

concentra-se no topo da hierarquia dos sentidos, enquanto o tato encon

trava-se na base. Os modernistas reforçaram essa postura, apesar das ha

bilidades de muitos arquitetos que, por meio do domínio de materialidade,

plasticidade e gravidade, evitavam que sua arquitetura caísse no redutivis

mo sensorial (PALLASMAA, 2011). Da mesma forma, a preponderância vi

sual esteve presente também nas intervenções urbanas, o que levou, quase

sempre, às analises gestaltianas da arquitetura e do urbanismo.

Mesmo que a visão seja historicamente considerada o sentido mais

importante e valorizado, há uma diferença em como este sentido se rela

ciona com os outros. Como foi visto, em edificações antigas havia inevita

velmente uma provocação ocasionada pela mistura de sentidos, diferente

do que acontece atualmente, onde é comum o esquecimento do efeito

das sombras, da iluminação, das proporções internas, dos materiais ado

tados, em detrimento da aparência do edifício e seus mecanismos para

chamar mais atenção no contexto inserido. No atual cenário contempo

râneo e tecnológico que enfrenta tanto arquitetura como a engenharia ci

vil, o que normalmente acontece é a crescente valorização da visão como

sentido mais importante, procurando formas de surpreender os usuários

exclusivamente através dos olhos, a partir da utilização de tecnologias

voltadas para este fim.

Entretanto, no contexto urbano atual, o homem passa maior parte da

sua vida no interior de edificações, o que gera a reflexão sobre a importân

cia de se valorizar e se utilizar os outros sentidoscomo forma de tornar este

“meio ambiente natural do homem” (EMERYRHEINGANTZ, 2001, s/p.),

umambiente dotado de mais conforto, maior acessibilidade, mais provoca

ções e de mais significados, ao invés de ser somente uminvólucro dotado de

uma aparência atraente. Para isso buscam-se mecanismos de experimenta

ção do espaço que aplicados em projetos arquitetônicos, possam colaborar

com espaços de maior atratividade para seus usuários.

As reflexões aqui propostas direcionam-se para a investigação da ar

quitetura dos sentidos e suas variadas formas de experimentação do espa

ço, apontando indícios de como se alcançar uma boa arquitetura sensorial,

com a finalidade de tornar os espaços mais agradáveis e atrativos para seus

usuários. A arquitetura perquirida é aquela que faz com que os usuários
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sintam vontade e curiosidade deexperimentar o espaço, porque este é pen

sado de forma a provocar estímulos táteis, olfativos, gustativos, auditivos e

visuais, incitando experimentações sinestésicas. Nesse sentido, aborda-se

o Instituto Cultural Inhotim, um espaço cultural e jardim botânico que se

propõe a desenvolver tal experiência sensorial.

EXPERIMENTAÇÃO SENSITIVA E OS ESPAÇOS ARQUITETÔNICOS

Visitar um conjunto arquitetônico, perambular pela cidade, percorrer

o interior de um edifício, passear por praças públicas, observar determi

nada fachada, subir e descer escadas, pisar ilegalmente nos gramados dos

jardins, caminhar nas ruas e calçadas, esperar
em

umsaguão, assistir aula e

sentar em mobiliários urbanos, são exemplos de atitudes corriqueiras que

envolvem a relação homem-arquitetura. Estesexemplos soltos vêm ilustrar

o inerente contato entre o homem e a arquitetura, pensando de que forma

vem sendo feito.

Retomando a ideia-conceito dosautores Emery e Rheingantz (2001) de

que atualmente as edificações já podem ser consideradas o “meio ambiente

natural” do ser humano, constata-se que este meio ambiente, na maioria

dos casos, é tratado com indiferença por parte dos usuários e, pior ainda,

por parte dos arquitetos. O que acontece no cotidiano das pessoas é a prá

tica do ato inconsciente de passar a maior parte do dia no interior de edifi

cações sem saberem, em grande parte das vezes, qual a cor das paredes da

sala onde estão inseridos, quais elementos constituema fachada do edifício

onde trabalham, ou quando um quadro novo foi posicionado no ambiente.

A atitude de desprezar, não propositalmente, características arquite

tônicas consideradas triviais em edifícios de permanência constante, pode

ser entendida como uma consequência do estilo de vida contemporâneo,

onde o tempo domina e regula as açõeshumanas. Mas,o que a arquitetura,

ou os arquitetos, têm feito para gerar a atenção e o cuidado em relação aos

espaços ocupados?

Diante dessa problemáticasobre a relação usuário-edificação, recupera

-se a relação arquiteto-obra: um profissional capacitado para projetar espa

ços deve levar em consideração a relação que será exercida entre os usuá

rios e os ambientes propostos, buscando cada vez mais evitar que ocorram
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os exemplos citados acima, em que a indiferença prepondera na relação

usuário-edificação.

Muitos profissionais da arquitetura utilizam artifícios para minimizar

a indiferença dos usuários com a obra, por meio de práticas básicas de pro

jeto: adotam soluções de conforto ambiental, projetam fachadas atraentes,

agenciam espaços de forma coerente e apontam recursos tectônicos práti

cos. No entanto, por maisque sejam utilizados esses instrumentos básicos,

ainda se vê por aí muitos edifícios que não estão preparados para receber

qualquer tipo de público, gerando uso sem vivência.

Diante desse contexto atual, busca-se em Pallasmaa (2011) sua vee

mência ao interpretar o homemcomoumser pertencente ao mundo inte

rior criado pela arte e arquitetura. Nesse sentido, o homem deve ser tudo,

menos indiferente ao meio arquitetônico, reconhecendo na arquitetura

a sua existência. O termo indiferente aqui é adotado com certo exagero,

visto que, sendo o homem totalmente dotado de terminações nervosas e

um cérebro para guiá-las, é impossível que o mesmo se mantenha indife

rente às sensações provocadas inevitavelmente pelos ambientes, sejam

elas boas ou ruins.

A crítica feita ao contexto de indiferença, de usos sem vivência, tanto

para o usuário quanto para o profissional, pode ter como princípio de me

lhoria e mudança de postura,o entendimento dohomemcomo ser humano

sensível, insubstituível, dotado de memória e identidade, que baliza a pre

ocupação e a utilização dos sentidos voltados para a vivência espacial ar

quitetônica. Quando se diz que é possível utilizar preceitos de arquitetura

dos sentidos para gerar espaços arquitetônicos atraentes para os usuários,

quer se dizer que a experiência corriqueira humana na arquitetura passará

a ser mais interessante. O inconsciente do usuário estará emum constante

trabalho de assimilação e reformulação de sensações e se encontraráemum

estado de absoluto envolvimento com o espaço.

Visitar um conjunto arquitetônico arejado, perambular pela cidade

sentindo o aroma das ruas, percorrer o interior de um edifício dando

atenção à textura de seus materiais, passear por praças públicas ouvindo

o cantar dos pássaros, observar determinada fachada sob a análise da sig

nificação das cores, subir e descer escadas reparando no jogo de sombra
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e luz, sentir o cheiro de terra molhada, caminhar nas ruas e calçadas de

olhos fechados, esperar em um saguão com cheiro de limpeza, assistir

aula a céu aberto e sentar em mobiliários urbanos de design diferenciado,

continuam sendo atitudes corriqueiras, no entanto, sua própria descrição

se tornou mais divertida a partir do momento em que foram acrescenta

das experiências sensitivas.

A arquitetura possui um papel na sociedade e este precisa ser reconhe

cido e valorizado.Para isso, nada melhor que integrar aos projetos uma

gama de sensibilidade, sempre buscando tocar não só os olhos de quem

vê a arquitetura, mas sim a alma de quem vive o edifício. Sendo utilizadas

diferentes práticas aplicadas a diferentes tipos de sentidos, é provável que

uma maior curiosidade e atração surjam por parte dos usuários, seguidas

de uma maior valorização da própria arquitetura como arte.

FORMAS DE EXPERIMENTAÇÃO DO ESPAÇO

O sentido do espaço só existe a partir da experiência do “eu” (FUÃO,

2004), cada indivíduo emsua particularidade experimenta o espaço de uma

forma diferente e guarda seus estímulos para si, mas existeum fatoremco

mumentre esses indivíduos, que é o ambiente.O ambiente experimentado

pode oferecer estímulos diferenciados para quem o vivencia, e mesmo que

cadaumperceba aquele espaço sob umaótica diferente, é possível que oam

biente seja pensado para oferecer um determinado estímulo nas pessoas.

Boa parte dos estímulos recebidos pelos seres humanos se origina do

ambiente. Circundados por volumes, formas, nuances, sons, cheiros,

gostos e sensações tácteis através dos quais são permanentemente

forçados a interagir – mesmo que, muitas vezes, de modo inconscien

te –, determinam sua inevitável inserção nomundomaterial. (EMERY

RHEINGANTZ, 2001, s/p).

Pallasmaa (2011) chama de perspicaz o arquiteto que se envolve em

seu projeto, a ponto de perceber sua possível significação final, e chama

de arquitetura significativa aquela que faz com que os usuários se sintam
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como seres corpóreos e espiritualizados. Percebe-se a responsabilidade que

está atribuída às mãos dos arquitetos na hora de projetar espaços, cabendo

ao profissional enxergar e imaginar que tipo de espaço será proposto, pre

vendo de que forma aquele espaço atingirá cada tipo de usuário e atenderá

a todos os tipos de pessoas.

Existe uma parcela específica de público para o qual as experimenta

ções do espaço podem ajudar bastante: são as crianças e os portadores

de necessidades especiais. Para as crianças, o espaço arquitetônico pode

influenciarnoprocesso educacional atravésde experiênciastáteis, olfativas,

gustativas, visuais e auditivas, gerando grande interesse pelo mundo. Em

relação aos portadores de necessidades especiais, devem ser buscadas

formas de aliar arquitetura sensorial à criação de espaços socialmente

acessíveis, como propõe o desenho universal. Os espaços devem servir a

todos, indistintamente.

É curioso perceber as possibilidades que a arquitetura sensorial pode

proporcionar: um indivíduo que não dispõe do sentido da audição pode su

prir sua experiência espacial utilizando os outros sentidos que lhe restam,

assim como um deficiente visual utiliza principalmente sua audição e tato

para vivenciar o espaço no qual está inserido. Esse tipo de ação é inerente

aos portadores de necessidades especiais, mas imagina-se que sua experi

ência espacial, quando não estimulada arquitetonicamente, torna-se desin

teressante, vazia, depressiva e incompleta, o que éumasituação recorrente.

Para que o usuário seja pensado em termos de sua polivalência, é interes

sante que o próprio arquiteto passe a imaginar seu projeto recebendo todo

tipo de pessoas, idosos, crianças, adultos, cadeirantes, portadores de ne

cessidades especiais etc., vislumbrando como cada tipo de usuário sentirá

aquele espaço.

Tudo que até agora foi colocado sobre como devem fazer os conjuntos

arquitetônicos para serem interessantes etc., de nada adianta se não estiver

aliado à noção de multiplicidade de usuários. Existem pessoas em diferen

tes estados culturais, mentais e de saúde, e a arquitetura deve atender a

cada uma delas.

Para nortear atitudes de projetos, propõe-se a tabela 1, que resume as

formas de exploração dos sentidos na arquitetura.
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Sentidos

Tabela 1: Formas de exploração dos sentidos na arquitetura.

Formulação/montagem: Marilia Milhomem, 2012.

Peculiaridades

Formas de aplicação na

arquitetura

AUDIÇÃO

A interferência do som na arqui

tetura muitas vezes só é lembrada

quando se vai escolher uma música

ambiente, projetar um auditório, um

estúdio ouuma igreja, onde se elimi

nam ruídos que perturbam e se sele

cionam ruídos que interessam.

Existem vários sons que podem ser

explorados criativamente na arqui

tetura, podendo ser trabalhados de

forma a criar uma paisagem sonora

que estimula a mente humana, esta

que passa a perceber elementos an

tes despercebidos ou ignorados, pro

vocando novas sensações e auxilian

do na quebra da monotonia.

A relação do som com a arquitetu

ra é interessante se pensada sob a

ótica de deficientes visuais, sendo

primordial a utilização da audição

como forma de percepção do espaço

vivenciado.

Mesmoqueseimaginem pessoasdo

tadasdetodosos sentidosem perfei

to estado, ainda assim é interessante

se trabalhar o som como elemento

de provocação, talvez até instigan

do os usuários a fecharem os olhos

para perceberem atentamente o que

está acontecendo ao seu redor. Esta

última ação pode estar relacionada a

um sentido mais amplo de instigar

as pessoas a pararem e ouvirem, dei

xando outras ações e preocupações

de lado para utilizar a arquitetura

como elemento de experimentação e

fuga da realidade.

A principal forma defazer a arquite

tura “falar” seria ensinar o arquiteto

a ouvir. (RHEINGANTZ, 2001);

A arquitetura poderia aproveitar

exemplos tomados do Cinema para

valorizar o som e o sentido da audi

ção. (RHEINGANTZ, 2001);

Despertada a audição, é recomen

dável (e prudente) ouvir as lições

do maior mestre na utilização do

som no meio ambiente: a Natureza.

Analisando a forma como os sons

são utilizados na paisagem natural,

fica patente uma de suas mais notá

veis qualidades: a “sonodiversidade”.

Um passeio pelo campo, por exem

plo, pode ser um prazer completo

para os sentidos, tal a quantidade e

variedade de informações que estes

ambientes nos transmitem a cada

instante. O som do vento ou das go

tas da chuva nas folhas das árvores;

os diferentes sons produzidos ao se

caminhar sobre terra, grama, folhas

secas, pedregulhos ou areia; o canto

dos pássaros e os sons dos animais –

além dos cheiros e demais sensações

– são apenas alguns dos exemplos

da diversidade de sensaçõessonoras

oferecidas pelo ambiente natural

e uma das características mais im

portantes a considerar na produção

dos ambientes construídos.(RHEIN-

GANTZ, 2001);

(continua)
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Sentidos Peculiaridades

Formasde aplicação na

AUDIÇÃO

VISÃO

A visão é o sentido culturalmente

mais valorizado e também o mais cri

ticado por isso.

Na arquitetura é inquestionável a

importância e a utilização da visão

como importante atributo de per

cepção arquitetônica, mas é ques

tionável sua totalidade e seu aspecto

cada vez mais niilista. O olho niilista

promove o isolamento e a alienação

sensorial e mental. A arquitetura

niilista desconecta e isola o corpo.

(PALLASMAA, 2011, p. 22);

arquitetura

É importante que o profissional pos

sua conhecimento sobreos princípios

básicos do som, sobre o funciona

mento daaudiçãohumana eainda so

bre a relação dosom com os materiais

construtivos. (RHEINGANTZ, 2001);

Para se intervir na paisagem sono

ra, deve-se eliminar ou reduzir os

sons desagradáveis, e realçar sons

agradáveis. Para isso podem ser uti

lizados alguns materiais construti

vos, como exemplo, materiais que

realcem o som da chuva. (RHEIN-

GANTZ, 2001);

É aconselhável aproximar a natureza

dos cidadãos, resgatando apaisagem

sonora típica de cada atividade urba

na. Onde não existe paisagem sono

ra natural ela pode ser reproduzida,

usufruindo das atuais tecnologias

(RHEIN-avançadas e acessíveis.

GANTZ, 2001);

A visão na arquitetura pode servir

primeiramente como o sentido res

ponsável por atrair“à primeira vista”

os usuários, mas não deve se restrin

gir a isso;

Para Merleau-Ponty (MERLEAU

PONTY, apud PALLASMAA, 2011, p.

40), a visão é uma extensão do tato, e

Pallasmaa (2011, p. 40) complemen

ta dizendo que o tato pode ser consi

derado como o sentido inconsciente

da visão. Ou seja, ambos os sentidos

precisam andar juntos;

(continua)
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Sentidos Peculiaridades

Formas de aplicação na

arquitetura

VISÃO

TATO

A atual produção industrial em mas

sa do imaginário visual tende a afas

tar a visão do envolvimento emocio

naleda identificação. Aatual difusão

cancerosa deum imaginário arquite

tônico superficial, destituído de lógi

catectônicaesensodematerialidade

é, sem dúvida, parte desse processo.

(PALLASMAA, 2011, p. 22);

“A ideia de que a visão é o nosso sen

tido mais importante está bem arrai

gada em fatos fisiológicos, perceptu

ais e psicológicos.O problema advém

do isolamento dos olhos e de sua

interação com as outras modalidades

sensoriais e da eliminação e supres

são dos demais sentidos, o que cada

vez mais reduz e restringe a experi

ência de mundo à esfera exclusiva da

visão.” (PALLASMAA, 2011, p. 37)

A experiência espacial precisa ser

sinestésica e não meramente visual,

para isso a visão deve ser utilizada

como complemento e não como

protagonista.

O tato na arquitetura também

possui sua importância cultural e

histórica, juntamente à visão. An

tigamente o corpo humano era in

teiramente envolvido no processo

construtivo de obras arquitetônicas

da cultura ocidental.Dessa forma,

formulava-se um contato mais ínti

mo entre tato e obra.

A partir da fusão entre tato, visão

e memória, devem ser percebidas e

provocadas nos espaços noções de

materialidade, solidez, distância e

profundidade. (PALLASMAA, 2011,

p. 40);- Para que a visão seja utiliza

da na arquitetura de forma a gerar

curiosidade e provocar um futuro

interesse tátil, ela precisa utilizar

mecanismos como os jogos de luz e

sombra. Quando se reduz a precisão

da visão, torna-se a profundidade e

a distância ambíguas, convidando

a visão periférica inconsciente e a

fantasia tátil. A imaginação e a fan

tasia são estimuladas pelas sombras.

(PALLASMAA, 2011, p. 44);

Por mais criticada que seja, a visão

que busca trazer o belo aos olhos

também não pode ser totalmente

deixada de lado.Afinal, não se pode

esquecer que a sociedade atual é

consumidora de imagens; e para que

seja instigado um primeiro interesse

entre os usuários e os edifícios, estes

devem corresponder às expectativas

visuais do público, utilizando for

mas, curvas, cores, alturas, propor

ções, iluminação, etc.

“A pele lê a textura, o peso, a den

sidade e a temperatura da matéria”.

(PALLASMAA, 2011, p. 53);

Para que o tato seja explorado em

uma obra arquitetônica, é preciso

ser feita uma simbiose entre senti

dos, atraindo o corpo dos usuários

para a experiência do toque. Uma

alternativa interessante é a adoção

de materiais naturais, esses últimos

(continua)
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Sentidos Peculiaridades

Formasde aplicação na

TATO

PALADAR

OLFATO

O tato e o paladar se assemelham

bastante, mas na experiência sensi

tiva arquitetônica, o paladar interfe

re de forma metafórica e não práti

ca - já que não é prática comum que

pessoas passem a provar materiais

construtivos através do contato oral.

Este sentido é estimulado inevita

velmente por todos os ambientes,

mas se não possuir alguma carac

terística peculiar, acaba por passar

despercebido. Ele está intimamente

associado à memória, fazendo com

que os odores e perfumes soltos nos

ambientes resgatem experiências

vividas pelos usuários, podendo

resgatar conforto e assim, sensa

ções agradáveis.

arquitetura

suscitam maior curiosidade ao tato

e por sofrerem com as intempéries

do tempo, acabam por se tornarem

mais humanizados que os materiais

sintéticos;

Sendo a pele dotada de inúmeras

terminações nervosas, encontra

mos aí grandes oportunidades de

explorar este sentido, e uma das

formasé utilizar diferentes texturas

que brinquem com tato e visão, as

sim como buscar experimentações

com diferentes sensações térmicas.

A experiência da arquitetura com o

paladar tende a ser mais metafórica

que experimental. Ligada ao tato e à

visãoa obra arquitetônica precisa ser

sensual, e precisa provocar o usuário

da mesma forma que um apetitoso

prato de comida provoca as papilas

gustativas do corpo humano.

Trata-se deum sentido mais compli

cadodeserexploradona arquitetura,

sendo mais uma consequência dos

outros sentidos do que uma inten

ção.O que sesabeé que, se bem esti

mulado por determinado ambiente,

inevitavelmente estará criando uma

relação entre aroma e memória. O

que acontece é que tal aroma ficará

armazenado na memória dos usu

ários e os mesmos, ao entrarem em

contato pela segunda vez com deter

minado cheiro, se lembrarão de sua

origem e com isso inúmeras sensa

ções surgirão: conforto, segurança,

limpeza, aconchego, família, etc.
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Observa-se que a tabela não tem o propósito de fornecer uma receita

de projetação, mas de alimentar a discussão em torno das questões sen

soriais e a arquitetura. Os sentidos humanos devem ser tratados adequa

damente nos espaços arquitetônicos. Afinal, os espaços arquitetônicos são

feitos para o homeme devem maximizar as suas experiências tornando-se,

portanto,espaços humanizados. De certa forma, o Instituto Cultural Inho

tim faz essa provocação.

INHOTIM: EXPERIÊNCIA SENSORIAL

Emuma tentativa de exemplificar a sensibilidade do espaço e a utiliza

ção dos sentidos na arquitetura, adota-se como exemplo o Instituto Cul

tural Inhotim, um espaço cultural e jardim botânico localizado na cidade

de Brumadinho, no Vale do Paraopeba, em Minas Gerais. A escolha deste

último foi pautada por uma justificativa simples, que é a de que, ao se vi

sitar este Instituto não se enche apenas os olhos, mas também o coração.

O Instituto foi fundado em 2002, destinando-se à conservação e expo

sição de trabalhosde arte contemporânea, juntamente ao desenvolvimento

de ações educativas e sociais. Em 2005 o acervo cultural abriu suas portas

timidamente, para que em 2006 pudessem ser feitas as visitas regulares e

diárias, e em 2009 pudessem ser escolhidas nove obras permanentes para

serem construídas (INHOTIM, 2012). Este complexo vemdesempenhando

função de jardim botânico, acervo de arte contemporânea, acervo arquite

tônico contemporâneo e, mais do que isso, oferece formas de experimenta

ção muito interessantes.

Ao chegar ao complexo cultural sente-se algo parecido à sensação de

estar se chegando a um oásis.Esse sentimento é realçado pela distância que

se percorre de Belo Horizonte a Brumadinho, de 60 quilômetros (Km), o

que gera ao usuário, logo de cara, expectativa e curiosidade ao adentar en

tre variadas espécies botânicas, folhagens diversas, flores de todas as cores,

caminhos em todas as formas e obstáculos de vários materiais.Conhecer

Inhotim é sem dúvida uma experiência sensorial baseada no desbravamen

to. Com mapa em mãos, percorrem-se as trilhas que levam aos pontos de

conexão do complexo, (que não estão posicionados de forma linear, mas
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sim orgânica) onde se encontram as galerias de arte permanentes, obras de

arte temporárias de longa ou curta duração, obras soltas emmeio ao jardim

que guiamumpercurso repleto de um constante jogo de cheios e vazios. Ao

todo são dezessete galerias, vinte obras de intervenção de diferentes artis

tas e oito pontos de alimentação espalhados pelo complexo.

O jardim botânico de Inhotim é umcenário propício para o “aflorar” de

inúmeras sensações, constituindo uma experiência totalmente multissen

sorial. Existe uma interação permanente entre todos os sentidos, provando

claramente o que é dito por Pallasmaa (2011), que “toda experiência co

movente com a arquitetura é multissensorial”. No caso de Inhotim, se tem

uma mistura entre ação humana materializada em arte e sua inserção na

natureza. O próprio jardim botânico é fruto dessa interação, onde as espé

cies botânicas são dispostasdeumaforma que provoque o pedestre que por

ali passa. Os caminhos sinuosos são compostos por espécies diferenciadas

que vão de vegetações rasteiras a arbustos, palmeiras, aráceas e diferentes

tipos de flores em composição a caminhos de pedra, areia e cimento. Além

da vegetação nativa e daquela implantada pelo homem, encontram-se va

riadas espécies de pássaros que em conjunto atribuem uma trilha sonora

para todo o percurso realizado a céu aberto.

Figura 1. Percursos em Inhotim. Fonte: Hermano Ribeiro, 2012
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Figura 2. Percursos em Inhotim. Fonte: Marilia Milhomem, 2012

A experiência continua quando são encontrados obstáculos nos per

cursos: intervenções artísticas permanentes, pavilhões de exposições,

obras de arte, pontos de descanso atraentes, restaurantes, etc., provo

cando pausas e oferecendo novas formas de experimentação do espaço.

Alguns desses obstáculos estão dispostos em conjunto com lagosque pro

vocam belos cenários dessa interação entre edificação, natureza, obra de

arte, animais, visitantes, sons e aromas da natureza em confronto com

sons e aromas trazidos pelos visitantes. Alguns pavilhões de exposições

utilizam este cenário para sua implantação, provocando essas interações

descritas e estimulando sensações diversas, como a visão, a audição e o

olfato. Para que a experiência se estenda, é interessante saber o que ocor

re no interior desses pavilhões.

A Galeria True Rouge é um dos exemplos de como o complexo do

Inhotim pode provocar sensorialmente as pessoas que o visitam. Pou

sada em um lago repleto de patos, o primeiro contato com a galeria é

completamente visual, o cenário no qual ela está inserida faz com que

ela faça parte de um belo cartão postal. Trata-se de um pavilhão branco e

completamente permeável por panos de vidro, localizado às margens de

um lago
onde há sempre uma fonte de água ligada. De longe, se consegue
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avistar uma instalação no interior do edifício contrastando com a paisa

gem, por conta de seus tons bordôs. Esse contraste é umdos responsáveis

por instigar o visitante a dar a volta no lago e ir ao seu encontro verificar

sobre o que se trata. A primeira impressão que se tem é de que há sangue

envolvido, mas à medida que se chega próximo à instalação percebe-se

que são vários elementos pintados de vermelho pendurados por cordas,

estimulando o tato e a visão do observador. Trata-se de uma obra de arte

do artista pernambucano Tunga, onde são pendurados elementos diver

sos emaranhados em redes, como pérolas de vidro, esponjas do mar, bolas

de sinuca, bolas de cristal, etc. (INHOTIM, 2012).No interior, a sensação

é de surpresa,
já
que

na
realidade não há sangue algum como se imagina

a princípio, mas sim pingos de tinta seca no chão. Esses pingos formam

grandes manchas vermelhas que, dando asas à imaginação do visitante,

aludem à ideia de sangue caído de tudo aquilo que foi aprisionado pelo

emaranhado de redes.Toda a obra de arte é percebida por um jogo de dis

tâncias: de longe se tem uma impressão, mas de perto se tem outra, e a

pessoa se sente convidada a chegar mais perto e mais perto, até que final

mente descubra do que se trata.

Figura 3. Galeria True Rouge. Fonte: Nido Hüebl,2012
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Figura 4. Tunga. Fonte: Marilia Milhomem, 2012

Inhotim utiliza vários mecanismos de provocação dos sentidos no con

junto edificado. A audição é requisitada nas áreas externas, pois são do

minadas pelos sons da natureza – tais como barulhos de água, canto dos

pássaros – e nas áreas edificadas, onde algumas galerias utilizam o som

como principal forma de explorar a experimentação do espaço. Uma dessas

galerias é o Galpão Cardiff & Miller, onde vários altofalantes são instala

dos numa sala, em várias direções, juntoa cadeiras para os visitantes se

acomodarem. A experiência se inicia quando os visitantes se sentam e um

sonho começa a ser narrado, entre marchas, canções de ninar, texto falado

e composições musicais gravadas (INHOTIM, 2012), surpreendendo o vi

sitante que, só por ouvir e fechar os olhos, consegue se sentir no contexto

da
narraçãochamada “O assassinato dos Corvos”, de Janet Cardiff e George

Bures Miller. Aexperiência é fantástica,comprovandocomo os sonspodem

ter impacto na experimentação do espaço, e como esta pode vir a evocar

sensações diversas em que ouve, podendo ser medo, surpresa, tristeza,

conflito, estranhamento, prazer, etc. O galpão é um forte exemplo de como

é possível, na arquitetura, valorizar outros sentidos que tornem os espa

ços interessantes, ao invés de buscar surpreender apenas através da visão.

Trata-se de um galpão simples,em configuração estrutural tradicional, mas

que proporciona experiências inesquecíveis apenasemfunção da qualidade

experimental sonora que é proporcionada pelos altofalantes.
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Figura 5. Galpão Cardiff & Miller. Fonte: Flávia Araújo, 2012

Sobre a visão, Inhotim não deixa a desejar, pois a visão em conjunto

com os outros sentidos estimula entre os usuários uma sensação de pra

zer imediata,por estarem inseridos em um contexto natural tão agradável

e belo. As cores vivas das flores, o verde predominante das folhagens, a di

versidade de animais,a beleza dasobras arquitetônicas, atingemos olhosde

forma suave, fazendo com que, consequentemente, o tato seja estimulado

e os usuários passem a sentir vontade de tocar em tudo que veem. Sentir

a maciez ou aspereza das espécies variadas, sentir a textura dos materiais

construtivos empregados, sentir a terra e a água, são todas sensações des

pertadas pelo tato. Outra forma de se explorar a visão e audição acontece na

apresentação dos trabalhos de arte contemporânea, cujas exposições utili

zam o contraste entre o belo no exterior e o chocante no interior, represen

tado
no

material artístico apresentado, tal como acontece na Galeria Miguel

Rio Branco. Essa galeria encontra-se em meio às árvores, posicionada como

uma rocha, e é constituída por aço de aparência enferrujada.Por ser umob

jeto de extrema solidez e rigidez, atrai os visitantes que buscam saber o que

pode acontecer no interior daquela rocha. No interior da Galeria predomina

a escuridão provocada justamente pela solidez da edificação. A visão logo

precisa se adaptar ao breu que só é rompido pelas exposições de fotografias

em diferentes tipos de apresentação, em filmes, painéis, instalações audio

visuais e multimídia, polípticos, fotos individuais, entre outros (INHOTIM,

2012). A exposição reúne fotografias dos últimos trinta anos de trabalho do
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artista Miguel Rio Branco, e pela forma como são apresentadas e organiza

das, muitas delas podem chocar o visitante.O inusitado acontece a todo o

momento, o ambiente escuro em sintonia com os sons provocados aliados

às imagens fortes expostas, provoca diferentes sensações nos visitantes;

muitos saem maravilhados, outros surpresos, outros chocados.

Figura 6. Galeria Miguel Rio Branco. Fonte: Daniel Maeda, 2012

Sobre o aguçar do paladar e olfato, percebe-se que são sentidos intima

mente ligados à memória. Os aromas oferecidos são diversos, mas em sua

maioria são sempre muito bons, pois são advindos da paisagem natural ou

da
alimentação oferecida pelo complexo. O paladar é instigado juntamente

ao olfato, fazendo com que as memórias sejam arquivadas e a sensação de

felicidade, prazer, lembrança seja ativada logo no primeiro contato comtais

aromas ou sabores. Muito do que é oferecido pelo Complexo, em forma de

galerias e obras de arte, também pode interferir no paladar ou olfato dos

 

193projeto



visitantes, dependendo muito da sensibilidade de cada um. Existem obras

de arte e até materiais construtivos que, seja pela sua cor, textura ou tem

peratura, estimulam e fazemcomque as pessoas sintam vontade de cheirá

-los e prová-los, mas nem sempre os visitantes estão preparados para isso,

por não ser uma prática tão comum quanto o contato com as mãos.

Inhotim é um prato cheio para quem quer dispor de tantas sensações

juntas de umavez só, vistoque são muitasas opçõesde visitações, e se trata

de um complexo de grandes proporções. O percurso por esse jardim botâ

nico deve ser feito mais de uma vez para que sejam captadas as variadas

mensagens.Cada pavilhão, obra de arte ou refeição evoca as mais variadas

sensações nos indivíduos. As intenções sensoriais diferenciam-se nos pa-

vilhões: uns utilizam principalmente a audição, enquanto outros utilizam

o contato, mas o que definitivamente é instigado por todo esse complexo é

a visão; para onde se olha se enxerga algo que é interessante e que provoca

uma curiosidade imediata. Todavia, a visão é requisitada como meio para

atingir outras experiências sinestésicas e não como fim. O que se busca

em Inhotim, que serve como referência de uma boa postura arquitetônica,

é que, por mais que o contato visual seja provocado e valorizado em todo

o complexo, este não para por aí. À medida que os visitantes aproximam

-se das citadas galerias e obras de arte, a visão é transcendida por outras

sensações, evocando emoções diferenciadas nas pessoas e constituindo,na

grande maioria das vezes, uma ideiade que ali se encontra um lugar mag

nífico, instigante, interessante, e que atinge a diferentes públicos, jovens,

crianças, idosos, leigos ou especialistas.

Portanto, a grande diferença entre Inhotim e outros museus de arte

existentes, é justamente a forma como ele atrai as pessoas em suas mais

variadas personalidades e em seus mais variados interesses, bem como a

forma como ele agrada cada umde seus visitantes. Inhotim é um complexo

que funciona como um museu interativo que pode ser vivenciado, onde

as obras estão dispostas de forma divertida, atrativa e diferente e onde o

observador pode chegar perto, tocar, cheirar, penetrar, fotografar e intera

gir com todas as obras ali colocadas. Não existe o distanciamento comum

entre observador e obra, massimuma união entre ambos, de modo que es-

pecialistas e leigos irão se beneficiar de alguma forma daquele espaço, com

seus variados tipos de experimentações disponíveis. O sucesso de Inhotim
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estáem ser um complexo cultural que não entedia nenhum tipo de público,

onde a simples experiência de visitá-lo é suficiente para que seja absorvida

grande quantidade de cultura artística, carregada de sentido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A intensidade do envolvimento da experiência humana na arquitetura

depende da intensidade de estímulos oferecidos pela mesma, através de

variados truques e ferramentas de ação de projeto. Caso a arquitetura pro

posta seja pensada para atrair e incluir o maior número de pessoas, esta

mesma deve estar aliada, e mais do que isso, tomar partido da forma como

as sensações provocadas guiam as ações humanas. Uma arquitetura insti

gante, interessante, educativa, humanista e acessível a todos os públicos,

deve primordialmente ter o ser humano como centro de decisões, mas não

o ser humano idealizado, e sim o ser humano real, aquele que sente, toca,

cheira, escuta, fala e vê.

A partir das observações do caso proposto, reconhece-se a importância

e valor de espaços como Inhotim: sensorialmente inclusivos e interessan

tes. Entende-se que Inhotim é um exemplo ímpar e se configura como uma

exceção no cenário arquitetônico e cultural do país. Entretanto, isso não

impede a sua reprodução, sugerindo que os arquitetos aprendam alguma

coisa com este complexo e defendam a constituição de espaços como esse

dentro das metrópoles. Na prática da arquitetura cotidiana, em pequenos

e simples gestos projetuais, é possível buscar maneiras diferenciadas e in

teressantes de se vivenciar e perceber o espaço construído, livrando-o da

monotonia e fortalecendo os laços de identidades e significações.
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RESUMO

As transformações no tecido urbano e na dinâmica da cidade são fatos

que, a cada dia, têm gerado crescentes processos de fragmentação e desor

ganização, seja dos espaços, dos deslocamentos ou das relações urbanas.

Neste trabalho, pretende-se investigar como a implantação de um comple

xo multifuncional pode contribuir como uma solução potencial para mi

tigar alguns problemas urbanos. Assim, temos por objetivo compreender,

a arquitetura multifuncional a partir de um foco teórico e entender suas

possíveis relações espaciais, priorizando a diferenciação entre espaço pú

blico, privado e semipúblico. Para chegar a estes conceitos, investiga-se his

toricamente tanto os termos quanto a multifuncionalidade nos espaços e

complementa-se a abordagem a partir do estudo de caso de umimportante

exemplo da arquitetura brasileira.



INTRODUÇÃO

A cidade contemporânea, de acordo com Goitia (apud DZIURA, 2003),

caracteriza-se pelasua desintegração. É uma cidade fragmentária, caótica,

dispersa, e que sofre de uma criseidentitária. Sua imagem é constituída por

áreas indescritivelmente congestionadas, com zonas diluídas pelo campo

circundante. Esse modelo de cidade, também descrito por Solà-Morales

(apud SPERLING, 2001), que constitui uma justaposição de espaços pú

blicos e privados, contíguos, mas sem interação entre si, parece cada vez

maissuperado. De acordo como autor, a cidade não é o espaço público, mas

espaços onde o público e o privado se misturam, lugares ao mesmo tempo

públicos e privados, de onde surge o espaço coletivo.

Diante a situação atual das metrópoles, a implantação de um complexo

multifuncionalpoderia surgir como uma solução possível. Garantir que o

indivíduo possa morar, trabalhar, se divertir e comprar com menos tem

po gasto transitando na cidade, diminuiria não só o trânsito, mas também

a incidência de áreas abandonadas, subutilizadas ou com utilização sazo

nal. Pois quanto mais usados e vividos os espaços, maior segurança, maior

apropriação e maior valorização por parte de quem o utiliza.

Exatamente por esta cadeia de consequências no urbano, a arquitetura

multifuncional vem se mostrando a possível “carta na manga” dos arquite

tos para os problemas da cidade contemporânea (SCALISE, 2004), ofere

cendo a possibilidade de investigação de novas relações entre intervenção e

contexto urbano, composição e representação, assim como da relação entre

espaços públicos eprivados. Ainda assim, são poucos os estudos teóricos

em torno desta tipologia tão rica, talvez pelas suas inúmeras possibilidades

que dificultam fundamentar teorias gerais, em torno dela. De todo modo,

embora não exista uma fórmula única que possa reger o projeto dos edifí

cios multifuncionais (DZIURA, 2003), também não existem fórmulas para

nenhum outro projeto. Cada programa e lugar, com sua estrutura formal,

condicionantes legais, cultura e história, influencia a organização funcio

nal/espacial e os aspectos técnico-construtivos de cada edifício.

Dessa forma, os objetivos desse estudo consistem na reflexão acerca da

arquitetura multifuncional;suas relações com o meio em que está inserida;

as possibilidades de exploração desse (novo) equipamentourbano - que cria
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novos espaços e diferentes usos, sendo capaz de receber os mais diversos

tipos de atividades num espaço comum - bem como responder a uma série

de carências da cidade.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A “Cidade”, como “máquina civilizadora”, em que está presente uma

gama de diversidades e diferençascaracterizadas por tamanho, permanên

cia, densidade e heterogeneidade, passou por muitas transformações -mes

mo conceituais - para que a experiência de vida fosse melhor proporciona

da, ou fosse a melhor em vista ao interesse de alguns.

A cidade pós-industrial modernista era caracterizada pelo urbanismo

monofuncional, prevalecendo a ausênciado conteúdo simbólico, a perdado

sentido sócioespacial e da identificação entre o habitante e a cidade (SIL-

VA; ROMERO, 2011). A carta de Atenas surgiu como uma solução para os

problemas da sociedade industrial do século XX, pensando em uma nova

organização espacial, focada no zoneamento rígido das funções específicas

do território urbano, ela resultou na ênfase à funcionalidadeque determi

naria, assim, uma nova cultura urbana, encenada pelo homem moderno.

Entretanto, principalmente a partir da classificação de Le Corbusier, que

formulouasquatro funções da cidade moderna - quais sejam: habitar, tra

balhar, cultivar o corpo e o espírito (recrear), e circular - se propõem pro

jetosnos quais a desagregação das “grandes” áreas - residenciais, de lazer,

serviços, comércio, indústrias, etc. - são essenciais. Isso porque, essas áreas

seriam/são conectadas por um sistema viário que elege o automóvel como

o principal meio de locomoção no tecido urbano(SILVA; ROMERO, 2011).

Dessa forma, as gigantescas conurbações e expansões ilimitadas da

cidade, que mais tarde constituíram as regiões metropolitanas, foram as

sumidas como uma potência positiva, pensando na ampliação da oferta

de postos para a força de trabalho e para a localização da moradia. A vida

cotidiana concebida para a metrópole, que surgiria na década de 1970, es

tava baseada no deslocamento diário da população por grandes extensões.

Esta seria uma forma de aumentar a mobilidade da força de trabalho, no

sentido de ampliar a concorrência por postos de trabalho e mãodeobra, ao

não se vincular o emprego à proximidade com a moradia. Nesse sentido, as
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facilidades de movimento da população se ampliariamnas áreas servidas

pelos equipamentos, otimizando os investimentos naqueles serviços públi

cos que oferecem melhores condições de reprodução da força de trabalho.

A expansão urbana contemporânea teve continuidade nas teoriasurba

nas modernistas, sob um modelo de ocupação dispersa, pois as estruturas

baseadas em zonas impuseram a baixa densidade urbana e, consequente

mente, a maior ocupação e espalhamento do tecido. O recorte da cidade

pela grande estrutura viária define maior distanciamento entre as vias

principais (de alto fluxo e velocidade) e os edifícios (habitacionais, institu

cionais, comerciais, serviços, industriais). Assim, o pedestre se vê forçado a

caminhar grandes distâncias e, caso opte pelo transporte público, terá que

caminhar por centenas de metros, ou mesmo quilômetros, até um ponto

de ônibus, ou deste até o edifício ou local desejado. Além disso, o tráfego

intenso influencia drasticamente as atividades dos pedestres, pois impõe

desconforto e insegurança em seu trajeto (SILVA; ROMERO, 2011).

Atualmente, o objeto urbano é protagonista de um processo de espacia

lização antrópica que vivencia grandes rupturas conceituais. Extraordinaria

mente, não foi tanto a crítica dos arquitetos e planejadores urbanos, sociólo

gos e designersque recuperou a discussão, mas foi a crítica popular,em outras

palavras, o mercado (NARDELLI et al, 2005). As pessoas começaram a sentir

falta das atmosferas urbanas, lugares, narrativas e eventos. Como diria JACO

BS (2000), a degradação urbana está ligada à imposição social de espaçosmo

nofuncionais e, por isso, as residências e demais usos devem estar em áreas

comuns, estabelecendo-se a diversidade sobre a monotonia. O ambiente mul

tifuncional é atrativo às pessoas, que são estimuladas pela diversidade, curiosi

dade e necessidade de reconhecer o que é novo. E desse vínculo espacial nasce

o sentimentode pertença,bemcomose estimulaa expressão cultural do lugar.

Separar as funções urbanas, então, acabou não correspondendo à me

lhoria da qualidade de vida nas cidades, assim como implicou em profun

dos esforços econômicos, exigindo investimentos pesados e contínuos na

infraestrutura urbana. As mudanças de paradigma provocadas pelas Tec

nologias da Informação e Comunicação, que remodelam o mundo contem

porâneo, têm confirmado o conceito urbano de proximidade entre funções,

otimizando e, eventualmente, recuperando o aproveitamento das áreas

urbanas ricas em infraestrutura, todavia degradas (NARDELLI et al, 2005).
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Sob a compreensão necessária de se pensar e propor cidades mais sus

tentáveis (ou menos insustentáveis) para o futuro, o cenário urbano atual,

já caracterizado por adensamento, verticalização e por uma busca de solu

ções para as cidades contemporâneas - seja por meio da intensificação das

áreas periféricas ou requalificação das áreas urbanas –constitui-se palco

para a ação de arquitetos e urbanistas, que retomam o interesse pela arqui

tetura chamada multifuncional. Esta é capaz de satisfazer funções hetero

gêneas,
ou

seja, construções que abrigam mais de uma função, seja habi

tação, lazer, circulação, esporte, cultura, educação, comércio, entre outros.

Possui presença no espaço urbano, principalmente em lugares dotados de

menor gabarito, e se constitui, geralmente, como uma referência ou marco

para a cidade, embora possa gerar impactos negativos.A multifuncionalida

de é a consequência de uma necessidade de diversidade urbana, com fun

ções que geram presença de pessoas em horários diferentes, diversos usos

ativos, valorização dos percursos, edifícios variados e de diferentes idades,

reunindo subsídios que são base para uma melhor qualificação e vitalida

deurbana (DZIURA, 2003).

Contudo, a arquitetura multifuncional não é o fim dos problemas ur

banos, e está longe de ser. O quadro atual mostra que os grandes centros

multifuncionais tendem a ser privados, semiprivados ou com pouca per

meabilidade sociopsicológica, como os condomínios fechados que possuem

grades protegendoumpúblico ‹privatizado›, e surgemcomo resposta auma

necessidade: segurança (SPERLING, 2001). A arquitetura híbrida, porém,

possui um grande potencial em decorrência de suas características intrín

secas. Construída como portas contra muros, as quais são entendidascomo

somatória dos termos arquitetura e urbanismo (ou desenho urbano) ou

como parte
da

construção
da

cidade, a arquitetura híbrida pode conseguir,

em seu cerne, a vocação de reequilibrar a relação entre público e privado,

entre barreiras e fronteiras, entre espaços fixos e fluxos.

Pois a cidade não se resolve pela destituição de um e a dominação de

outro, mas pelo contato estreito, híbrido e heterogêneo das diferen

ças que se mantém para a construção de um objetivo comum (SPER

LING, 2001, p.7).
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Como diria Lewis Munford (apud SCALISE, 2004), se antigamente a ci

dade era o mundo, hoje o mundo é uma cidade. Assim, para atuar nesse

novo cenário, é necessário o auxílio de novos conceitos para os quais as anti

gas noçõesde escala, medidae proporção já não são suficientes. Acima disso,

é essencial uma solução flexível no que tange ao programa fruto de uma

época e lugar, pois sabe-se que em virtude da velocidade das mudanças nas

atividades humanas, os espaços que são construídos são mais duradouros

que as próprias funções que justificaram sua criação (GLACY, 2004). Assim,

pensar em uma proposta arquitetônica aberta, sistêmica, dinâmica e mul

tifuncionalé, talvez, prever e estar preparado para metamorfoses futuras.

BREVE HISTÓRICO

Os edifícios multifuncionais são inerentes às formações urbanas desde

seus primórdios.Ascidades gregas, por exemplo, apresentavam estruturas,

como aágora – centro secular da Cidade-Estado – que eramaisque umlocal

para transações comerciais, apresentando umespaço circundante utilizado

para encontros civis, bem como fórum social e político para discussões da

população. Também muito conhecidos, os banhos romanos eram lugares

com diversas funções, como prática de exercício físico, sede dos debates

políticos, e onde diferentes atividades eram oferecidas, como bibliotecas,

teatros, auditórios, ginásios e restaurantes (SCALISE, 2004).

Na Idade Média, porém, houve uma diminuição na importância dos

edifícios híbridos, visto que a maioria das atividades da vida cotidiana se

dava nas habitações, salvo aquelas originadas da Igreja e de autoridade ci

vil. Ainda assim, era bastante comum o indivíduo exercer seu ofício sob ou

sobre sua moradia, ou seja, as edificações multifuncionais participam do

aparecimento das estratificações verticais, diferentes das horizontais como

eram comuns à antiguidade (SCALISE, 2004).

Já no século XVIII, os edifícios multifuncionais possuem, em sua

maioria,essa novaestratificação (DZIURA, 2003).Em Paris, o pavimento

térreo das edificações era reservado para comércios, cafés, teatros ou res

taurantes, e nos quatro ou cinco pavimentos superiores havia residências

e/ou escritórios. Essa configuração da rua se torna característica forte e

formatadora da cidade, estando presente até os dias de hoje em ruas tais
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como a Rue de Rivoli, com suas arcadas que definem a planta baixa, prote

gemo comprador e unificam a fachada no nível da rua. Igualmente caracte

rísticas são as residências sobre ponte, caso da Ponte Vecchio, em Florença

(SCALISE,2004). As galerias e passagens cobertas também aparecem e sur

gem como modelos claros de conjuntos residenciais e comerciais dentro do

conceito da multifuncionalidade. O livre acesso e passagem à rua influen

ciam diretamente o espaço urbano, quando se integra a seu tecido.

Após aRevolução Industrial, as cidades se transformamdrasticamente,

saindo do papel secundário no cenário econômico, se tornando o local foco

da produção e geração de riqueza das nações, e trazendo assim novas ma

neiras de pensá-las. Advindas do movimento utópico, desenvolvido pelos

precursoresdo urbanismo que descreviam o que seria a cidade ideal, vieram

três ideias essenciais para essas novas formas de encarar o meio urbano.

A primeira colocava a cidade como «inimiga», considerando uma situação

ideal poder viver ilhado em uma paisagem livre do caos da vida urbana. A

segunda ideia determinava a necessidade de limitar dimensões e números

de habitantespara controle maior do meio urbano. Por último,umconceito

que definia um zoneamento funcional, segregando a comunidade
em

par

tes como forma de evitar problemas sociais (DZIURA, 2003). Essas ideias,

mesmo que extremas e “primárias” no âmbito do urbanismo, terminaram

por perpetuar por diversos estudos e modelos posteriores, gerando propos

tas urbanas que ignoram a complexidade da vida cultural de um ambiente

urbano e suas milharesde facetas, desprezando situações e problemas das

metrópoles existentes.

E foi assim, com a valorização do zoneamento e setorização da cidade,

que o edifício híbrido foi perdendo espaço no meio urbano.Situação que

se agravou com a idealização do urbanismo modernista, que reiterava as

ideias de fragmentação urbana como um princípio de ordem – a cidade,

dividida em zonas monofuncionais, seria distribuída horizontalmente e

passaria a ser ocupada por edifícios monofuncionais (SCALISE, 2004).

Entretanto, por vezes, ainda surgiam trabalhos interessantes que
bus

cavam a validade e aperfeiçoamento da arquitetura híbrida. Um deles, a

Cidade Vertical (1924) de Ludwig Hilberseimer, propunha a união de re

sidência e comércio em construções de alta densidade. Outro exemplo foi

a construção do Rockefeller Center, em Nova York (1931-1939), um dos
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primeiros exemplos de construção multifuncional como forma de reno

vação.Bem sucedido ao conseguir gerar uma centralidade na cidade tra

dicional e evidenciar a vida cotidiana, este projeto definiu no centro um

espaço público heterogêneo, a praça, e abaixo do nível da rua uma galeria

comercial que se comunica com as demais funções do edifício, além de ter

acesso ao metrô, sendo as torres escalonadas para não sombrear a praça.

Outro importante exemplo veio com o grupo Archigram, que propunha

um modo de vida baseado no constante movimento das pessoas. Dessa

forma, as propostas arquitetônicas dos mesmos, entre outras, concentra

vam-se em grandes complexos compactados que alojam diversas funções,

manifestando a possibilidade de crescer e atuar numa escala maior que o

edifício convencional (DZIURA, 2003).

Nas últimas duas décadas, então, existiu uma retomada de interesse

pela arquitetura multifuncional, devido, principalmente, ao seu grande po

tencial requalificador do espaço urbano contemporâneo. Mais que isso, “o

seu ressurgimento está ligado ao desenvolvimento da cidade em direção à sua

periferia, onde ele aparece como o lócus de uma nova centralidade” (MAHFUZ,

1998).Ressurgimento porque depois de um período Ocidental áureo,- que

se iniciaem1880,impulsionado pelas diversas inovações tecnológicas, mas

que temsua produção estagnada com a crise de 1929 – houve adesvaloriza

ção do ideal multifuncional, voltando o edifício híbrido a aparecer somente

no final da década de 1960, ainda de maneira esporádica.

De acordo comMAHFUZ(1998),foi preciso a comprovação da falência

do urbanismomodernistae a constatação do anacronismode ideiasneotra

dicionalistas para os estudos de propostas, para que as cidades contempo

râneas apontassem para as áreas periféricas e os edifícios multifuncionais

como elementos essenciais para intervenções urbanas, com foco nessas

áreas. Segundo Zeideler (apud SCALISE, 2004), esse modo de trabalhar a

arquitetura supera o conceito de megaestrutura ao assumir novamente o

tecido urbano como marco e ser elemento de conexão com tal contexto,

motivo que o faz ter potencial em requalificações e reocupações urbanas.

No Brasil, a história das edificações multifuncionais tem seu ponto

forte em São Paulo, cidade notória por ter sido palco de um processo in

tenso de industrialização, que deixou marcos importantes nas diversas

propostas de organização do território urbano ligadas aos novos modos de
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produção industrial (NARDELLI et al, 2005). Definitivo, também, foi o fato

de que,desde a última década do século passado, iniciaram-se investimen

tos para a recuperação da área central da referida cidade, utilizando a ar

quitetura multifuncional como articuladora do espaço. Assim, os edifícios

híbridos paulistanos se encontram dispersos pelo território, geralmente

instalados onde já havia uma infraestrutura preexistente que poderia ser

aproveitada. Entre os principais exemplos estão o edifício Martinelli, do

início do século XX, o qual já foi considerado o mais alto arranha-céu da

América do Sul; o edifício Anchieta, de meados do século, projetado pelos

arquitetos irmãos Roberto; o Conjunto Nacional, de David Libeskind, nos

anos1950; e o COPAN,damesma época, projetado por Oscar Niemayer
em

parceria com Carlos Lemos (NARDELLI et al, 2005).

DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÕES

Apesar de estar presente desde as primeiras civilizações e ser impor

tante parte conformadora da história das cidades, a arquitetura multifun

cional apenas recentemente gerou uma discussão teórica. De modo que,

estando ainda em desenvolvimento, nemmesmo sua definição e termo de

signado são consensuais entre os profissionais da área, que além de “multi

funcional” fazem uso dos termos “híbrido”, “multiuso” e “uso misto”.

A discussão tem início depois das duas guerras mundiais, que trazem

diversas transformações ao cenário urbano, fazendo surgir a necessidade

de reconstrução das cidades e de planejamento de novos bairros e setores.

Com isso,de acordo com Rykwert (apud DZIURA, 2009) a construção se

torna prioridade social e sua intensidade acaba instigando novas ideias,

contrárias ao zoneamento modernista, iniciando pensamentos e debates

específicos da arquitetura multifuncional.

O debate ganha força na década de 1970, quando o interesse por este

tipo de arquitetura aumenta e o Urban Land Institute (ULI) publica uma

definição para a arquitetura multifuncional, caracterizando-a como aque

la que possui três ou mais usos, integrações funcionais e físicas dos com

ponentes do projeto e conformidade de um planejamento urbano (apud

DZIURA, 2009), ainda pressupondo que paraatender estas conformidades,

deveria se tratar de um edifício em altura.
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Neste ponto, os arquitetos já buscavam entender e usar melhor das re

lações da arquitetura mista com o contexto urbano, ficando cada vez mais

claro e mais latente no debate como é intrínseca a relação entre o espaço

público, o espaço semipúblico e o privado. É a partir destas novas percep

ções que Zeidler (apud DZIURA, 2009) caracteriza a arquitetura multifun

cional comoumaideia,umconceito e não tanto uma tipologia definidacom

precisão, podendo ser qualquer construção que obrigatoriamente apresen

te mais de uma função e que vá além da integração interna destas funcio

nalidades, relacionando-se com o contexto urbano. Assim, tanto o edifício

pequeno quanto o grande, podem ser considerados obras multifuncionais.

É justamente quando se priorizam as relações contextuais que a arqui

tetura híbrida ganha força, por aparecer como instrumento de descentra

lização ou multiplicação de centralidades, e possibilitar a rediscussão do

espaço privado e a alteração do conceito tradicional do espaço público.

COMPLEXOS MULTIFUNCIONAIS:

DO ACESSO PÚBLICO AO ESPAÇO PRIVADO

A reflexão acerca de complexos multifuncionais está extremamente li

gada ao contexto no qual se inserem, seja ele espacial, perceptivo, histórico

ou social. Assim, como Leupen (apud DZIURA,2003) afirma: “um projeto

não é feito num vazio. Cada projeto possuiumlugar,umentorno específico

e uma história”. O edifício multifuncional, estabelecendo, então, funções

com seu entorno, não existirá sem a presença da cidade (DZIURA, 2003).

O entendimento do termo cidade mantém, implicitamente, o conceito de

espaço público, elemento fundante de sua existência (SPERLING, 2001).

Dessa forma, entende-se que a relação entre o espaço público e privado

não só envolve os edifícios multifuncionais pela simples presença de várias

funções servirem tanto ao indivíduo quanto ao coletivo, mas também os

envolve por eles fazerem parte da cidade.

Os conceitos de espaço público e, consequentemente, de espaço priva

do, foram e sãomuito discutidos, desde a sociologia e antropologia urbana,

à disciplinas que podem não estar diretamente ligadas ao entendimento

da cidade e das relações arquitetônicas com a mesma. Mas anteriormente

à noção ou especificação desses «espaços», é importante definir o que é a
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permeabilidade espacial, visto que constituiumdoselementos que influen

ciam a relação de integração do edifício com o entorno imediato - ou seja,

os espaços (DZIURA, 2009).

A palavra permeabilidade, inicialmente, comunica algo que passa,

muda ou transita de
um

lugar para outro.

Trata-se, assim, de percorrer (distância no espaço); ultrapassar (de

terminado ponto no espaço); chegar a determinado lugar; mover-se

em relação a ponto ou observador fixos; penetrar, passando de um

lado a outro (DZIURA,2009, p.15,16).

Existem alguns tipos de processos que compõem a permeabilidade es

pacial, tais como: físico, visual ou sociopsicológico. Esses expressam uma

condição que confere às pessoas a possibilidade de acessar um espaço e de

andar deumpara outro. Relacionam-se, então, ao ato de entrar e atravessar

um espaço, de estar ciente dessa habilidade e do sentimento confortável de

tal responsabilidade (DZIURA, 2009). Especificamente, a permeabilidade

física se refere à facilidade com que as pessoas podem acessar os espaços e

se movimentar dentro deles; a permeabilidade visual designa a capacidade

de alcance visual dos espaços, ou seja, o modo pelo qual se relacionam em

termos visuais com os imediatamente adjacentes, bem comose vincula ao

fato de as pessoas se sentirem convidadas a entrar emum determinado es-

paço; a permeabilidade sociopsicológica é o grau em que as pessoas se sen

tem seguras para acessar e usar um determinado espaço (DZIURA, 2009).

Segundo Hertzberger (apud DZIURA, 2009), os conceitos de “público”

e “privado” podem ser interpretadoscomo a tradução,emtermos espaciais,

de “coletivo” e “individual”. Tomando um sentido mais absoluto, pode-se

dizer que, pública é uma área acessível a todos a qualquer momento, sen

do que a responsabilidade por sua manutenção é assumida coletivamente.

Seu significado reside no fato de as pessoas poderem se encontrar sem se

conhecer, de se movimentarem sem colidir ou ainda, de se ignorarem umas

às outras sem perceber (DZIURA, 2009). Privada é uma área cujo acesso

é determinado por um pequeno grupo ou por uma pessoa, que tem a res

ponsabilidade de mantê-la. Ou seja, na esfera pública existe de fato uma
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permeabilidade espacial acessível, em sua teoria, e no espaço privado essa

permeabilidade não é tão acessível assim.

Os espaços multifuncionais, em sua grande maioria, podem ser enqua

drados no conceito, citado por Dziura (2009), de espaços “públicos priva

tizados”, caracterizados por serem espaços de domínio público, embora

destinados a determinados gruposda sociedade. Essa relação acontece pela

falta de permeabilidade, principalmente, visual e sociopsicológica que os

espaços multifuncionais costumam apresentar. Nesse caso, o espaço públi

co perde seu caráter de suporte das relações sociais e se esvazia, hipertro

fiando os espaços privados criados pelo interesse econômico e a iniciativa

privada (SPERLING, 2001).

Para que o interesse pela arquitetura multifuncional seja visto como

algo positivo e valoroso para a cidade, é necessário pensar um espaço ur

bano que privilegie fronteiras e não barreiras. Sendo que a fronteira pres

supõe a manutenção e respeito ao que é diverso sem as barreiras físicas,

visuais e psicossociais, que constroem a cidade contemporânea e que impe

dem o acesso à cidadania (SPERLING, 2001). Os edifícios multifuncionais

podem se configurar de duas maneiras
no

que diz respeito à cidade: como

estratégia de migração, quando o edifício se fecha para a cidade, negando

-a; e como estratégia de integração entre os espaços públicos e o próprio

edifício, abrindo-se para a cidade (DZIURA, 2009). É importante que se

escolha como essa arquitetura vai determinar a forma do espaço e, conse

quentemente, a identidade da cidade.

ESTUDO DE CASO

Construído em 1959 pelo arquiteto David Libeskind, o Conjunto Na

cional é considerado um dos mais importantes representantes da arqui

tetura multifuncional no Brasil. Situado em um local privilegiado em São

Paulo, no quarteirão que delimita a Avenida Paulista, a Rua Augusta, a

Alameda Santos e a Rua Padre João Manoel, a obra está vinculada ao pro

cesso de deslocamento do capital do Centro Novo para a Avenida Paulista,

tendo contribuído para acelerar a verticalização e a mudança de uso e ocu

pação dessa região (BRASIL, 2009). Mais do que isso, a construção ocorre

em um momento em que a cidade está se consolidando como “metrópole
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moderna”, quando todo este crescimento expressivo expõe a importância

da relação entre edifício e meio urbano. É, então, um projeto que entende

essa metrópole e sua nova dinâmica urbana (BRASIL, 2009).

Figura 1. Conjunto Nacional. Fonte: Própria com base em Costa, 2012

O edifício é composto por dois grandes volumes nos quais o arquiteto

dispõe as diversas funções. Na lâmina horizontal, que ocupa toda a qua

dra, está a galeria comercial; enquanto na lâmina vertical, que ocupa ape

nas uma parte da projeção do terreno, coexistem serviços e residências.As

opções projetuais do conjunto garantem uma permeabilidade espacial no

percurso do edifício gerando, nele próprio, dimensão e dinâmica urbanas

(DZIURA, 2009), com ruas internas, praça e travessias que, juntas à mul

tifuncionalidade do local, mantém o contínuo uso. E é justamente com a

criação destas quatro ruas internas que dão acesso as lojas, que o arquiteto

consegue uma permeabilidade e um interessante diálogo do espaço privado

com o público. Afinal, as ruas internas são interligadas às ruas externas, o

 

209projeto



que permite diversos fluxos de passagem das pessoas, que podem cortar a

quadra por dentro do edifício ou sair em outra rua. Dessa forma, o arqui

teto consegue induzir uma apropriação pública do interior do edifício, não

só transformando este espaço em semipúblico, ao se aproveitar da possibi

lidade de encurtamento de caminhos dos transeuntes com a circulação em

cruz, mas também ao garantir espaços de qualidade de estar e exposições

em uma praça central.

Entre outras estratégias, a preocupação com a vista do pedestre tam

bém foi essencial. O edifício não só possibilita como também convida

(DZIURA, 2009), ao manter os eixos que permitem alcance visual nas gale

rias de entradas - grandes aberturas para o acesso - uma própria multifun

cionalidade do entorno imediato e uma praça de convívio, que interliga as

quatro ruas da quadra e dá acesso as funções superiores.Ou seja, existe to

tal inteligibilidade interior, para garantir permeabilidade visual e espacial.

Figura 2. Planta Conjunto Nacional - esquema de acessos. Fonte: Desenho

próprio baseado em plantas de VIEGAS (2003)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos estudos a cerca do tema arquitetura multifuncional, se

torna clara a relevância dessa tipologia no contexto histórico da própria

arquitetura, onde surge como resultado das necessidades
da

sociedade e

se revela a gênese de “tipologias” tão buscadas atualmente pela reunião de

atividades num mesmo lugar. Também traz consigo o importante papel de

articular os espaços, pois se não for bem planejado o edifício ou complexo

multifuncional corre o risco de impactar negativamente a região em que

será implantado, devido às consequências de mudança de uso, densidades,

deslocamentos, entre outros.

O que se percebe é que, ao longo da história, os edifícios multifuncio

nais permaneceram em contextos diferentes, mas com intenções e preocu

paçõesemcomum,com necessidades que não se resumemem somente um

estilo ou função.

A arquitetura híbrida pretende voltar a agrupar
os

fragmentos disper

sos, nos quais forma e função se complementem mutuamente e devolvam

a vitalidade às cidades atuais. A presença dessa arquitetura tem muita re

levância, pois alimenta a dinâmica das cidades, e ainda tem potencial para

resolver alguns desafios urbanos. Entretanto, o edifício ou complexo em si

não resolveria o problema das grandes cidades e dos centros urbanos de

gradados, é necessário rever as metodologias de projeto atuais, pensar nas

relações sociais, ambientais, no conforto e mobilidade das pessoas, entre

outros vários fatores.
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RESUMO

O presente artigo abordará a crise do objeto arquitetônico por meio

de uma linha metodológica que escava, no presente, os genes de ruptura

da objetividade moderna, contidos nos próprios edifícios modernos que

compõem a condição das metrópoles contemporâneas.



INTRODUÇÃO

O presente artigo abordará a crise do objeto arquitetônico por meio

de uma linha metodológica que escava, no presente, os genes de ruptura

da objetividade moderna, contidos nos próprios edifícios modernos que

compõem a condição das metrópoles contemporâneas.

A crise do objeto arquitetônico será entendida aqui não como uma fa

lência, ou uma derrota, mas como um processo de restauração, um proces

so de metamorfose de seu campo de experiência. Como veremos a seguir,

a crise diante do domínio sobre o objeto, será também a possibilidade do

surgimento de novos tipos de objetividades: objetos que estão sempre para

um sujeito determinado, onde a realidade do mundo é sempre uma “vonta

de humana tornada objeto”, como define Schopenhauer (2006, p.30).

O conceito de caixas será abordado no presente artigoem um duplo

sentido, enquanto um processo de compreensão das aberturas - no sen

tido de possibilidades tornadas virtuais (LEFEBVRE, 1999) - provocadas

pelos objetos arquitetônicos; e enquanto caixas de pandora. Deste modo,

os objetos arquitetônicos serão entendidos como um processo de criação

humana que ao mesmo tempo em que liberta novas possibilidades para a

cidade, cidadãos e projetistas (revelando sempre novas alternativas e novos

tormentos), mantém velado em seu cerne uma esperança de metamorfose

social. Pontuar-se-á em cinco caixas - autonomia, interação, intersecção,

sobreposição e meta formação - um percurso criado para orientar a refle

xão sobre as transformações ocorridas na relação entre o objeto arquitetô

nico e o lugar de sua influência.

Na construção do presente discurso foram selecionados, dentre tantos,

exemplos capazes de tornar visíveis as metamorfoses em curso, forjando

um sentido para as convulsões observadas nas obras arquitetônicas dos úl

timos cem anos (conforme diagrama abaixo). Estes arquitetos e estudos

de caso escolhidos, ao serem conectados, cumprem o papel de demonstrar

como a relação entre o edifício, o meio e o usufruidor tem se tornado cada

vez mais intensa,em decorrência da complexidade crescente do espaço ur

bano. É bom ressaltar que não se trata de uma série de tempo linear, mas

de uma linha genealógica, onde cada caixa está contida na temporalidade

espessa do presente.
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Figura 1. Crise do objeto arquitetônico em cinco caixas

A reflexão se inicia sobre a abertura provocada pela “autonomia do

objeto” na obra dos grandes mestres modernos, cujo fato primordial fora

conceber caixas para um sujeito universalcujos objetos, por sua vez, eram

a “imagem essencial” que a cultura moderna atribuía ao universo (GABO,

1920; KRAUSS, 2001, p.292-303). Como resultado, estas caixas provocam

rupturas (aberturas e encerramentos) ao se tornarem objetos autônomos

em relação ao lugar e o passado. Daí advém suas forças e suas fraquezas.

A partir deste pensamento dá-se continuidade demonstrando como a di

versidade cadavez maispujantenosespaçosentre osedifícios,tende aalcançar

e transformaro cerne destesmesmosobjetosarquitetônicos.Ainteração entre

a subjetividade intrínseca às caixas arquitetônicas e as subjetividades latentes

no espaço urbano provocaummovimento de troca e transformação contínua.

Em seguida, a abordagem se dará sobre as fronteiras, suas sobreposi

ções, sua inconstância e o tratamento sutil e revelador que emana dasobras

de Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha, ao fazerem dos limites da

caixa o espaço de ressignificação contínua de suas obras.

Esta sutileza permanece e se intensifica na nova geração de arquitetos

paulistas, que levam este jogo de limites ao extremo, pela sobreposição de

camadasde espaço interconectadas por eixos que se restaurammutuamente.

Por fim, a passagem do moderno ao contemporâneo se funda na cons

tante metamorfose do objeto, provocada pela plasticidade presente na ex

periência humana das grandes metrópoles contemporâneas.
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CRISE DO OBJETO

Não pretendemos aqui encerrar todo debate acerca do que vem a ser

um objeto e, também, o seu par dialético, um sujeito. Iremos apenas deli

near umaarena de referências, que sobreporemosao campoda arquitetura,

para instalar a presente discussão.

ParaAdorno e Horkheimer (1996), a mentalidade iluminista (cuja força

dominou os esforços dos primeiros modernos) usa a pretensa capacidade

da ciência de perceber a verdade dos objetos como uma forma de domínio.

Inicialmente, serve para o domínio da natureza e, em seguida, para o do

mínio do homem pelo homem. Um ato de violência em que determinados

sujeitos definem o que é a verdade do mundo. Observamos este fato em

boa parte da teoria arquitetônica, onde teóricos iluminados se colocam na

posição de verdadeiros definidores do que vem a ser o objeto arquitetônico.

Para boa parte da vanguarda moderna, que quis fazer de seus objetos a sín

tese das leis profundas do cosmos.Este ímpeto não passa de uma mímesis

do discurso iluminista.

“Pensando, oshomensse distanciam da natureza, para colocá-la dian

te de si, tal como ela deve ser dominada.” (ADORNO e HORKHEI

MER, 1996: 58) “Amadurecida até passar do ponto, a sociedade vive

da imaturidade dos dominados (...). Através da mediação da socieda

de total, que amarra todas as relações e impulsos (...) dirigida pela

coação” (ADORNO;HORKHEIMER, 1996:55).

A visão mais simplória desta questão opõe o sujeito àquilo que chama

mosdeobjeto,comosearealidade pudesse serrecortadasemambiguidades.

Para Schopenhauer (2006, p.0-31), ao analisar o mito da caverna de

Platão, o mundo dos objetos verdadeiros não é aquele situado fora da ca

verna, pois este não passa de outro mundo de aparências. Não importa se o

que vemos dos objetos são os contornos de sua sombra ou o reflexo da luz

sobre nossa retina, os contornos destes objetos não passam de modos de

ver esta realidade. Para ele, o mundo seria sempre “representação, objeto

para um sujeito”, pois o “mundo das ideias” de Platão é formado pela lógica

e os juízos que permitem prever a sequencia e o inter-relacionamento entre
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as sombras. Assim, todo objeto é formado pelas vontades e escolhas do

sujeito que observa:

Seo mundo todo, como representação, é apenas a visibilidade davon

tade, a arte é o esclarecimento desta visibilidade, a Câmara obscura, a

mostrar os objetos com mais pureza, e permitir uma melhor visão de

conjunto e combinação dos mesmos, o teatro no teatro, o palco sobre

o palco no Hamlet(SCHOPENHAUER,2006, p.52).

No caso da arquitetura, cujos objetos são produzidos, fundamental

mente, através de representações (desenhos, conceitos) entender-se-á que

seus objetos estão povoados de intenções e desejos de apropriação domun

do, desejos de tornar humano aquilo que é distante. Não há motivos para

se temer um percurso que resulte em irracionalidade ou em uma atitude

de “tudo vale”. Levi-Strauss (2000)aponta de forma bastante sóbria que o

enfrentamento destas relações entre os fatos, os objetos e os sujeitos são a

parte fundante do conhecimento humano:

“seres e coisas podem conservar seus valores próprios sem perder a

nitidez dos contornos que os delimitam uns em relação aos outros,

e dão a cada um uma estrutura inteligível. O conhecimento não se

baseia numa renúncia ou numa permuta, mas consiste em uma se

leção de aspectos verdadeiros, isto é, aqueles que coincidem com as

propriedades de meu pensamento. Não, conforme pretendiam os

neokantianos, porque este exerce sobre as coisas uma inevitável co

erção, porém bem mais porque meu pensamento é ele próprio um

objeto. Sendo ‘deste mundo’, participa da mesma natureza que ele”

(LEVI-STRAUSS, 2000, p.53-56).

Esta coincidência provisória e volátil entre sujeito e objeto foi ampla

mente discutida pela antropologia e a filosofia, e este espaço do “entre”

foi chamado de muitas formas: a “lente” (LARAIA, 2007) ou código (BAU

DRILLARD, 1991). É por tal mobilidade na formulação dos objetos, que

Boaventura Souza Santos (2006) propõe a ideia da criação de contraobjetos

219projeto



ou a formulação de uma “objetividade engajada”, o que significa uma obje

tividade que revele os parâmetros, as premissas a partir das quais está se

observando o mundo. Para Lefebvre (1999; 1967), esta atitude será sempre

uma ação ética, pois se não há um objeto neutro, sua formulação envolverá

sempreumaatitude direcionada àcomunidade,aoshomens e à maneiraco

moformulamos o nosso destino em conjunto. É por isso que devemos com

preender os objetos comoum “outro”, e o residual (aquilo que o sujeito não

alcança) como o fundamento da presença do objeto. Para Lefebvre (1999;

1967), é nos campos cegos, naquilo que nosso intelecto não é capaz de per

ceber na aparência dos objetos, que estão as sementes das novas possibi

lidades, presentes no mundo apenas como virtualidades (possibilidades).

Autonomia: crise do objeto arquitetônico e o conceito de sistemas

Na efervescência das cidades nos séculos XIX e XX, os entendimentos

que cercavam a compreensão do objeto arquitetônico passaram por expres-

sivas mudanças.

Tomemos como exemplo a obra de Oscar Niemeyer como um caso

limite. A aparente pessoalidade de sua produção poderia levar a crer que

se trata de uma proposta que rompe com a objetividade moderna, em

busca de um projeto fundado na subjetividade. Se em muitos aspectos

as propostas são baseadas em escolhas pessoais, a sua intencionalidade

é a busca pela forma universal: a sensualidade das formas busca revelar

a universalidade necessária da curva, que compartilha sua presença nas

curvas da mulher amada, nas curvas das montanhas do Rio de Janeiro, e

no universo curvo de Einstein.

De fato, este desejo por uma objetividade universal fundido com uma

atitude subjetiva de fundação da verdade universal é uma atitude bastante

ligada à origem do próprio pensamento moderno. É realmente intrigan

te perceber como Descartes funda suas verdades universais e necessárias,

em seu discurso sobre o método, baseado em uma narrativa extremamen

te pessoal, que conta como seu percurso pessoal o levou, quase que por

acidente, a descobrir toda a objetividade do mundo por meio de sua mais

profunda subjetividade (DESCARTES, 1996).

Por mais suaves que se mostrem as curvas de sua obra, Niemeyer man

tém este espírito de autonomia de suas caixas, objetos que se destacam e se
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isolam do contexto, repousando sobre suas bases fechadasumdiscurso que

pretensamente elimina as ambiguidades. Nesse sentido, Montaner (2008)

destaca como a historiografia e a crítica clássica balizaram suas interpreta

ções destacando demasiadamente o objeto em si, separando ou mesmo ne

gligenciando as relações entre esse e o indissociável contexto em que está

contido.Sob esta perspectiva, a cidade moderna e sua densidade crescente

passam a demandar maior intensidade na relação objeto e meio.

Discorrendo sobre a crise do objeto arquitetônico moderno, Castrovie

jo Ribeiro (2007) destaca como essa circunstância se associa à teoria da

“Ciudad Collage” desenvolvida por Colin Rowe e Fred Koetter. A partir da

comparação de esquemas de figura e fundo entre as cidades clássica e mo

derna, os referidos autores expressam o embate estabelecido pela transfe

rência da imagem do espaço público para o espaço dos edifícios, no que se

refere, respectivamente, às cidades tradicional e moderna. Rowe e Koetter

interpretam que a crise perdura pela dificuldade do edifício moderno estri

tamente funcional acomodar a imprevisibilidade característica das ativida

des do espaço público (CASTROVIEJO RIBEIRO, 2007).

Assim, os argumentos dos autores mostram como a complexidade al

cança o objeto arquitetônico com a consolidação dos grandes centros ur

banos, culminando numa série de novas condições a ser encarada por um

contexto que, cada vez mais, escapa às posições clássicas e estritamente

racionais. Deste modo, fica claro o estabelecimento de um novo paradig

ma na fronteira do objeto arquitetônico que, desde então, tende a realizar

articulações e estabelecer diferentes vínculos pela concatenação entre as

subjetividades do público e as necessidades de ordenação do privado. Esse

“entre” objetos torna-se, então, uma importante referência na compreen

são da crise e resolução dos conflitos existentes nos espaços urbanos.

Interação: diversidade no “entre objetos”

A escolha desse recorte teórico se justifica pelo fato de conter impor

tantes aspectos no debate acerca da inclusão da diversidade nos espaços

edificados. Montaner (2008), em uma incursão filosófica, retrata que, em

definitivo, o espaço livre é o espaço cheio de espaços – isso diante da impre

visibilidade que cinge as várias possibilidades de uma atividade que está no

cerne do ser humano: o ato de territorializar.
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[...] a arquitetura moderna consistia mais em pensar os sistemas de

relação entre os objetos do que projetar os mesmos objetos abstra

tos, mais em modelar o espaço exterior de relação entre os edifícios

do que configurar espaços interiores modernos. Esse foi o princi

pal motivo para a criação de estruturas urbanas abertas, capazes de

crescer e hábeis para integrar a natureza (MONTANER, 2008, p.19,

tradução dos autores).

É a partir desse cenário que os elementos espaciais passam a ser

entendidos como um complexo conectado a uma rede ativa de sentidos e

significados, tendo em vista as subjetividades que surgem e enriquecem

as paisagens urbanas. Essa nova situação possui influência direta do

pensamento sistêmico que prevê a articulação das partes, de modo que o

todo seja resultado de sua constante integração em um estado de equilí

brio dinâmico. A assimilação dessa proposição alcança o extremo contido

na expressão “o conjunto de relações é mais importante que o objeto em si”

(LUHMANNapudMONTANER,2008, p. 11). Assim, a totalidade do objeto

arquitetônico não se acaba em seus limites materiais, mas sim na extensão

das diversas possibilidades e vínculos que o mesmo pode estabelecer.

No bojo dessa nova interpretação, a crítica acerca do objeto arquite

tônico encaminha-se para diálogos que envolvam distintas referências e,

assim, apresentem um caráter mais plural. Fenômeno que deforma a clare

za dos conceitos de valoração, levando o significado para um estado mais

dinâmico e volátil do que estático e permanente. Esse alargamento gera

outro fator de encadeamento de crise aqui discutida, uma vez que resultará

em ambiguidade e incapacidade de compreensão única, em decorrência do

próprio conjunto subjetivo de seus significados.

Esta outra caixa de pandora foi magistralmente aberta, como pode

mos perceber na obra de Lina Bo Bardi. Exemplos desta sensibilidade es-

tão presentes, por exemplo, na sua proposta para o Pelourinho, em que a

Arquitetura é apenas um dos componentes de uma leitura que é cultural,

social e também sensível às manifestações sociais. Todavia, para efeito des

te artigo, talvez seja o Museu de Arte de São Paulo(MASP) o exemplo mais

paradigmático. É surpreendente perceber como uma caixa, ao ser elevada

e tornada translúcida, funda uma transformação radical na interação do
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objeto com o seu contexto e com a vida da cidade. Aqui, o espaço é vago, é

um campo de possibilidades em que seu significado está constantemente

flutuando sobre a maneira como os diversos sujeitos o ocupam.

Esse arranjo sustenta um novo conceito de espaço que encaminha para

umaconcepçãoarquitetônico-urbanísticamaisdemocráticae ricaemreferen

ciais. Trata-se de um processo que resulta num sofisticado modo de elaborar

o programa arquitetônico ao trabalhar plataformas que sejam mais convida

tivas e permeáveis. Espaços que tenham qualificações suficientes para esta

belecer diferentes diálogos, ou seja, dotados de versatilidade necessária para

encarar os problemas que a complexidade traz ao mundo contemporâneo.

Mesmo que a arquitetura moderna tenha limitações no que diz respeito

ao enfrentamento da crise do objeto arquitetônico, sobretudo aos objetos

relacionados à intensão de legitimar um modelo que responda às múltiplas

exigências de um contexto plural, é incontestável que muitas de suas expe

riências geraram contribuições relevantes. O exemplo do MASP demonstra

como um edifício foi capaz de construir um espaço vago. Os Vazios Urbanos

são, hoje, espaços críticos da cidade. Segundo Solà-Morales (2002), existem

dois sentidos para estes terrenos vagos: (1) Vazio, livre, improdutivo, obsole

to; e (2) impreciso, indefinido,vago,semlimites.Isso possibilitaa construção

de “outros espaços”, que sejam contra a realidade cotidiana vivida na cidade,

espaços onde a liberdade, a diferença, a indefinição, a improdutividade e o

ócio criativo podem emergir, por estarem fora do circuito produtivo.

Partindo deste olhar, o entendimento do objeto arquitetônico torna

-se um exercício transdisciplinar em razão da multiplicidade de tensões

que alcançam e interferem no edifício. Esse fenômeno motiva diferentes

interpretações espaciais que, segundo Montaner (2008), se traduzem em

uma inquietude intelectual e criativa que nunca cessará. Assim, o emergen

te urbano, constituído pelo choque provocado pelo diálogo de diferentes

objetividadesno espaço da cidade moderna, é um dos paradigmas da crise

do objeto arquitetônico.

Intersecção: espaço contínuo e o brutalismo paulista

Segundo SPERLING (2001) o debate construído pelosmodernosacerca

dos espaços vazios foi largamente enfrentado pela chamada “Escola Paulis

ta”, e se mostra de grande valia para a aquisição de referências materiais
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sobre o tema aqui analisado. Nesse sentido, abordaremosemseguida acon

cepção espacial de arquitetos como Vilanova Artigas e Paulo Mendes,que

quebraram barreiras propondo espaços de possibilidades em um novo pa-

râmetro de orientação espacial.

Discursando sobre a corrente brutalista, Bastos e Zein (2010, p.78)

afirmam quese pode destacar, em relação ao partido, uma certa “preferên

cia pela soluçãoemmonobloco ouemvolume único, abrigando todasas ati

vidades e funções do programa atendido [...]”. A respeito das elevações, há

uma predominância dos cheios sobre os vazios, onde o concreto assume a

materialidade destas caixas, ressaltadas pelas texturas e pelo concreto dei

xado aparente. Quanto ao sistema construtivo, observamos um estrutural

cujo trabalho remonta as forças estáticas suportadas, onde os vãos livres e

balanços amplos dão o tom da espacialidade. A definição de composição é

discutida pelos autores no seguinte trecho:

Quanto à composição: preferência pela solução em ´caixa portante`

(Citrohan, Le Corbusier); preferência pela soluçãoem ´planta genérica`

(vãos completamente livres, Mies); preferência pela solução de teto

homogêneo em grelha uni ou bidirecional (à maneira miesiana), comu

mente sobreposta de maneira independente sobre as estruturas infe

riores; emprego frequentede vazios verticais internos,muitas vezesas

sociados a jogos de níveis / meio-níveis, em geral dispostos de maneira

a valorizar visuais e percursos voltados para os espaços interiores co

muns, cobertos, de uso indefinido; os espaços internos são geralmente

organizados de maneira flexível, interconectada e não compartimenta

da [..] (BASTOS; ZEIN, 2010, p.78,79, grifo nosso).

Conforme Bastos e Zein (2010, p.79), as características simbólico con

ceituais englobam a utilização de uma paleta restrita de materiais; clareza

da solução estrutural; a noção de protótipo potencial; utilização da pré-fa

bricação como método de construção; e a “ênfase no caráter experimental

de cada exercício arquitetônico, tanto construtiva quanto programatica

mente”. Essa ênfase no caráter experimental se aproxima do tema explora

do na definição de composição, no caso a “planta genérica”, na qual pode

mos relacionar a experimentação coma ideia de nãodeterminação concreta
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dos usos, instaurando a incerteza do programa ou - como Bastos e Zein se

referem - um “uso indefinido”. Posição que revela indícios de uma arquite

tura permeável, capaz de absorver a complexidade externa aos edifícios.

A partir dessa conceituação inicial e da apresentação dos temas rele

vantes para a argumentação desejada, adota-se como referência de enga

jamento teórico-projetual o arquiteto Paulo Mendes da Rocha. De acordo

com Bastos e Zein (2010, p.113), o uso da grande laje nervurada sob a qual

o programa se resolve mantendo a continuidade espacial, bem como o edi

fício de dominante horizontal estruturado espacialmente por vazio central,

são decorrentes da arquitetura paulista e, consequentemente, de Paulo

Mendes da Rocha. Este vazio não se trata do espaço de ninguém, ou até do

espaço abandonado, mas sim do espaço da incerteza, da experimentação.

Para Sperling (2001), a escola paulista formula uma dissolução da Ar

quitetura e do Urbanismo, alcançando a ideia de território. Segundo o au

tor, este termo só poderia ser construído pela arquitetura:

Mais do que a satisfação de qualquer programa em particular, a ar

quitetura deveria construir o território. Termo que em seu enten

dimento não traz a visualização de barreiras, mas de fronteiras. A

resposta do arquiteto frente ao lugar é o desenho deste território,

que será construído pela criação de uma superfície análoga: a laje. A

arquitetura como território coberto, abrigado, passa a não ter limi

tes definidos e a gradação da qualificação dos espaços é enriquecida

(SPERLING, 2001, p. 10).

As casas projetadas por Artigas e PauloMendesdaRocha, mostramque

a continuidade espacial se torna evidente no ato de transformar umespaço

individual em um espaço que abrigue a vida social. Não se trata de uma

homogeneização dos espaços, mas sim do “entrecruzamento das diversas

qualificações mantendoas fronteiras dassuassingularidades locais”(SPER

LING, 2001, p. 10). Paulo Mendes mostra que é necessário pensar uma ci

dade (arquitetura e urbanismo) que privilegia fronteiras e não barreiras.

No projeto para o Museu Brasileiro da Escultura (MUBE, 1987-1992),

Paulo Mendes da Rocha cria
um

lugar de abrigo que, ao mesmo tempo, é
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um espaço contínuo. Este espaço contínuo abriga usos indefinidos: tanto o

de museu quanto o de praça; tanto o privado quanto o público (SPERLING,

2001). Segundo Bastos e Zein (2010) e Sperling (2001), as superfícies são

dispostas de tal forma que os espaços dão continuidade ao público; o exte

rior e interior são conectados por rampas, escadas e luz natural, não crian

do barreiras, mas sim fronteiras.

Paulo Mendes cria uma casa atemporal, de planta livre e uso genéri

co. O arquiteto (MENDES, 1979 apud SPERLING, 2001, p.8), no texto de

apresentação da Casa de Catanduva, diz que é “Lúdica e sensual como um

castelo. Madura e infantil, masculina e feminina. Não para pessoa determi

nada, mas que exija personagens”. Ele retoma um discurso da escola pau

lista segundo o qual, ainda que a casa passe por usos diferentes, manterá

sua essência, não ficará obsoleta, poisem sua concepção, pensou-se emum

programa genérico.

A continuidade espacial encontrada no MUBE e nas residências pro

jetadas por Paulo Mendes constitui-se como referência para o enfrenta

mento da questão contemporânea. As fronteiras criadas pelo arquiteto são

como uma pele a ser rompida, um mundo novo a ser descoberto, aonde o

abrigo orienta o espaço da possibilidade. O vazio urbano, conceituado por

Solà-Morales (2002), traduz este espaço preenchido por fronteiras a serem

rompidas, possuindo uma ausência de barreiras, tornando possível a res

significação do espaço.

Para Artigas (2004), o arquiteto deve projetar a casa como cidade e a

cidade como casa. Essa visão mostra o interesse da arquitetura brutalista

pelo tema da fronteira no espaço urbano, avançando a tradicional “bar

reira” imposta pela divisão do espaço público e privado. O vazio urbano

passa a ser uma das condicionantes projetuais do brutalismo paulista,

sendo incorporado ao programa arquitetônico. Logo, o espaço vazio pas

sa a fazer parte da caixa do edifício, sendo as fronteiras uma maneira de

mobilizar trocas.

SOBREPOSIÇÃO: ESPAÇO POLISSÊMICO E A CASA CARAPICUÍBA

As
fronteiras rompidas como vimos

em
Artigas e Rocha, são de suma

importância para a compreensão das transformações provocadas pelas
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caixas,aqui estudadas, que silenciosamente emanam de seu interior trans

formaçõesde princípios,como metatransformaçõesda essência de sua pró

pria objetividade, ou seja, uma metamorfose que irrompe sua pureza apa

rentemente banal. Estas novas rupturas têm sido levadas ao extremo pela

nova geração de arquitetos provenientes daescola paulista, imbuídosdeum

novo teor, uma nova compreensão e concepção do espaço arquitetônico. Já

em sua aparência, uma das características que marca as novas caixas bruta

listas é a advento da diversidade, da sobreposição em camadas, dando-lhe

mais pluralidade e, consequentemente, maior versatilidade.

Deumponto de vista pragmático, comoapontam Bastos e Zein (2010),

o grupo de arquitetos brutalistasadquiriu uma nova maturidade profissio

nal, mostrandoumamaior adaptabilidade e compreensão das exigênciasda

arquitetura no contemporâneo, além de uma perspicácia no uso de novos

materiais. A paleta, antes bem restrita, sofre uma ampliação de maneira

bem criteriosa. Bastos e Zein (2010, p. 291) nos revelam:

Além disso, e mais importante ainda, esses arquitetos revelam

maior adequação no manejo das referências eletivas, que parece ter

passado de uma apropriação mais ou menos mimética da contribui

ção de seus mestres (fato aceitável e natural no entusiasmo juvenil

de recém-formados), para um manejo menos literal, mais próprio e

certamente muito mais criativo desse mesmo repertório, fincado na

sua tradição local, ou seja, na arquitetura da escola brutalista paulis

ta dos anos de 1960-1970.

Do ponto de vista que nos interessa, aquele objeto autônomo que ini

cialmente interage com a cidade e depois vê suas fronteiras se diluindo,

agoraaparece comoumjogocomplexo de sobreposições,onde a caixa é cen

trifugada emseu centro, interpondo plataformas encavaladas e integradas

por eixos que as pressionam e as unem.

Entre os integrantes dessa nova geração, Angelo Bucci e Álvaro Punto

ni partem de uma assimilação mais literal de suas referências a uma rein

venção da forma de projetar, que se desdobra até resultar em elementos

característicos de uma linguagem pessoal. Os preceitos da escola brutalista
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paulista ainda continuam vigentes.Contudo, existe uma ressignificação de

determinados conceitos que respondem com bastante propriedade a ques

tões da atualidade.

Como exemplo desta nova atitude, analisaremosas relações espaciais

presentes
na

casa Carapicuíba, projetada pelo arquiteto Angelo Bucci.

Nesse projeto, o lugar é encarado como uma condicionante de grande re

levância. A topografia do terreno é acidentada, de modo que da rua não

é possível ver claramente o nível final do terreno. Isso ocorre devido o

mesmo ter um caimento topográfico de seis metros de altura. A adapta

ção do projeto a essa característica é um fator determinante na definição

do partido arquitetônico. O programa de necessidades desenvolve-se em

função desse lugar e de imperativos que invertem a habitação tradicional,

criando uma casa (morar) no nível inferior e um escritório (trabalhar) no

nível da rua (superior).

 

Figura 2. Corte da residência

Como no MUBE, de Paulo Mendes, cria-se um volume sustentado por

um pórtico, marcando o acesso e configurando o espaço do abrigo que, no

caso da residência Carapicuíba, é uma extensão do espaço público, adequa

do ao uso preestabelecido de escritório. Assim como no mesmo museu, as

fronteiras impostaspelos níveis e planossão rompidaspor rampas,escadas

e iluminação natural. Podemos, ainda, ressaltar a ideia de Sperling (2001),
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que classifica o MUBE como um museu-praça e praça-museu, mostrando

que a praça locada na parte superior invade o museu no subterrâneo.

A diferenciação dos níveis gera uma gradação de intimidade que vai au

mentando com a proximidade do solo. Assim, os níveis mais íntimos da

casa encontram-se abaixo (dormitórios), a parte funcional, no nível médio

(sala, cozinha), e o escritório, suspenso no nível superior. Esta separação

em níveis não se comporta como barreira, pois uma conexão visual e física

é facilitada com as circulações verticais leves e aparentes. Também o es-

critório está locado no volume superior, sustentado pelo pórtico, criando

a extensão do público e abrigando o uso que mantém mais relação com o

exterior.Emnível inferior, porémnão enterrado, se desenvolve o programa

da casa, que mantém a relação entre o íntimo e o social através das rampas

e escadas que conectam os diferentes níveis. Ou seja, mediante a diver

sidade das caixas sobrepostas em planos, são criados eixos verticais que

integram estas camadas de maneira dinâmica, como objetos coordenativos

que distorcem os espaços pré-programados. Desta forma, os diversos ele

mentos da casa (planos e eixos) constroem uma relação dialética em cons

tante movimento, como uma dialética em suspensão.

Outro fator importante é a dispersão da caixa brutalista na adaptação

ao programa formando camadas de significância em interação: escritório

-casa e casa-escritório. A compreensão da miscelânea de significados que

cada ambiente passa a abrigar, avança para além do jogo entre fronteiras

e abrange uma escala projetual que sobrepõe espacialidades, objetos per

turbadores da ordem universal, fazendo do espaço interno uma metáfo

ra da dinâmica relação que o usufruidor contemporâneo possui com os

espaços íntimos: não só há uma relação dinâmica entre espaço interno e

espaço urbano, como também uma relação dialética, de um objeto que se

interioriza e de um sujeito que se encontra ao exteriorizar-se na experi

ência flutuante destes planos.

METAFORMAÇÃO: PLASTICIDADE ESPACIAL E O HIPEROBJETO

A crise inaugurada na velocidade das transformações modernas se

intensifica na multiplicidadede referenciais dos grandes centros urbanos

contemporâneos. As minorias se afloram e as vozes se multiplicam e, como
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consequência, o objeto arquitetônico está cada vez mais sujeito à subjeti

vidade de quem o experimenta, num constante processo de significação e

ressignificação de seu território.

SegundoDELEUZE eGUATTARI (1995), essa organizaçãodenominada

rizomática é agenciada pelo crescimento das dimensões numa pluralidade

que modifica sua natureza à medida que se amplia o número e a inten

sidade de suas conexões. Neste sentido, entende-se que as heterotopias

(FOUCAULT, 1984) não estão apenas naqueles espaços euclidianamente

distantes. A diversidade está presente no topos da cidade contemporânea,

fundando diferentes distâncias naquilo que está perto.

Para Jacques Ranciere (2005) a realidade em que vivemos é apreen

dida por diferentes modos de ver: o espaço compartilhado é percebido

(partilhado) de forma múltipla.Por este motivo, uma nova epistemologia

é necessária para perceber esta realidade flutuante (que se recorta ao bel

prazer dos fruidores). Para isso é preciso privilegiar o ideal
da

polis e do

diálogo, onde a realidade da cidade seria entendida comoum«coro dançan

te» numa coreografia que baila ao ritmo cambiante dos interlocutores da

Ágora. Estas questões criam uma nova plasticidade onde as formas adqui

rem uma fluidez baseada no «mundo estético», entendido como aisthèsis,

ou sensorialidade em geral, e baseada no “mundo da estética”, que seria o

processo de refundação dos objetos (cf. DIDI-HUBERMAN, 1998, p.163).

Nesta mesma direção, Fuão (2004) afirma que o objeto passa a ter uma

natureza elástica em que tensões o deformam por vivências que culminam

na constante formação e ruptura de sua estrutura morfológica e funcional.

Nessa situação, o indeterminado é resultado direto da ausência de ordem

dentro do habitual cotidiano, onde as certezas se esvaem e conceitos como

organização e orientação se diluem. Essa visão transcende o entendimento

prático de espaço impregnado pela sociedade utilitarista, em que o espaço

se limita a deslocamentos orientados e atividades predefinidas.

Neste ponto, a organização espacial euclidiana, construída em pontos

e linhas, é rompida, abrindo um novo paradigma no curso da crise:não há

um centro em que se deve chegar, mas uma infinidade de centros
em
mo

vimento. O sentido passa a ser questionado dentro da própria experiência

humana. Fuão (2004) propõe ainda que a compreensão em estado rígido

limita o alcance e, por consequência, extirpa a potencial riqueza presente
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na rede de interações.O espaço deve ser sim produtivo, mas para isso acon

tecer de forma democrática, ele antes deve ser vivo. Deste modo, a crise do

sentido abre diálogos para a constituição de uma espacialidade mais rica e

dinâmica em significados individuais e coletivos:

“O sentido do espaço da arquitetura não está no interior da abstração

do espaço, na relação utilitária entre cheios e vazios, está no interior

de quem vivência [...] A essência do ser humano está suspensa na sua

liberdade, em seu projeto, em sua possibilidade, por assim dizer, de

sua construção” (FUÃO, 2004).

Assim, o sentido do espaço demanda ser constantemente inventado

e, para isso, é necessário perder-se e produzir o sentido derivado da cons

ciência pela própria experiência espacial subjetiva. Observa-se, através da

breve passagem por esse intrigante tema, que a constante invenção do es

paço é um ato enriquecedor e gerador de diversidade, tanto para o indiví

duo, quanto para os objetos de sua experiência. Intui-se que esta nova caixa

deve ser formada por uma nova objetividade, engajada na abertura para o

outro, naquela tensão residual do que está mais distante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho desenvolvido se propôs a apontar e interpretar diferentes

momentos experimentados pela crise do objeto arquitetônico dentro de

recortes com objetivos específicos. Nesse sentido, tem-se consciência da

vastidão de posições que envolvem o tema, assim como se reconhece que a

crise tratada não tem começo ou fim, mas se institui como um motor ope

rante na inquietação existencial da natureza humana.

Deste modo, os diálogos realizados estão resumidos no quadro síntese

abaixo, onde oselementos centrais representam objetos inseridosemespa

çoscomdiferentes dinâmicas. Nessa representação gráfica torna-se percep

tível a intensão em tratar o assunto como uma incursão nas possibilidades

existentes na interação espaço-objeto.

As reflexões existentes na concatenação: autônomo, interação, inter

secção, sobreposição e meta formação, mostram-se de grande importância
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no repertório das pessoas que se propõem a pensar o espaço, justificando a

elaboração e desenvolvimento do tema.Portanto, a contribuição do presen

te trabalho reside numaexploração de conceitos por meio daqual constitui,

a partir de suas sínteses,um quadro mostrando diferentes âmbitos que en

volvem a complexidade da crise do objeto arquitetônico.

Figura 3. Esquema síntese das ideias desenvolvidas no artigo.
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A obra de Paulo Mendes da Rocha em Goiânia:

O debate da mídia

Juliana Cristina de Souza

Professora Eline Maria Moura Pereira Caixeta, DSc

RESUMO

Esta pesquisa tem por objeto de estudopublicações - artigos de jor

naise revistas especializadas– que tratam sobre obras de Paulo Mendes da

Rocha,construídas em Goiânia, entre as décadas de 1960-80: o Jóquei Clu

be de Goiás; a residência Bento Odilon Moreira; o Estádio Serra Dourada e

o Terminal Rodoviário de Goiânia. Este trabalho tem como objetivo com

preender a importância destas obras em relação à formação de uma cultura

arquitetônica moderna local e o papel da mídia nos debates e polêmicas

suscitados por sua inserção na cidade; identificando os atores, os conceitos,

as ideias que nortearam os debates e as polêmicas que envolveram o pro

cesso de produção e apropriação destes edifícios. A partir da documentação

levantada, buscou-se entender o significado que estas obras adquiriram

no
contexto

da
cidade ao longo dos anos, a forma como foram recebidas,

compreendidas e assimiladas pela sociedade, e seu papel na formação do

imaginário moderno local.



INTRODUÇÃO

No centro-oeste brasileiro, destacando-se das iniciais especulações

modernistas, Goiânia surge como cidade planejada, assumindo expressão

de modernidade e progresso. Segundo Maria Diva Coelho e Maria Heloisa

Zárate (2005), por volta da década de 1950, são construídos os primeiros

edifícios modernos na capital, os quais eram inicialmente obras isoladas

que constituíram umanova e diferenciada linguagemda arquitetura local.

A nova arquitetura no estado diferencia-se da arquitetura art decó, até

então usada, principalmente pela rejeição aos ornamentos. No final da dé

cada de 1950 e ao longo da década seguinte o número de edificações cons

truídas dentro dos preceitos modernos ampliou-se, passando tais preceitos

a serem significativos e representativos a ponto de configurarem-se como

elementos de proeminência
na

paisagem
da

cidade.

Dentre as obras modernas
na

capital goiana, destacam-se quatro edifí

cios de Paulo Mendes da Rocha, renomado arquiteto e urbanista brasileiro,

ganhador do Prêmio Pritzker em 2006, cuja arquitetura é exemplo para

digmático do pensamento estético moderno ligado à vertente brutalista

brasileirados anos 1960,identificada como “Escola Paulista” e decorrente

da obra de Vilanova Artigas.

Como resposta às preocupações de Paulo Mendes com uma arquite

tura limpa, clara e socialmente responsável, o diálogo do projeto com seu

entorno torna-se ponto fundamentalem suaobra. Os edifícios projetados

em Goiânia – o Jóquei Clube de Goiás, a residência Bento Odilon Mo

reira, o Estádio Serra Dourada e o Terminal Rodoviário de Goiânia– não

são exceções, inserem-se na paisagem urbana de forma respeitosa com as

preexistências, mas com intensa presença. Estes edifícios, que em deter

minado momento configuraram-se como espaços marcantes
da

paisagem

goianiense, aos poucos foram perdendo seu valor arquitetônico na cidade.

Por sua carga renovadora e conteúdo estético, a obra do arquiteto Pau

lo Mendes da Rocha foi alvo de interesse da crítica especializada desde o

inicio de sua carreira, totalizando mais de uma centena de artigos publi

cados nas principais revistas nacionais e estrangeiras da área, além de sete

livros dedicados à sua obra, três deles com inserção internacional. Entre os

projetos construídos em Goiânia, o Jóquei Clube de Goiás, o Estádio Serra
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Dourada e Terminal Rodoviário de Goiânia mereceram, e ainda merecem

destaque nestas publicações. Nesse sentido, no âmbito do presente traba

lho nos perguntamos: qual foi o papel da mídia local nos debates e polêmi

cas suscitados pela inserção destes edifícios na cidade?Emque medida esta

mídia colaborou para o atual destino desta obras?

Para obter estasrespostasecompreendera importância dasobras deMen

des da Rocha em Goiânia, sua relação com a formação de uma cultura arqui

tetônica moderna local e o papel da mídia nos debates e polêmicas suscitados

por sua inserção na cidade; buscou-se identificar os atores, conceitos, ideias,

que nortearamosdebates e polêmicas que envolveramo processo de produção

destes edifícios. Os objetivos específicos, neste caso são: compreender como

estes conceitos e ideias se relacionam com os paradigmas modernos contidos

na obra do arquiteto; e avaliar a repercussão das referidas obras na mídia, en

focando diferentes etapas, quais sejam: projeto, construção e apropriação, que

envolve a utilização e o significado dos edifícios ao longo do tempo.

Metodologia

A pesquisa, focada na relação entreas obras e contexto social no qual

se inserem, teve como base a consulta a artigos de jornais locais e revistas

especializadas, que abordam os edifícios estudados esua relação como con

texto histórico e a cultural local.

O contato com o objeto de estudo foi realizado por meio de pesquisa

bibliográfica e documental. Os arquivos consultados foram: a Biblioteca da

Pontifícia Universidade Católica de Goiás;o Arquivo Histórico do Estado de

Goiás (AHEG); e o acervo de documentos e imagens
da

Biblioteca da Secre

taria de Estado de Gestão e Planejamento (SEPLAN). Os Jornais consulta

dos nestes arquivos foram: O Popular; Diário da Manhã; Folha de Goiáz;

Jornal Opção; Jornal Notícias de Goiás; e Jornal Daqui, sendo a principal

fonte de pesquisa os jornais O Popular e Diário da Manhã.

A documentação levantada foi organizada em sínteses bibliográficas

dos artigos lidos; fichas técnicas dos edifícios, com dados históricos rele

vantes e os atores envolvidos; e em um banco de imagens digitais, com os

registros gráficos e fotográficos encontrados.

Como aporte teórico para a leitura realizada, foram utilizados os se

guintes autores: Joseph Maria Montaner (2000) e Ruth Verde Zen (2001).
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O primeiro aborda a questão do sentido e do espaço da crítica, seus limites

e objetivos básicos. A segunda trata especificamente da problemática da

crítica no Brasil, apresentando ensaios críticos sobre arquitetura brasileira

que enfocam o período pós Brasília e as tendências atuais.

Dentre as pesquisas realizadasnoArquivo Histórico de Goiáse naBiblio

teca da SEPLAN foram encontrados sessenta e quatro artigos de jornais, dos

quais: trinta e cincosão do jornal “O Popular”, publicados entre os anos 1959

e 2010; dezoito, do Jornal Diário da Manhã, de 1981 a 2009; sete, do Jornal

“Folha de Goiáz”, de 1976 a 1981; um, do Jornal “Ponto de Vista”, do ano de

1998; um, do Jornal “Notícias de Goiás”, do ano de 2007;um,do Jornal “Op

ção”, do ano de 2008;um, do Jornal “Daqui” do ano de 2011; e um “Caderno

Especial” sobre o Serra Dourada do jornal “O Popular”, datado de 2005.

Na biblioteca da Pontifícia Católica de Goiás foram encontradas cinco

matérias em revistas especializadas, das quais: uma é da Revista AU Ar

quitetura e Urbanismo (1995); três, da Revista Projeto (1986); e uma, da

Revista Acrópole (1967). Em arquivos particulares foi encontrada umama

téria da revista “A Construção” do ano de 1986. Destas matérias foram ob

tidas cinquenta e oito imagens, dentre as quais:vinte e duas são do estádio

Serra Dourada;vinte, da Estação Rodoviária; e dezesseis, do Jóquei Clube

de Goiás. Quanto à residência Bento Odilon, não foram obtidos artigos da

época, apenas um artigo atual que faz referência ao edifíciodentro do con

junto da obra de Paulo Mendes da Rocha.

O DEBATE NA MÍDIA

Sem dúvida, a mídia como formadora de opinião é responsável pela

valorização ou desvalorização de uma obra, influenciando na sua vivência

como elemento representativo da cidade. Isto ocorre principalmente com

aquelas obras, como o Jóquei Clube de Goiás, Estádio Serra Dourada e o

Terminal Rodoviário de Goiânia, que buscam o status de “monumento”.

Projetadas por arquiteto reconhecido nacionalmente, elas têm por missão

aumentar a projeção da cidade no território nacional e acabam sendo res

ponsáveis por influenciar a produção da arquitetura local.Porém, sua ocu

pação, que envolve a utilização e aceitação por parte da sociedade, pode ser

positiva ou negativa, revelando seus destinos no decorrer do tempo.
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Segundo Ruth Verde Zen (2001, p. 208), “pela rapidez de contatos,

pela possibilidade de retorno rápido, pela força de atração que exercem, as

publicações podem ser o meio ideal para a pesquisa acerca da arquitetura

recente em qualquer parte do mundo”.

Nesse sentido,apresente pesquisatempor objetodeestudoaspublicações

que possuem como alvo as obras de Paulo Mendes construídas em Goiânia:

e, em especial, os três edifícios acima referidos. A partir delas, buscou-se en

tender o significadoque estas obras adquiriramno contexto da cidadeao longo

destes anos,ou seja, a formacomo elasforamrecebidas, compreendidase assi

miladas pela sociedade, e seu papel na formação do imaginário moderno local.

Entretanto, o próprio arquiteto Paulo Mendes da Rocha, em certo mo

mento, apontou para as contradições existentes na abordagem que a mídia

costumeiramentefaz,quandooassuntoéarquitetura.Se porumlado,trata-se

de uma oportunidade de levar as obras e as questões envolventes ao conheci

mento do poder público; poroutro, há um‘pudor’ na abordagem que prejudica

a expectativa de que, a partir dessa divulgação, haja uma maior compreensão

dos problemas referentesà edificação e sua inserção no contexto urbano.

A rigor,devíamos ser mais ouvidos no plano político, nas questões de

desenvolvimento dascidades. É uma pena que haja uma tendência de

a arquitetura se tornar banal. Isso é decorrência da vertigem mercan

tilista do nosso tempo. Precisamos cuidar das cidades. (ROCHA, in

SOUSA, 2007, s/p).

Estádio Serra Dourada (1973-75)

Importante equipamento urbano para a cidade, o Estádio Serra Dou

rada foi visto com grande expectativa pela imprensa local, desde sua con

cepção. Em “E o Estádio começa a nascer”, o jornal O Popular, importante

periódico local, divulgava a proposta desenvolvidapelo recém-criado Escri

tório Técnico da Fundação Estadual de Esportes (FEE).A equipe do Escritó

rio Técnico da FEE era composta pelo engenheiro Lamartine Reginaldo da

Silva Junior e os arquitetos Armando Scartezini, Silas Varizo e Ariel Veiga

Costa Campos. A ser finalizada em meados de março de 1972, a referida
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proposta teria duas grandes preocupações: facilitar o acesso do público des

de váriospontos da cidade, e construir não sóumlocal de prática esportiva,

mas um pequeno centro turístico (O POPULAR, 25.02.1972, s/p).

A proposta de construção do estádio, realizada pelo referido Escritório

Técnico, serviu como Termo de Referência para o procedimento licitató-

rio de contratação dos projetos de arquitetura, paisagismo e engenharia,

ganho pela empresa paulista Serete S/A, que, em 1973, contratou os ser

viços de Mendes da Rocha para desenvolver o projeto de arquitetura. Em

reportagem de retrospectiva da história do edifício, o mesmo jornal, O Po

pular (27.03.2005, s/p) ressalta a nova proposta de cobertura do estádio e

os jardins que separavam o anel em duas alas, como o grande diferencial da

proposta final, desenvolvida pelo arquiteto (Fig.1).

Com muitas expectativas esperou-se pela finalização da obra do Está

dio, realizada sob responsabilidade do engenheiro Lamartine Reginaldo da

Silva Junior, então diretor do Escritório Técnico da FEE. A construção do

Estádio Serra Dourada,por ser uma grande obra cuja construção e expres

são do concreto emocionavam os visitantes do canteiro de obras (O POPU

LAR, 1974, s/p), foi assunto debatido pelos jornais locais, como meio de

aumentar a projeção do futebol goiano no restante do país.

Figura 1. Maquete do projeto de Paulo Mendes da Rocha. Fonte: O Popular

(27.03.2005, p.13)/ Biblioteca SEPLAN
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De acordo com O Popular (SILVA, 27.03.2005), a construção do está

dio, iniciada em 31 de março de 1973, deu-se em ritmo normal - sem atra

sos e problemas significativos– até sua entrega, em 09 de março de 1975,

quando ocorreu a inauguração do edifício (O POPULAR, 1975). A crônica

da época anunciava que para a execução da obra foram desenvolvidas novas

técnicas de construção e usados novos conhecimentos de trabalho. “Segu

ramente, será o mais perfeito tecnicamente, e dele resultará um know-how

exemplar, fruto de um empenho perfeccionista jamais observado em obras

do gênero no país” (O POPULAR, 18.08.1974, p.12).

As expectativas sobre o novo estádio eram declaradas: “e quando suas

áreas verdes incrustadas no anel de concreto estiverem prontas, ele será o

estádio brasileiro mais bonito e de concepção mais humana [...]” (O POPU

LAR,18.08.1974, p.12).

Pronto para ser inaugurado (Fig. 2), ocupando 540mil m² e com ca

pacidade para 75 mil pessoas,dizia-se que do alto “o Serra Dourada se im

põe como um dos maiores estádios do País” (HEIZER, 23.02.1975, p.8).

Orientado pelo então governador Leonino Caiado, o qual recebeu mérito

pelo empreendimento tão grandioso, a obra exigiu enormes investimentos

(FILHO, 30.05.1976).

Figura 2. Estádio Inaugurado. Fonte: O Popular (23.02.1975, s/p.)/AHEG

Dezenove anos após a construção, o jornal Diário da Manhã (Mace

do, 09.03.1994) abordava a necessidade de reformas. Segundo o referido

jornal, o edifício estava marcado pela má conservação com infiltrações e
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rachaduras; embora, apesar disso, ainda fosse considerado como um dos

mais modernos do país. Tal reportagem ressaltava, ainda, que o SerraDou

rada “foi considerado pela imprensa nacional como o mais moderno do

país, e único até hoje voltado para apaisagem”(MACEDO,09.03.1994, s/p).

Comemorando trinta anos em 2005 (SILVA,27.03.2005), o edifício re

cebeu reforma que foi completadaem2009, para requalificar sua estrutura.

Em 2009, também foram propostas novas alterações para apresentação do

Estádio como possível sede da copa de 2014. Apesar de ampliar a cobertura

e anexar novo programa, a proposta apresentada à FIFA, “cuja idealização

foi do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, assessorado por profissionais de

Goiás”, respeitou a projeto original (SILVA, 15.01.2009, p.13).

Jóquei Clube de Goiás (1962-75)

É possível identificar nos diversos documentos encontradosno âmbito

da presente pesquisa que, nas décadas de 1960 e 1970, havia uma cultura

de valorização dos espaços recreativos e sociais em Goiânia, muito diferen

te dos hábitos atuais. Os clubes eram muito utilizados e presentes em um

contexto de convivência social. As diversas imagens de propaganda encon

tradas nos periódicosdaépoca (Figs.3e 4) demonstramaqualidade de vida

que os projetos de novos clubes buscavam expressar para seus usuários.

Figuras 3 e 4. Cultura de clubes em Goiânia na década de 1970. Fonte: O

Popular (30.11.1962, s/p) e Diário da Manhã (24.10.1981, s/p), imagens 3 e

4 respectivamente/AHEG – pastas 141 e 485.
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O Jóquei Clube foi o primeiro clube de Goiânia e “se constrói como

a maior tradição social de Goiás”, segundo o jornal Folha de Goiáz

(13.08.1965, s/p). Em 1963, segundo a revista Acrópole (1967), o ante

projeto para a nova sede do clube, realizado por Paulo Mendes da Rocha,

obteve o 1º lugar no concurso patrocinado pelo IAB. Em 1965, o jornal O

Popular refere-se ao edifício comoum“majestoso projeto para uma entida

de de tradição e gabarito” (O POPULAR, 09.02.1975, p.07). Segundo Raul

Rassi, seu diretor na época:

[...] depois de 2 anos com suas atividades sociais paralisadas em fun

çãodeuma ambiciosa obra, o Jóquei Clube de Goiás, volta a abrir suas

portas a seus associados, agora em condições de lhes oferecer todo

requinte e conforto de um dos maiores e mais sofisticados clubes do

Brasil [...] (O POPULAR, 09.02.1975, p.7).

Assim, podemos perceber que o projeto precisava superar as expectati

vasdo público, principalmente com a chegada de outros clubes
em

Goiânia,

que traziam propagandas de modernidade e inovações. Segundo O Popular

(FILHO, 30.05.1976), o novo edifício surpreendeu até mesmo seu funda

dor, Pedro Ludovico Teixeira, que ao visitá-lo diz:

[...] isto aqui é muito bonito e eu não esperava encontrar o nosso ex

-automóvel Clube majestoso como está. Todos nós, que residimos

em Goiânia, estamos na obrigação de trazer todos os forasteiros para

visitá-lo.(FILHO, 30.05.1976, p.11)

Assim, ao visualizar as imagens dos artigos podemos perceber que o

edifício era digno de ser admirado por sua forma e resolução projetual. Pas

sando-se praticamente trinta anos sem abordagens do edifício pelos jor

nais, senão peloseventos e festividades que foramse reduzindo ao decorrer

dos anos, o jornal Diário da Manhã descreveu a decadência do clube, que

se iniciou na década de 1990. A reportagem afirmava que o clube “enfrenta

problemascom dívidas [...] com valor total da ordem de R$ 5 milhões”, mas

que “há alternativas de parcerias que o salvarão [...] da falência”, ressaltava
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ainda a ajuda recebida da prefeitura por “entender que o mesmo faz parte

da história da cidade” (PIMENTEL et al DIÁRIO DA MANHÃ, 05.01.2004,

s/p.). Nesta reportagem, percebe-se a abordagem das lembranças do gla

mour dos eventos e ainda as características do complexo do clube.

Posteriormente, em 2008, o jornal O Popular anunciou a parceria do

Jóquei Clube que, nas palavras do periódico, “emprestará suas instalações

para o funcionamento de uma unidade de instituição de ensino superior.

Em troca receberá inúmeras vantagens financeiras” (CZEPAK, 08.02.2008,

p.4). O jornal afirmava ainda, que a instituição ocuparia toda a área do clu

be, incluindo o estacionamento.

A estrutura de dois ginásios desativados, que abrigarão 42 salas de

aulas, e mais o andar superior do prédio principal. São 5 mil m² que

comportam pelo menos mais 80 salas de aula [...] Optou-se pela Fa

culdade Padrão porque trata-se de uma instituição de peso no Estado

e porque foi a que mais preservou o espaço e a tranquilidade do asso

ciado. (CZEPAK, 08.02.2008, p.4).

Este mesmo artigo enfocava a parceria com instituições de ensino

como “uma boa saída para os clubes, em crise por causa da concorrência

com outras modalidades de lazer da modernidade”, observando que “a no

vidade deve incrementar a frequência do clube” já que estaria aberto aos

alunos e familiares.

Emoutubro de 2008 o jornalO Popular apontou para a hipótese de que

a parceria com a Faculdade Padrão estaria rompida, uma vez que ela “não

estaria cumprindo termos do contrato”. Segundo a reportagem, devido à

“falta de cumprimento de obrigações da faculdade [...] o Jóquei tem tido

dificuldade de honrar os compromissos” em questões financeiras, anun

ciando que “área de 400m² do Jóquei Clube” seria designada para leilão.

(LAUDISLAU, 15.10.2008, p.3).

Porém, nada mais foi debatido e no ano seguinte
e,
segundo o jornal O

Popular, as obras de expansão da Faculdade Padrão seriam retomadas com

a posse da nova diretoria do Jóquei. A matéria mencionada relatava ain

da, o estado de “completo abandono” do clube (Fig. 5). Falava das piscinas,
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então com água parada, e da sujeira que tomava conta do clube, bem como

das diversas obras paralisadas:“Além do antigo ginásio, que começou a ser

transformadoem salas de aula, o novo auditório para eventos também está

inacabado e, aos poucos, são destruídos pela ação do tempo” (BORGES,

23.02.2009, s/p).

Figura 5. Reformas da Faculdade Padrão no Jóquei Clube. Fonte: Jornal O

Popular (23.02.2009, s/p)/ Biblioteca SEPLAN.

Emmarço de 2011, o Jornal Opção(BAHIA, 15.03.2011) anunciou que

a Faculdade Padrão ainda não teria conseguido concluir a construção das

salas de aula porque a obra teria sido embargada pela Prefeitura de Goiânia.

Porém, em julho de 2011, o jornal O Hoje anunciou a reabertura do clube

(O HOJE, 13.06.2011), informando que o que havia garantido sua reaber

tura teria sido a parceria firmada com a Faculdade Padrão, que voltaria a

administrar o local, reformando toda a sua estrutura.

Terminal Rodoviário de Goiânia (1983-86)

Por volta do ano de 1976,muito se criticou a Antiga Estação Rodoviária

de Goiânia - localizada junto ao Lago das Rosas– por se tratar, segundo a

crônica da época, de
um

lugar “antiestético, sujo e nada funcional”, não

comportando “mais a sua procura” e representando “um péssimo cartão

de visita para a cidade” (MARQUES, 27.07.1976, p.13). Tais reportagens
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consideravam que a cidade estava em desenvolvimento e necessitava de

uma estação mais bonita, eficiente e completa: “a beleza da cidade con

trasta com o péssimo aspecto da Estação Rodoviária. Reclamações partem

de todo lugar e são unanimes: Goiânia precisa de outra rodoviária” (MAR

QUES, 27.07.1976, p.13).

Dez anos depois seria entregue à cidade, como presente do seu 53º ani

versário, a nova Estação Rodoviária de Goiânia.

Aocomemorar 53º aniversário, Goiânia ganha duas obras de maiorim

portância e que há muito a população reclamava, trata-se da estação

rodoviária e do novo mercado municipal. O novo terminal rodoviário

[...] que deveria ser entregue hoje à população, deve se constituir no

cartão de visita de Goiânia, transformando-se acima de tudo num local

de encontro e lazer da família goianiense. (ALVEZ, 24.10.1986, s/p)

Segundo O Popular (05.05.1985, s/p.), “o projeto [...] valoriza o usu

ário e visitante e ainda funcionará como equipamento urbano” (Fig. 6),

proporcionando “excelente conforto devido a sua organização espacial, cla

ramente definida pela separação das funções,” e por ser“uma arquitetura

dos grandes espaços, dos pésdireitos variados e da compreensão imediata”.

Inaugurado em novembro de 1986, de acordo O Popular (11.1987, s/p), o

edifício da nova rodoviária de Goiânia era tido como “uma obra gigante,

moderna e que veio resolver de vez os graves problemas que não só a cida

de, mais milhares de pessoas enfrentavam”.

Figura 6. Edifício finalizado e inaugurado em 1986.

Fonte: Revista Projeto nº94 (1986, p.78).
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Muitos foram os elogios destinados ao novo edifício. No artigo

intitulado“Rodoviária de Goiânia: uma aula de engenharia”, publicado pela

revista Construção, Almeida (1986, p.8) afirmava que “poucas edificações

conseguemmostrar, por seuselementos,a concepção estética e construtiva

que determinou sua forma final”. O autor do artigo observava que o edifí

cio “modificou a paisagem da capital goiana”, firmando-se “como um novo

marco do desenvolvimento da região central do país”.

Nos artigos e reportagens da época, registram-se descrições nas quais

os objetivos do arquiteto Paulo Mendes da Rocha são compreendidos e

destacados; como por exemplo, a intenção de não conceber apenas espaços

funcionais e simples, mas de dar um novo sentido a eles, ao priorizar os

acessos e as circulações, tornando o edifício um polo atrativo e interessan

te. (ROCHA, 1986)

Apenas dez anos após a inauguração do edifício da nova rodoviária,

O Popular (BASÍLIO, 08.01.1996, s/p) ressaltava que o mesmo estava em

decadência, abandonado, sofrendo danos de deterioração e vandalismo, e

já não oferecia mais o conforto da época da sua inauguração, necessitando,

por este motivo, de reforma.

Anos depois, anunciou-se: “a Rodoviária será uma das mais moder

nas do país”, devido à implantação de um “shopping center com 200 lojas

dentro do terminal”,cujo “o acesso dos usuários, que agora não precisam

subir rampas, ficará mais confortável e prático” (CÂMARA, 05.03.2000,

s/p). Permite-se notar que as rampas e acessos do projeto original já não

são mais entendidos e admirados, bem como o edifício, que um dia foi

“construído para ser um dos cartões-postais da capital”no contexto dos

anos 2000 era visto como“causa [de] mal estar e desconforto nos usuários”

(PONTO DE VISTA, 02.05.1998, p.9). Segundo depoimento de Nakamura,

superintendente da Rodoviária e do Araguaia Shopping, dado ao jornal O

Popular (CÂMARA, 05.03.2000, s/p): “Quem estiver dentro do shopping,

nem se lembrará que na verdade ali também é uma rodoviária”.

Dessa forma as preocupações do arquiteto Mendes da Rocha foram

ignoradas e violadas no edifício que foi todo reformado, uma vez que os

“ônibus não entram mais no interior da Rodoviária [...] a cobertura não fica

mais a mostra [...] o terminal está sendo todo remodelado”, medidas to-

madas para “corrigir falhas do projeto” (DIÁRIO DAMANHÃ, 20.02.2001,
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s/p). SegundoO Popular (LEONARDO, 16.12.2001, p.17), as remodelações

encantavam e surpreendiam quem chegava ao local, aumentando o fluxo de

pessoas. Nakamura ressaltava ainda, que “o projeto de integração de Shop

ping e rede de transporte rodoviário é inédito no Brasil e no mundo”.

Residência Bento Odilon (1963-67)

Em1960 foram premiados os dez proprietários das melhores residên

cias de Goiânia, segundo o jornal O Popular, com a finalidade de “divulgar

o modernismo e o arrojo de linhas das residências da capital” de Goiás e, ao

mesmo tempo, “incentivar a construção de novas belezas da arquitetura”

(O POPULAR, 23.12.1960, p.01).

Dentro deste contexto de modernização, a residência Bento Odilon é

concebida,
em

1963, por Paulo Mendes da Rocha. Segundo Edson Mahfuz

(2010),o projeto apresenta plantaretangular “cujoselementosde apoio,em

número reduzido, são internalizados em relação aos seus limites, e cuja laje

superior avança sobre as demais”, com “um núcleo estrutural mais ou me

nos centralizado sustenta com quatro apoios a projeção dos pavimentos”.

Em “Morar na era moderna”,Paulo Mendes da Rocha (1986) defende a

ideiade a casa moderna estar dentro da realidade da cidade, aproveitando

os recursos damesma de modoa garantirliberdade dohomem. Ele conside

ra a própria cidade, como sendo o habitat desse homem.

Estas ideias são observadas no projeto da residência Bento Odilon, ni

tidamente concebida e construída, no centro de Goiânia, para dialogar com

a cidade. Rocha(ARTIGAS, 2007) declara que a casa enquanto objeto é da

cidade e não de umou outro dono. Segundo o arquiteto, “a sua arquitetura,

a forma, será nitidamente associada como que se reconhece como desenho

de cidade” (ROCHA, 1986, p.99), por planos retos e densos, mas de traçado

simples e elegante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Osachados de jornais, encontradosem quantidade satisfatória, permi

tem visualizar que a arquitetura era muito debatida e abordada pela mídia;

muito mais frequente em jornais das décadas 1960, 1970 e 1980 do que

é nos dias de hoje. Em seus ensaios sobre a arquitetura pós Brasília, Ruth
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Verde Zen (2001) faz uma reflexão teórica sobre o lugar e o papel da crítica,

colocando em evidência a falta de uma crítica local mais consistente so

bre a produção brasileira, que enfoque questões teóricas e conceituais. No

caso dos artigos de revistas especializadas, notamos a abordagem de dados

mais técnicos e ricos em detalhes, como plantas, cortes e elevações, além

de imagens de grande importância como de construções, maquetes, dese

nhos e detalhamentos. Estes textos abordam principalmente as intenções

do arquiteto e dos engenheiros, apresentando trechos de textos escritos

pelos próprios autoresdo projeto. Jáem artigos de jornais são identificadas

opiniões, críticas e elogios feitos por críticos da área de jornalismo, leigos

em arquitetura, mas que são muito relevantes, uma vez que trazem a per

cepção e vivência da população em relação aos edifícios.

Em geral, percebe-se que nos jornais de Goiânia das décadas de 1960

a 1980 são feitos muitos comentários e abordagens sobre os eventos e fes

tividades da sociedade goiana, principalmente envolvendo o Jóquei Clube.

Em relação ao próprio edifício, são identificadas poucas abordagens, uma

vez que a repercussão se refere ao clube, os acontecimentos ali realizados,

caracterizando-o como um local de encontros e vivências da alta sociedade

da capital na época.

Atualmente o Jóquei é exposto nos textos jornalísticos por seu aban

dono, e os debates circundamentorno de suas reformas e novos usos. Em

se tratando de um edifício que carrega em si um pouco da história de Goiâ

nia, o mesmo mereceria um enfoque maior por parte da mídia, no sentido

de buscar medidas para sua preservação, mesmo considerando novos usos.

Isso porque, segundo o próprio arquiteto Mendes Rocha, “a arquitetura

constrói espaços para amparar a imprevisibilidade da vida, não para deter

minar comportamentos” (ROCHA, 2007 apud SOUSA, 2007).

Deste modo,uma vez que a população goiana não preserva a mesma cul

tura de frequentar clubes, o edifício em questão necessita de adaptações que

promovam novos usos, porém sem descaracterizar os elementos essenciais

de sua arquitetura, os conceitos e as ideias a partir dos quais foi construído.

Sobre a abordagem do Terminal Rodoviário em textos jornalísticos, pu

deram-se identificar grandes debates, assim como no casodo Serra Dourada;

isso por serem dois edifícios que criaram expectativas de promover o Estado

de Goiás nacionalmente.
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O Terminal Rodoviário necessitava de um projeto marcante, por ser a

primeira e última percepção que o visitante teria da cidade. Desta forma,

foi muito debatida a necessidade de um projeto que fosse, além de uma

estação de ônibus, um espaço de lazer e vivência da família goiana. Na épo

ca de sua construçãofoi ressaltada a grandiosidade do projeto, com muito

espaço;o que com o decorrer do tempo se mostrou excessivo. Com alguns

anos de uso e de falta de manutenção, o edifício recebeu diversas críticas

pela utilização do concreto aparente, e seu uso foi violado, alterando seus

espaços paraa implantação do Shopping Araguaia.No entanto,nosdebates

realizados pela mídia, estas alterações foram consideradas positivas pela

suposta inovação que trouxeram: uma rodoviária com um shopping, que

não permite aos usuários e visitantes perceberem que se está no espaço

para o qual foi projetado. Percebe-se, desta forma, um esquecimento da

história do edifício e de seus atributos, que em outras épocas foram tão

caros à sociedade goiana.

Já o Estádio Serra Dourada é visualizado como a construção de um

marco, não só para o futebol goiano e para os apreciadores do esporte mas,

principalmente, para a cidade onde se insere como obra de grande porte e

técnicas exemplares de construção. Dos edifícios aqui pesquisados, o Está

dio Serra Dourada é o único que ainda mantém-se vivo nos debates dos dias

atuais, comemorando-se os anos de sua construção com muitas imagens,

críticas e elogios, e uma possível reforma que tem a proposta de atualizar o

edifício em relação às necessidades atuais, semalterar sua tipologia e carac

terísticas intencionadas pelo arquiteto. Neste caso, trata-se do único edifí

cio entre aqueles estudados, sobre o qual ainda guarda-se alguma memória

afetiva, que legitime sua preservação.

Entretanto, devemos considerar que estas conclusões se referem ape

nas a
um

ponto de vista: aquele divulgado pela mídia e que,
na

maioria

das vezes, se compromete com os interesses econômicos e políticos domi

nantes. Por outro lado, tanto o Jóquei Clube de Goiás, como o Terminal

Rodoviário de Goiânia mantém-se distantes da população em seus usos

originais e, consequentemente, enquanto espaços significativos. O pri

meiro, desde a década de 1990, quando da sua decadência como espaço

de lazer, e o segundo,
de

desde início dos anos 2000, com sua reconvenção

em Shopping Center.
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A repercussão destes edifícios e suas trajetórias no decorrer do tem

po nos leva a refletir sobre uma preocupação, compartilhada por Mendes

Rocha, recorrente na arquitetura contemporânea, e que urge nas cidades

brasileiras: o fato da arquitetura não ser mais eterna, mastambémnão pre

cisar ser tão efêmera... (ARTIGAS, 2007).
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Terminal rodoviário de Goiânia: O abandono da

memória e a caracterização do espaço

Mariana Vilela Del Acqua

Professor José Artur D’Aló Frota, DSc

RESUMO

O projeto urbanístico de Goiânia, realizado pelo arquiteto e urbanista

carioca Atílio Correia Lima, no início da década de 1930, teve como objeti

vo principal a criação de uma cidade moderna, capaz de suprir as deficiên

cias do superado espaço urbano da antiga capital, Vila Boa, além de atender

às necessidades físicas e representativas de um país que então começava

o processo de modernização e expansão demográfica para o interior.No

entanto, a consolidação da experiência moderna em Goiânia iria ocorrer

especialmente entre 1950 e 1970, quando a cidade cresce e se expande

horizontalmente, passando por uma série de transformações estruturais,

fortemente impulsionadas pela construção de Brasília. Este momentocoin

cide com a maturidade do movimento moderno em arquitetura no Brasil,

respaldado tanto por realizações urbanísticas emblemáticas, como Brasília,

quanto por edificações de alta qualidade associadas às chamadas “Escola

Carioca” e “Escola Paulista”.



O ABANDONO DA MEMÓRIA

Uma das principais influências modernistas durante o período de

1950 a 1970 foi a do arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Ligado a “Esco

la Paulista”, suas obras apresentam um caráter arrojado e uma marcada

preocupação com a contextualização urbana. Em Goiânia, suas primei

ras obras coincidem com os primeiros anos de sua carreira profissional: a

nova sede do Jóquei Clube de Goiás (1962) e a casa Bento Odilon Moreira

(1963). O Estádio Serra Dourada (1975) e o Terminal Rodoviário (1984)

foram obras desenvolvidas nas décadas de 1970 e 1980, caracterizadas

por serem grandes estruturas de caráter urbano e público e que sempre se

encontram presentes, em maior ou menor escala, no trabalho do arqui

teto, sugerindo uma relação saudável entre suas obras e a cidade. Porém,

esta questão não se apresenta de forma tão clara no processo de apro

priação das edificaçõesacima citadasao longo do tempo. Se as propostas

foram, e seguem,
em

muitos casos, sendo inovadoras
em

seu tempo, de

acordo com a análise que podemos realizar do atual modo de apropriação

dos referidos edifícios, nos parece que a compreensão daqueles contextos

parece haver se modificado.

A Casa Bento Odilon Moreira foi completamente descaracterizada,

sendo transformada em agencia bancária.O Jóquei Clube encontra-se em

péssimo estado de conservação e sofreu inúmeras alterações que modifica

ram completamente o contexto ali proposto, estando atualmente em sério

risco de total descaracterização ou mesmo demolição. O Terminal Rodovi

ário foi profundamente transformado para atender a questões comerciais.

Neste caso, modificaram-se as relações de um edifício de caráter eminen

temente público, para um uso predominantemente privado.O entorno do

Estádio Serra Dourada não foi devidamente respeitado, já que ali foi cons

truído outro edifício que acabou por prejudicar a relação do Estádio com o

contexto que o cerca.

Os espaços propostos por Paulo Mendes da Rocha em Goiânia encon

tram-se hoje desprovidos da memória e das características que justificavam

o porte monumental da maior parte destes projetos.

O Terminal Rodoviáriode Goiânia, objeto de estudo desta pesquisa,

foi construído no início dos anos 1980, devido à incapacidade do Antigo
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Terminal (localizado do Lago das Rosas e onde atualmente funciona o

Batalhão do Corpo de Bombeiros) atender à demanda de passageiros, de

corrente do processo de crescimento demográfico de Goiânia, desde a dé

cada de 1960.

O projeto do novo terminal baseava-se em uma grande e arrojada es

trutura de concreto armado aparente, cujas vigas e pilares, combinadas

com estruturas secundárias de treliças planas metálicas, compunham com

as plataformas de embarque e as rampas de circulação, uma interessante

composição entre cheios e vazios, entre o sutil e o marcante, originando

uma edificação monumental no seu caráter essencialmente urbano. Nas

plataformas, ocorria a interação daqueles que chegavam com aqueles que

partiam, atribuindo ao edifício certo caráter pessoal, para aquelesque o fre

quentavam. Após a reforma e a consequente descaracterização do projeto

original, essas memórias foram perdidas e o caráter “evocativo” ou “afeti

vo” que o edifício poderia apresentar no imaginário da população local, deu

lugar a inúmeras lojas e demais estabelecimentos comerciais.

Uma das questões centrais da arquitetura contemporânea é, justamen

te, sua relação com a história e os problemas relativos ao seu significado e

expressão cultural. Entendemos a história como uma complexa topografia.

Assim, partimos de umponto de vista que compreende a história comouma

questão transitiva para a ação; uma questão que interessa a todos quantos

tratem de basear sua própria prática em racionalizações. Uma visão de histó-

ria que incorpore o pensamento sincrônico e que nos situa em disposição de

contemplar a história como presente, conforme propõe Lévi-Strauss (apud

MARTÍARIS, 1999).

Segundo MartíArís, ao nos vincularmos ao pensamento sincrônico

surgem dois conceitos básicos: lugar e memória.

No lugar se sobrepõem e convivem os diversos sedimentos históricos

que o tempo decanta no espaço. O conceito de espaço é o que permite

experimentar simultaneamente a presença de todos estes sentimen

tos. (...) Se o lugar, éumacondensação da história emum espaço obje

tivo, pode-se dizer que a memória é uma condensação da história na

experiência pessoal (MARTÍARÍS, 1999, p.32)
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O pensamento sincrônico, confrontado com a herança do passado, não

trata de subestimá-la nem tão pouco reverenciá-la, senão de desvelar seu

presente, convertendo-a em parte substancial do projeto.

A cidade é uma obra coletiva, produto da superação dialética de apor

tações diversas. Entender o processo de produção destes espaços, que vai

além do projeto e da própria construção, estendendo-se à sua apropriação,

manutenção e vigência ao longo do tempo, é fundamental para entender

o sentido e a historicidade da obra: sua relação com o contexto material e

cultural (a cidade e seus usuários) e em sua importância na memória cole

tiva da sociedade.

OBJETIVOS

A pesquisa suporte deste trabalho, intitulada “Paisagens desoladas:

quatro máscaras de concreto em deriva”, tem por objetivo avaliar determina

dos aspectos do relacionamento obra-contexto na cidade contemporânea

- aqueles relacionados à construção da paisagem e do lugar modernos -,

tendo como base as obras de Paulo Mendes da Rocha em Goiânia.

Esta pesquisa contribuiu na identificação de histórias narradas a res

peito de um dos referidos edifícios, o Terminal Rodoviário de Goiânia, a

partir do resgate da documentação existente sobre seu processo de projeto,

construção e apropriação, e da coleta de depoimentos orais a este respeito.

Portanto, seu objetivo principal foi a compreensão deste processo de pro

dução enquanto transformador do espaço urbano e edificado,bem como o

resgate de sua memória.

Os objetivos específicos da pesquisa visam complementar o levanta

mento da documentação existente sobre o projeto, a construção e a apro

priação do edifício (desenhos, fotografias, relatórios técnicos e pareceres,

dentre outros); contribuir na identificação dos atores envolvidos no proces

so de execução dos projetos e construção da obra (políticos, administrado

res, arquitetos, engenheiros, técnicos e operários); e finalmente, contribuir

no levantamento de novos dados sobre a história do edifício a partir de

relatos orais dos atores ainda vivos (pessoas envolvidas com o processo de

projeto, construção e apropriação do edifício).
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METODOLOGIA

O foco da pesquisa foi a compreensão do processo de produção do

edifício-projeto, construção e apropriação-, sua história e o resgate de sua

memória. Para isto, levantou-se uma série de questões relacionadas a par

ticipação de Paulo Mendes da Rocha na construção do espaço moderno na

cidade de Goiânia, ocorridas após a inauguração de Brasília.

Os seguintes autores: Carlos MartíArís (1999), Hélio Piñon (2002,

2006), Roberto Converti (1994), também se constituíram em aporte teóri

co fundamental à investigação.O primeiro discute a história como modo de

entender o presente, apresentando uma análise bastante didática sobre as

distintas maneiras de interpretar a história. O segundo aborda a dialética

entre projeto e história, lugar e tempo, e arquitetura e patrimônio; enfo

cando os componentes econômico, afetivo e artístico como postos-chave

para a compreensão da problemática do patrimônio arquitetônico. E o ter

ceiro enfoca a questão das mutações e transformações que naturalmente

ocorrem na estrutura urbana das cidades, e a questão da permanência e das

diversidades neste contexto de transformação.

O contato do aluno com o objeto de estudo foi realizado por meio de

pesquisa de campo composta pelas seguintes ações: levantamento da docu

mentação e do material gráfico e iconográfico a respeito do edifício; reali

zação de entrevistas com as pessoas envolvidas com o processo de projeto,

construção e apropriação do edifício; digitalização e organização das ima

gens e dos dados levantados; reprodução dos desenhos encontrados, utili

zando escala gráfica, para fins de publicação e a transcrição das entrevistas.

A intenção foi criar um dossiê completo sobre o edifício, a ser dispo

nibilizado, por meio digital, ao público interessado. Este dossiê foi elabo

rado a partir de uma ficha técnica com as seguintes informações: dados de

identificação da obra; situação da edificação na cidade; data do projeto e da

construção; autores do projeto arquitetônico e dos projetos complementa

res; agentes envolvidos na construção; síntese das informações históricas

coletadas; dados técnicosdo projeto; dados sobre o processo de construção;

desenhos e fotografias.

O levantamento de dados foi feito por meio de consultas em acervos

públicos e privados, bemcomo atravésda aplicação de entrevistas abertas e
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semiestruturadas a profissionais que participaram do processo de projeto,

construção e apropriação dos edifícios (arquitetos, engenheiros, técnicos,

funcionários e administradores).

Os acervos consultados foram: acervo de documentos e imagens da bi

blioteca da Secretaria de Planejamento (SEPLAN), acervo de projetos da

Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira (AGEPEL), mapoteca da

Agência Goiana de Transportes e Obras (AGETOP), acervo de documentos e

imagens do Arquivo Histórico de Goiânia, acervo de imagens do Museu da

Imagem e do Som de Goiânia, acervo particular do fotógrafo Hélio de Oli

veira e acervos particulares dos atores envolvidos com a história do edifício.

RESULTADOS

Os resultados obtidos foram originados do recolhimento, da análise e da

interpretaçãodeumexpressivomaterial documental que,noentanto,possuial

gumaslacunas associadas à precariedade com que os materiais originais destas

obras são tratados. Isso porque, normalmente,os arquivos públicos, ou mesmo

privados, são inexistentes ou atuam de forma precária no país, semuma infra

estrutura adequada.Ainda assim, a presente pesquisa revelaummaterialdocu

mentalexpressivo,que se ampliacomarealizaçãoeatranscriçãodeentrevistas,

somadasà identificação e estudo de alguns elementos gráficos necessários para

iniciarumprocessode análise formalgráficadoTerminal Rodoviário de Goiânia

–oque foipermitidopelo preenchimentoda ficha anexa, junto aos dados gerais

do edifício. A reprodução dos desenhos encontrados não foi realizada, uma vez

queosarquivosedocumentospesquisadosnãopossuíamelementossuficientes

que possibilitassemumareprodução completa dosmesmos.

No que diz respeito à documentação, foram coletados os seguintes ma

teriais de base:

• a monografia de Míriam de Paula, intitulada Terminal Rodoviário de

Goiânia, e originalmente apresentada no Curso de Arquitetura da

Universidade Católica de Goiás em Julho de 1986, na qual constam

esquemas explicativos, imagens, desenhos e informações sobre o

contexto e a construção;

• reportagem sobre o Terminal Rodoviário de Goiânia, intitulada

“Rodoviária de Goiânia, uma aula de Engenharia e Arquitetura”, de

264 projetoecidade



autoria de Rubens de Almeida e publicada no periódicoA construção,

São Paulo, ps. 8-10, em Junho de 1986. Neste artigo são destacados

os principais aspectos construtivos, enfocando as decisões projetuais

e profissionais dos envolvidos na concepção do projeto e na constru

ção do Terminal;

• fotografias do acervo pessoal de Edson Ponsiano Trevensol;

• fotografias do acervo pessoal do arquiteto José Artur D’Aló Frota.

No que se refere às entrevistas, foram procurados aqueles que, de algu

ma forma, relacionaram-se à obra ou possuíam vinculo com Paulo Mendes

da Rocha, podendo assim, expor suas memórias e impressões sobre o tra

balho do arquiteto e sobre o Terminal Rodoviário, especificamente.

Foi realizada entrevista com Edson Ponsiano Trevensol, engenheiro

responsável pela obra do Terminal e conhecedor de diversos detalhes es-

truturais do edifício, sendo um importante personagem no seu processo

de construção.

Foram transcritas entrevistas com Arnaldo Mascarenhas Braga, ar-

quiteto e amigo de Paulo Mendes, devido à proximidade existente entre a

família de ambos; Bento Odilon, proprietário da casa projetada por Paulo

Mendes, que atualmente abriga uma agência comercial do Banco do Brasil;

Luis Fernando Teixeira (Xibiu), arquiteto e amigo de Paulo Mendes, quem

colaborou com ele em importantes projetos; e Azor Henrique de Mendonça

Ferro, arquiteto, professor no curso de Arquitetura e Urbanismo da Ponti

fícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e amigo de Paulo Mendes.

Quanto ao processo utilizado para estabelecer as premissas arquitetô

nicas e funcionais do edifício e de seu entorno, a expectativa era gerar uma

maqueta eletrônica do conjunto edificado, de forma a possibilitar a análise

da proposta original, decompondo as etapas do processo de implantação da

edificação. Este objetivo se viu frustrado pela dificuldade de obtenção, até o

momento, dos dados planimétricos do projeto.

DISCUSSÃO

A documentação levantada foi importante na medida em que permi

tiu uma melhor compreensão global do contexto em que se desenvolveu o
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projeto do Terminal, nos anos 1980 e que atualmente não pode ser revela

do pelo estado de descaracterização do edifício, devido as mudanças ocorri

das no início dos anos 2000, com a criação do Shopping Araguaia no local.

Assim, imagens, desenhos e esquemas explicativos do projeto original são

essenciais para aqueles que não se recordam, ou não frequentaram o edifí

cio, possam realmente concebê-lo mentalmente e, a partir daí, compreen

der o espaço ali existente e a intenção do arquiteto ao projetá-lo.

As imagens e informações presentes na monografia de Míriam de Pau

la (1986), intitulada Terminal Rodoviário de Goiânia (Figs. 1 e 2), ilustram

com desenhos originais o espaço concebido pelo arquiteto na idealização do

edifício, bem como o processo construtivo e os motivos que, então, levaram

à criação do Terminal.A construção do edifício é particularmente expressiva,

na medida em que é um produto muito expressivo dos anos 1980 e do cha

mado “Brutalismo Paulista” e, portanto, ilustra este momento “histórico”.

Figuras 1 e 2. Imagem da construção e perspectiva do terminal. Fonte: PAU

LA, Míriam. Terminal Rodoviário de Goiânia. MONOGRAFIA, Universidade

Católica de Goiás, Goiânia, Julho, 1986.

Figura3. Corte transversalesquemático. Fonte:ALMEIDA,Rubens de. RodoviáriadeGoi

ânia,umaauladeEngenhariae Arquitetura. Aconstrução,São Paulo, p. 8-9,Junho1986.
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“Rodoviária de Goiânia, uma aula e Engenharia e Arquitetura”, de Ru

bens de Almeida (1986), é um artigo publicado no periódico “A constru

ção”, de São Paulo (pg.. 8-10). O título do artigo em si é muito expressivo

para estabelecer a importância deste projeto, seja como artefato técnico - a

aula de engenharia - seja como marco expressivo do desenvolvimento do

país naquele momento, em que houve o avanço das grandes rodoviárias

como portais monumentais de entrada da cidade. No artigo em questão,

são expostas as soluções técnicas e os materiais mais expressivos, como

o concreto armado aparente (típico elemento de formalização da Escola

Paulista), simbolizando uma simbiose entre técnica e modernidade. A uti

lização de estrutura metálica
na

cobertura e o emprego do aço em conjun

to com concreto, foram outras afirmações que deram grande destaque ao

edifício na época.

As fotografias do acervo pessoal de Edson Ponsiano Trevensol ilus

tram o início da obra do Terminal, evidenciando principalmente, os seus

elementos estruturais, dando relevo à construção dos pilares. São imagens

que permitem uma visualização da magnitude dos pilares, na sua forma

autônoma, antes da colocação das grandes vigas e calhas verticais. Assim, a

forma e o alinhamento desses pilares podem ser vistas de maneira isolada

e analisada de uma forma mais específica, o que foi bastante útil para ali

mentar a produção da análise formal do edifício.

Figuras 4 e 5. Imagens do andamento das obras do terminal. Fonte: Acervo

pessoal do Eng. Edson Ponciano Trevensol

As fotografias do acervo pessoal de José Artur D’Aló Frota compõem

um arquivo de imagens fotográficas que foi produzido em 1993, quando o
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Terminal Rodoviário de Goiânia ainda apresentava as características ori

ginais de projeto. O arquivo é composto por um total de nove imagens di

gitalizadas, cujos originais são diapositivos coloridos. São fotografias que

permitem a compreensão do espaço construído; a visualização de impor

tantes elementos do projeto, como as claraboias; bem como a percepção de

detalhes não especificados nos outros materiais coletados, tais como as co

res empregadas na tubulação aparente de ventilação mecânica do interior

da edificação e em outros elementos como os corrimãos das rampas.

As entrevistas realizadas e transcritas permitiram a produção de um

conhecimento mais abrangente sobre o contexto, personagens, fatos prin

cipais e curiosidades, no que diz respeito à concepção do projeto e a cons

trução doTerminal Rodoviário de Goiânia.Por se trataremde amigose pes

soas fortemente ligadas à obra de Paulo Mendes, foi possível a obtenção de

informações específicas e pessoais, que não seriam obtidas de outra forma

que não as entrevistas orais. Vale ressaltar que, por se tratar de depoimen

tos e impressões pessoais, sujeitas a interpretações e versões diferentes,

algumas informações não se cruzam e, em certos casos, até se contrapõem,

já que dependem do ponto de vista ou dos interesses doentrevistado.

Figuras 6 e 7. Imagens do terminal em 1993. Fonte: Acervo pessoal do arqui

teto José Artur D’Aló Frota

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As principais dificuldades enfrentadas durante o desenvolvimento do

presente trabalho referem-se à obtenção de informações sobre o projeto
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original e à realização das entrevistas, uma vez que as mesmas dependem

da cooperação e da disponibilidade dos possíveis entrevistados. Ainda as

sim, foi produzido um material satisfatório, capaz de resgatar, pelo menos

em parte, a memória perdida pela descaracterização do edifício.Este traba

lho foi desenvolvido com o apoio do CNPq, Bolsa PIBIC.
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Arquitetura vernácula e popular em Goiânia

Mathias Joseph Monios

Professora Adriana Mara Vaz de Oliveira, DSc

RESUMO

Esse artigo apresenta os primeiros resultados da pesquisa “Arquitetura

dos sentidos: entre o vernáculo e o popular” e do projeto de iniciação científica

a ela vinculado, que se intitula “Registros da arquitetura vernácula e popular

em Goiânia”.Tais pesquisas investigam a arquitetura vernácula e popular

de Goiânia, com o objetivo de reconhecer a interlocução entre a cultura

e a casa do homem comum. A arquitetura vernácula vincula-se às raízes

culturais da população, expressas nas formas tradicionais de usos, do sa

ber fazer, da escolha dos materiais e meios de construção, entre outros. Já

a arquitetura popular caracteriza-se pela apropriação
ou

miscigenação de

elementos externos à tradição cultural, como os materiais de construção

industrializados, bem como se define pela interferência da mídia, o desejo

de ascensão social e a personalização ou individualização da arquitetura.

Nesse sentido, a recente e planejada, cidade de Goiânia torna-se excelente

objeto para verificar, a despeito dos planejamentos iniciais, a formação e

consolidação dessa arquitetura sem arquitetos.



INTRODUÇÃO

Detodo oambiente construído, a casa consegue sintetizar commais clare

za e evidência o que é próprio do lugar, pois háuma correspondência imediata

dos temas de vida do homem e o seu espaço de morar. A casa do homem co

mum–compreendido aquicomoaquelequetemumaparticipação direta eefe

tiva na concepção e construção de sua morada– tem maior legibilidade devido

à indissolubilidade entre ambosno processo de sua realização e apropriação.

Nesse sentido, a casa é a arquitetura a ser investigada no presente ar

tigo, e desdobra-se em vernácula e popular.Como dito anteriormente, a ar

quitetura vernácula vincula-se às raízes culturais da população, expressas

nas formas tradicionais de usos, no saber fazer, nos materiais e meios de

construção escolhidos, entre outros. A arquitetura popular caracteriza-se

pela apropriação ou miscigenação de elementos externos à tradição cultu

ral- como os materiais de construção industrializados - pela a interferência

da mídia, o desejo de ascensão social e a personalização.

A arquitetura vernácula goiana foi objeto de estudos anteriores (OLI

VEIRA, 2001 e 2010b) em que se constatou, tanto na sua materialidade

como na forma de apropriação e uso, uma imbricação entre o meio rural

e o urbano, identificando a sua vernaculidade. Em nossa perspectiva, essa

vernaculidade foi edificada nos séculos XVIII e XIX, chegando ao século XX

por meiodas tradições construtivas e do “morar” local.

Mas seria possível identificar a arquitetura vernácula em Goiânia, uma

cidade planejada?Acreditamos que sim, porque a nova capital foi implan

tada emum território anteriormente ocupado, com pré-existências que in

dicam a permanência de aspectos vernáculos na sua arquitetura. Além dis

so, as edificações projetadas pelo governo estadual ou por profissionais do

desenho não foram as únicas a serem construídas na cidade em formação.

Muitos foram aqueles que vieram de outras localidades de Goiás e do Bra

sil, trazendo as suas tradições construtivas e puseram-se a construir suas

casas. Por outro lado, como capital do estado e polo de atração regional,

a cidade atraía novidades, posicionando-se como interlocutora entre tais

novidades e as tradições, o que justifica a escolha de Goiânia como recorte

espacial da presente pesquisa.

Para elaborar um novo olhar sobre a arquitetura popular em Goiânia, a

pesquisa procurouenfocar menos a constituição da capital enquanto cidade

272 projetoecidade



moderna– representação esta construída pelo discurso oficial–e mais como

produto de tradições construtivas populares e vernáculas expressivas de for

masde identidade e autorrepresentação que, transferidas àsedificações,con

ferempersonalidade aomorargoiano.Demaneiraque,otrabalhodesenvolvi

do pelos pesquisadores teve como objetivo fundamental perceber, no âmbito

dacidade de Goiânia,como oshomensque constroem seus próprios locais de

moradia expressam sua identidade em seus espaços autoconstruídos.

Metodologicamente, adotaram-se os seguintes procedimentos: revi

são bibliográfica sobre aspectos pertinentes ao objeto, incluindo aspectos

teóricoconceituais e históricos; delimitação do recorte espacial dentro da

cidade, compreendendo a escolha dos bairros a partir de levantamentos ar

quivísticos e históricos; visitas aos bairros para seleção das casas autocons

truídas; levantamento de campo – registro fotográfico – das casas escolhi

das; levantamento etnográfico – observação do cotidiano dos lugares em

foco; organização do material levantado – textos, documentos e imagens;

elaboração de textos de análise dos materiais levantados.

Entretanto, o presente artigo refere-se apenas aos primeirosmeses de

realização da pesquisa e,por este motivo, não apresenta o desenvolvimento

completo da metodologia em todos os bairros identificados como relevan

tes dentro do recorte espacial anteriormente apontado.

ARQUITETURA VERNÁCULA E POPULAR

Noano de 1969, duas publicações marcaram a historiografia da arquite

tura – Shelter and society, de Paul Oliver, e House form and culture, de Amos

Rapoport – ao descortinar o estudo da produção arquitetônica que prescin

dia de conhecimentossistematizadosemumcorpo doutrinário, prendendo

-se aocampoda práxis. Esse tipo de produção arquitetônica– rotulada como

primitiva, tradicional, indígena, sem arquitetos, anônima, espontânea, ru

ral, popularou vernácula (OLIVER,1978) –havia sido pouco referendadana

historiografia porque não era considerada objeto da arquitetura. Até então,

as discussões arquitetônicas prendiam-se aos edifícios monumentais e de

exceção, ignorando a grande totalidade da produção construtiva humana.

A história da arquitetura construía-se emparelhada com a história factual,

em que as grandes obras, assim como os grandes acontecimentos políticos e

econômicos, eram aquelas preferencialmente focalizadas.
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O uso do termo “arquitetura vernácula”, para designar a maioria das

construções habitualmente ignoradasnos tratados, veio em decorrência do

reconhecimento da existência dessas formas construtivas, geralmente de

uso doméstico, diferenciáveis segundo a cultura, o meio ambiente e o clima

do lugar em que são erguidas (OLIVER, 1978). Vernáculo é um adjetivo de

rivado do latim vernaculus, que significa, na primeira acepção, servo, escra

vo, ou nascido em casa e, na segunda, nativo, doméstico, oriundo da casa,

da região ou do país. O substantivo verna denominava, em latim, o escravo

ou escrava, principalmente aquele nascido na casa de seu amo. Na teori

zação da arquitetura, no idioma inglês, o termo “vernacular” foi utilizado

como substantivo, significando idioma nativo, e como adjetivo, explicável

como nativo ou nacional (SILVA, 1994).

O adjetivo “vernáculo” tornou-se aceito, maso substantivo “arquitetura”

foi muito questionado, porque a produção vernácula não se encaixava nas

definições existentes desse objeto. As definições existentes de arquitetura se

prendiamà figura doarquiteto – derivadoda raiz gregada palavra, arkitekton,

em que o arki significa chefe e tekton construtor, ou seja, chefe construtor

(OLIVER, 1978) – que, embora essencialmente ligado ao processo construti

vo, assumiu a concepção, a elaboração e a supervisão das obras. Desse modo,

excluíram-se as edificações vernáculasdouniverso da arquitetura, porquees

tas são concebidas e executadas por não profissionais dessa disciplina.

Algum tempo depois, na historiografia brasileira, Silva (1994) avaliou

as questões em torno da definição da arquitetura, permitindo a inclusão

da arquitetura vernácula, em que estão impressos alguns pontos que po

dem ser mais ou menos visíveis, como a do conceito do processo projetual

(como se faz arquitetura) e a da excelência arquitetônica (o que é qualidade

na arquitetura). No caso da arquitetura vernácula, a primeira questão está

subentendida dentro de umprocesso social e cultural, emque a construção

deriva de um processo empírico. O processo de produção dessa arquitetura

desconhece a instituição do projeto como etapa preliminar da edificação.

As decisões referentes à configuração do artefato arquitetônico não sãoob

jeto de elaboração mental e prévia representação simbólica, porque a exis

tência do modelo concreto acessível torna desnecessária a elaboração pro

jetual. De acordo com Silva (1994), não há umdiscurso doutrinário, porque

a condução é dada pela tradição. Na questão da qualidade arquitetônica,
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ela se verifica por meio da congruência com que responde ao fim a que se

destina, não se referindo especificamente à funcionalidade ou à estética

ou à organização construtiva, mas ao conjunto sincrético de atributos que

permitem verificar se a forma arquitetônica satisfaz seu próprio propósi

to existencial, qualificado pelas necessidades, expectativas e aspirações de

seus usuários (chamado de programa). O conhecimento no âmbito dessa

arquitetura é eminentemente pragmático; o propósito da forma arquite

tônica é instrumental, com finalidade utilitária nitidamente caracterizada

para prover abrigo, na plenitude que pode significar essa expressão.

Oliver (1978) e Rapoport (1972) ponderam que é inaceitável o estudo

da arquitetura vernácula a partir de uma metodologia destinada à arqui

tetura erudita. Essa produção arquitetônica exige uma compreensão que

extrapole o corpo material resultante e peregrine por caminhos que des

cortinem o corpo social e cultural que a produzem, pois “somente mediante

a cultura de quem os produziu, o estudo dos edifícios pode iluminar estas

áreas obscuras do conhecimento arquitetônico” (OLIVER, 1978, p.31).

Desse ponto em diante, os estudos sobre a arquitetura vernácula pude

ram ampliar-se, ao mesmo tempo em que o seu desaparecimento tornava

-se latente. A onda desenvolvimentista que varreu o mundo fez desapa

recer milhares de exemplares dessa arquitetura, além de interromper seu

processo de produção, transformando alguns edifícios apenas em objetos

para amostra. Somente em1976, reconheceu-se a importância desse patri

mônio, e o Conselho Internacional de Monumentos e de Sítios (ICOMOS)

criou o Comitê Internacional da Arquitetura Vernácula (OLIVER, 1997,

p.XXIV).

NaChartedu PatrimoineBâti Vernaculaire(apudOLIVEIRA,2010a, p.6),

ratificada pelo ICOMOSem1999, a arquitetura vernácula é definida como:

[...] uma criação característica e pitoresca da sociedade, que se ma

nifesta de forma informal e organizada; utilitária, ela possui um

interesse e uma beleza. É um reflexo da vida contemporânea e um

testemunho da história da sociedade. Se ela é obra humana, ela étam

bém produto do tempo. [...] ela é expressão fundamental da cultura

de uma sociedade, de suas relações com o seu território e, ao mesmo

tempo, expressão da diversidade cultural do mundo.
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O mesmo documento aponta para as características gerais da arquitetu

ravernácula, visando garantir a atuação prática da preservação ou mesmo a

orientação das políticas de patrimonialização. São estas características: um

modo de construção compartilhado pela comunidade;um caráter local oure

gional em resposta a seu meio ambiente; uma coerência de estilo, de forma e

de aspecto, ouumrecurso aos tipos de construções tradicionais; uma experi

ência tradicional na composição e transmissão informal na construção; uma

resposta eficaz às questões funcionais, sociais e ambientais; uma aplicação

eficaz de sistemas e de saber fazer próprios à construção tradicional.

No Brasil, o estudo da arquitetura vernácula esteve em pauta desde

o início do século XX, quando os neocolonialistas e os modernistas de

batiam a autenticidade da arquitetura brasileira. Cada um, com seu pon

to de vista, investigava a arquitetura colonial, também chamada popu

lar ou tradicional, como sinônimo de identidade brasileira. Entre os que

acompanhavam o raciocínio moderno estavam os mentores do Serviço

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), encabeçado por

Lúcio Costa, e entre os defensores do neocolonial estava José Mariano

Filho. Na primeira metade da centúria passada, essa busca de referências

próprias na arquitetura brasileira norteou muitos estudos a respeito da

produção vernácula, presentes nas publicações da Revista do Serviço do

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
em

anais de congressos e em re

vistas especializadas.

A relevância do estudo da arquitetura vernácula eclipsou-se após esse

período, assumindo novo fôlego a partir das pesquisas de Carlos Lemosno

final da década de 1970. Esse autor compreendia que a casa brasileira que

estudava não se enquadravana definição de arquitetura vernácula, poisnão

era nativa daqui. Lemos (1989) acentuava ainda que essa arquitetura não

é trasladável de um lugar a outro, completando que, quase sempre, ela é

rural, porque resiste mais à inovação do que a arquitetura urbana. Segundo

Lemos, no caso brasileiro a arquitetura vernácula seria a indígena, o que,

contudo, não impede o reconhecimento de várias arquiteturas surgidas no

Brasil, das quais se originam duas vertentes arquitetônicas dissociadas: a

rural diversificada, com variantes formais inspiradas nas arquiteturas ver

náculas portuguesas, e a urbana homogeneizada, apesar dos “inúmeros so

taques e variadas expressões coloquiais regionalizadas”.
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A partir de pesquisas como a de Lemos e assessorados por referências

teóricas como as de Rapoport - mais do que de Oliver - outros arquitetos

brasileiros se propuseram a investigar a arquitetura da casa, abordando

aspectos que definissem as especificidades locais, caracterizando tradições

arquitetônicas diversas e direcionando-as para questões relacionadas à ha

bitação popular, ao patrimônio, ao comportamento, dentre outras, embora

ainda estejam longe de exemplificarem um acervo significativo.

Em 2005, Günter Weimer publica “Arquitetura popular brasileira”, que

é uma síntese de anos de pesquisas e levantamentos pelo Brasil e África,

acerca - apesar de não concordar com o termo - das manifestações verna

culares da arquitetura. O referido autor aponta que o uso do “vernáculo”

para a arquitetura é um neologismo, defendendo o conceito de “popular”,

adequando-se àquela produção do povo.

Não obstante as diferentes posições teóricas, adota-se o termo “ver

náculo” neste trabalho para designar aquela arquitetura presa às raízes

culturais da população, expressas nas formas tradicionais de morar – há

bitos, apropriação, saber fazer, materiais de construção, objetos, e outros

–, e identificadas explicitamente. Já o termo “popular”, utilizamos para

caracterizar a arquitetura cuja apropriação ou miscigenação de elementos

externos à tradição cultural do que é investigado assume papel relevante,

mas não hegemônico no seu contexto, como acontece a partir do uso de

produtos – de construção ou não – oferecidos pela indústria e divulgados

massivamentepela mídia.

No mundo cada vez mais globalizado e tecido por um emaranhado de

redes que transformam o cotidiano de todos, constata-se a fragilidade da

arquitetura vernácula em detrimento daquela popular, o que, todavia, não

significa a sua desqualificação. Isso porque a arquitetura popular coloca-se

como uma manifestação híbrida com o vernáculo, perceptível no mundo

da casa, do bairro, da cidade, em permanente diálogo com o homem que

vivencia tais espaços. Dessa forma, compartilha-se da posição de Nestor

Canclini (2006) e sua discussão sobre culturas híbridas, ao tratar das jun

ções ou sobreposições entre a tradição e a modernidade.

Diante dessa posição, adotam-se outras referências como o viés apre

sentado por Cavalcanti e Guimaraens (1982), no texto Arquitetura Kitsch

suburbana e rural, recentemente reeditado, em que os autores trataram a
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arquitetura popular como produto da cultura popular, trazendo à baila te

mascomo o kitsch e a questão do gosto. Nessa perspectiva, os autores colo

caram o papel da cultura de massas como território de fronteira entre arte

erudita e popular. E reforçam: “usávamos o termo kitsch de modo provoca

dor, como ponto de saída e jamais de chegada para examinar essa complexa

produção” (GUIMARAENS, CAVALCANTI, 1982, p. 11).

GOIÂNIA E SUA ARQUITETURA VERNÁCULA E POPULAR

Goiânia é uma cidade planejada, nascidano início dos anos de 1930,

que trás consigo a marca da modernidade. O planejamento urbano e a vida

moderna se justapuseram ao jeito tradicional de morargoiano (Figuras

01,02 e 03), mas não impediram as suas manifestações. Em decorrência

das pré-existências do local – especialmente a cidade de Campinas e as fa

zendas da região (Figura 04) – e dos homens que construíram a nova capi

tal, considera-se que a arquitetura popular goianiense traz consigo elemen

tos da tradição vernacular goiana. Essa tradição foi transferida à capital e

hibridizou-se com novos estilos de vida, modos construtivos e comporta

mentos dos seus moradores oriundos de diferentes regiões. Deste modo,

com o passar do tempo e a aceleração das transformações conjunturais, em

que se acentuam os valores modernos em detrimento dos tradicionais, nos

interessa a identificação dessa tradição vernácula que, pressupõe-se, tenha

sobrevivido na identidade da construção popular goianiense.

Figura 1. Fazenda em Bela Vista. Fotos: Adriana Vaz, 2006.
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Figura 3. Fazenda em Pirenópolis. Foto: Adriana Vaz, 2004.

Figura 4. Edifício existente em terras goianienses. Fonte: SEPLAN.

Figura 2. Fazenda em Bela Vista. Fotos: Adriana Vaz, 2006.
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Para aferição dessas pressuposições, ao contrário de averiguar as casas

projetadas pelo Estado (Figura 05), importava aquelas que foram ergui

das por seus proprietários. Nesse sentido, foram selecionados os bairros

mais antigos da cidade,que tivessem exemplares das primeiras construções

autônomas.Para tal, faz-se uma pesquisa documental junto a Secretaria

Municipal de Planejamento Urbano para o levantamento do histórico dos

bairros da capital, que contém informações como as datas de cadastramen

to e regularização dos mesmos (Figura 06). Posteriormente, ao iniciar o

trabalho de campo, verificou-se que as datas oficiais não estavam de acordo

com o discurso dos moradores, que, por vezes, indicaram uma ocupação

muito anterior à data de cadastramento e regularização daquelas áreas,

demonstrando assim, a importância da visita aos bairros e da busca pelos

moradores mais antigos.

Figura 5. Casa funcionários. Fonte: Arquivo SEPLAN.

Assim, dentro de um mapeamento das áreas selecionadas, foi feito um

primeiro recorte em que os bairros Setor Central, Setor Campinas, Vila

Isaura, Vila Irany, Setor dos Funcionários, Setor Criméia Leste, Setor Cen

tro Oeste, e imediações, foram visitados (Figura 06).
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Figura 6. Bairros com cadastramento e regularização da primeira década da

cidade e bairros pesquisados.Fonte: Secretaria de Planejamento Urbano

Municipal de Goiânia (SEPLAN). Mapa: Mathias Monios, 2012.

Durante a pesquisa de campo, foram escolhidas aquelas casas que apre

sentavam elementos identificados como aspectos da arquitetura popular

ou vernácula local, sendo feitos registros fotográficos. Ascasas escolhidas

são aquelas consideradas mais relevantes sob a perspectiva de originalida

de, riqueza de detalhes e esmero na construção, bem como uma possível

representatividade do vernáculo goiano.
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Identificamos diversos elementos recorrentes nas casas registradas, o

que levou a um agrupamento e classificação dos exemplares segundo os

critérios de fechamento do terreno, implantação, tipologia, estilemas e téc

nicas construtivas. Em termos dofechamento do terreno, principalmente

aquele frontal, registram-se elementos que demonstram intenção de ori

ginalidade e individualização, perceptíveis no uso dos materiais de cons

trução, cores e formas, aliados, ou não, aos elementos convencionais que

caracterizavam o contexto histórico da construção de cada casa. Quanto

à implantação, ou a posição que o edifício ocupa em relação aos limites do

terreno, as casas estão: presas aos limites frontais e laterais do terreno; no

centro do lote (possui todos os afastamentos);no fundo do terreno com

afastamento frontal; sem afastamentos laterais (barracões) e com apenas

afastamento frontal (casa principal e barracões). As tipologias foram iden

tificadas a partir da cobertura e seus caimentos – uma água; águas para as

laterais; águas para frente e fundos; quatro águas e platibanda –, da quan

tidade de pavimentos e da presença de varanda, alpendre e/ou garagem. Os

estilemas (traços de linguagens arquitetônicas)identificados apresentam

referências modernistas, art déco, ecléticas, neocoloniais, assim como com

a arquitetura tradicional ou interpretações originais e personalizadas. Os

materiais de construção e as técnicas construtivas foram observadosquan

to a sua origem – industrializados ou naturais – e a forma de utilização.

Nos fechamentos do terreno, na face voltada para a rua, encontram

-se corriqueiramente os muros e com menos frequência as grades. Nos

muros utilizam-se materiaisnão industrializados, como a pedra ta

piocanga, muito utilizada em construções rurais, e também materiais

industrializados(Figura 07) compondo diversos desenhos. Os gradeados

igualmente têmformas ou desenhos variados, bemcomo materiais diversi

ficados, podendo ser de ferro ou metalon, coloridos ou não, altos ou baixos,

com ou sem alvenaria(Figura 08). A implantação mais recorrente é a cen

tral, com afastamentosde todos os limites do terreno, mas os barracões são

encontrados com muita frequência também. (Figura 09).

Entre os elementos tipológicos que mais se repetemestão: a cobertura

em duas águas voltadas para as laterais do lote (Figura 10);a presença de

alpendre (Figura 11); e as casas térreas.
Os

estilemas identificados referem

-se à arquitetura modernista - como laje plana na cobertura da varanda;
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pilares esbeltos de concreto; revestimentos de azulejos ou de cerâmica nas

fachadas (Figura 12) -, ao art déco e à arquitetura tradicional.Os materiais

de construção mais empregados nas casas registradas são industrializados

(Figura 13), como elementos decorativos cimentícios e metálicos.Porém,

registram-se casas comelementos decorativos feitos com bricolagem de

materiais convencionais, formando desenhos originais e personalizados,

diferenciando-as das demais. (Figura 14). Essa hibridização de materiais e

técnicas é uma forma de expressão da identidade do morador.

Figura 7. Casa Setor dos funcionários. Fotos: Mathias Monios, 2012.

Figura 8. Casa Setor Central. Fotos: Mathias Monios, 2012.
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Figura 9. Casa Criméia Oeste. Fotos: Adriana Vaz, 2012.

Figura 10. Casa Setor Marechal Rondon. Fotos: Mathias Monios, 2012.

Figura 11. Casa Setor Centro-Oeste. Fotos: Mathias Monios, 2012.
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Figura 12. Casa Vila Irany. Fotos: Mathias Monios, 2011.

Figura 13. Casa Setor Central. Fotos: Mathias Monios, 2012.

Figura 14. Casa Setor Criméia Leste. Fotos: Mathias Monios, 2012.
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De umamaneira geral, as casas encontradas estão localizadas empaisa

gens urbanas consolidadas e,apesar de se diferenciarem por suas especifi

cidades, possuem certa coerência em relação ao conjunto arquitetônico em

que se situam. Embora distintas na sua originalidade, sintonizam com as

diversas expressões arquitetônicas que caracterizam as casas do entorno.

Figura 15. Materiais empregados nas casas.

Fotos: Mathias Joseph Monios, 2012.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse início de pesquisa,a primeira dificuldade encontrada diz respeito

à diferença entre a data de registro do loteamento e a data de ocupação da

área, o que dificulta a seleção dos bairros, mas que pôde ser contornado pe

las conversas informais com moradores dos lugares. Outro obstáculo, para

quem se interessa pela casa, encontra-se nadificuldade de sua visualização,

decorrente da construção de muros altos comoprincipal solução para au

mentar a sensação de segurança do morador. A insegurança dos moradores

também prejudica a realização dos registros fotográficos das casas selecio

nadas, visto que o ato de fotografá-las pareceu intimidar os moradores cau

sando,
em

diversos momentos, reações negativas por parte dos mesmos.

Afora os obstáculos, constata-seque grande parte das manifestações da

arquitetura popular e vernácula encontradas estão ameaçadas pela valo

rização e exploração comercial dessas áreas, que anteriormente não inte

ressavam ao mercado imobiliário. Dessa forma, essas manifestações vão

sendo paulatinamente substituídas por conjuntos arquitetônicos que con

trastam com a identidade da moradia do local.

As verificações elaboradas neste artigo se limitam aos primeiros per

cursos de uma extensa pesquisa que, contudo,já pôde comprovar a impor

tância do registro das manifestações vernáculas e populares do homemco

mum, as quais são arquiteturas ricas de significados e capazes de informar

sobre as peculiaridades do homem que as produz. Portanto, espera-sequeacontinuidade da presente pesquisa possa contribuir para a identificação

mais aproximada do morar goianiense, permitindo uma maior valorização

dos elementos vernáculos presentes na arquitetura popular local enquanto

identidade e patrimônio do povo goiano, apreendendo,por fim, a dimensão

das relações entre os sujeitos e o espaço construído.
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RESUMO

Esse artigo discute a importância dos processos criativos inseridos nas

atividades de sala de aula como parte de uma metodologia inquiridora e

experimental das atividades de projeto. Ressalta-se a influência dessa te

mática no exercício de uma profissão que requer a criatividade como con

dição indispensável. Além disso, o ensino deve propiciar uma habilidade de

conceber ideias alicerçadas emfundamentações reais e em argumentos que

satisfaçam aseguinte lógica: a forma deve ser justificada enquanto resulta

do de um processo.



INTRODUÇÃO

Lúcio Costa (1995, p.246), o respeitado autor do projeto de Brasília

e mentor de gerações de arquitetos brasileiros, define arquitetura como

“construção concebida com a intenção de ordenar e organizar plasticamen

te o espaço, em função de uma determinada época, de um determinado

meio, de uma determinada técnica e de um determinado programa.” Essa

definição feita nadécada de 1940 apresenta acomplexidade daarquitetura,

expressando, em outras palavras, o que Vitrúvio (apud COLIN, 2000, p.31)

já dissera séculos antes. Esse pensador romano abordou em seus livros a

impossibilidade de dizer que “arquitetura é isto”, e afirmou que “arquitetu

ra é isto, mais isso, mais aquilo”.E suas formas construídas, além de pos

suírem vocação simbólica, devem ter solidez, utilidade e beleza (firmitas,

utilitas, venustas).

Por conseguinte, “a arquitetura é nosso principal instrumento de rela

ção como espaço e o tempo, e para darumamedidahumana a essas dimen

sões, ela domestica o espaço ilimitado e o tempo infinito, tornando-o tole

rável, habitável e compreensível para a humanidade” (PALLASMAA, 2011,

p.16-17).O espaço arquitetônico não se restringe ao edifício e seu interior,

mas se refere a tudo aquilo que o envolve, ou seja, a paisagem construída.

Essa paisagem traduz-se no conjunto de edifícios, nas ruas, nas calçadas,

nas praças, enfim, em tudo que foi transformado pela ação humana.

Diante de objeto tão complexo,a criatividade torna-se condição im

prescindível para o seu enfrentamento e merece atenção nos cursos de

arquitetura. Para Ostrower (2009, p. 9), a criatividade é um potencial ine

rente ao homem, interligando-se ao viver, mas que se realiza mediante o

contexto em que se insere. “Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma

forma a algo novo. [...] O ato criador abrange [...] a capacidade de compre

ender; e esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar”.

Isto exprime que a criatividade é a ação de criar – não necessariamente algo

“original” e nunca antes visto, mas genuíno, coerente – e encontra-se em

todo e qualquer domínio da vida humana. A criatividade rompe os modelos

preestabelecidos e gera renovação, como aponta Fuão (2008).

Existem abordagens para a criatividade dividindo-aem diversos elemen

tos.Conforme Iványi e Hoffer (apudKOWALTOWSKI,2011) esteselementos
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são: o elemento criativo (fonte intelectual, criador); o processo criativo

(envolve a definição de um problema e a proposta de uma solução); o

produto criativo (o resultado) e o ambiente criativo (contexto que in

fluencia na criação).

Na arquitetura, como em outras disciplinas, a criatividade tem várias

interpretações, prendendo-se principalmente ao processo criativo. Como o

objetivo maior da arquitetura é a produção do espaço habitado, o processo

criativo em questão prende-se ao projeto de arquitetura e/ou urbanismo.

Lawson (apud MENEZES, 2007, p.32) estabelece cinco fases no processo

criativo da arquitetura: “primeiro insight”; “preparação”; “incubação”; “ilu

minação”; e“verificação”. O início do processo – o primeiro insight – se dá

com o reconhecimento do problema e o desejo de solucioná-lo. A prepara

ção consiste no esforço árduoemencontrar respostas, seguida pelo período

mais relaxado daincubação, culminando com a iluminação. Na fase da veri

ficação, a ideia é elaborada, testada e desenvolvida.

Essa aparente simplicidade do processo criativo induz ao esclarecimen

to de sua complexidade. O processo criativo em arquitetura expande-se em

uma quantidade significativa de variáveis que abrangem questões sociais,

culturais, econômicas, técnicas, entre outras. Essas variáveis devem ser es-

truturadas e manipuladas de forma a favorecer o domínio do problema e

facilitar a emergência de ideias.

Dessa forma, reconhece-se a complexidade e a impossibilidade de lidar

com fórmulas exatas para a resolução satisfatória do processo criativo do

projeto arquitetônico.Entretanto, “os estudos sobre criatividade atestam

que ela não é uma característica inata, masuma habilidade cultivada e trei

nada quando se compreendem os mecanismos de base” (KOWALTOWSKI.

2011, p.25). Assim, os cursos de arquitetura têm se esforçado em aplicar

métodos de estímulo à criatividade no processo criativo do projeto arquite

tônico. No recém-criadocurso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade

Federal de Goiás (UFG)não é diferente.

O CURSO E A CRIATIVIDADE

O curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Goi

ás [...] “tem por objetivo a formação de profissionais aptos a organizar o
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ambiente físico, em correspondência com as necessidades sociais e com

os condicionamentos do ambiente natural e construído. Esta atividade

envolve a produção de objetos e soluções para as variadas escalas que

compõem o “habitat” humano e seu território, sejam eles destinados ao

uso cotidiano, como os mobiliários residenciais e urbanos, a produção de

edificações isoladas ou em conjunto, bem como a organização do espa

ço urbano, em qualquer escala ou dimensão, implicando na elaboração

de estudos, projetos e planos, com os respectivos detalhamentos para a

execução”(PPC-AU, 2011, p.3).

Assim proposto, o curso da UFG não diverge dos demais existentes

no Brasil, assegurando a formação de um profissional generalista capaz de

transitar e manipular as diversas variáveis que envolvem os espaços arqui

tetônicos. A intencionalidade do projeto pedagógico é expressa na articula

ção satisfatória entre educação, sociedade e homem, representada noscon

teúdos da formação profissional e desenvolvimento pessoal, assim como

no exercício da cidadania (VEIGA, 2008, p.16).

Ressalta-se que, antes mesmo de ser admitido no curso, durante a

prova de “Verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos” o

candidato se vê requerido a lidar com situações que exigem criatividade,

incluindo aí as percepções abrangidas com inteligência para o raciocínio

espacial, a lógica, a geometria plana e espacial. São experiências iniciais

adequadas à estrutura curricular, e já se inserem na preparação do aluno

para a sua formação.

A estrutura curricular baseia-se no ensino integrado em que as disci

plinas de projeto de arquitetura e urbanismo funcionem como síntese do

processo de aprendizagem do curso. Essas disciplinas estão presentes do

início ao fim do curso e, por meio do seu objeto – o projeto de arquitetura

e/ou urbanismo –, agregam e manipulam os conhecimentos fornecidos pe

las outras áreas, que abrigam os conteúdos teóricos, históricos, técnicos,

sociológicos, entre outros. Observa-se, pois, que essas disciplinas concen

tram grande parte do processo criativo da arquitetura.

O curso tem suas disciplinas distribuídas entre dois núcleos e o tra

balho final de curso, os quais devem interagir entre si. O Núcleo de Co

nhecimentos de Fundamentação é“[...] composto por campos de saber que

forneçam o embasamento teórico necessário para que o futuro profissional

296 projetoecidade



possa desenvolver seu aprendizado [...]” e o Núcleo de ConhecimentosPro

fissionais é “[...] composto por campos de saber destinados à caracterização

da identidade profissional do arquiteto e urbanista [...]” (PPC-AU, 2011,

p.10).Em ambosos núcleos a integração é umameta a cumprir, assimcomo

a criatividade é requisitada.

Apesar de não explicitada de forma sistemática no corpo textual do

projeto pedagógico, entende-se que a criatividade é condição imprescin

dível no desenvolvimento do curso, assim como o é em qualquer atividade

humana, como já mencionado. A proposição de integração disciplinar e do

cente indica o exercício contínuo da criatividade.

No Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação, do período inicial do

curso de Arquitetura e Urbanismo da UFG, existem disciplinas antecesso

ras àquelas denominadas de “Projeto”, que cumprem o papel de estimular a

criatividade voltada para o exercício projetual,própriodoofíciodoarquiteto.Em tais disciplinas, o processo criativo desperta a atenção, pois se reconhe

cem estratégias para desenvolvê-lo.

PROCESSO CRIATIVO: ESTRATÉGIAS EM QUESTÃO

Não são raras as vezes em que o aluno se depara com problemas típicos

do início de uma atividade projetual: “por onde começo?”; “como encontro

boas soluções sem muita perda de tempo?”; “como adequar ou incorporar

determinados aspectos a problemas específicos?”. O aluno se vê diante de

tantos problemas que não consegue fazer um único risco no papel. Se sen

te tolhido na criação, cerceado por grande número de questões que o im

pede de lançar-se numa ação. Faltam-lhe tanto instrumentos capazes de

encaminhar suas prospecções, contendo um princípio norteador, quanto

um acervo ou repertório que possa lhe sustentar. Por essa razão é que são

requeridas determinadas estratégias, contendo qualidades mais dinâmicas

e libertadoras da criatividade. É necessário prospectar alternativas capazes

de inspirar esse aluno e dar-lhe encorajamento: fazer com que se sinta real

mente capaz de encontrar boas soluções, ou seja, ser criativo.

Nesses momentos que envolvem criação é preciso partir de ideias, es

tratégias e técnicas em estágios graduais de complexidade. Desse modo,

nesse artigo, a proposta é lidar com atividades ampliadoras dos potenciais

criativos,
em

conjunto a uma metodologia inquiridora e experimental das
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atividades de projeto. As ações se desdobram em etapas ricas, complexas e

que não podem ser abrangidas em todas as suas nuances. Contudo,é sem

pre necessário trazer novos questionamentos e reflexões sobre as possibili

dades do ensino nas atividades de criação.

A disciplina
de projeto

exige amadurecimento,
sendo que

o ensino

deve propiciar a habilidade em conceber ideias alicerçadas em funda

mentações reais e em argumentos que satisfaçam uma lógica: a forma

deve ser justificada enquanto resultado de um processo. A forma, ainda

que numa dada circunstância especulativa, não advém do completo aca

so. Ela está sempre condicionada a uma resposta de uso ou utilidade,

uma vez que o raciocínio ou os elementos de coerência não são perdidos

de vista. Pode até apresentar certa superfície gratuita, já que a intuição

também é produtora de conhecimento e uma forma de compreensão

imediata da verdade, assim como “de modo análogo, a percepção leva

ao conhecimento racional, a intuição sensível leva ao juízo estético”

(PIÑON, 2006).

O fato de não haver uma única maneira de iniciar um projeto amplia

a questão
da

criatividade, não consagrando apenas
um

tipo de caminho,

mas possibilitando a exploração de alternativas viáveis, não limitando o

processo criativo. Desse modo, não existem fórmulas capazes de resolver

quaisquer tipos de problemas, mas estratégias adequadas à consecução

de objetivosdirimidos em etapas pontuais. A metodologia atua comome

diadora das soluções, se estabelecendo num contexto onde administra e

adequa relações.

Assim, o processo de projeto consiste num conjunto de ocupações in

telectuais organizadas em fases de características e resultados bastante

distintos. A prática dessa atividade está situada entre os polos da inven

ção e da convenção (CASTRO OLIVEIRA, 2007), cujas relações espaciais

sustentam a possibilidade de representar o objeto e de materializá-lo. Nos

aspectos da invenção, pode-se afirmar que:

a) Nem todo desenho de concepção é fruto de um acervo já existente

na memória. O traço contém grande dose de criação, pois nem

tudo se encontra acabado ou resolvido (MENEZES, 2007). Por

esse motivo, a representação manual é indispensável. Ela confere
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aos raciocínios os seus aspectos materiais ao se desdobrar poste

riormente em outras fontes subsequentes de interesse. Também

não se pode deixar de lado o repertório arquitetônico,visto que o

insight ocorre quando os conhecimentos armazenados na memó

ria do sujeito, em dadas situações, emergem por situações inespe

radas da mente, culminando em ideias criativas”.O seu “primeiro

insight” não surge do nada;

b) As ideias são arroladas a partir de umproblema específico, não a par

tir de flutuações quaisquer (MENEZES, 2007). Determinadas ações

vão tomando corpo continuamente nas sequências das propostas

(uma ideia leva a outra e assim sucessivamente);

c) Os estímulos captados e reiterados em conjunto às imagens mentais

fazem parte de uma percepção ativa. Os estímulos são únicos, capta

dos, selecionados, organizados e interpretados numa natureza dife

rencial. Os estímulos não são nada mecânicos. O indivíduo participa

ativamente das escolhas, operando uma profunda intenção, nos seus

mais variados aspectos (MENEZES, 2007).

Em relação à convenção:

a) As normas procuram uniformizar os desenhos por meio das regras,

dos ajustes tomados como acordo, traduzindo-os sob o caráter técni

co. Os desenhistas não podem fazer nada aos seus bel-prazeres;

b) Presta-se a uma intenção com que se pode planejar, analisar e do

cumentar os trabalhos; condição ainda com que se anteveem vários

tipos de problemas;

c) Procura evitar ambiguidades ou falta de clareza. Impede problemas

na sua execução.

Dessa forma, considerando essas enumerações, é preciso desenvolver

o olhar do aluno para aspectos que tragam soluções diferenciadas, cujas

particularidades ainda consigam agregar e valorizar recursos naturais,ma

teriais e técnicas acessíveis, realizáveis de fato. É importante lançar mão de

sequências de atividades capazes de estabelecer relações concretas, cujos

resultados sejam interessantes.

299criatividade



Nas disciplinas trabalhadas ao longo do curso realizam-se exercícios

visando estimular a criatividade a partir de situações que exijam a expres-

são de técnicas visuais, bem como vários tipos de raciocínios abrangendo

relações na criação de formas e espaços. É interessante que dentro destes

exercícios é firmado o uso da heurísticaemações (e não regras), implicando

no abandono de restrições impostas por normas, hábitos ou costumes, fa

zendo assim emergir a criatividade. Isso faz com que o aluno encare novos

problemasde forma mais criativa. Asatividades costumamenvolver etapas

que cumpram determinados tipos de objetivos, e a liberdade está restrita

ao cumprimento desses aspectos, visando solucionar uma questão ou mes

mo propor alternativas.

É importante mencionar também a forma comque essas estratégias de

exploração da criatividade são alocadas nas disciplinas. Os alunos recebem,

inicialmente, a proposta do Plano de Ensino e Plano de Curso no primeiro

dia de aula e, juntamente com a leitura e explicação dos conteúdos a serem

abordados, são discutidas as ideias, podendo surgir outros encaminhamen

tos em conformidade às proposições da turma.

Cada estratégia tem seu grau de abertura (estágios iniciais
da

criação,

provimento da existência do objeto) e também limitação (objetivos a cum

prir, adequações de resultados, testes e outras verificações, etc.) nas quais

se procura o envolvimento do aluno, em cada uma das operações. A ideia

elementar é que a atividade possa ser motivadora e o aluno possa entre

ter-se com atos de expressão. A atividade deve ser prazerosa e, ao causar

sensação de agrado, fundamentar a melhoria do objeto de forma natural,

espontânea. Basicamente, o esforço se dá em meio a algo que o ocupa, ou

seja, o aluno descobre o prazer em conceber coisas, em criar.

Diversos autores (MUNARI, 1998; HSUAN-AN, 1997; PENTEADO

NETO,1981;OSTROWER, 2009),lidam com a criação de produtos ba

seados em etapas de desenho capazes de fornecer certos níveis de sub

sídios para que as ideias iniciais sejam desdobradas. Essas atividades

propõem o exercício de diversos tipos de habilidades mas, sem exceção,

todas são iniciadas a partir de esboços manuais, incentivando a expres-

são gráfica e o traço do próprio aluno, em que possa imprimir sua carac

terística motora singular, a marca individual do desenho, conforme se

observa nasFiguras 1 e2.
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Figura 1. Processos Criativos realizados no curso de Arquitetura e Urbanismo.
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Figura 2. Processos Criativos realizados no curso de Arquitetura e Urbanismo.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

302 projetoecidade



As representações gráficas são dispostas sob a forma de esquemas,

onde o mais importante é estabelecer uma apreensão da forma. O desenho

deve ser capaz de revelar aspectos que normalmente,numa primeira visada

ou como numa fotografia, por exemplo, não ocorreriam (não é uma apre

ensão genérica nem muito menos indiferenciada). Esse desenho vai pro

porcionar ao aluno incorporar mentalmente a configuração do objeto bidi

mensional ou tridimensional, na medida em que cada detalhe é absorvido

na atividade (aqui há um processo de escolha das partes, uma relação ativa

da percepção, que capta, seleciona e organiza o que julga mais relevante).

Essa manipulação do objeto é bastante significativa,não somente por que o

tato capta a superfície – interna ou externa – mas por que o olho a percorre

minuciosamente, transferindo essa impressão.

Nem todas as mínimas etapas atingidas por cada um podem ser an

tevistas e procura-se equacionar certascaracterísticas comuns em sala de

aula, como por exemplo, numa etapa intermediária, a exposição de todos

os trabalhos para serem observados e analisados por todos. Assim, cadaum

dos alunos tem a possibilidade de revisar ideias que julgam inadequadas ou

que possam ser melhoradas, se assim a estratégia permitir. O aluno deveco

nstatarseucrescimento,ultrapassandoalgumasdificuldadesnaturaisque,fre

quentemente,existem por se limitar,se policiar, autopunir e não se permitir

lançar-se numa ação sem premeditações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procurou-se realizar uma abordagem simples, visando extrair as par

ticularidades de cada estratégia com proveito objetivo nas intenções de

projeto.Ainda que nesses exercícios tratemos das ênfases na captação de

aspectos expressivos, dos raciocínios da organização dos elementos visu

ais e das análises morfológicas e espaciais, numa descoberta de aparências

manifestadas, existiriam outros vários níveis de complexidade adentrados

em escalas distintas. Nesse sentido, o exercício limita-se igualmente às

questões dessa realidade palpável da sala de aula, dos recursos típicos dos

ensinos de graduação.

Para além desses aspectos,
em

meio às tecnologias computacionais, é

importante resgatar os valores dos desenhos manuais, onde o aluno possa
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se reconhecer nos vários estágios, desde os esboços de concepção até o re

sultado final, algo bastante distante da estandardização promovida pelos

computadores, capazes de homogeneizar as coisas sob a perspectiva dos

softwares de criação, tratamento e composição de projetos. Cabe umaespé

ciedecríticaàsnovas tecnologias, que trouxeram rapidamente um modo de

produçãovirtual ou imaterial que se intensifica cada vez mais, tornando

-se transparente nos vários usos cotidianos, tão rápida é a assimilação por

parte de todos.

Além disso, podemos elucidar o fato que os softwares passam a substi

tuir muitas destrezas manuaisem processos de adaptação a instrumentos

e materiais nos quais as habilidades ficam relegadas a planos secundários.

Os computadores estão fortemente ligados a rotinas de produção, comu

mente conhecidas pelo modo “user friend”. Há uma repetição de tarefas

mecânicas que nada possuem de criativas. Os processos facilitadores ten

dem a automatizar as produções, existindo ainda um uso bastante limita

do das suas funções. A interface amigável traz um remanso tranquilizador

ao usuário, cabendo a ele apenas escolher uma opção das categorias que

julga mais conveniente.

No diaadia encontramos soluções que, apesar de serem feitas por em

presas diferentes, aparentam ser realizadas pelo mesmo designer, usando

os mesmos efeitos e processos “pirotécnicos” dos programas computacio

nais. Nesse sentido, os usuários passam a ser “funcionários” da máquina,

usando suas funções básicas e mínimas. Os computadores se baseiam no

poder de repetição e esta pode levar à estereotipia, homogeneidade, previ

sibilidade, as quais comprometem bens materiais e simbólicos (MACHA

DO, 2001).

Desse modo, parece ser fundamental levar às salasdeaula metodologias

que recuperem a importância das experimentações manuais, tendo elas a

prerrogativa da indefinição e podendo se transformar, desde o momento

de sua concepção até a concretização de sua ideia inicial, em projeto. Apar

tir do desenrolar dessas atividades, desenvolver uma reflexão no sentido

de elucidar o processo formador desses resultados, que está subentendido

pelo plano representativo das imagens, mas aqui demonstrado em etapas

pontuais: a importância dos processos de projeto com qualidades liberta

doras da criatividade, centradas em técnicas manuais de desenho.
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RESUMO

Este texto é resultado de um esforço conjunto para tentar compre

ender e organizar a experiência criativa nas disciplinas de projeto, no

curso de arquitetura e urbanismo. Em um primeiro momento há uma

pequena apresentação sobre a criatividade e a atividade criativa. Em um

segundo momento a relação entre a atividade criativa e as disciplinas de

projeto é evidenciada.



O QUE É CRIATIVIDADE?

A criatividade é hoje um dos termos mais utilizados como capacidade

valorizada em todos os campos do conhecimento. Originalidade, inovação

na solução de problemas, riqueza de ideias, pensamento flexível, abertura

e fluidez no processo de produção são características das pessoas criativas,

cobiçadas pelas empresas num mundo globalizado, no qual a concorrência

em âmbito mundial e o desenvolvimento tecnológico exigem constantes

inovações. Lotufo (1999) faz, a esse respeito, a seguinte colocação:

Os estudos mais abrangentes sobre criatividade surgiram exatamen

te neste contexto da concorrência tecnológica. Vários autores como

Mühle, 1980, Ziechmann, 1980, Kneller, 1978, citam o choque do

Sputnik, 1957, como ponto de partida das pesquisas amplas na área

da criatividade. O avanço tecnológico da União Soviética resultou na

preocupação da sociedade americana em buscar renovações profun

das no campo da Psicologia e Pedagogia, diante do medo de perder a

liderança técnico-científica (LOTUFO, 1999, p. 796).

A criatividade é própria da natureza humana, é uma de suas necessi

dades. Há uma tendência em tratar a criatividade apenas do ponto de vista

artístico, restringindo o ato criativo ao campo das artes. Ostrower (1996)

afirma que, o ato de criar só pode ser visto, num sentido amplo e global,

como um agir integrado ao viver humano. Segundo esta autora, a natureza

criativa do homem se elabora num contexto cultural, no qual todo indiví

duo se desenvolve, e num contexto social, no qual necessidades e valores

culturais se moldam aos valores da vida.

Há então, dentro do indivíduo, uma polarização da seguinte relação: a

criatividade que representa o potencial de ser único e a criação, que será a

realização deste potencial dentro de um contexto. Uma das ideias de Os

trower (1996) é considerar os processos criativos na interligação dos dois

níveis da existência humana: o individual e o cultural.

Alguns autores afirmam que, ao adentrar nesta importante e comple

xa área, haverá desde o início um problema conceitual que é a definição
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de criatividade ou do que se entende por criatividade. Segundo Martínez

(1997), existem mais de 400 sentidos diferentes para o referido termo,

além de palavras com significados aproximados, como produtividade, pen

samento criativo, pensamento produtivo, originalidade, inventividade,

descoberta e inteligência.

A criatividade pode ser definida como o processo de produção de al

guma coisa nova. Este conceito parece estar intimamente ligado ao pro

duto, ou ao resultado, mas Martínez (1997) afirma que o processo atra

vés do qual se chega ao produto, ou ao resultado, está implícito e temum

papel fundamental.

Para Ostrower (1996), o ato de criar está intimamente relacionado ao

de formar. É basicamente dar forma a algo novo, não importando qual seja

o campo de atividade. Deste modo, não só os campos da Arquitetura ou das

Artes podem se apropriar do termo criatividade.

Gomes (2001) afirma que criar significa o processo pelo qual seres hu

manos encontram meios para conceber, gerar, formar, desenvolver e mate

rializar ideias. Segundo este autor o ato de criar é resultante de dois fatores

bem distintos nos seres humanos: os cinco sentidos perceptivos e a quanti

dade de conexões que o cérebro produz.

Não há como chegar a um conceito absoluto de criatividade, mas pode

-se afirmar,em síntese, que criatividade é o processo, de caráter pessoal, de

descoberta ou de produção de algo novo que cumpre as exigências de uma

determinada situação social.

Segundo Gomes (2001), o processo criativo permite, àquele que o co

nhece, obter consciência de suas potencialidades para a prática profissio

nal. O conceito de criatividade como processo é fundamental para a ati

vidade do arquiteto e urbanista, pois o produto que se espera obter como

resultado de seu trabalho passa pelas etapas da concepção, da representa

ção e da construção ou implantação. E cada uma destas etapas de trabalho

estabelece um processo de desenvolvimento particular, deixando perceber

que a criatividade no processo de trabalho é fundamental para a atividade

do arquiteto e urbanista.

Kneller (1999) afirma que existem quatro categorias de definições para

criatividade:
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Ela pode ser considerada do ponto de vista da pessoa que cria,

isto é, em termos de fisiologia e temperamento, inclusive atitudes

pessoais, hábitos e valores. Pode também ser explanada por meio

dos processos mentais, motivação, percepção, aprendizado, pensa

mento e comunicação – que o ato de criar mobiliza. Uma terceira

definição focaliza influências ambientais e culturais. Finalmente,

a criatividade pode ser entendida em função de seus produtos,

como teorias, invenções, pinturas, esculturas e poemas (KNEL

LER, 1999, p.15).

Esta última concepção é que tem predominantemente guiado, por tra

dição, o estudo da criatividade. Este é, na verdade, o modo mais óbvio de

abordar o assunto, uma vez que os produtos, sendo públicos e prontamente

obteníveis, são mais facilmente avaliados do que personalidades.

As definições de criatividade apontam para um denominador comum:

o elemento novidade. Cria-se quando se descobre uma nova maneira de re

solver uma atividade, quando se dá a um objeto um novo sentido, quando

se cria sentidos para as palavras, ou quando são feitas novas combinações

de notas musicais, criando, assim, umanova melodia. Anovidade estásem

pre presente no ato de criar.

Para Kneller (1999), a novidade por si só não torna criativo um ato ou

uma ideia. Outro fator que deve estar presente é a relevância. Como o ato

criador é uma resposta de uma situação particular, ele deve resolver ou dar

noções de solução para a situação que o fez surgir. Portanto, segundo este

autor, um ato ou uma ideia são criadores não apenas por serem novos, mas

também porque conseguem algo adequado a uma dada situação.

A criatividade pode ser melhor compreendida quando contrastada com

a inteligência. Segundo Kneller (1999), o pensamento criador é inovador

exploratório e aventureiro, é atraído pelo desconhecido e indeterminado,

pois o risco e a incerteza são seus estimulantes. O pensamento não cria

dor é cauteloso, metódico, conservador. Absorve o novo no já conhecido

e prefere dilatar as categorias existentes a inventar novas. Outros autores

denominam estes dois tipos de pensamento, criador e não criador, de “di

vergência” e “convergência”.
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O pensamento não criador ou convergente é, em grande parte, medi

do pelo teste de inteligência que, por sua vez, geralmente exige repostas

únicas, corretas e convencionais para problemas exatamente definidos. A

pessoa que se submete a este tipo de teste deve apresentar como caracterís

ticas boa memória e boa capacidade de reconhecer e de resolver problemas.

A inventividade, a especulação ou a exploração de outras ideias não são

avaliadas presentes neste tipo de teste.

Kneller (1999) estabelece uma relação entre criatividade e inteligência.

Embora sejam poucas as pessoas altamente criativas que não sejam tam

bém altamente inteligentes, ele não afirma que tal relação seja absoluta.

Este autor afirma que a criatividade não é uma qualidade única. O termo

deve ser definido como um processo mental, como sendo um grupo de ca

pacidades relacionadas, tais como fluência, originalidade e flexibilidade, as

quais costumam agir em conjunto e por isso podem ser agrupadas sob um

único termo.

Umaoutra corrente de pesquisadores define criatividade comoum tipo

especial de solução de problemas marcado por traços como a novidade e a

persistência. Mas tal definição pode ser limitadora da amplitude do termo

criatividade e pode gerar uma série de equívocos.

Kneller (1999) afirma:

Nada se ganha, pois, quando se considera a criatividade como espécie

de solução de problema. Para sermos justos com a criatividade, pre

cisamos considerá-la como fenômeno, ou grupo de fenômenos, au

tônomo. Se o incluímos em outra categoria, acabaremos enevoando

nossa própria visão dos fatos que investigamos. É obvio a qualquer

pessoa que há certas soluções de problemas que são criativas. Mas é

injustificado pressuposto ver em toda criatividadeumcaso de solução

de problema (KNELLER, 1999, p.24).

Um outro equívoco em relação à criatividade é relacioná-la apenas ao

campo das artes. Da mesma maneira que um escritor transforma suas ex

periências da cena humanaem novela ou peça de teatro, o cientista verifica

e aprofunda os dados que adquiriu, a fim de produzir umanova teoria. Uns
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e outros rearranjam conhecimento e experiência existentes, próprios ou

alheios, em uma nova forma ou um novo padrão. Tanto o escritor quan

to o cientista trabalham pela intuição e pelo intelecto, pois o escritor e o

cientista têm de caminhar a partir de ideias que são mais sentidas do que

compreendidas e que têm tanto de sensações quanto de pensamentos.

Alguns trabalhos ou profissões oferecem mais espaço do que outros à

criatividade. A propaganda e o ensino, por exemplo, podem ter funções mais

criativas do que aquelas que exigem um trabalho excessivamente braçal, pois

se exige do publicitário e do professor mais originalidade na ação e no pen

samento. Porém, Kneller (1999) afirma que as pesquisas demonstram que a

criatividade contribui parao êxito das atividades maiscomuns,comoa debal

conista de uma grande loja. Segundo o autor, em determinado estudo ficou

patente que as vendedorasque se colocavamno terço superior da lista de ven

das em suas lojas também se saíam melhor em testes de pensamento criador

do que aquelas vendedoras situadas no terço inferior da lista de vendas.

Portanto, seria, razoável admitir que até certo ponto todos os homens

são criativos, à medidaquepodem exprimir seu potencial criador. Esta con

clusão é baseada na lógica e não
em

experiências comprovadas e por isso

deve ser encarada com cautela. Postura contrária poderia gerar conclusões

equivocadas em relação ao potencial criativo do homem.

A ATIVIDADE CRIATIVA

Emrelação à atividade criativa, alguns autores apontam para a existên

cia de fases ou etapas reconhecíveis. Para Kneller (1999), por exemplo, o

processo criativo se desenvolve durante um período de tempo e este perío

do pode ser analisado como sendo composto de vários estágiosda atividade

criativa. Este autor propõe como fase inicial a apreensão, que antecede as

fases de preparação, incubação, iluminação e, por fim, verificação.

Outros autores afirmam que a atividade criativa não pode ser dividi

da com esta precisão de fases, pois os vários processos que participam na

criação são tão complexos e ligados uns aos outros que seria um equívoco

separá-los numa seqüência.

De todo modo, a fase da apreensão é caracterizada, segundo Knel

ler (1999), por uma demorada preparação consciente, que é seguida por
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intervalos de atividade não consciente. O criador deve ter o seu primeiro

“insight”, ou seja, apreenderuma ideia a ser realizada ouumproblema a ser

resolvido. Até o momento da apreensão, o autor não teve inspiração, mas

apenas a noção de algo a fazer. A preparação é constituída pela investigação

das potencialidades da ideia inicial. O criador lê, anota, discute, indaga, co

leciona. Nesta fase, o criador pode propor possíveis soluções, ponderando

a viabilidade de cada proposta.

A preparação inclui também o meio criador. Segundo o referido autor,

a criação requer técnica, que pode ser bruta ou refinada, conforme a na

tureza do meio. A fase da incubação tem como característica o trabalho do

inconsciente que, sem limites e desimpedido pelo intelecto literal, faz as

inesperadas conexões que constituem a essência da criação.O momento da

iluminação leva o processo de criação ao seu ponto máximo pois, de repen

te, o criador percebe a solução para seu problema, o conceito que enfoca

todos os fatos ou o pensamento que completa as ideias emque ele trabalha.

A última fase da atividade criativa é a verificação ou a revisão, na qual o

criador precisa distinguir em sua produção o que é válido, pois a fase de

iluminação é falível.

Embora a apresentação das fases da atividade criativa seja tão eviden

te, não há como separá-las. Sobre o processo da atividade criativa, Kneller

(1999) esclarece:

Primeiro há um impulso para criar. Segue-se a este um período, fre

qüentementedemorado,em queo criador recolhe material e investiga

diferentes métodos de trabalhá-lo. Vem a seguirum tempo deincuba

ção no qual a obra criadora procede inconscientemente. Então surge

o momento da iluminação, e o inconsciente anuncia de súbito os re

sultados de seu trabalho. Há por fim, um processo de revisão em que

as données de inspiração são conscientemente elaboradas, alteradas e

corrigidas (KNELLER, 1999, p.73).

Apesar de a atividade criativa apresentar um desenvolvimento de

etapas distintas, a realização destas etapas acontece de forma dinâmica.

O processo de realização de uma atividade criativa não acontece de forma
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linear. Ao contrário, é a relação das etapas que resulta em uma atividade

criativa bem sucedida.

Além das fases ou etapas da atividade criativa, existem algumas condi

ções que devem existir para que, segundo Kneller (1999), ocorra a verdadeira

criação. A receptividade é a primeira delas, pois se é certo que as ideias cria

doras não podem ser forçadas, também é certo que elas não surgem se não

se está receptivo. Muitas ideias perdem-se simplesmente porque a pessoa se

acha tão ocupada que nem consegue notá-las ou perceber sua significação.

A imersão é a condição para se envolver com o assunto da atividade

criativa. Tal condição nutre a imaginação e fortalece a atividade criativa,

pois oferece uma série de novas abordagens em relação ao problema, evi

dencia novos caminhos para a solução de um problema e ajuda o sujeito da

atividade criativa a pensar mais profundamente e de modo mais global a

respeito de sua atividade, revelando dificuldades e possibilidades que antes

não seriam notadas.

As outras condições da atividade criativa são a dedicação e o desprendi

mento. A imersão naturalmente leva à dedicação, pois o criador precisa se

envolver profundamente em seu trabalho para reunir a energia necessária

à concentração que a atividade criativa exige. Ao mesmo tempo, quando o

sujeito da atividade criativa focaliza em demasia seu trabalho, pode limi

tar seu pensamento e prejudicar a criatividade. Desta forma, é necessário

desprendimento para que se consiga ver o processo como um todo, permi

tindo, assim, outras formas de leitura e observação da atividade criativa.

A imaginação e o julgamento são também condições da atividade cria

tiva. A imaginação produz ideias, porém não as comunica; já o julgamento

comunica as ideias, mas não as produz. A criação só ocorrerá se houver co

operação entre a imaginação e julgamento, uma vez que a atividade criativa

é, ao mesmo tempo, produção e comunicação.

A interrogação é outra condição da atividade criativa. Para o pensamen

to criador é tão importante fazer perguntas quanto respondê-las, pois ao

ser exprimido em forma de indagação criadora, este pensamento torna

mais fácil a identificação do objeto da pesquisa.

São também características da atividade criativa a amplitude e a ferti

lidade de suas abordagens; uma das marcas desta atividade criativa é não
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aceitar o erro como um ponto final, mas como motivo para mudar as abor

dagens a respeito do objeto da criação. Muitas vezes o que parece erro pode

ser uma intuição distorcida durante o processo da atividade criativa, po-

dendo levar a outra direção que pode ser a correta. O uso dos erros de forma

inteligente é, enfim, outra condição da atividade criativa.

O sujeito da atividade criativa precisa saber quando parar de dirigir sua

obra e permitir que ela o dirija. Deve saber, portanto, quando é provável

que sua obra seja mais sábia do que ele. A submissão do criador à obra de

criação é necessária como condição da atividade criativa.

A ATIVIDADE CRIATIVA E O EXERCÍCIO DE PROJETAR

O estudante de arquitetura e urbanismo chega à faculdade absorto

pelas novidades, porém ingênuo em relação a tudo que poderá aprender.

Chega cru, inexperiente, quase inocente. Assim, normalmente acontece o

susto. De repente, o foco de ensino não é mais o mesmo, o estudante passa

a ser preparado para atuar na profissão que escolheu. E no caso da arquite

tura e urbanismo, o estudante precisa ser preparado em diversas áreas,mas

há uma que se destaca na maioria das matérias estudadas: a capacidade de

ser criativo.

A graduação em arquitetura e urbanismo não se limita apenas ao ensi

no
de projeto. Contudo, depois de consolidar o básico, as matérias seguin

tes estabelecem uma relação de codependência com o ensino de projeto.

Visto que é no projeto que a criatividade e os vários conhecimentos apre

endidos são aplicados.

O estudo de arquitetura e urbanismo exige de quem quer ser arquiteto,

além da capacidade criativa, empenho, dedicação e pesquisa. Um projeto

coerente e bem resolvido é apoiado em pesquisas multidisciplinares.

Umaprimeira etapa na disciplina de projeto de arquitetura é necessária

e se aproxima muito do que vimos nas definições de Kneller (1999) como

sendo as fases de preparação e apreensão. Nesta primeira etapa de estudos

de projeto são levantados aspectos importantes, tais como: relevo, clima,

insolação, história local e regional, trânsito e fluxo, cultura local, plano di

retor da cidade, códigos de edificações, etc. São conhecimentos prévios que

direcionam e ordenam a sequência projetual.
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É nesta etapa que o estudante de arquitetura e urbanismo vai buscar

uma metodologia importante não só para a atividade acadêmica, mastam

bém para a atividade profissional: as referências projetuais. Elencar ar

quitetos ou obras que são importantes é uma atividade fundamental para

todo arquiteto em período de formação ou já formado. Estudar umou mais

arquitetos, ler sobre eles, sobre suas obras e sobre seus próprios mundos

trará ao estudante não só o conhecimento do pensamento destes profis

sionais, mas também conhecimento sobre sua maneira de compreender o

mundo, a profissão que exerce e, principalmente, sua arquitetura.

Frederick (2009) afirma que “um arquiteto conhece alguma coisa so

bre tudo”. Para o arquiteto produzir uma obra que tenha diálogo com o

entorno, explorando a plasticidade material e arquitetônica, ele necessita

levantar todo tipo de informação e referências que ajudem a compreender

as necessidades e peculiaridades de seu projeto. Este pensamento está ali

nhado ao que é estabelecido nas diretrizes curriculares do MEC (2010):

§ 1o A proposta pedagógica para os cursos de graduação em Arqui

tetura e Urbanismo deverá assegurar a formação de profissionais

generalistas, capazes de compreender e traduzir as necessidades de

indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação à concepção, à

organização e à construção do espaço interior e exterior, abrangen

do o urbanismo, a edificação, o paisagismo, bem como a conservação

e a valorização do patrimônio construído, a proteção do equilíbrio

do ambiente natural e a utilização racional dos recursos disponíveis

(MEC 2010, pg. 6).

A base teórica e conceitual, bem como as percepções sensoriais e cultu

rais do arquiteto como indivíduo na sociedade são alguns dos fatores que

influenciam na criatividade. Quanto mais compreendido for o programa e

quanto mais desenvolvida for a habilidade do arquiteto em utilizar o co

nhecimento para o ato projetual, maior é a chance de ele evidenciar e ex

plorar sua criatividade.

Um projeto é baseado, entre várias outras condições, na solução de

problemas. Quandoum problema surge, precisa ser solucionado da melhor
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maneira arquitetônica possível: de uma maneira criativa, pois maneiras fá

ceis e simples de resolução já existem, mas não garantem a boa arquitetura.

Após as fases de levantamento e criação do programa de necessidades,

a fase de partido arquitetônico é aimportante fase que necessita de criativi

dade.É a ideia inicial. Epara surgir essa ideia, as etapasda atividade criativa

são realizadas não necessariamente na ordem linear. Os dados analisados

na fase de levantamento e do programa de necessidades são armazenados

no subconsciente, de maneira que, quando começa a etapa de preparação

todos esses dados armazenados devem ser levados em consideração nas

várias tentativas e opções que serão analisadas. E assim continua-se, até

finalmente chegar à etapa de atividade criativa, a iluminação, seguida da

verificação finalizando o partido.

No primeiro ano de curso há disciplinas que exploram a expressão grá

fica, desenhos de observação e a percepção de espaços. São disciplinasmui

to válidas, pois é perceptível a evolução
no

traço e na segurança que cada

colega vai adquirindo com o tempo.

Edwards (2005) explicita sobre a importância de exercitar o desenho.

A autora discorre sobre as partes do cérebro que são responsáveis pelo de

senho e segue mostrando uma série de experiências onde estudantes com

dificuldade nos desenhos passaram a desenhar bem e com muita facilida

de. De fato, quanto mais praticado mais aperfeiçoado fica o desenho, bem

como qualquer outra atividade do dia a dia.

A ferramenta de trabalho do arquiteto, o desenho à mão ou virtual,

é algo ensinado nas escolas de arquitetura. É algo que baseia a ênfase na

criatividade e a solução projetual. Muitos consideram que a arquitetura se

limita apenas à habilidade de desenhar e isso não é verdade, embora esta

habilidade realmente ajude. Na verdade, o necessário não é a habilidade de

saber fazer umdesenho de observação perfeito, com sombras, cores, linhas

retas perfeitas, mas sim ter a noção de espacialidade.

Por isso o croqui é um desenho que não precisa necessariamente ser

demorado, perfeitamente desenhado, apenas necessita mostrar o que

deve ser evidenciado, seja isso um volume, uma cor, o entorno, etc. O

croqui é um desenho de síntese e esta não se aprende de uma hora para

outra. Quando o estudante entra na universidade, essa noção de espaço,
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de desenho que segue a linha do pensamento criativo aflorando, ainda é

pequena e de difícil compreensão.

O desenho é fundamental para o desenvolvimento criativo, mas não

é a única ferramenta para tanto. Todo conhecimento, experiência e cultu

ra construída até então, contam muito e agregam para o desenvolvimento

da criatividade e a percepção. O croqui pode começar como algo simples,

despreocupado, sem utilidade, porém, ao longo deste, chega-se ao ponto

esperado, ou pelo menos ao caminho esperado. Folhas e folhas de “erros”,

desenhos que à primeira vista podem não ser o esperado, mas erros são

relativos em criatividade, pois um erro pode, se desenvolvido, vir a ser a

solução projetual.

O desenho no computador limita o arquiteto e, por extensão, a sua ca

pacidade criativa. Por tal razão, muitos concordam que nas etapas de con

cepção - em que a criatividade aflora -, devido à complexidade de um proje

to de arquitetura, é mais recomendado o uso de apenas papel e caneta, ou

uma maquete física, objetos como legos, gesso, papéis diferentes, isopor.

A produção de croqui pode ser considerada como um processo gestual

e a quantidade de ideias geradas é muito grande e diversa. Começar a de

senvolver uma ideia, um projeto, direto no computador é mais difícil, pois

a mente fica presa aos comandos e atalhos dos softwares e as variáveis de

ideias, raciocínios e possibilidades acabamsendo, na maior parte das vezes,

reduzidas. Esse é um erro que a maioria dos estudantes de arquitetura co

mete no início do curso, pensar que os softwares de arquitetura que vieram

para facilitar a vida do arquiteto, criam arquitetura. Os programas criam

uma ilusão de que o que está sendo produzido no computador condiz com

a realidade, com a verdadeira percepção.

As experiências vividas pelo estudante de arquitetura nas disciplinas

de projeto foram marcantes. O primeiro contato foi de maior dificuldade,

pois a quantidade de conteúdos e pensamentos simultâneos exigidos era

ampla. Na disciplina de Projeto 1 do curso de Arquitetura e Urbanismo da

Universidade Federal de Goiása principal dificuldade foi na metodologia de

projeto – ou seja: raciocinar e desenvolver o projeto. Houve um ponto em

que as ideias simplesmente travavam e o processo criativo parecia não fluir.

Aprende-se muito quando o processo criativo trava, pois essa inter

rupção pode indicar que há falhas no processo inicial da atividade criativa.
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Muitas vezes há falhas na busca de referências de projetos existentes e de

arquitetos que, através da explicitação de sua metodologia projetual, po

dem ajudar a entender um problema arquitetônico.

O processo criativo não acontece de repente. Precisa ser destrincha

do, até o ponto final exaustivamente, com vários desenhos, croquis. Não

só nessa etapa, mas em várias seguintes, o desenho é um grande aliado

da criatividade.

Neste ponto podemos voltar à afirmação de Kneller (1999) sobre a

importância do processo da atividade criativa. Tão importante quanto o

projeto, o processo para alcançar uma solução arquitetônica também é fun

damental. Os erros e acertos conduzem a um caminho claro para a solução

de qualquer problema criativo. E com a arquitetura não é diferente.

Quando o estudante ingressa no curso de arquitetura e urbanismo ele

não possui nenhuma noção do nível de complexidade que o trabalho emum

projeto exige. Saber pensar ao mesmo tempo em várias questões necessárias

ao objeto da arquitetura e do urbanismo, e saber, acima de todos os fatores

limitadores, visualizar uma ideia criativa, é o grande desafio do exercício pro

jetual.O componente criativo será, portanto, aquilo que ajudará o estudante

na transformação da simples construçãoem umaobra arquitetônica.
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De modo a marcar um primeiro ciclo de cinco anos do curso

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Goiás,

os trabalhos inseridos neste livro apresentam os Ensaios

Acadêmicos começais, desenvolvidos no âmbito do curso,

tendo como autores os alunos de graduação e seus

professores orientadores. Os trabalhos aqui apresentados

conformam produtos das ações de pesquisa, ensino e

extensão desenvolvidas ao longo deste primeiro ciclo, de

modo a fortalecer estes três pilares da universidade. Este

esforço conjunto dos docentes e discentes busca ainda revelar

a importância da pesquisa e da ciência na formação

acadêmica, já no nível da graduação.

Erika Cristine Kneib
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